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Diverfesta és una empresa jove i dinàmica que es dedica al món de 
l’oci i l’entreteniment. Ens avalen molts anys d’experiència i disposem 
d’un gran equip de professionals per satisfer les necessitats dels nostres 
clients. 
 
A Diverfesta volem que els càmpings pugueu oferir una gran varietat 
d’activitats al vostres clients per tal de que la seva estada sigui més 
amena, divertida i familiar. Disposem d’una gran varietat de serveis per 
tal de que la vostra progrmació lúdica sigui el  més variada possible. 
Serà un plaer poder col·laborar amb vosaltres i per això posem a la 
vostra disposició tots els nostres serveis.  
  
Raul Rodríguez 
Diverfesta   
 





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La festa de l’escuma és la millor opció de l’estiu per passar-ho bé, cantar, 
ballar i remullar-se! És la festa preferida a l’estiu tant per petits com grans.  
 
El nostre canó d’escuma és un dels millors del mercat i esta fabricat segons la 
normativa CE 73/23 i 89/336 i a més l’espumogen utilitzat te Ph neutre, és 
d’alta qualitat, passa tots els controls de sanitat i genera una gran volum 
d’escuma per fer gaudir a tothom de la festa!  
 
A més disposem d’una assegurança RC per a la tranquil·litat dels nostres 
clients i la festa va acompanyada de la música més actual.  Com a novetat 
aquest any, també disposem de la festa de l’escuma de colors! 
 
 Pel funcionament de l’activitat s’inclou transport, personal, música i 
assegurança.  
 



A diverfesta disposem d’inflables d’aigua per gaudir de 
l’estiu i de la calor de la millor manera. Un tobogan de  
4m d’alt i una pista lliscant de 10m de llarg amb piscina 
d’aigua. Pel bon funcionament de l’activitat cada 
inflables estarà supervisat per un controlar.  
 
Tots els inflables compleixen la normativa UNE-EN, 
disposen del certificat del fabricant i  del certificat de 
revisió anual. A més s’inclou una assegurança RC i estan 
supervisats per monitors/es.  
 

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 100m 
-  Punt de llum i toma d’aigua.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



Descobreix el fantàstic món de les bombolles de sabó gegants. El públic podrà 
participar de manera activa amb la creació de bombolles de sabó gegants. 
  
Durant l'activitat, el monitor serà l’encarregat de coordinar l’activitat i ensenyar 
als participants a realitzar bombolles de sabó. Disposaran de pals amb cordes, 
estris amb formes rodones, d’estrella, etc.  
  
L’activitat disposa de 15 recipients, amb material per a 30 nens que poden 
realitzar l’activitat. Durant les 2h/3h d'activitat poden participar entre 300 i 400 
participants .  

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 150m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

El Màgic Raul, us ofereix un espectacle interactiu i divertit on petits i grans 
es sorprendran amb la seva màgia més impactant. 
  
Efectes de màgia amb cartes, cordes, bitllets, mocadors, animals i grans 
il·lusions. Tot això, acompanyat de la participació de petits i grans, 
música i humor! 
 
Disposem de diversos espectacles:  “VARETA MÀGICA” - Infantil 

             “AIXÒ ES MÀGIA” - Familiar 
             “INCREÏBLE” - Adults 

 
Deixat il·lusionar per la fascinants màgia del Magic Raul! 
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Un espectacle infantils plens de tocs d’humor, màgia i pallassades 
interpretat per aquests dos fantàstics pallassos... En Tinu i en Popi! 45min 
d’espectacle on no podràs para de riure i de passar una bona estona en 
familia! 
 
A partir de 3 anys. 
 
 





DIVERFESTA ofereix una de les millors disco mòbils del moment. 
Disposa dels millors professionals en quant a il·luminació i 
sonorització i treballa amb DJ’s amb una amplia experiència 
professional. 
 
A més a més, posa a disposició dels seus client la infraestructura 
més actual en quan a disco mòbil del moment. Sonorització fins 
a 5000watts, il·luminació amb projectors, escàners, efectes disco 
light, màquina de fum, pantalles i projectors, etc.  
 
La Disco Mobil inclou: 
- Sonorització amb Portàtil, Cd i Megafonia.  
- Torres amb focos leds, efectes disco light, escaners, robòtica. 
- Màquina de fum i cabina dj 

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai  de 3m x 4m i  punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



 Diveferfesta, us dona l'opció de llogar un karaoke per fer que la teva festa 
sigui la més divertida i animada! El lloguer de Karaoke sempre ha sigut una 
opció molt divertida per a gaudir grans i petits amb família... A més aquest 
modern karaoke de lloguer et permet cantar i ballar amb els més de 
30.000 cançons que disposa amb tots els idiomes! Les cançons s'actualitzen 
setmanalment amb les ultimes novetats del mercat musical. 
  
El Karaoke inclou: 
  
- Operari a l'esdeveniment. 
-  30.000 cançons en varis idiomes. Català, Castellà, Anglés, Francés,etc. 
- 2 Micròfons inhalambrics i Tv 42” 
- Equip de So de 500 watts amb subwoofer. 
- Llicencies i permisos SGAE. 
- Il·luminació Efectes LED, de REGAL. 

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai  de 3m x 4 i punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 





Tots els inflables compleixen la normativa UNE-EN, disposen del 
certificat del fabricant i  del certificat de revisió anual. A més s’inclou 

una assegurança RC i estan supervisats per monitors/es. Seguretat 
100% 

F.C.B  –  3m x 4m 
 

Disney –  3m x 4m 
 

Castell –  4m x 6m 
 

Pirata –  4m x 6m 
 

Mar –  4m x 6m 
 

Selva –  4m x 6m 
 

Castell Combo –  
6m x 4m 

 

Pallasso –  4m x 8m 
 

Oest –  5’5m x 6m 
 

Fantasia –  4m x 8m 
 

Herois –  4’5m x 8m 
 

Drac –  4’5m x 8m 
 

Gran varietat de castells d’Inflables dels 3 als 12 anys. 
Inflables saltarins, combinats i tubogans.  



Tots els inflables compleixen la normativa UNE-EN, disposen del 
certificat del fabricant i  del certificat de revisió anual. A més s’inclou 

una assegurança RC i estan supervisats per monitors/es.  

Gladiadors –  5m x 5m 
 

Circuït –  12m x 8m 
 

Basquet –  4m x 3m 
 

Pista aquàtica –  8m x 2m 
 

Porteria –  4m x 6m 
 

Futbolí –  12m x 6m 
 

Zorb Ball –  2m x 1m 
 

Tubogan  –  8m x 3m 
 

Pista lliscant –  10m x 2m 
 

Gran tobogán –  2m x 10m 
 

Tubogan cranc 2,5m x 8m 
 

Tubogan peixos 2,5mx 8m 
 



L'inflable shotdown o també conegut com a barredora és un inflable per 
nens, joves o adults on hauran de combinar l'habilitat i el salt! L'inflable 
shotdown, és una de les atraccions més innovadores i divertides on tothom 
haurà de passar la proba de saltar les barres! 
  
L'inflable shotdown és una atracció mecànica amb forma hexagonal de 
6m de diàmetre i controlat amb un comandament on es pot regular la 
veloçitat i el gir. 
  
Atracció fabricada segons normativa UNE1940 i amb certificat de 
seguretat signat per un enginyer. 
 
Pel funcionament de l’activitat s’inclou transport, monitor i assegurança.  

 
Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 6m x 6m 
-  Punt de llum amb una potencia de 3500w.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



Us oferim el lloguer del brau mecànic amb varis nivells de dificultat que 
s'adeqüen a l'edat de tots els participants. És un dels toros més segurs del 
mercat, amb fabricació nacional i segons normativa UE. A més disposem 
de tota la documentació segada per l'enginyer que garanteix el correcte 
funcionament de la maquinaria.   
  
Destacar que el brau mecànic és una atracció molt divertida, 
recomanada per a persones de 6 a 99 anys. És una atracció que agrada a 
tothom, perquè és molt divertit mantenir l'equilibri a sobre el brau mecànic. 
 

Demostra la teva habilitat com a genet i atreveix-te a competir per veure 
qui és el més hàbil i aguanta més sobre el brau! 
 
Pel funcionament de l’activitat s’inclou transport, personal i assegurança.  

 
Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 6m x 6m x 3m. 
-  Punt de llum amb una potencia de 3500w.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



El FOTOMATON és un dels entreteniments principals per animar la 
vostra festa. La gent podrà fer-se les fotografies més divertides 
gràcies al nostre atrezzo (perruques, barrets, ulleres, 
complements...) i imprimirles al moment. A més, s'emportaran la 
fotografia de record i personalitzada amb el  motiu de la festa. 
  
El servei de FOTOMATON inclou: 
  
-  Impressió de fotografies il·limitades, 2 tires de 5x15cm o 1 

fotografia de 10x15cm. 
- Personalització de les fotografies amb el logotip de l’event.  
- Atrezzo Divertit: Ulleres, barrets, complements i disfresses. 
- Entrega de les fotografies en USB al finalitzar el casament. 
- 2h o 3h de servei amb operari especialitzat. 

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 150m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i 

plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i 

desmuntatge: 1h/1h 



El joc de tir interactiu consta de 4 pistoles, pilotes d’escuma i un panell amb 
deu botons  de sons i de colors colors: 5 colors blaus i 5 colors vermells.  
 
Cada equip escull un color i, per torns, ha d’aconseguir fer la millor 
puntuació disparant les pilotes i encertant tants botons com pugui del color 
escollit. 
 
Has de ser molt hàbil ja que els colors van canviant de lloc i tot potser que 
t’equivoquis de color i facis pujar la puntuació de l’equip contrari.  
És per nens i nenes a partir de 6/7 anys.  

 
Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 5m x 5m 
-  Punt de llum amb una potencia de 3500w.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



Boles trasparents plenes d’aire, com un airbag, dissenyades per 
xocar…..sense cap perill!!!! 
 
Roda, fes volteretes, lluita intentant derrocar el teu adversari o juga un 
partit de fútbol on tot si val… 
 
Per nens i nenes a partir de 7 anys. 

 
Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 5m x 5m 
-  Punt de llum amb una 

potencia de 3500w.  
-  Accés amb furgoneta i 

plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i 

desmuntatge: 1h/1h 



A Diverfesta, et donem l’oportunitat de llogar màquines professionals per 
realitzar cotó de sucre o crispetes a la teva festa i esdeveniment.  

Nosaltres en encarreguem de venir a muntar la maquina amb un operari i 
durant tot l'esdeveniment realitzarem cotó o crispetes  per a tots els assistents. 
 
Les  màquines  es  serveixen  amb personal  professional per a la 
seva  manipulació. E l l loguer  de  les  mateixes  es  real i tza  per 
hores,  sense  límit  d'unitats  servides. A més ens encarreguem de portar els 
envasos per servir les i tota la decoració. 
 
Ideal per a fires, presentacions, aavv, festes d’escola,etc.  

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de  3m x 3m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 





Els Jocs Gegants és una activitat molt divertida per gaudir en família. Tant 
poden jugar nens, pares, avis, tiets... l’ho important és passar una bona estona! 
 
Diverfesta us proposa, una col·lecció de 15 jocs gegants originals i exclusius i 
coordinats amb els nostres monitors encarregats de la supervisió, vigilància i del 
bon funcionament de l’activitat.  
 
Jocs Gegants disponibles: 
Parxís - Dames - Escacs - 3 en Ratlla - Conecta 4 –  Bitlles - Joc de l'Oca – Diana - 
Cartes - Puzzle Gegant - Dispara Llaunes - Equilibri - Memori - Mini Golf – Pesca 
d’Ànecs – Quoids -  

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 150m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



Les joguines o objectes més senzills són aquells que donen millors i més riques 
estones de joc als infants. Diverfesta, us ofereix els blocs de construcció gegants. 
És un dels jocs més clàssics, que segueix creant curiositat als nens i nenes, de 
manera que els permet desenvolupar la imaginació, l’esperit d’equilibri i la 
concentració. A més tindran unes fotografies de mostres on crear grans 
objectes com animals, mitjans de transport, objectes, etc..  
 
Les peces que nosaltres oferim, no són qualsevol, són peces gegants, que 
permeten explorar la creativitat i la destresa a base de la construcció 
d’estructures i de formes diverses que muntaran els infants.  
 

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 150m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



Els Jocs Gegants tradicionals és una activitat de jocs per gaudir en família. Tant 
poden jugar nens, pares, avis, tiets... l’ho important és passar una bona estona 
en família i amics! 
 
Diverfesta us proposa, una col·lecció de jocs tradicionals originals i exclusius, 
coordinats amb els nostres monitors encarregats de la supervisió, vigilància i del 
bon funcionament de l’activitat.  
 
Jocs Gegants disponibles: 
 - Quoids - Limbo - Jenga - Mikado – Conecta 4 – Domino - Tangram - Ampolles – 
Lletres – Puzzle Gegant – Pass Trabe – Air Hockey  - Ampolles – El Pendul 

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 150m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



DIVERFESTA presenta l’escola de Circ, un espai per a nens i nenes amb ganes 
d’iniciar-se al món del circ i descobrir els apassionants jocs i malabars. Un espai 
de 100m amb monitors que ajudaran a la mainada a aprendre a desenvolupar-
se en el mon del circ.  
 
A L’Escola de circ trobaran diàbolos, xanques, anelles, pals xinesos, roda bola, 
monocicles i molt de material relacionat amb el món del circ.  
 
A l’activitat s’inclou transport, personal i assegurança.  
 

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 200m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



Diverfesta us presenta una de les activitats més divertides i innovadores per a 
infants dels 0 als 7 anys: El paisatge imaginari. 
 
Cadascun dels participants es podrà endinsar al paisatge i construir-l’ho al seu 
gust amb totes les peces que inclouen: Sols, núvols, arbres, ocells, papallones... I 
al final l'obra d'art estarà acabada al gust de tots els seus participants. 
 
Tot el material és de primera qualitat, les peces son toves i construïdes a ma.  
 En aquesta activitat els infants potenciaran la imaginació, la creativitat i el 
treball en equip  

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 150m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 150m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 

Diverfesta us ofereix una de les activitats més divertides per a la mainada, 
el circuit de vehicles  amb dos tipus de vehicles: Ezyroller i Plasmacar.  
 
Son uns vehicles molt innovadors, on gràcies al moviments del volant van 
agafant velocitat. Son impulsats pel mateix cos i totalment ecològics.... La 
diversió està assegurada! 
 
Els Plasmacar estan pensats per nens més petits fins als 6 anys i els Ezyroller 
a partir dels 7 anys. 
 
Pel funcionament de l’activitat s’inclou transport, personal i assegurança i 
circuït delimitat amb conus.  
 



DIVERFESTA presenta l’activitat per excel·lència per als més petits, el 
maquillatge de fantasia. Es podran transformar en diferents 
personatges del món fantàstic: animals, herois, personatges 
fantàstics, etc. Cada maquillatge es realitza amb un temps 
aproximat de 5min i dins d’un espai de camerino decorat.  



Quan l’avi i l’àvia eren petits, sortien al carrer i allà era on jugaven!  
 
Aquest espai de jocs, es presenta amb un disseny perfecte per a qualsevol 
festa, i alhora apte per formar part de fires modernistes, artesanals, o fins tot 
medievals. Els monitors ensenyaran als nens i nens a fer servir les joguines amb 
els que s’entretenien els seus avis, avies,... Es crea un espai de jocs familiar e 
Inter generacional que alhora anima a nens que no es coneguin a jugar junts. 
 
Els participants podran gaudir d’ells tiradors, la xarranca, cursa de sacs, jocs de 
punteria, bales, les xanques de pot, baldufes, les llaunes, el tira-soga, la 
ferradura, el pal i l’aro.   
 
A l’activitat s’inclou transport, monitors i assegurança.  

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 200m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 



Els participants podran fer les seves pròpies estructures en 3D, gràcies a uns 
tubs flexibles i unes unions. Fes volar la teva imaginació i converteix-te en el 
millor arquitecte! 

Necessitats tècniques: 
 
-  Espai pla de 150m 
-  Punt de llum.  
-  Accés amb furgoneta i plaça d’aparcament.  
-  Temps de muntatge i desmuntatge: 1h/1h 





Un taller on els participants podran crear la seva 
pròpia xapa. Cada nen farà un dibuix en un 
paper i el transformarà en una xapa gràcies a la 
nostra maquina de realització de xapes. 

Un taller gastronòmic molt divertit on es cuinaran les seves pròpies 
crispetes! Cada participant es fabricarà el seu propi recipient, un cop fet, 
ells  mateixos es cuinaran la seves pròpies crispetes. 



Un taller on els participants podran crear el seu 
propi molí de vent a partir de fulls de colors i pals 
de fusta!  
 

Cada participant, podrà pintar un quadre pre-dissenyat amb sorres de 
diferents colors i finalment sel podrà emportar  a casa de record! 



Un taller on els nens es convertiran en autèntics mags! Màgia amb cartes, 
cordes, mocadors, varetes, etc. Cada nen/a sortirà del taller i s’emportarà 
a casa els seus propis jocs de màgia.  

 

DIVERFESTA ofereix un taller on els participants aprendran a fer figures amb 
globus d’allò més originals: gossos, espases, barrets, flors, etc. 



Un dels tallers més creatius on amb unes 
làmines de color negre podran crear dibuixos 
màgics de colors molt variats.  

 

Cada participant rebrà un puzle en blanc amb les peces ja preparades 
per tal de que pugui fer el dibuix o disseny que més els hi agradi! 





Festa de l’escuma – Inflables 
d’aigua – Bombolles de Sabó – 

Splash… 

Les activitats més refrescants! 



Pista Lliscant i Tobogan d’Aigua durant 2h + 1h de 
Festa de l’Escuma! 

Blocs de Lego, Jocs Gegants i Escola de Circ 
durant 3h amb 3 monitors  



Inflable Futbolí + Inflable Gladiadors + Circuit de 
vehicle + Porteria, durant 3h amb monitors.  

Inflable Pallasso + Escola de Circ + Màquina de 
Crispetes o Cotó durant 3h amb 3 monitors  



Inflable de l’Oest + Brau Mecànic durant 3h amb 
2 monitors.  

Atracció Eliminator + Inflable Gladiadors + 
Fotomaton durant 3h amb 3 monitors  



En cas de contractar diverses 
activitats durant l’estiu de manera 
setmanal, mensual o quinzenal, 
grans descompte d’entre 10 i 20 % 
de descompte. 
 
Programació a mesura per a cada 
càmping.  
 

Sol·licita més informació. 
 



Raul Rodríguez  
Caldes de Malavella - Girona 

Tel.: 660 872 788 - 
info@diverfesta.es 


