
“obre la porta als teus somriures”
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qui som?

Què és Pota Produccions s.l?
Som una empresa jove i fresca, dedicada a l’espectacle
i per l’espectacle. 
Pota Produccions, neix un 1 de juliol de l’any 2009 amb 
un bon equip de professionals apunt per sorprendre’t, 
amb ganes de innovar, il·lusionar i fer-te somriure.
Un projecte sòlid, proper, amb molta professionalitat
i treball. On el que es busca és que el públic sigui el 
protagonista.
L’empresa es dedica a l’humor amb espectacles de tots els 
estils.

Què fem?
Muntem espectacles de tots els estils: màgia, clown,
teatre, monòlegs, animació infantil, cambrers falsos,
convencions, sopars d’empreses, banquets,... Tu proposa i
nosaltres ho fem!
I no s’acaba aquí,  ideem i dissenyem el teu projecte:
Des d’un espectacle,  la teva web i/o
targetes de visita, fins a anuncis i/o vídeos promocionals.
Organitzem cursos de màgia, clown i
teatre per tots els nivells.
Produïm programes per T.V i Ràdio. 
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espectacles
Impromàgia

Nou espectacle del Mag Pota per aquest 2012!
Aquest espectacle ha estat dissenyat perquè la gent 
s’il·lusioni i rigui sense parar. Un espectacle diferent i 
únic a cada funció, on el públic serà el gran protagonista 
decidint com evolucionarà  l’espectacle. 
100 % Improvisació “vais a flipar!”
Sabem com comença però no sabem com acabarà. Però una 
cosa és segura: Aconseguirem allunyar els mals de cap que 
tots tenim a l’exterior.

Duració de l’espectacle: 1 hora aproximadament

I per què no?

I per què no ens ho podem passar molt bé?
I per què no podem riure molt?
I per què no podem veure bona màgia?

Doncs aquest espectacle té tot això i molt més. El Mag 
Pota deixa de ser un mag “normal” i passa a ser un còmic 
que fa màgia.

I per què no el vas a veure? 

Duració de l’espectacle: 1 hora aproximadament.

A prop

L’ espectacle “A prop” és un espectacle de màgia íntima. 
On unes 30 persones viuran, veuran i riuran dels jocs més 
íntims i especials del Mag Pota.
Uns jocs de cartes, cordes, voles d’espuma i mentalisme 
on ningú quedarà indiferent. A més, és molt especial que 
et facin màgia a un pam del nas. 

La manera peculiar de fer del Mag Pota, sempre fresca i 
divertida, provocarà una complicitat i bona entesa durant 
el llarg de l’espectacle. I el públic, el gran protagonista, 
s’il·lusionarà i riurà d’allò més.

Duració de l’espectacle: 1 hora aproximadament

Tot d’un cop

Dissenyat especialment per combatre l’avorriment i la 
tristesa! 
Com explicar aquest espectacle en paraules? Màgia, Hol-
lywood, acròbates, malabaristes, gossos, balls, caixes, 
terror, pissarres, ous, cadenes, gallines, galetes, glamour, 
talents, baralles, sexe... 
Un espectacle amb la màgia del Mag Pota com a fil conduc-
tor, però aquesta vegada  no està sol, tindrà uns ajudants 
molt peculiars... 
Estàs apunt per la diversió?

Duració de l’espectacle: 1 hora aproximadament

mag pota (10-150 anys)
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Dunkindonuts

L’actor Jordi Font Alonso ofereix un monòleg atípic: 
DUNKINDONUTS és un monòleg teatral. No és un simple 
monòleg d’acudits; és molt més que això. Darrere de DUN-
KINDONUTS hi ha un personatge i la seva història. Un petit 
viatge per a la seva manera d’entendre la vida i les seves 
“teories” de supervivència. 

“Vostè morirà”, això és el que els poden dir qualsevol 
dia. Cal estar preparat. Però com?. Ell té la solució! Vine a 
descobrir-ho!

Duració de l’espectacle: 25 minuts aproximadament

Hop!

Una companyia de circ vinguda a menys, passeja les restes 
d’un espectacles que, si bé algun dia potser havia estat 
alguna cosa, actualment ja no. Els seus components ja no 
estan en forma... no hi ha emoció... no hi ha risc... no hi 
ha grans vestuaris... no hi ha talent... només els queda fer 
riure, encara que no vulguin.

Circ? Teatre? Mim? Cabaret? De tot una mica i una mica de 
res. Partint de diferents números de circ com a idea s’ha 
creat un espectacle divertit per a tots els públics.

Duració de l’espectacle: 1 h. i 10 min. aproximadament.

Emilio Pop y los Güais del Insti

Emilio Pop a part de ser bon músic també és un bon clown. 
Ell i els seus faran un concert molt divertit. La gent can-
tarà, riurà, ballarà i saltarà.  

Interpretaran cançons molt conegudes per tothom. Serà 
un recorregut pel Pop Rock espanyol dels anys 80 i 90. 
Grups tant coneguts com: La Guàrdia, Loquillo, Kiko Ve-
neno, el Ultimo de la fila, MClan, Celtas cortos, etc.

 En fi, un espectacle de música i humor perfecte per gaudir 
d’una bona vetllada.

Duració de l’espectacle: 1 hora aproximadament

Gallina de Pell
El grup Gallina de pell t’ofereix un concert íntim. El qual 
amb només dues guitarres i dues veus, et cantaran tant 
temes propis com cançons versionades,  en català, castellà 
com en anglès i fins i tot en portuguès.
Gallina de pell està format per Jacint Torrents i Xevi Abril, 
junts han passat per molts escenaris junts i ara us presenten 
aquest nou projecte amb el qual esperen fer-vos passar 
una bona vetllada.

Duració de l’espectacle:  entre 60 i   70 minuts aproxi-
madament

+ grans (16-150 anys)
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Clowntes i llegendes

En Nyip i en Nyap, dos pallassos de primera, estan preparats 
per explicar-vos un conte.
Una història catalana on surten els millors personatges 
perquè us ho passeu d’allò més bé: Reis, cavallers, prín-
ceps, princeses, monstres... 
Un espectacle on els més petits i no tan petits s’ho pas-
saran d’allò més bé ajudant a en Nyip i en Nyap a trobar la 
sortida pels seus contes fantàstics.

Duració de l’espectacle: 1 hora aproximadament
*Al final de l’espectacle donem llaminadures per a tots els nens/es!

Vine amb mi

El gran animador, GIL I ELS RATATAPLAM, us ofereixen un 
súper espectacle d’animació, totalment nou, presentat a la 
festa del Club Súper 3 d’aquest any.
Amb noves cançons, balls, escenografia: La millor festa 
d’animació pels més petits de la colla.
La diversió està garantida. La canalla xalarà a ritme de 
rock, polca o balades.

*Amb opció a espuma de colors i de tenir 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
components del grup.

Pastissers POfessionals

En Nyip i en Nyap, dos grans pallassos, us porten al món 
de la cuina. Ells intentaran cuinar un pastís per tot el 
públic, ho aconseguiran?

No sabem si la cosa acabarà de rutllar, però de ben segur 
que amb l’ajuda dels més petits podran arribar a bon port!

Un espectacle fet a mida perquè, petits i grans gaudeixin 
dels gags i jocs que s’inventaran per arribar a elaborar un 
pastís d’allò més divertit.

Duració de l’espectacle: 1 hora aproximadament

*Al final de l’espectacle donem llaminadures per a tots els nens/es!

Colors
El gran animador, GIL I ELS RATATAPLAM, us porten un gran 
espectacle:
Colors és un espectacle d’animació, presentat a la Festa 
dels Súpers del 2010, amb molta marxa, on ningú quedarà 
indiferent. Amb balls, cançons pròpies i de tota la vida, gags, 
bromes, globus gegants, maquillatge, confeti, molta festa i 
grans sorpreses. 
El grup presenta les estacions i les festes de l’any d’una manera 
original i molt vistosa.
L’espectacle idoni pels més petits i no tan petits de la família.

Durada: 1 hora i quart aproximadament

*Amb la opció de tenir 1, 2, 3, 4, 5 i 6 components del grup

+ petits (0-12 anys)
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t’ho fem

Festes:

Voleu muntar una festa? (Aniversari, comunions, casa-
ments, batejos, festes majors, etc)

Voleu una festa diferent, fresca, divertida, completa i 
econòmica? 

Nosaltres som els especialistes que necessites, et mun-
tarem una festa personalitzada per qualsevol ocasió 
que ens proposis. 

Com?

Amb una reunió prèvia i sense compromís. A on ens 
explicareu que necessiteu i que voleu.

Nosaltres hi posarem l’imaginació i els mètodes.

Esdeveniments:

Voleu muntar un esdeveniment? (presentacions, con-
gressos, convencions, repartiments de premis, etc)

Voleu un esdeveniment professional, divertit, complet i 
econòmic?

Realitzem tota mena d’esdeveniments, i sempre al gust 
del client. 

Com?

Amb una reunió prèvia i sense compromís. A on ens 
explicareu que necessiteu i que voleu aconseguir.

Nosaltres hi posarem la imaginació i els mètodes.

t’ho muntem
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t’ho fem

Que?

Tens una idea? Un projecte?
No saps com començar? Vols que t’ajudem? 
Necessites un vídeo promocional o realitzar un anunci?

Qui?

Nosaltres i el nostre equip som especialistes en realitzar 
les teves idees. Projectes senzills que entrin a dins els 
ulls del client que esperes. 
Realitzem dissenys des d’espectacles, passant per webs 
i/o targetes de visita, fi ns a anuncis i/o vídeos promo-
cionals.

Com?

Amb una reunió prèvia sense compromís on posarem 
els dubtes sobre la taula per trobar la millor solució al 
vostre gust.

Nosaltres hi posarem la imaginació i els medis.

t’ho dissenyem





maquetació + disseny: DES[ign]ASI
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