
 

 

 

TALLER DE CREACIÓ AMB MATERIAL DE 
RECUPERACIÓ D’ORIGEN ELECTRÒNIC 

Produït per Katakrak i Itinerània 
  

 

 

 

 
Presentació 
 Quan a l’abril del 2009, amb motiu de la Fira E-Week de Vic, vam rebre l’encàrrec de 

produir aquest taller, tots vam coincidir amb que allò essencial d’un taller de creació havia de 

ser dotar l’espai d’eines i material molt divers i fugir d’idees creatives massa preconcebudes. 

Provocar, en definitiva, allò que succeeix als nostres propis espais creatius: que les idees 

sorgeixen del mateix material i la pròpia imaginació. 

 

Descripció de la Proposta 

Cada participant busca el seu propi objectiu, com ara una joguina, un element decoratiu o allò 

que li vingui de gust crear amb el material que hi ha. A l’espai hi ha també línies de creació 

obertes per a qui s’hi vulgui afegir. 

Hi ha 3 espais de treball: 

• Una taula central, amb les eines comuns al mig (tornavisos, alicates, cola, cordes, 

cables, piles, cinta...) i materials electrònics arreu (telèfons mòbils, aparells domèstics, 

joguines amb motors...) 

• Dos taules de projectes, on convidem a fer una 

aportació creativa conjunta. En aquestes hi ha un procés 

començat que convida a l’aportació  de qui vulgui. Una 

consecució d’ EFECTES ENCADENATS (un motor que mou 



 

 

una roda, que empenya una columna de bateries de 

mòbils, que cauen com efecte dominó...) I l’altre, on 

s’està construint un LABERINT amb peces de tota mena i 

on es poden deixar moure petits elements a motor. 

• A més hi ha la peixera electrònica, l’espai aeri de 

l’estand on hi pengem tota mena de peixos o d’altres 

animals o figures nascudes d’aquesta deixalla. 

 

 

Metodologia 

El paper del monitor es el de donar a conèixer les eines i el seu funcionament, acompanyar el 

participant en el seu particular procés i assessorar-lo amb aquells passos que li resultin més 

difícils. El monitor té al seu abast una sèrie d’eines restringides que, por motius de seguretat, 

estan apartades de la resta. 

Per suposat,es convida a la participació en equip (entre amics, pares amb fills...)Recicla’t i crea! 

 

 

 

 

 

Fixa tècnica 

o Dirigit a:  tots els públics 

o Duració:  3 hores 

o Necessitats tècniques: 

- Espai aproximat de 5x3m amb 

Taules 3 taules: 1 Taula de treball 

(1,80 x 1,80m aprox.) i 2 de 

projectes (1 x 0,80m aprox.) 

- Presa de corrent elèctrica 

- Il·luminació òptima 

o Produït per: companyia Katakrak i 

companyia Itinerània  

 
Contacte:   CAROLA FUENTES   carola@itinerania.com    687 203 721 


