
 
 
 

Fitxa tècnica 
Aquest llistat recull les condicions tècniques òptimes per fer 
l’espectacle. 
Si no es disposa d’algun dels elements o no es poden donar complir 
algunes de les condicions consulteu abans amb la companyia. 
 
Tècnic:  
Daniel Carreras (629 38 31 06) 
 
 
 
  

Idioma CATALÀ 
Edats recomanades A partir de 3 anys. 
Aforament màxim recomanat Públic escolar: 350 pax 

Tots els públics: 300 pax 
Actors en escena 3 
Personal en gira 4 (ò 4):  3 actors + 1 tècnic + (1 road manager) 

 
 

DURADA 65 minuts 
MUNTATGE / 
DESMUNTATGE                                         

4 hores /                                                                             
1 hora 

PERSONAL PROPORCIONAT PER 
L'ORGANITZACIÓ 

2 tècnics (llums +  so + tramoia) 

CÀRREGA I DESCÀRREGA En el cas de ser directe a l’escenari no caldrà personal 
per aquestes tasques. 
En qualsevol altre cas caldrà convenir-ho prèviament 
amb la companyia. 

 
ESPAI ESCÈNIC ÒPTIM 8 x 6 m. (disposició a la italiana / altres opcions 

consultar) 
 

EQUIPAMENT DEL TEATRE Espai equipat tècnicament amb so i llum. 
Possibilitat d'utilitzar l'equip de la companyia (en aquest 
cas, consultar condicions amb la companyia). 
 
 

EQUIP DE SO 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 

EQUIP DE LLUMS 
 
 
 

P.A. (etapes, cablejat, etc...) suficient per 
l’espai.(6w*persona). 
Equalització:. 2*Eq 31bandes. 
2 monitors (mínim amb 12) per funcionar en disposició 
de sidefiles (alçats).Envios independents. 
Equalització: 2*Eq31bandes. 
Envios: caixetí a escenari (8 envios / 4 retorns). 
La Companyia porta:  taula de control + Minidisc + 
microfonia. 
_____________________________________________ 
 
24 canals de regulació. 
Taula programable. 
7 retalls 22/44 (o similar) 1.000w 
(possibilitat de substituir els retalls amb pc’s) 



 
 
 

 
 
 
 
 
ALTRES 
 
 

4 par cp62. 1.000w  
8 par cp65. 1.000w 
12 pc’s 1.000w (viseres) 
2 estructures per fer carrers (2 pc’s per estructura) 
Tots els focus complets (grapa, viseres, portafiltre) 
Allargos per distribuir punts de regulació i punts de 
corrent directe (220V) per l’escena. 
 

CORTINATGES 
 
 
 

Cámara negra 
Teló de fons no cal tall al mig. 
3 carrers mínim (aprox. a 2mts / a 3,5mts / a 4,5mts de 
boca). Aforar. 
Bambalines per als focos. 

VEHICLES 1 Furgoneta, a la que cal reservar lloc per la càrrega i 
descàrrega i a poder ser facilitar l’estacionament. 

CAMERINOS Camerino per als tres actors, amb accés a lavabos i 
dutxes. 

SEGURETAT I REGIDORIA Cal la presència d’un responsable de l’acte per tal 
d’indicar l’hora d’inici així com per coordinar i solucionar 
qualsevol aspecte que pugui sorgir més enllà de 
l’apartat artístic, responsabilitat de la companyia (ex. 
ubicació de cadires pel públic; seguretat dels elements 
instal·lats; coordinació amb altres actes...) 

 
 
Persona de contacte: Daniel Carreras 
Apt. Correus 44, 08911 Badalona (Barcelona) 
www.xirriquiteula.com · info@xirriquiteula.com
Tel. / Fax (0034) 93 389 43 87 

http://www.xirriquiteula.com/
mailto:info@xirriquiteula.com

