
Venedor d'Històries 
d'Ireneu Tranis

FITXA TÈCNICA DE COMPANYIA

1 - CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'ESPAI D'ACOLLIDA

- Cal un espai a la via pública diàfan, de sòl pla, amb ombra durant el dia, capaç d'acollir una 
carpa tipus fira de 3 x 3 metres (la porta la companyia) i amb un entorn POC SOROLLÓS.

- Si l'espectacle i/o les feines de muntatge i desmuntatge s'han de perllongar més enllà de les 
hores de sol, cal que l'espai estigui suficientment il·luminat.

- L'espai d'acollida ha de preveure una línia de 16A amb tres de preses schucco. S'ha de 
preveure l'allargador fins a l'emplaçament de la carpa.

- Cal tenir en compte l'adveniment de condicions climàtiques desfavorables i guardar la carpa, 
en la mesura del possible, del vent i  de la pluja

− En cas que l'espectacle es repeteixi en jornades diferents, s'ha de garantir la vigilància de 
la carpa durant les hores que no s'actua.

− Espai suficient per deixar el cotxe de la companyia a pocs metres de la carpa mentre duri 
la representació.

2 - PERSONAL DE L'ESPAI D'ACOLLIDA I DE SUPORT:

La companyia assumeix les feines de muntatge i desmuntatge de la carpa i dels elements que 
conté, que inclouen l'espai que ha d'allotjar el públic. Per al muntatge i el desmuntatge, serà 
necessari només un tècnic que conegui l'espai d'acollida.

3 - PROPOSTA D'ORGANITZACIÓ DEL TREBALL *:

08:00 - 11:00 h Plantejament i muntatge d'escenografia
11:00 - 14 h Primera tanda de sessions
14:00 - 16:30h Pausa per dinar
17:00 – 20:00h Segona tanda de sessions
20:30 - 22:30 h Desmuntatge

(* Aquests horaris dependran de l'hora d'inici de l'espectacle)

4 - TRANSPORTS DE LA COMPANYIA:

La companyia es desplaça amb un turisme de mida petita per al transport de l'escenografia.

5 - ACCESSOS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA:

La descàrrega del material s'ha de fer en una zona habilitada per a això, immediata en la 
mesura del possible a l'espai d'acollida. Cal que l'espai estigui lliure de qualsevol vehicle a 
l'arribada de la companyia.
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