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“UN 
VIATGE

 

 

SINOPSIS: 

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 "tournee" amb els seus pares. Compartirem les 
reflexions d'aquest nen de 10 anys, al llarg d'aquest v
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 espe

 

  

“UN TEATRE AL JARDÍ” 

VIATGE SENSORIAL PER VIURE UNA AVENTURA EN FAMÍLIA 

Coneixeu el món del teatre per dins? Sabeu que els artistes 
seus espectacles? 

I com ho fan quan són pares i tenen nens? Doncs viatgen 

Gràcies al diari d'en Pàtric, descobrirem l'estiu en què va 
marxar de "tournee" 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, 

ho als seus amics un cop torni Barcelona. 

dels seus ulls, recorrerem els carrers de Nova York, 
l'Òpera de París, les places de Roma, les llibreries de Lisboa, 

Praga, la Rússia del 

Preparats pel viatge? Recordeu: maleta, passaport, ganes 
d'aventura... i endavant! "Un teatre al Jardí" us espera.  
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EL RECORREGUT-INSTAL.LACIÓ: 

És un espectacle sensorial que utilitza el format 
protagonistes de l'experiència. El recorregut transcorre a través 
capses d’embalatge de fusta que contenen els països que vista el Pàtric amb la seva família.
cada una d’aquestes capses, hi trobem: un petit text del diari d’en Pàtric, un cartell on ens situa en 
quina part del món som, i el minimon (petita instal·lació que recrea un mon real o imaginari a 
petita escala) corresponent del país que visiten en aquell moment. 
instal·lació, anirem descobrint les aventures del nostre protagonista alhora que realitzem 
diferents jocs proposats a cada un dels espais. 

OBJECTIUS:   

 

 

 

- Potenciar la imaginació, la curiositat i la lectura.
- Fomentar la reflexió sobre les diferents maneres de viure i cultures del món 

a través dels ulls d’un nen. 
- Crear un espai de joc i aventura entre els diferents membres de la família.
- Experimentar de manera vivencial una història des de tots els sentits.
- Dissenyar un recorregut-instal·lació que permeti l’entrada d’un elevat 

  

rmat de recorregut on les famílies seran les 
El recorregut transcorre a través de la instal·lació de diferents 

s països que vista el Pàtric amb la seva família. A 
un petit text del diari d’en Pàtric, un cartell on ens situa en 

petita instal·lació que recrea un mon real o imaginari a 
) corresponent del país que visiten en aquell moment. Conforme avancem per la 

, anirem descobrint les aventures del nostre protagonista alhora que realitzem 

POSADA EN ESCENA: 

Aquest recorregut comença amb un primer espai on un actor ens fa la introducció al 
viatge que farem: estem a l’Aeroport de Barcelona.  

Després, cada grup/família, podrà visitar les 7 capses proposades
membre del grup, podrà llegir en veu alta el diari d’en P
descobriran el minimon del país que l’escenifica i realitzar el joc que ens demanen

Més tard, arribarem a Rússia, on un revisor ens donarà la benvinguda al tren del 
Transsiberià per poder viatjar a Pequín. Allà, per petits grups, 
d’en Pàtric en el seu camerino on explicarà un petit conte.
resseguint un camí de pedretes per arribar a un poblet de 
protagonista descobrirà quelcom decisiu pel seu futur.  

Un viatge per diferents països on descobrirem el món del teatre per dins 
ulls d’un nen de 10 anys. 

Potenciar la imaginació, la curiositat i la lectura. 
Fomentar la reflexió sobre les diferents maneres de viure i cultures del món     

Crear un espai de joc i aventura entre els diferents membres de la família. 
Experimentar de manera vivencial una història des de tots els sentits. 

instal·lació que permeti l’entrada d’un elevat 
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FITXA ARTÍSTICA: 

� Direcció, creació i idea original: 
 Pancho García i Marta Joan. 

 
� Habitants:  

Pancho García, Marta Joan i 
Giovanna Pezzullo. 

 
� Disseny Escenogràfic:  

Pancho García, Marta Joan, David 
Batignani, Mariano Santafosta, 
Nelson Jara,  Gabriella 
Salvaterra, Antonia Tèrmens i 
Victoria Viñas . 

 
� Conte original:  

Marta Joan i Pancho García. 
 
� Il·luminació:  

Pancho García. 
 
� Fotografia i vídeo:  

Anna Puit. 

 

 

  3
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FITXA TÈCNICA: 

Visita tècnica: - Es imprescindible una visita tècnica prèvia per valorar les 

Espai: 
 
 
 
 
 

- Es necessiten 100-150 m2 d’espai, tot i que ens podem adaptar a espais més grans.
- La instal·lació s’adapta a qualsevol tipus d’espai, sigui quina sigui la seva forma.
- Espai exterior: preferentment un lloc tranquil, i,  poder ser, peculiar: 
- Ens adaptem a espais interior

totalitat: camerinos, escenari… , 
 

Públic:  - Famílies amb nens. Recomanat per famílies amb nens 

Durada: - Cada recorregut té una durada d’uns 3
- Un grup/família entra cada 3

Idioma: - Disponible en català o castellà (de moment)

Capacitat: - Màxim 6-7 persones a la vegada, amb un adult per grup com a mínim.
- Fins a 100-120 persones cada hora

Personal de 
Sala:         

- Una persona per control de cua i acollida 
- Una persona de suport al recorregut.

 
Necessitats 
tècniques: 
 

- Es necessita un punt d’electricitat 
 - 9 taules de 1,20m x 80cm 
- 20 cadires. 
- Pal separador de cues.  
- La Companyia aporta el seu propi 

 
Muntatge / 
desmuntatge: 
 

- Muntatge: ½ dia / desmuntatge: 2
- Muntatge amb ajuda d’1 tècnic a càrrec de la sala / 

 

  

Es imprescindible una visita tècnica prèvia per valorar les necessitats específiques de l’espai. 

150 m2 d’espai, tot i que ens podem adaptar a espais més grans. 
La instal·lació s’adapta a qualsevol tipus d’espai, sigui quina sigui la seva forma. 

spai exterior: preferentment un lloc tranquil, i,  poder ser, peculiar: jardí, claustre, parc, bosc…
interiors o espais off, es a dir, espais que no estan destinats habitualment a l’espectacle

os, escenari… , museus, monestirs, castells, mercats, magatzems… ) 

Famílies amb nens. Recomanat per famílies amb nens a partir de 4 anys. 

Cada recorregut té una durada d’uns 30-45 minuts per família. 
Un grup/família entra cada 3-4 minuts.  

Disponible en català o castellà (de moment) 

a la vegada, amb un adult per grup com a mínim. 
persones cada hora 

Una persona per control de cua i acollida del públic.  
Una persona de suport al recorregut. 

Es necessita un punt d’electricitat a la zona d’actuació.  
 (aprox.) 

La Companyia aporta el seu propi material d’il·luminació y so. 

/ desmuntatge: 2 hores. 
Muntatge amb ajuda d’1 tècnic a càrrec de la sala / espai. 
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LA COMPANYIA: “MINIMONS” 

 

La Companyia “Minimons” és una formació especialitzada en 
i instal·lacions per generar una aventura sensorial
 
“Minimons” està formada per Pancho García 
Pancho García amb més de 20 anys d’experiència 
companyia “Teatro de los Sentidos”, on ha desenvolupat la seva creativitat 
com a dissenyador de llum, músic, actor i mestre de postgrau i tallers 
monogràfics, tant a nivell nacional com internacional. I per un altra banda, la 
Marta Joan, com a directora de l’entitat Aula BGT, ha r
projectes lúdics i culturals per famílies i infants des de 2001, així com la creació 
i direcció d’espectacles de petit format, conta
i art... tant per grups escolars com per organismes com: “Festival d
de BCN”, “XANASCAT”, “Ajuntament de Barcelona”... etc. 
 
Espectacles:  
 
- Un conte d’estar per casa (2017). Estrena a Mon Llibre
 
- Un Teatre al jardí (2018). Estrena a Festes de la Mercè
 

 

 

  

La Companyia “Minimons” és una formació especialitzada en crear recorreguts 
i instal·lacions per generar una aventura sensorial al públic visitant. 

Pancho García i Marta Joan. Per una banda, en 
20 anys d’experiència com a membre de la 

”, on ha desenvolupat la seva creativitat 
com a dissenyador de llum, músic, actor i mestre de postgrau i tallers 
monogràfics, tant a nivell nacional com internacional. I per un altra banda, la 
Marta Joan, com a directora de l’entitat Aula BGT, ha realitzat tot tipus de 
projectes lúdics i culturals per famílies i infants des de 2001, així com la creació 
i direcció d’espectacles de petit format, conta-contes, estades de teatre, dansa 
i art... tant per grups escolars com per organismes com: “Festival de la Infància 
de BCN”, “XANASCAT”, “Ajuntament de Barcelona”... etc.  

Estrena a Mon Llibre, Barcelona 2017. 

Estrena a Festes de la Mercè, Barcelona 2018. 
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RECULL FOTOGRÀFIC:  
 

“Un Teatre al Jardí” – Festes de la Mercè: 22, 23 i 24 de setembre, 2018
 
 

 

  
  
 
 

  

Festes de la Mercè: 22, 23 i 24 de setembre, 2018 
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DADES DEL CONTACTE:  
 

• Distribució: Montse Ferrer : 649942885 

 

• Altres consultes:  www.minimons.org 

companyiaminimons@gmail.com  - Marta J

 

  

Distribució: Montse Ferrer : 649942885 - www.mfmc.es  

 

Marta Joan (615.44.85.51)  
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