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1. INSTAL·LACIONS PARTICIPATIVES
Galleda som un col·lectiu de professionals de les arts escèniques que
desenvolupem una disciplina que denominem Instal·lació Participativa. Un
col·lectiu format per companyies, les seves productores i l’associació professional
de teatre vinculada a algunes d’elles.
Definició
Les instal·lacions participatives són estructures
insòlites d’autor que transformen l’espai públic,
amb el joc com a llenguatge i el públic com a actor.

Característiques
»

Instal·lacions: Hi ha una història com a fil
conductor, un relat, una dramatúrgia que uneix
totes les parts de la instal·lació.

»

Participatives: Necessiten de la interactivitat
amb el públic per expressar-se, per cobrar vida.

»

Estructures: El conjunt de l’obra està formada
per estructures físiques.

»

Insòlites d’autor: Són peces úniques. Són
obres artístiques que tenen un missatge i una
estètica intencionada.

»
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Transformen l’espai públic: A través de
l’art i la intervenció a l’espai urbà amb les
instal·lacions/jocs/estructures.

»

El joc com a llenguatge: Les instal·lacions
participatives plantegen un llenguatge d’arts
escèniques basat en el joc. Igual que la dansa
utilitza el cos per comunicar-se o el teatre fa
anar el text i la gestualitat.

»

El públic com actor: Aquest llenguatge
particular fa que el públic sigui el veritable
protagonista dels espectacles.

El màxim objectiu de les instal·lacions és fer
sentir emocions a través de la participació
activa i el joc.
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Quins valors aporten

1. Apropen la cultura a tot tipus de públic.

2. Donen una nova connexió entre l’art i el joc
posant els objecte lúdics en un entorn escènic.
3. Són aglutinadores socials: espectadors de
diferents sexes, creences i classes socials
comparteixen una experiència lúdicoartística.
4. Ajuden a compartir, sentir i pensar.

5. Promouen la participació activa; no tenen
sentit sense la interacció entre creador i
públic. Eliminen barreres entre espectacle i
espectador. L’espectador es converteix en actor,
en protagonista de la proposta.
6. Fan ús de nous llenguatges on les creacions
tenen un component artesà intrínsec que
permet que la proposta sigui més propera
al públic, amb gran diversitat de formats i
propostes.

El col·lectiu Galleda

Per què són segures?

A partir de la crisi per la Covid-19, la major part
de les companyies catalanes que treballem les
instal·lacions participatives ens vam coordinar
davant la necessitat compartida de visibilitzar una
disciplina d’arts de carrer segura i socialment molt
necessària. A partir d’aquestes trobades, va sorgir
el desig d’enfortir els nostres llaços i potenciar els
valors cooperatius davant dels competitius.

Arran la Covid-19, les instal·lacions participatives
actuem amb les següents mesures de seguretat:

Galleda està format per companyies catalanes
d’instal·lacions participatives, les seves
productores i l’Associació Professional de Teatre
per a Tots els Públics (TTP). Juntes, sumen la
concentració més important de propostes originals
d’aquesta disciplina artística arreu del món.

»

Control dels aforaments, delimitant els espais
i limitant el nombre de públic.

»

Neteja constant de mans i superfícies, amb
dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada
i/o repartits per les instal·lacions.

»

Obligatorietat d’entrada amb mascareta.

»

Redistribució d’espais per mantenir les
distàncies de seguretat entre el públic.

Galleda vol treballar en benefici de la visibilització
i l’impuls de tot el sector de les instal·lacions
participatives d’autor, més enllà de les companyies
que en formem part del col·lectiu.

7. Proposen nous usos de l’espai públic i la seva
recuperació, cosa que li comporta també una
transformació estètica i la creació d’espais de
proximitat que acosten l’art a l’espectador de
forma poc invasiva i temporal.
8. Promouen la creació de nous públics
mitjançant la democratització de l’art en
general i de les arts escèniques en concret,
amb una subversió dels papers clàssics autorespectador demanant una implicació creativa
del públic.
9. Permeten la intervenció en el procés creatiu
de professionals d’altres disciplines, com ara
enginyers, dissenyadors, poetes, etc.
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2. COM FUNCIONA GIRA LA GALLEDA?
El col·lectiu Galleda incentiva la programació de dues o més instal·lacions
participatives d’aquest catàleg amb interessants descomptes. Les dues úniques
condicions són que els contractes es cursin alhora i que totes les actuacions
estiguin dins l’any 2021.
1
2
3

Tria les instal·lacions que et fan el pes
(recorda que per obtenir el descompte
hem de fer els contractes simultàniament)
Fes un mail a totes les companyies
implicades i a l'assumpte posa
"Gira la Galleda"
Disfruta del descompte!

Els descomptes de Gira la Galleda s’apliquen sobre els caixets publicats
en aquest catàleg, de la següent manera:
»
»
»

5% per la contractació de 2 instal·lacions participatives.
10% per la contractació de 3 instal·lacions participatives.
15% per la contractació de 4 o més instal·lacions participatives.

* Un cop reservada la disponibilitat de les propostes per les dates desitjades, els i les
programadores signaran un contracte per cada companyia.
* Encara que sigui per dates d’actuació diferents, els contractes s’han de signar simultàniament.

Per més informació, podeu adreçar-vos a:
info@collectiugalleda.cat
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3. GRAELLA
INSTAL·LACIONS
Cal Titella
— Galiot Teatre
Pàg. 6

Carpa Món Titella
— Galiot Teatre
Pàg. 7

Colors de monstre
— Tombs Creatius
Pàg. 8

Constructors de somnis
— Cia. Minimons
Pàg. 9

Dia de Pesca
— L’Avalot
Pàg. 10

El Laberint
— Itinerània
Pàg. 11

Els amics de Crusó
— Toc de fusta
Pàg. 12

Els Recicloperats
— Katakrak
Pàg. 13

Enginys Eko.poètiks
— Katakrak
Pàg. 14

Espai d’experimentació
i joc lliure — El Pájaro jocs
Pàg. 15

Espai Munta Titella
— Galiot Teatre
Pàg. 16

Laberint II
— Itinerània
Pàg. 17

L’Animalada
— Katakrak
Pàg. 18

L’atelier
— Toc de Fusta
Pàg. 19

L’estrany viatge del Sr. Tonet
— Tombs Creatius
Pàg. 20

Micro-Shakespeare
— Companyia Toti Toronell
Pàg. 21

—﴿
Anar a Graella de
fitxes tècniques
Petits somnis
— El Pájaro jocs
Pàg. 22
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Teatrets mecànics
— Peus de porc
Pàg. 23

Titeretú
— Itinerània
Pàg. 24

Un teatre al jardí
— Cia. Minimons
Pàg. 25

Xics del Xurrac
— Tombs Creatius
Pàg. 26
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﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Cal Titella — GALIOT TEATRE
Descripció:
Cal Titella és un espai de creació amb
titelles per a públic familiar.
Una gran instal·lació, construïda amb
fusta reciclada, amb 15 petits teatrets
i més de 150 titelles, on trobarem:
teatrets de guant, ombres xineses,
marionetes de fil, titelles de tija, de
canut, de sobretaula, de dit, caixes
de fusta de grans dimensions amb
ninots sorpresa i un espai de creació i
construcció amb titelles.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

DISPOSICIÓ
DE L'ESPAI

Ttitelles, fusta, espai
de creació amb titelles

Familiar, tots públics

200 m²

Circular (perímetre 15 m).
Preferible que no sigui de sorra

Video

Descarregables

Dossier
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Xarxes

Web

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

OBSERVACIONS

3ho6h

1.000 €
+ 10% IVA

1.700 €
+ 10% IVA

Més quilometratge
en funció del lloc

Contacte
Galiot Teatre
galiot@galiotteatre.com
www.galiotteatre.com
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﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Carpa Món Titella — GALIOT TEATRE
Descripció:
Enmig d’una plaça, una carpa. Un espai
petit, íntim i recollit, construït amb
fusta i ferro reciclat. Al seu interior, 6
habitacions, un petit viatge dins d’una
estructura hexagonal amb 31 caixes
convertides en finestres i diferents
mecanismes per a conèixer la cultura
dels titelles de diferents països.
Passa, entra, mira, observa i toca.

Total titelles:
60 titelles de tot el Món
Titelles manipulables:
12 titelles en díferents armaris
Titelles originals:
45 titelles
Tècniques de manipulació:
15 diferents Països i Continents
representats: España, Àfrica, França,
Cuba, Síria, República Txeca,
Holanda, Itàlia, Mèxic, Birmània,
Índia, Xina, Vietnam, etc.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Espectacle-joc-atracció

tots els públics
i totes les edats

8m² x 8m²
(comptant atracció i públic)

3 h o 5 hores al dia,
entre matí i tarda.

1.500 €
+ 10% IVA

1.900 €
+ 10% IVA

Video

Descarregables

Dossier
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Xarxes

Web

Contacte
Galiot Teatre
galiot@galiotteatre.com
www.galiotteatre.com
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﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Colors de monstre — TOMBS CREATIUS
Descripció:
Reivindiquem el joc en l'espai públic
per crear experiències col·lectives que
ens converteixen a tots en infants.
La imaginació, donant tombs, dona
pas a nous jocs i nous llenguatges.
I quan obre la porta a universos
onírics i el talent artístic de
l'il·lustrador Carles Porta, neix una
col·lecció que va més enllà dels jocs
de fusta: Els objectes són escultures
que expressen, l'art combinat amb
l'artesania obre la porta a tot un
món imaginari que alhora de fer
jugar, fa somiar.

expressiva. Tots els jocs així exposats
són, a la vegada, un conjunt artístic.
Una col·lecció amb 23 espais de
joc fets amb fusta i il·lustrats a
mà per Carles Porta. Donen peu
a jugar individualment i també
col·lectivament.

La col·lecció, il·lustrada d’aquesta
manera, crea a les places una
ambientació visual excitant i

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Món imaginari, monstres, il·lustració, fantasia, medieval,
materials naturals, fusta, joc lliure, joc cooperatiu, sostenibilitat

Tots els públics
(a partir de 4 anys)

300 m²

3ho6h

900 €
+ 21% IVA

1.350 €
+ 21% IVA

Video

Descarregables

Informació i
material gràfic
Dossier Gira la galleda
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Protocol
COVID

Xarxes

Web

Contacte
Amaia Rodrigo Arcay
(+34) 625 123 493
info@tombscreatius.com
www.tombscreatius.com
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﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Constructors de Somnis — COMPANYIA MINIMONS
Descripció:
Constructors de somnis és un espectacletaller per treballar els minimons dins del
marc escènic d’un conte.
Tot entrant dins d’una cabana,
escoltarem el conte sobra l’Anna, la
Sargantana. Ella té un somni molt
especial, però per aconseguir-lo
haurà de marxar del bonic lloc on viu
i emprendre una nova aventura.
En aquest moment obrirem una gran
maleta, on veurem el laberíntic camí
que ha d’emprendre la nostra amiga
per sortir del jardí... Els ajudeu a
construir la sortida?
Per fer-ho, i distribuïts en dos grups/
família, tindreu l’oportunitat de

construir el vostre propi laberint,
amb peces de fusta de diferents
mides i textures, dissenyades
especialment per a l’ocasió. Així,
podreu jugar amb aquest minimon
tot essent protagonistes d’aquesta
bonica història, alhora que estarem
acompanyats per una ambientació
sonora, visual i olfactiva, que ens farà
entrar en un món màgic i de somnis.
Un viatge de transformació i
creixement on l’experiència del camí
(el viatge en si mateix) és tan important
com el desenllaç de l’aventura.
I vosaltres, quin somni teniu? En
acabar, podrem penjar el nostre propi
somni en un arbre de somnis.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

Instal·lació teatralitzada.
minimons, taller, conte

Tots els públics

30-50 m²

Descarregables

Dossier +
Fitxa Tècnica
Dossier Gira la galleda
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Xarxes

Web

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

3 h o 6 h. Però ens adaptem a les
necessitats de cada entitat.

890 €
+ 21% IVA

1.340 €
+ 21% IVA

Contacte

Distribució

Cia. Minimons
(+34) 650 825 324 - (+34) 615 448 551
companyiaminimons@gmail.com
www.minimons.org

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
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﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Dia de Pesca — L’AVALOT
Descripció:
Dia de Pesca és una atracció, un joc i
un espectacle. Sis participants han de
demostrar les seves habilitats com a
pescadors enganxant amb les seves
canyes els peixos que corren per un
circuit ple de desnivells i, un cop pescats,
han de penjar-los a l’espai indicat.
Evidentment guanya el qui més pesca.
El premi és una llauna de sardines.
Tot aquest muntatge està controlat
per un pescador que anima el joc i fa
d’àrbitre. Algunes de les normes son
sorprenents: el qui pesca un peix sense
fer servir l’ham ha de cantar una cançó
de temàtica marinera pel megàfon, en
cas d’empat s’endú la llauna de sardines
el que menys ha pescat, etc.

Aquesta atracció aplega molta més gent
que la que oficialment juga: pares que
ajuden els seus fills i espectadors que
simplement miren. I és que Dia de Pesca
funciona també com a espectacle on
pots, si vols, només mirar.
Físicament Dia de Pesca és un enginy
mecànic, interessant i estètic en si
mateix. Està construït en ferro i fusta i
el moviment dels peixos s’aconsegueix
a través d’una maneta que acciona el
pescador encarregat de l’atracció.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE D’OBSTACLES

Espectacle-joc-atracció

Tots els públics
i totes les edats

64m² (8m x 8m)
(comptant atracció i públic)

Video

Descarregables

Dossier

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Fitxa
tècnica

Fotos

Xarxes

DISPOSICIÓ
DE L’ESPAI

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Circular

3ho6h

900 €
+ 21% IVA

1.300 €
+ 21% IVA

Web

Contacte
Berta Núñez
(+34) 679 434 407
lavalot@lavalot.com
www.lavalot.com
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﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

El Laberint — ITINERÀNIA
Descripció:
El Laberint és una experiència
col·lectiva per a totes les edats, capaç
de transformar qualsevol espai públic
quotidià (plaça, carrer, parc…) en
una lúdica trobada. Es tracta d`una
insòlita xarxa de parets transparents
i passadissos franquejats per
enigmàtiques portes, on allò que
saps i que fas crearà el teu propi
camí. Una instal·lació de gran format
que planteja el més excitant repte
atemporal. Estructura adaptable: la
forma s’ajusta a les característiques
de l’entorn (arbres, fanals...)
Instal·lació altament autònoma,
sense necessitat d’ancoratges,
equipat amb lamparetes per a
sessions nocturnes.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

DISPOSICIÓ
DE L’ESPAI

Laberints, proves d'habilitat, mecànica bàsica a la vista,
enigmes de lògica, preguntes personalitzables

Públic familiar

100 m²

S'adapta

Video

Clip
1min

Descarregables

Entrevista
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Dossier

Imatges

Xarxes

Web

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Sessions estàndards de 3h
(i sessions personalitzades)

1.500 €
+ 21% IVA

2.000 €
+ 21% IVA

Contacte

Distribució

Itinerània
(+34) 672 875 758
info@itinerania.com
www.itinerania.com

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
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﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Els amics d’en Crusó — TOC DE FUSTA
Descripció:
“Després del naufragi, trist i sol en
una illa, en Crusó s’avorria. Per sort
tenia les restes del vaixell i tot el
temps del món…”

Autòmats de gran format,
trencaclosques, jocs mecànics que
animen petits autòmats i un espai de
joc per nens i nenes a partir de 2 anys.

Els amics d’en Crusó és una
experiència lúdica per a totes les
edats, un espai lliure on descobrir
i experimentar els autòmats i els
seus mecanismes. Una instal·lació
interactiva que busca encuriosir tant a
qui camina sempre amb les mans a les
butxaques com als més llençats, sense
necessitat d’instruccions i amb el joc
com a únic motor de la vintena de jocs
de creació pròpia de la col·lecció.

Premis:
Millor Espectacle de Carrer - Fira
Titelles Lleida 2019

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Autòmats, mecanismes, joc
lliure, fusta

Tots els públics
(+2anys)

300 m²

3 o 6h.

1.100 €
+ 21% IVA

1.550 €
+ 21% IVA

Video

Descarregables

Dossier

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

Contacte

Distribució

Toc de fusta
697741795 - 687040757 - 678467187
info@tocdefusta.com
www.tocdefusta.com

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
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﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Els Recicloperats — COMPANYIA KATAKRAK
Descripció:
“Alguns dels objectes que llencem
s’han rebel·lat. No volen ser
abandonats o oblidats quan es fan
vells. Del munt de ferralla n’han sortit
formes, colors, peces poc habituals, i
hi descobrim un laberint d’aigua, un
tap que salta des d’un tros d’esquí,
persianes amb trampes de colors, un
ventilador-circuit...”

Els Recicloperats és una instal·lació
itinerant de vint jocs de format mitjà
construïts amb peces i objectes
recuperats. Donem una nova utilitat
als objectes i materials en desús
manipulant-los al mínim. En el procés
tenim present mantenir al màxim
d’íntegres possibles les peces trobades
i aconseguir un ensemblatge simple,
resolutiu, segur i atractiu. Els jocs
repten els participants a resoldre
petits objectius utilitzant habilitats
psicomotores bàsiques i un xic
d’enginy i estratègia.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Jocs de psicomotricitat, enginy
i estratègia. Reciclatge creatiu

Tots els públics
(recomanat a partir de 3 anys)

150 m2

3ho6h

750 €
+ 21% IVA

1.100 €
+ 21% IVA

Video

Descarregables

Dossier

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

Contacte

Distribució

Cia. Katakrak
(+34) 646 255 079
info@katakrak.com
www.katakrak.com

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
Pàg. 13

﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Enginys Eko.poètiks — COMPANYIA KATAKRAK
Descripció:
Vols gaudir d’un instant màgic ?
Cada artefacte ens planteja un repte, un
espai atemporal, una mirada creativa
als objectes i a l’entorn quotidià.
Enginys Eko.poètiks és una instal·lació
interactiva de deu jocs per a tots els
públics. Cada artefacte, col·locat dins
d’una maleta, és únic i autònom i tots
junts conformen un espai original,
lúdic i participatiu.
En aquest treball complementem els
tres eixos de la companyia: creativitat,
reciclatge i joc, amb els principis
bàsics de l’electricitat, l’electrònica, les
energies renovables i un xic de poesia.

Cada enginy, un artefacte recuperat
que es mou amb una font d’energia
renovable (energia solar, dinamos,
imants...), planteja diversos reptes
bàsics a les habilitats dels participants i
s’hi llegeix, també, una reflexió poètica
d’acord amb les seves característiques.
Hi podem trobar un tocadiscs-laberint,
un joc d’atrapar l’ou-com balla, el
joc de crear colors de llum, els petits
ventiladors que han d’ajudar el vaixell a
entrar a port...

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Energies renovables, reptes lúdics
amb reciclatge creatiu

Tots els públics
(recomanat a partir de 6 anys)

150 m²

3ho6h

1.000 €
+ 21% IVA

1.400 €
+ 21% IVA

Video

Descarregables

Dossier

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

Contacte

Distribució

Cia. Katakrak
(+34) 646 255 079
info@katakrak.com
www.katakrak.com

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
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﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Espai d’experimentació i joc lliure — EL PÁJARO JOCS
Descripció:
Espai de joc creat amb estructures
de psicomotricitat, jocs sensorials,
creació lliure amb fusta natural, espai
de relax, sorral de cereals… Diferents
ambients que apropen al món dels
infants, ple de sensacions on ells són
els protagonistes.
S’adapta a les condicions del lloc on
es vulgui instal·lar. Està pensat per a
nens/es d’entre 0 i 8 anys d’edat.

L’Espai d’experimentació i joc lliure
consta de diversos materials que es
poden classificar en diferents espais:
a) Estructures de psicomotricitat:
estructures pikler;
b) Joc sensorial: memòria de textures,
campanes afinades i joc simbòlic;
c) Construcció: blocs i
trencaclosques;
d) Sorral de cereals: sorral amb
blat de moro, cullerots i tubs de
connexió;
e) Espai de relax i calma: coixins,
nines/os, hamaques.
Totes les peces col·locades en
harmonia, converteix aquest taller en
un espai màgic per als infants.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Educació viva, fusta i materials naturals,
psicomotricitat, jocs sensorials, creació lliure

0-8 anys

150 m²

3ho6h

750 €
+ 21% IVA - 15% IRPF

1.250 €
+ 21% IVA - 15% IRPF

Video

Descarregables

Dossier +
Fitxa Tècnica
Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

Contacte

Distribució

Pajaro Jocs
(+34) 607 113 120
alexrigol@gmail.com
www.elpajarojocs.com

La Maleta
(+34) 652 356 493
info@lamaleta.cat
www.lamaleta.cat
Pàg. 15

﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Espai Munta Titella — GALIOT TEATRE
Descripció:
Enmig de la plaça apareix un espai
molt peculiar. Un conjunt de taules
de planxar amb porticons antics de
masia es convertiran en bancs de
fuster. Allí els infants hi muntaran els
titelles animals.
Dins de calaixos de velles tauletes,
antics i reciclats, es trobaran les peces
de fusta desmuntades ,i amb uns
suports de ferro aniran muntant el
titella amb uns cargols molt peculiars
de fusta.
Durant una estona, els més petits
seran grans titellaires.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

titelles, fusta reciclada, fusteria,
ofici, espai de creació

Familiar, tots els
públics

6m circulars mínim,
aconsellable 8m.

Video

Descarregables

Dossier

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

DISPOSICIÓ DE L'ESPAI

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

OBSERVACIONS

Circular

3ho6h

1.100 €
+ 10 % IVA

1.800 €
+ 10% IVA

Més kilometratge
en funció del lloc

Web

Contacte
Galiot Teatre
galiot@galiotteatre.com
www.galiotteatre.com

Pàg. 16
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Laberint II — ITINERÀNIA
Descripció:
Laberint II és un mar de parets de
colors ple de cruïlles, que repta els
participants més intrèpids amb
enigmes visuals i portes d`habilitat.
Molts camins però només una
sortida... El gran format creix
amb aquesta instal·lació de lliure
participació on perdre’s serà la
millor de les aventures. Estructura
adaptable: la forma s’ajusta a les
característiques de l’entorn (arbres,
fanals...) Instal·lació altament
autònoma, sense necessitat
d’ancoratges, equipat amb lamparetes
per a sessions nocturnes. Laberint
II és una instal·lació accessible amb
cadira de rodes.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA
I LLIURE D’OBSTACLES

Laberints, enigmes visuals,
accessible per cadira de rodes

Públic familiar

200 m²

Video

Descarregables

Dossier

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Imatges

Xarxes

Web

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Sessions estàndards de 3h
(i sessions personalitzades)

1.500 €
+ 21% IVA

2.000 €
+ 21% IVA

Contacte

Distribució

Itinerània
(+34) 672 875 758
info@itinerania.com
www.itinerania.com

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
Pàg. 17

﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

L’Animalada — COMPANYIA KATAKRAK
Descripció:
T'imagines donant cireres a un
cocodril?
Has ajudat alguna vegada a un elefant a
regar flors?
T’has convertit mai en una abella
perduda en un camp de flors?
Si tot això et sona estrany però et
sembla divertit és que ja tens el “mono”
de L’Animalada dins teu, i per treurete’l només hi ha una solució. Alguns
dels animals ja t’han picat l’ullet...

L’Animalada són uns 25 jocs originals
en forma d’animals de gran format,
realitzats amb objectes recuperats que
repten tots els públics. Amb objectes
en desús hem construït un flamenc,
un elefant, un gran cranc, un peix que
té gana, un mono malabarista, una
formiga pescadora... Cada animal-joc
és un repte psicomotor i d’enginy que
distreu tant la persona que hi juga com
tots aquells que li fan rotlle al voltant.

¿Hi jugues?

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Escultures lúdiques sostenibles,
Jocs-animals de carrer. Reciclatge creatiu

Tots els públics
(recomanat a partir de 3 anys)

350 m² sense desnivell

De 3 a 6 hores

1.200 €
+ 21% IVA

1.600 €
+ 21% IVA

Video

Descarregables

Dossier

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

Contacte

Distribució

Cia. Katakrak
(+34) 646 255 079
info@katakrak.com
www.katakrak.com

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
Pàg. 18
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L'atelier — TOC DE FUSTA
Descripció:
“L’estrany refugi d’un nàufrag
llunàtic, capficat amb el joc i la
seva solitud.”
L’atelier és una fusteria peculiar
on les màquines semblen treballar
soles, un curiós taller on el joc és
necessari per accionar a distÀncia
serres i martells.

Descobriu l’espai on van crear-se
Els amics d’en Crusó i entreu en la
imaginació d’aquest nàufrag solitari
que, avorrit de no poder compartir tot
el temps del món, va decidir fer-se els
seus amics amb les restes d’un vaixell.

La visita a l’atelier dóna al públic la
possibilitat de descobrir, jugar i fer
funcionar tots els enginys que en
formen part, a més de tafanejar pels
calaixos i racons.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

Eines, mecanismes, taller,
materials recuperats

Tots els públics
(recomanat a partir de 7 anys)

7mx9m

Video

Descarregables

Dossier

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

De 3 a 6 hores,
en pasis de 30 minuts

1.100 €
+ 21% IVA

1.550 €
+ 21% IVA

Contacte

Distribució

Toc de fusta
697741795 - 687040757 - 678467187
info@tocdefusta.com
www.tocdefusta.com

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
Pàg. 19
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L’estrany viatge del Sr. Tonet — TOMBS CREATIUS
Descripció:
“Deixeu-vos fascinar pels tresors del
Senyor Tonet”
La vida del Senyor Tonet és fascinant.
Les seves aventures són un tresor
per descobrir. Des que vam conèixer
la seva història, no hem pogut
deixar de pensar en ell i en els seus
viatges. Volem compartir les seves
troballes úniques, totes les criatures
màgiques que va conèixer en les seves
expedicions. Estan dins de cadascun
dels 10 jocs construïts amb material
de desús. Entre fustes, palets i mobles
antics s'amaguen els seus secrets.
Cada joc en una caixa. En cada caixa,
una història. I en cada història, una
criatura nova. Deixeu-vos emportar

per la curiositat per descobrir un món
de so, llum i moviment que es fa real
a través de la robòtica.
Hem reconstruït les històries del
Senyor Tonet. Hem donat vida als
seus viatges perquè de Senyor Tonet
només n'hi ha un. Cap com ell!
Una col·lecció amb 9 espais de joc.
Cadascuna de les estructures té un
repte i, al superar-lo, es pot veure el
que passa a dins de cada caixa. Dóna
peu a jugar de forma individual i,
en alguns jocs, necessàriament de
forma cooperativa.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Curiositat, viatges, descobriments, món imaginari, fantasia,
reciclatge, reutilització, fusta, joc lliure, joc cooperatiu, sostenibilitat

Tots els públics
(a partir de 6 anys)

300 m²

3ho6h

1.100 €
+ 21% IVA

1.650 €
+ 21% IVA

Video

Descarregables

Informació i
material gràfic
Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Protocol
COVID

Xarxes

Web

Contacte
Amaia Rodrigo Arcay
(+34) 625 123 493
info@tombscreatius.com
www.tombscreatius.com
Pàg. 20
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Micro-Shakespeare — COMPANYIA TOTI TORONELL
Descripció:
Micro-Shakespeare: Un espectacle
molt complicat d´explicar però molt
divertit de fer!
I et deus preguntar què trobaràs dins
de les capses. Doncs obres del gran
dramaturg anglès condensades en…
8 minuts!
L’espectador que està darrere de
la capsa-teatret “interpretant”
rep instruccions a través d’uns
auriculars i mou els objectes seguint
les instruccions sense saber per què
ho fa. Els espectadors que estan a
l´altra banda de la capsa-teatret
veient l’espectacle, estan gaudint
d’una peça de Shakespeare a través
dels auriculars; la història pren sentit

amb els moviments dels objectes de
l’”actor”. Dins la instal·lació hi ha
un màxim de 15 persones alhora i el
públic es va renovant a mesura que
van acabant les històries.
Shakespeare com mai l´havies vist…o
sentit, humor, amor, intriga, mort,
venjança, crispetes, públic convertit
en actor i grans ovacions.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

OBSERVACIONS

Teatre de fira,
Shakespeare, objectes

Tots els públics

8mx8m

3h o 6h

1.700 €
+ 21% IVA

2.975 €
+ 21% IVA

La instal·lació gaudeix dels
descomptes del programa punt cat

Video

Descarregables

Dossier

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

Contacte
Cia. Toti Toronell. Mercè Casas
(+34) 972 195 120 / (+34) 628 770 038
nas@totitoronell.com
www.totitoronell.com
Pàg. 21
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Petits Somnis — EL PÁJARO JOCS
Descripció:
Espai de creativitat, lliure expressió,
exploració personal i de l’entorn,
per a infants de 0-4 anys. Sota
una cúpula geodèsica de fusta que
desplega cinc pètals, instal·lem un
material molt orgànic amb diferents
formes i textures amb fusta natural
com a base.
A l’ombra del domo, els més petits
acompanyats dels seus grans podran
gaudir de jocs de construcció
sense objectiu ni finalitat, material
psicomotriu que podran usar de
manera afí a les seves capacitats,
i instal·lacions sonores amb
instruments afinats que podran
explorar lliurement.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Educació viva, fusta i materials naturals, psicomotricitat,
jocs sensorials, creació lliure. 1a infància

0-4 anys

150-200 m²

3h o 6h

Amb cúpula 1.200 € + 21% IVA - 15% IRPF.
Sense cúpula 750€ + 21% IVA - 15% IRPF.

Amb cúpula 1.600 € + 21% IVA - 15% IRPF.
Sense cúpula 1.250 € + 21% IVA - 15% IRPF.

Video

Descarregables

Dossier +
Fitxa Tècnica
Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

Contacte

Distribució

Pajaro Jocs
(+34) 607 113 120
alexrigol@gmail.com
www.elpajarojocs.com

La Maleta
(+34) 652 356 493
info@lamaleta.cat
www.lamaleta.cat
Pàg. 22

﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Teatrets mecànics — PEUS DE PORC
Descripció:
Les màquines de bar han sortit al
carrer i s’han trobat amb els titelles!
Teatrets Mecànics us ofereix
l’oportunitat de manipular titelles
tot intentant guanyar la partida al
vostre contrincant. Diferents rutines
posaran a prova les vostres habilitats.

Els teatrets funcionen per partides.
Una parella de jugadors es baten
a garrotades mitjançant les
palanques i el públic pot disfrutar
de la partida com si veiés una
representació de titelles.

Teatrets mecànics consisteix en varis
teatrins de titelles de guant que
poden ser manipulats per el públic
mitjançant palanques i botons com
les màquines de Bar antigues.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

DISPOSICIÓ
DE L'ESPAI

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Teatrets de titelles
manipulables

Tots públics

10 m de diàmetre

Circumferència

3h o 6h

800 €
+ 21% IVA

1.200 €
+ 21% IVA

Video

Descarregables

Dossier +
Fitxa Tècnica
Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

Contacte

Distribució

Peus de porc
(+34) 661 605 883
peusdporc@gmail.com
www.peusdeporc.cat

La Maleta
(+34) 652 356 493
info@lamaleta.cat
www.lamaleta.cat
Pàg. 23

﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Titeretú — ITINERÀNIA
Descripció:
Titeretú són 5 mans gegants de
titellaire construïdes de ferro i de
fusta amb les seves entranyes a la
vista. El públic deixarà de ser un
simple espectador per convertir-se
en el protagonista de la història:
el titella! Utilitzant el cos com
a única eina, els participants
resoldran jocs d`equilibri, precisió
i coordinació. Titeretú són 5
estructures independents amb una
altura màxima de 4,5 m. Instal·lació
altament autònoma, sense
necessitat d’ancoratges, equipat amb
lamparetes per a sessions nocturnes.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

titelles, mecànica bàsica a la vista,
cinc estructures de gran altura

Públic familiar

100 m²

Video

Clip
1min

Descarregables

Entrevista

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Dossier

Imatges

Xarxes

Web

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

3h o 6h
(i sessions personalitzades)

1.500 €
+ 21% IVA

2.000 €
+ 21% IVA

Contacte

Distribució

Itinerània
(+34) 672 875 758
info@itinerania.com
www.itinerania.com

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com
Pàg. 24

﴾— Tornar a Graella d'instal·lacions

Un teatre al jardí — COMPANYIA MINIMONS
Descripció:
Un teatre al jardí , Viatge sensorial per
viure una aventura en família
Coneixeu el món del teatre per dins?
Sabeu que els artistes viatgen per
diferents països per mostrar els seus
espectacles? I com ho fan quan són pares
i tenen nens? Doncs viatgen amb ells!
Gràcies al diari d'en Pàtric, descobrirem
l'estiu en què va marxar de "tournée"
amb els seus pares. Compartirem les
reflexions d'aquest nen de 10 anys, al
llarg d'aquest viatge per tot el món, sobre
els costums dels diferents països, la
integració amb altres nens, les diferents
cultures i maneres de viure... I veurem
com va prenent nota de tot el que
observa, per explicar-ho als seus amics

un cop torni Barcelona. A través dels seus
ulls, recorrerem els carrers de Nova York,
l'Òpera de París, les places de Roma,
les llibreries de Lisboa, els costums del
Japó, els teatres de Praga, la Rússia del
Transsiberià i el Nepal. Preparats pel
viatge? Recordeu: maleta, passaport,
ganes d'aventura... i endavant! Un teatre
al Jardí. Us esperem!

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

Instal·lació teatralitzada, miniatures, món,
lectura, cultures, viatge, recorregut sensorial.

Tots els públics
a partir de 4 anys

100-150 m²

Descarregables

Dossier +
Fitxa Tècnica
Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Xarxes

Web

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

3 o 6h. Però ens adaptem a les
necessitats de cada entitat

1.950 €
+ 21% IVA

2.400 €
+ 21% IVA

Contacte

Distribució

Cia. Minimons
(+34) 650 825 324 - (+34) 615 448 551
companyiaminimons@gmail.com
www.minimons.org

EspectacleSpectacular
(+34) 644 402 162
espectaclespectacular@gmail.com
www.espectaclespectacular.com

OBSERVACIONS
Programa.cat

Pàg. 25
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Xics del Xurrac — TOMBS CREATIUS
Descripció:
Voleu jugar a ser colla castellera?
Veniu a fer pinya amb els Xics!

Tothom pot ser Xic del Xurrac.
Només cal jugar!

Apadrinada pels Margeners de
Guissona i pels Tirallongues de
Manresa, aquesta és la primera colla
castellera nascuda d'una fusteria.

Una col·lecció amb 16 espais de joc
ambientada en el món casteller. Dóna
peu a jugar de forma individual i, en
alguns jocs, necessàriament de forma
cooperativa.

Els seus membres són de fusta i
cobren vida a través del joc cada cop
que surten a plaça. Plantegen reptes
d'enginy i posen a prova gent de
totes les edats.
Juguem a ser colla castellera i
compartim valors com el seny,
l'equilibri, la força, la cooperació,
la perseverança o la diversitat de
capacitats.

GÈNERE,
TEMÀTICA

PÚBLIC
I EDAT

M², PLA I LLIURE
D’OBSTACLES

SESSIONS

PREU SESSIÓ 3H

PREU SESSIÓ 6 H
(3 H + 3 H)

Món casteller, materials naturals, fusta, joc lliure, joc cooperatiu, sostenibilitat,
cultura popular, identitat, colla castellera, cooperació, treball en equip, tradició

Tots els públics
(a partir de 5 anys)

300 m²

3h o 6h

950 €
+ 21% IVA

1.425 €
+ 21% IVA

Video

Descarregables

Informació i
material gràfic
Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Protocol
COVID

Xarxes

Web

Contacte
Amaia Rodrigo Arcay
(+34) 625 123 493
info@tombscreatius.com
www.tombscreatius.com
Pàg. 26

1.900 €
+ 10% IVA

Més
quilometratge
en funció
del lloc

TP > 4anys

300 m²

1,5 h

1h

900 €
+ 21% IVA

1.350 €
+ 21% IVA

Instal·lació teatralitzada.

TP

30-50 m²

2h

1h

890 €
+ 21% IVA

1.340
+ 21% IVA

Dia de Pesca
– L’Avalot

Espectacle-joc-atracció.

TP

64 m² (8m x 8m)
(comptant atracció
i públic)

Circular

2h

1h

900 €
+ 21% IVA

1.300 €
+ 21% IVA

El Laberint
– Itinerània

Laberints, proves d'habilitat, mecànica bàsica a la
vista, enigmes de lògica, preguntes personalitzables.

TP

100 m²

S'adapta

4h

2h

1.500 €
+ 21% IVA

2.000 €
+ 21% IVA

Els amics d’en Crusó
– Toc de fusta

Autòmats, mecanismes, joc lliure, fusta.

TP > 2anys

300 m²

2h

1,5 h

1.100 €
+ 21% IVA

1.550 €
+ 21% IVA

Els Recicloperats
– Katakrak

Jocs de psicomotricitat, enginy i estratègia.
Reciclatge creatiu.

TP > 3anys

150 m²

45 min

30 min

750 €
+ 21% IVA

1.100 €
+ 21% IVA

Enginys Eko.poètiks
– Katakrak

Energies renovables,
Reptes lúdics amb moviments i efectes electrònics.
Reciclatge creatiu.

TP > 6anys

100 m²

1,5 h

45 min

1.000 € +
21% IVA

1.400 € +
21% IVA

Espai
d’experimentació
i joc lliure
– El pájaro jocs

Educació viva, fusta i materials naturals,
psicomotricitat, jocs sensorials, creació lliure.

0-8 anys

150 m²

Espai
preferiblement en
espai amb ombra

1h

1h

750 €
+ 21% IVA
- 15% irpf

1.250 €
+ 21% IVA
- 15% IRPF

Espai Munta Titella
– Galiot Teatre

Titelles, fusta reciclada, fusteria, ofici, espai de creació

TP

6 m circulars
mínim.
Aconsellable 8 m

Circular

2,5 h

1,5 h

1.100 €
+ 10 % IVA

1.800 €
+ 10% IVA

Laberint II
– Itinerània

Laberints, enigmes visuals, accessible per cadira de
rodes.

TP

200 m²

S'adapta

4h

2h

1.500 €
+ 21% IVA

2.000 €
+ 21% IVA

Món imaginari, monstres, il·lustració, fantasia, medieval, materials naturals, fusta, joc lliure, joc cooperatiu,
sostenibilitat.

Constructors de
somnis
– Cia. Minimons

Nom
instal·lació
Colors de monstre
– Tombs Creatius

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda

Preu
sessió 6h
(3h + 3h)

1.500 €
+ 10% IVA

TP

Preu
sessió 3h

2h

Titelles, museu itinerant titellaire, reciclatge, titelles
antigues, autòmats, mecanismes artesanals.

Personal
assistencia
muntatge/
desmuntatge

3h

Carpa Món Titella
– Galiot Teatre

Mobiliari

6 m circulars
mínim.
Aconsellable 8 m

200 m²

Tanques

Més
quilometratge
en funció
del lloc

TP

Camerino
/ WC

1.700 €
+ 10% IVA

Titelles, fusta, espai de creació amb titelles.

Punt d'aigua

Desmuntatge

1.000 €
+ 10% IVA

Cal Titella
– Galiot Teatre

Punt de llum

Muntatge

2h

M², pla
i lliure
d’obstacles

3h

Públic
i edat

Circular (perímetre
15 m). Preferible
que el terra no sigui
de sorra

Gènere,
temàtica

Disposició
de l’espai

Observacions

GRAELLA FITXES TÈCNIQUES

Més km
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300 m²

2h

1,5 h

1.100 €
+ 21% IVA

1.650 €
+ 21% IVA

Teatre de fira, Shakespeare, objectes.

TP

8mx8m

1.700 €
+ 21% IVA

2.975 €
+ 21% IVA

Petits Somnis
– El Pájaro jocs

Educació viva, fusta i materials naturals,
psicomotricitat, jocs sensorials, creació lliure.
1a infància.

0-4 anys

150-200 m²

Teatrets mecànics
– Peus de porc

Teatrets de titelles manipulables.

TP

10 m de diàmetre

Titeretú
– Itinerània

Titelles, mecànica bàsica a la vista, cinc estructuras
de gran altura.

TP

Un teatre al jardí
– Cia. Minimons

Instal·lació teatralitzada.

Xics del Xurrac
– Tombs Creatius

Món casteller, materials naturals, fusta, joc lliure, joc
cooperatiu, sostenibilitat, cultura popular, identitat,
colla castellera, cooperació, treball en equip, tradició.

Micro–Shakespeare
– Companyia
Toti Toronell

i

Gènere,
temàtica

Nom
instal·lació

Curiositat, viatges, descobriments, món imaginari,
fantasia, reciclatge, reutilització, fusta, joc lliure, joc
cooperatiu, sostenibilitat.

2h

2h

Amb cúpula
1.200 €
+ 21% IVA
- 15% IRPF.
Sense cúpula
750 €
+ 21% IVA
- 15% IRPF.

Amb cúpula
1.600 €
+ 21% IVA
- 15% IRPF.
Sense cúpula
1.250 €
+ 21% IVA
- 15% IRPF.

2h

1h

800 €
+ 21% IVA

1.200 €
+ 21% IVA

100 m²

3h

2h

1.500 €
+ 21% IVA

2.000 € +
21% IVA

TP > 4anys

100-150 m²

3h

1,5 h

1.950 €
+ 21% IVA

2.400 €
+ 21% IVA

TP > 5anys

300 m²

2h

1,5 h

950 €
+ 21% IVA

1.425 €
+ 21% IVA

Circumferència

Observacions

TP > 6anys

L’estrany viatge
del Sr. Tonet
– Tombs Creatius

Preu
sessió 6h
(3h + 3h)
1.550 €
+ 21% IVA

Preu sessió
3h
1.100 €
+ 21% IVA

TP > 7anys

Personal
assistencia
muntatge/
desmuntatge

1,5 h

Eines, mecanismes, taller, materials recuperats

Mobiliari

2h

L’atelier
– Toc de fusta

Tanques

7mx9m

350 m²

Camerino
/ WC

Desmuntatge

1.600 €
+ 21% IVA

TP > 4anys

Punt d'aigua

Muntatge

1.200 €
+ 21% IVA

Escultures lúdiques sostenibles, Jocs-animals de
carrer.
Reciclatge creatiu.

Punt de llum

Disposició de
l’espai

1h

M2, pla i
lliure
d’obstacles

1,5 h

Públic i edat

Sense desnivell

L’Animalada
– Katakrak

Programa.cat

Programa.cat

Si us plau, preneu nota que TOTES les instal·lacions:
» Es poden fer en interior i en exterior
» Els infants han d'anar acompanyats
» TP � Tots públics

» Necessiten:
Accés a l’espai en furgoneta / Aparcament autoritzat per a la furgoneta / Vigilància
durant les pauses de la companyia / Persona responsable de l'organització durant
el muntatge, actuació i desmuntatge / Aigua potable per la companyia

Dossier Gira la galleda
Col·lectiu Galleda
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info@collectiugalleda.cat
www.collectiugalleda.cat

