
Iguana Fine és una companyia d’arts de carrer que no deixarà ningú 
indiferent. Cinc músics, multiinstrumentistes i animadors sonen a tot gas per 
un equip de so i llum suspès d’un escenari mòbil completament equipat.  
L’escenari i l’equip de so corresponent s’ofereixen al client per altres 
activitats que es realitzin al llarg del dia de l’actuació (parlaments, sessions 
de DJ, altres actuacions, etc.) estalviant-se d’aquesta manera la contractació 
d’una empresa externa. Amb Iguana Fine ho tens tot cobert. 
La indumentària colorista i l’actitud provocadora a la vegada que optimista 
dels cinc components, junt amb la interacció i bromes amb el públic assistent, 
és un altre dels trets que caracteritzen la formació.  
Iguana Fine compta, a més, amb el suport del Programa.Cat 2022, de manera 
que les despeses de contractació són compartides amb la Generalitat 
de Catalunya (consulteu a Programa.Cat per saber quin percentatge del 
pressupost queda cobert al vostre municipi).
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