
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda 
La Calòrica 

 Fitxa tècnica 
11/01/2022 

 
 
 

LA INFORMACIÓ CONTINGUDA EN AQUEST DOCUMENT TÉ CARÀCTER 
GENÈRIC. LA FITXA TÈCNICA DE CADA TEATRE S’ACORDARÀ 
SEPARADAMENT I S’ADAPTARÀ EN FUNCIÓ DE LES POSSIBILITATS I 
HORARIS DE CADA ESPAI. 
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1. INFORMACIÓ GENERAL 
 

1.1. MUNTATGE 

 
La companyia arribarà a primera hora del matí del dia de la funció. 
 
Es demana, dins les possibilitats i disponibilitat del Teatre d’acollida, realitzar la 
implantació de llums i el desmuntatge de la càmera negra abans de l’arribada de la 
Companyia. 
 
 
1.2. ESCENOGRAFIA 

 
L’escenografia esta composta per un sistema de cortines de vellut i “pantalles” 
muntades en “U”, formant un rectangle de 8 metres d’ample i 4 metres de 
profunditat. Aquests elements van penjats de les barres del teatre.  
 
L’escenografia compta també amb un terra en acabat vinílic per a la zona interior 
de cortinatges, una barra de bar de 4m. de llarg (que entra i surt d’escena) i una 
sèrie d’elements menors: una tassa de WC (d’on sobreïxes un líquid similar al 
petroli), un camerino de canvi ràpid (propi de Cia.) ubicat a jàssera, 5 unitats 
exteriors d’AC, mobiliari d’un pis o habitatge convencional (sofà, llit, taula,...) i altres 
petits elements d’attrezzo. 
 
L’espectacle no requereix de cap tipus de cortinatge o càmera negra (ni cametes, 
ni bambolines, ni foro negra) excepte el teló de boca (o arlequins) i el bambolinó. Si 
el Teatre d’acollida no disposa d’alguns d’aquests darrers elements escènics 
s’hauran de muntar cortinatges negres que emmarquin la “U” formada per les 
pantalles.  
 
Darrera el cortinatge de foro hi ha un espai d’uns 5 metres de profunditat, on 
s’ubicaran el camerino de canvis ràpids a vista i els elements amb els que els 
actors interactuen (taula, cadires, sofà, taula,...). 
 
MOLT IMPORTANT: En els Teatres d’acollida de més de 10m d’amplada s’haurà 
de fer un estudi detallat de visuals, ja que algunes de les localitats poden no tenir 
bona visibilitat. Algunes de les accions ja s’han avançat  i les projeccions s’han 
centrat, tot i això les butaques laterals poden perdre contingut audio- visual. Es 
recomana no posar a la venda les entrades més compromeses o avisar en el 
moment de la venda. 

 
1.3. ESPAI/ESCENA 

 
 Els requeriments mínims de l’espai d’acollida son: 

o Amplada boca: 8m. 
o Alçada boca: 6m. 
o Fondària d’escenari: 8m. sense comptar prosceni. 
o Espai costats: 3m. per cada costat.  
o Alçada sota pinta: 10m. 

 
 Escenari de fusta, pintat en color negre i amb possibilitat de clavar. 

 
 Els controls de SO i LUM han de tenir bona visibilitat i acústica.  
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 La llum de sala s’ha de poder regular des del control de LUM. 
 

 
 
S’adjunta una imatge de referència per ajudar a fer una idea de la proposta 
escenogràfica. 
 

 
 
 

 
 

1.4. DESCARREGA i CARREGA 
 

L’escenografia i la resta d’elements de l’espectacle es transporten en un camió 
d’aproximadament 7 metres de llarg. 
 
És necessari un espai suficientment gran per a facilitar l’entrada i la sortida del 
camió.  
 
Totes les instàncies i permisos per a l’entrada, aparcament i sortida dels vehicles 
aniran a càrrec del Teatre d’acollida.  
 
Si el Teatre d’acollida esta ubicat al casc antic o te un accés complex, s’haurà de 
valorar que el vehicle vagi tutelat i pilotat per la policia local des de l’entrada al 
municipi. 
 
Per a la descàrrega i la càrrega seran necessàries 2 persones de càrrega i 
descàrrega.  
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1.5. PERSONAL 

 
La companyia aportarà un equip de treball compost per:  
 

2 Maquinistes. 
1 luminotècnic. 
1 Tècnic d’A/V. 

 
El Teatre d’acollida haurà d’aportar les següents persones: 

 
1 Maquinista. 
2 luminotècniques. 
1 Tècnica d’A/V. 
2 persones de C/D les 2 primeres hores, i des de fi de funció fins la càrrega. 

 
 

1.6. PLANNING DE TREBALL*  
*orientatiu, a concretar en cada cas particular i en funció de l’hora de representació. 

 
 

Funció 19:00h. 
 

Dia de la representació: 
08:00 – 09:00 Descarrega i implantació de l’escenografia. Repàs 
i filtratge de la implantació de luminotècnia. Pre-muntatge dels 
elements de maquinària que es penjaran.  
09:30 – 12:00 Muntatge de la escenografia i elements de 
maquinaria, muntatge projector, monitors i elements de 
luminotècnia del terra.  
12:00 – 14:00 Enfocs. Muntatge elements de maquinaria menors 
i ATR. Muntatge linòleum terra.  
14:00 a 16:00 Dinar.  
16:00 – 17:00 Ajust d’equip de so i vídeo. Memòries llums. 
16:30 -  18:00 Proves de so amb Cia. i passi tècnic. 
18:00 – 18:30 Neteja escenari i sala. 
18:30 – 19:00 Entrada públic 
19:00 – 20:40 Funció 
20:40 – 23:00  Desmuntatge i carrega 

 
 

1.7. CAMERINOS 
 

Seran necessaris: 
 2 camerinos mitjans (per a 3 actors cadascun). 
 1 camerino per al personal tècnic. 

 
Tots ells nets, amb bona temperatura ambient (calefacció), dutxes amb aigua 
calenta, WC, sabó, tovalloles netes (una per actor), miralls de taula, mirall de cos 
sencer i taules, cadires i burres per a penjar el vestuari. 
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1.8. ALTRES 

 
Per al muntatge i els enfocs serà necessari un sistema d’elevació personal tipus 
GENIE. Aquesta ha d’haver passat totes les revisions tal i com marca la normativa 
espanyola. 

 

2. NECESSITATS TÈCNIQUES 
 

2.1. Il·luminació 

 Projectors: 
o 04 PC 1kW.  
o 08 Retalls 2Kw (pont frontal). 
o 11 Retalls 1 kW.  
o 35 PAR’s 1Kw: 

 29 CP62 
 05 CP61 
 01 CP60 

o 05 Panorames 1Kw 
 

 Fum: 
o 01 Màquina amb DMX. Preferiblement Hazer, però pot ser Fog si 

no fa massa soroll.  
 

 Regulació: 
o 60 canals de dimmer de 3Kw 

 
 Punts de connexió DMX a: 

o Cabina de control 
o 3 punts a escena (una a cada costat, i un a foro). 

 
 Estructures: 

o 4 carrers de Dansa o torres de llums 
o 6 peanyes 

 
La companyia aporta 4 barres Led amb el seu propi peu. 

 
2.2. So 

 PA suficient per a cobrir de forma uniforme totes les localitats de l’espai. 
 02 Monitors en trípode a foro d’escenari, de 15”. 
 02 monitors a terra a boca d’escenari, de 10”.  
 01 enviament a cabina en UTP (mínim CAT5) per al projector de vídeo. 

(la companyia portarà projector i cablejat, però utilitzarem 
preferiblement el cablejat del teatre d’acollida).  
 
 
La companyia aporta 4 micròfons inhalàmbrics de mà i es muntaran els 
receptors a escenari.  
 
La companyia aporta 1 videoprojector. S’haurà d’estudiar en cada cas 
la millor ubicació.  

 
 



FITXA TÈCNICA 2022                                                                              DE QUÈ PARLEM MENTRE NO... 

 7 Versió 03/01/22 

 
2.3. Maquinaria i escenografia 

 05 barres motoritzades i electrificades per a escenografia i luminotècnia 
dins d’escenari.  

 01 barra electrificada a prosceni (es pot buscar una alternativa).  
 01 pont frontal. 

 
2.4. Altres 

 
 2 burres amb rodes a escenari. 
 Cadires plegables (10) per a la zona d’espera dels actors. 

 
 
 
 

3. CONTACTE 
 
Coordinació tècnica de la gira: Bernat Tresserra.  

bernattresserra@gmail.com 
699839302 

 
 
Producció La Calòrica: Roser Soler  
 roser@lacalorica.com 
 609892308 
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