PROTOCOL COVID19

continuem fent

bategar els cors

amb la mascareta posada

QUÈ OFERIM
Instal lacions
Les instal lacions són un conjunt d'estructures
interactives fetes de diferents materials amb
mecanismes més o menys complexos amb què el
públic de totes les edats pot jugar. La majoria
d'elles permeten un joc individual i també grupal.
En situacions “normals”, al voltant de cada
instal lació s'agrupen dos tipus de públic: el que
manipula i el que observa.
Les instal lacions es distribueixen en un espai
exterior diàfan i, en situacions “normals”, el públic
hi pot accedir de forma lliure durant sessions
d'unes 3 hores. Estan pensades per instal lar-se al
carrer (places, parcs, carrers per a vianants...), tot i
que hi ha moments en què es poden instal lar en
espais tancats com pavellons o centres comercials
.
A Tombs Creatius comptem amb tres
instal lacions pròpiament dites: Colors de Monstre,
L'estrany viatge del Senyor Tonet i Xics del Xurrac.
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Entresorts
Els entresorts són espectacles de petit format
creats en espais -habitualment caravanes o
petites cabanes- en què el públic viu una
experiència artística. Al seu interior hi cap un
número limitat de persones que, bé de peu,
assentades o estirades, veuen un espectacle,
passen per un circuit o manipulen objectes.
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Tombs Creatius ofereix dos entresorts:
El Viatge és una caravana en què el públic
entra individualment estirat en una caixa i al
seu interior veu un espectacle audiovisual, no
manipula res.
PUCK Cinema Caravana és una petita
caravana convertida en cinema. Hi caben 7
persones que seuen i miren els curtmetratges
que s'hi projecten. A dins, no manipulen res.
D'altra banda, acabem de crear un muntatge que
barreja l'entresort i les instal lacions i afegeix
il lustració en viu: PUCK i la seva troupe.

MESURES GENERALS
Amb aquest protocol de mesures
volem oferir unes instal lacions
segures per al públic.
Volem oferir la possibilitat de
gaudir de les nostres propostes
d'arts escèniques complint
alhora la normativa per protegir
tothom del contagi de la
Covid19.

MESURES
DEL
PERSONAL
DE TOMBS
CREATIUS

Control de
l'aforament
manteniment de les
distàncies
neteja de superfícies
neteja de mans.

Les persones que dinamitzen la instal lació
porten mascareta en tot moment
Es demana al públic que porti mascareta en el
moment d'entrar a la instal lació, en funció de
les recomanacions de les autoritats sanitàries
en el moment de l'actuació
S'informa al públic de les mesures de
seguretat a tenir en compte d'una forma lúdica
d'acord amb el caràcter de la instal lació

COLORS DE MONSTRE
La proposta
'Colors de Monstre' és una instal lació participativa d'autor creada per Tombs
Creatius i il lustrada per l'artista Carles Porta. És una col lecció artesanal de
fusta formada per 23 espais de joc que posen a prova l'enginy de públic de
totes les edats (recomanada a partir de 3 anys).
Cadascun d'aquests espais pot acollir simultàniament entre 3 i 4 persones que
tant poden interactuar com observar el joc d'altres.
Proposem sessions continuades de 3 hores de durada (matí o tarda) i es poden
fer dues sessions per dia amb una pausa entre mig.
La contractació d'aquesta proposta inclou el muntatge i el desmuntatge i també
la dinamització de l'activitat per part de dues persones de la companyia.

Fitxa tècnica
ESPAI: 400 m2 en una zona diàfana
sense massa desnivells
MUNTATGE: 2 hores
DESMUNTATGE: 1 hora i mitja
ACCESSIBILITAT: cal que una furgoneta
pugui arribar a peu de l'espai d'actuació
APARCAMENT: cal reservar un espai
d'aparcament d'una furgoneta gran en
un lloc proper a l'espai d'actuació

Sinopsi
La imaginació donant tombs obre 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 lap orta a tot un món imaginari que
alhora de fer-nos jugar, ens fa somiar.

PROTOCOLS
COLORS DE MONSTRE
Control d'aforament
Delimitació de l'espai amb una
única entrada
Divisió de les 3 hores d'espectacle
en sessions de temps limitat (20' o
30' segons la previsió de públic)
Limitació d'aforament a 70
persones per sessió (13 unitats de
convivència diferents de màxim 5
persones)
Possibilitat de reserva prèvia per
evitar cues (a pactar amb
l'organització)

Ús de mascareta
L'ús de mascareta serà
obligatori segons la
regulació vigent

Distàncies
Implantació més espaiada
de les instal lacions
Marques al terra per
delimitar l'espai
interpersonal al voltant de
cada instal lació

Neteja i desinfecció
Dispensadors d'hidroalcohol
a l'entrar i sortir per a la
neteja obligatòria de mans
El personal de Tombs
Creatius facilitarà la neteja
de mans a dins del recinte
Desinfecció de les
superfícies entre sessió i
sessió

L'ESTRANY VIATGE DEL
SENYOR TONET
La proposta
'L'estrany viatge del Senyor Tonet' és una instal lació participativa d'autor
creada per Tombs Creatius en què es combina l'art i la robòtica. És una
col lecció artesanal feta amb fusta i materials de desús formada per 10 espais
de joc que posen a prova l'enginy de públic de totes les edats (recomanada a
partir de 6 anys). Cadascun d'aquests espais pot acollir simultàniament 5
persones que tant poden interactuar com observar el joc d'altres. Proposem
sessions continuades de 3 hores de durada (matí o tarda) i es poden fer dues
sessions per dia amb una pausa entre mig.
La contractació d'aquesta proposta inclou el muntatge i el desmuntatge i també
la dinamització de l'activitat per part de dues persones de la companyia.

Fitxa tècnica
ESPAI: 300 m2 en zona diàfana i plana
PUNT DE LLUM: 220v (per més d'un dia)
MUNTATGE: 2 hores
DESMUNTATGE: 1 hora i mitja
ACCESSIBILITAT: cal que una furgoneta
pugui arribar a peu de l'espai d'actuació
APARCAMENT: cal reservar un espai
d'aparcament d'una furgoneta gran en
un lloc proper a l'espai d'actuació

Sinopsi
La vida del Senyor Tonet és fascinant. Les
seves aventures són un tresor per
descobrir. Volem compartir les troballes
úniques, les criatures màgiques que va
conèixer. S'amaguen entre fustes, palets i
mobles antics. Cada joc en una caixa. En
cada caixa, una història. I en cada història,
una criatura nova. Deixeu-vos emportar
per la curiositat.

PROTOCOLS
L'ESTRANY VIATGE DEL SENYOR TONET
Control d'aforament
Delimitació de l'espai amb una
única entrada
Divisió de les 3 hores d'espectacle
en sessions de temps limitat (20' o
30' segons la previsió de públic)
Limitació d'aforament a 50
persones per sessió (10 unitats de
convivència diferents de màxim 5
persones)
Possibilitat de reserva prèvia per
evitar cues (a pactar amb
l'organització)

Ús de mascareta
L'ús de mascareta serà
obligatori segons la
regulació vigent

Distàncies
Implantació més espaiada
de les instal lacions
Marques al terra per
delimitar l'espai
interpersonal al voltant de
cada instal lació

Neteja i desinfecció
Dispensadors d'hidroalcohol
a l'entrar i sortir per a la
neteja obligatòria de mans
El personal de Tombs
Creatius facilitarà la neteja
de mans a dins del recinte
Desinfecció de les
superfícies entre sessió i
sessió

XICS DEL XURRAC
La proposta
'Xics del Xurrac' és una instal lació participativa d'autor creada per Tombs
Creatius i amb la direcció artística de l'actor i esconògraf Carles Pijuan. És una
col lecció artesanal de fusta formada per 16 espais de joc que posen a prova
l'enginy de públic de totes les edats (recomanada a partir de 4 anys).
Cadascun d'aquests espais pot acollir simultàniament 4 persones que tant
poden interactuar com observar el joc d'altres.
Proposem sessions continuades de 3 hores de durada (matí o tarda) i es poden
fer dues sessions per dia amb una pausa entre mig.
La contractació d'aquesta proposta inclou el muntatge i el desmuntatge i també
la dinamització de l'activitat per part de dues persones de la companyia.

Fitxa tècnica
ESPAI: 300 m2 en una zona diàfana
sense massa desnivells
MUNTATGE: 1 hora i mitja
DESMUNTATGE: 1 hora
ACCESSIBILITAT: cal que una furgoneta
pugui arribar a peu de l'espai d'actuació
APARCAMENT: cal reservar un espai
d'aparcament d'una furgoneta gran en
un lloc proper a l'espai d'actuació

Sinopsi
La primera colla castellera nascuda d’una
fusteria. Els seus membres són de fusta i
cobren vida a través del joc cada cop que
surten a plaça. Posen a prova l'enginy de
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.
Només cal jugar per ser un Xic del Xurrac!

PROTOCOLS
XICS DEL XURRAC
Control d'aforament
Delimitació de l'espai amb una
única entrada
Divisió de les 3 hores d'espectacle
en sessions de temps limitat (20' o
30' segons la previsió de públic)
Limitació d'aforament a 70
persones per sessió (13 unitats de
convivència diferents de màxim 5
persones)
Possibilitat de reserva prèvia per
evitar cues (a pactar amb
l'organització)

Ús de mascareta
L'ús de mascareta serà
obligatori segons la
regulació vigent

Distàncies
Implantació més espaiada
de les instal lacions
Marques al terra per
delimitar l'espai
interpersonal al voltant de
cada instal lació

Neteja i desinfecció
Dispensadors d'hidroalcohol
a l'entrar i sortir per a la
neteja obligatòria de mans
El personal de Tombs
Creatius facilitarà la neteja
de mans a dins del recinte
Desinfecció de les
superfícies entre sessió i
sessió

EL VIATGE
La proposta
'El Viatge' és una instal lació de tipus "entresort" en què el públic entra de forma
individual a l'interior d'una caravana i a dins viu una experiència sensorial de 3
minuts de durada emocionalment intensa. L'espectacle, que requereix un
compromís de confidencialitat per part del públic, també genera expectació al
voltant durant l'espera. Està recomanat per a públic a partir de 12 anys.
Proposem sessions continuades de 3 hores de durada (matí o tarda) en què va
entrant gent sense parar.
Es poden fer dues sessions per dia amb una pausa entre mig.
La contractació d'aquesta proposta inclou el muntatge i el desmuntatge i també
la dinamització de l'activitat per part d'una persona de la companyia.

Fitxa tècnica
ESPAI de 8x4m en zona diàfana i plana
PUNT DE LLUM de 220v
MUNTATGE: 1 hora
DESMUNTATGE: 1 hora
ACCESSIBILITAT: cal que furgoneta i
remolc puguin arribar a l'espai d'actuació
APARCAMENT: cal reservar espai
d'aparcament per furgoneta i remolc en
un lloc proper a l'espai d'actuació

Sinopsi
Hi ha experiències que només es viuen un
cop a la vida. O dos. El viatge sideral fins
al límit que ens proposa fer aquest
mecànic peculiar s’ha de recórrer
individualment i porta a cada persona a la
frontera definitiva. L'experiència és única,
intransferible, tan curta com intensa i
deixa al cor de cadascú un secret per
guardar. T’hi atreveixes?

PROTOCOLS
EL VIATGE
Control d'aforament
Delimitació clara i separada del
camí d'entrada i de sortida de la
caravana
L'espectacle és de participació
individual; la limitació d'aforament
a una persona està assegurada
Possibilitat de reserva prèvia per
evitar cues (sistema a pactar amb
l'organització amb l'entrada d'una
persona cada 5 minuts durant les
3 hores que dura l'espectacle)

Ús de mascareta
L'ús de mascareta serà
obligatori segons la
regulació vigent.

Distàncies
Implantació més espaiada
de l'escenografia exterior
per facilitar el
manteniment de les
distàncies

Neteja i desinfecció
Neteja obligatòria de mans
amb hidroalcohol a l'entrar
i sortir de la caravana
Protecció individualitzada
dels elements que entren
en contacte amb el públic
Desinfecció de la superfície
del calaix d'entrada entre
sessió i sessió

PUCK CINEMA CARAVANA
La proposta
'PUCK Cinema Caravana' és una instal lació de tipus "entresort" que consisteix
en una caravana convertida en una petita sala de cinema. A l'interior, hi caben
entre 7 i 10 persones i s'hi projecten curtmetratges d'animació d'autor per a tots
els públics. Els grups poden escollir prèviament el film que veuran d'una
cartellera que va canviant cada temporada. Està recomanat a partir d'1 any.
Proposem sessions continuades de 3h de durada (matí o tarda) i es poden fer
dues sessions per dia amb una pausa entre mig. Cada projecció dura uns 10
minuts.
La contractació d'aquesta proposta inclou el muntatge i el desmuntatge i també
la dinamització de l'activitat per part d'una persona de la companyia.

Fitxa tècnica
ESPAI de 10x5m en zona diàfana i plana
PUNT DE LLUM de 220v
MUNTATGE: 2 hores
DESMUNTATGE: 1 hora i mitja
ACCESSIBILITAT: cal que furgoneta i
remolc puguin arribar a l'espai d'actuació
APARCAMENT: cal reservar espai
d'aparcament per furgoneta i remolc en
un lloc proper a l'espai d'actuació

Sinopsi
PUCK és una caravana convertida en
cinema, potser el més petit del món. Hi
caben 7 persones. Projecta curtmetratges
d’animació d’autor d’aquells que no es
veuen a la tele. El menú PUCK és variat i
selecte. I alimenta l’esperit. Desperta la
passió per l’animació i permet gaudir de
petites grans obres audiovisuals en un
entorn que fa somiar.

PROTOCOLS
PUCK CINEMA CARAVANA
Control d'aforament
Delimitació clara i separada del
camí d'entrada i de sortida de la
caravana
Limitació d'aforament a una unitat
familiar per sessió, amb un màxim
de 7 persones per unitat, que és la
capacitat habitual de la caravana
Divisió de les 3 hores d'espectacle
en sessions de 10 minuts
Possibilitat de reserva prèvia per
evitar cues (sistema d'entrades a
pactar amb l'organització)

Ús de mascareta
L'ús de mascareta serà
obligatori segons la
regulació vigent.

Distàncies
Implantació més espaiada
de l'escenografia exterior
per facilitar el
manteniment de les
distàncies

Neteja i desinfecció
Dispensadors
d'hidroalcohol a l'entrar i
sortir per a la neteja
obligatòria de mans
El personal de Tombs
Creatius facilitarà la neteja
de mans
Entre sessió i sessió es
desinfectarà l'interior de la
caravana i les superfícies

PUCK I LA SEVA TROUPE
La proposta
'PUCK i la seva troupe' combina les instal lacions participatives d'autor amb la
PUCK Cinema Carvana. Un microfestival de l'animació amb 3 activitats en una:
cinema en petit format, jocs de carrer i il lustració en directe. El públic pot
combinar lliurement les tres activitats. Estan recomanades per a totes les edats
a partir de 3 anys. La PUCK fins i tot, per a infants més petits.
Proposem sessions continuades de 3 hores de durada (matí o tarda) i se'n
poden fer dues per dia amb una pausa entre mig.
La contractació d'aquesta proposta inclou el muntatge i el desmuntatge i també
la dinamització de l'activitat per part de dues persones de la companyia i de
l'il lustrador, en Matías Tolsà.

Fitxa tècnica
ESPAI: 400 m2 en zona diàfana i plana
PUNT DE LLUM de 220v
MUNTATGE: 1 hora
DESMUNTATGE: 1 hora
ACCESSIBILITAT: cal que una furgoneta
pugui arribar a peu de l'espai d'actuació
APARCAMENT: cal reservar un espai
d'aparcament d'una furgoneta gran en
un lloc proper a l'espai d'actuació

Sinopsi
El cinema més petit del món viu una
revolució. Els personatges animats surten
de la pantalla i envaeixen el carrer
convertits en jocs. Necessiten mans
imaginatives i ments obertes que els facin
reals. Tota la troupe de la PUCK està
disposada a viure aventures i, fins i tot, a
convertir-nos en uns personatges més de
la colla al mural d’il lustració en directe.

PROTOCOLS
PUCK I LA SEVA TROUPE
A la PUCK
Delimitació clara i separada del
camí d'entrada i de sortida
Limitació d'aforament a una unitat
familiar per sessió, amb un màxim
de 7 persones per unitat
Divisió de les 3 hores d'espectacle
en sessions de 10'
Possibilitat de reserva prèvia per
evitar cues (sistema d'entrades a
pactar amb l'organització)
Ús de mascareta obligatori
Neteja de mans amb hidroalcohol a
l'entrar i sortir
Desinfecció de l'interior de la
caravana entre sessió i sessió

A la il lustració en viu

Als jocs
Delimitació de l'espai amb
una única entrada
Implantació més espaiada
Marques al terra al voltant de
cada instal lació per delimitar
l'espai interpersonal
Divisió de les 3h de durada
en sessions de temps limitat
(20' o 30' segons la previsió
de públic)
Limitació d'aforament a 50
persones per sessió (10
unitats de convivència de
màxim 5 persones)
Possibilitat de reserva prèvia
per evitar cues (a pactar amb
l'organització)

Delimitació clara de la cua
Ús de mascareta obligatori
Neteja de mans amb hidroalcohol a l'entrar i sortir
Desinfecció de les superfícies de contacte entre sessió i sessió

PREGUNTES FREQÜENTS
Què és això de les sessions de temps limitat?
Les nostres propostes estan plantejades per oferir 3 hores ininterrompudes
d'espectacle en què el públic participa de forma lliure. Amb el Covid19, cal
adaptar aquest funcionament i per això, proposem mantenir les 3 hores
d'espectacle dividides en sessions de 20 minuts o mitja hora -segons la previsió
de públic- en què el públic entra de forma controlada i fins a un límit concret
d'aforament, pensat segons la proposta, que permeti mantenir les distàncies.

Com es gestionen les cues?
Es pot estudiar el procediment en cada cas segons la previsió de públic. La
millor forma és que des de l'organització s'ofereixi un sistema de reserva prèvia
d'entrades per a cada sessió que eviti la formació de cues.

Què ha de facilitar l'organització?
Nosaltres ens ocupem d'implantar totes les mesures de seguretat. L'únic que ha
de fer l'organització és facilitar els dispensador d'hidroalcohol a l'entrada i a la
sortida de la instal lació i organitzar el sistema de reserva prèvia en cas que
sigui necessari.

Com s'informa al públic de les mesures que ha de
complir?
El protocol que proposem està ancorat en les mesures bàsiques que s'han anat
repetint des del principi de la pandèmia: distància, neteja i mascareta. A
l'entrada de les instal lacions, col loquem un cartell informatiu clar per a que tant
el públic adult com l'infantil entenguin la necessitat de col laboració de tothom
per complir amb les mesures. A més, el personal de Tombs Creatius s'encarrega
de recordar-ho durant l'espectacle amb un to lúdic i amable, que contribueix a
l'ambient de tranquil litat i de diversió col lectiva que volem mantenir en les
nostres propostes, per contribuir a generar un espai de gaudi de la cultura amb
seguretat i lliure de por.

TENIM EXPERIÈNCIA
Ja hem implantat aquest protocol en diferents
indrets, adaptant-lo a les necessitats i
especificitats de cada organització. El resultat
ha estat satisfactori tant per a organització
com per al públic
Xics del Xurrac. Pas de la Casa (Andorra). 6 de juliol de 2020
PUCK i la seva troupe. Festival Les Échapées Belles (Alençon, França). 1819 de juliol de 2020
Xics del Xurrac. Encamp (Andorra). 23 de juliol de 2020
L'estrany viatge del Senyor Tonet. Golmés. 7 d'agost del 2020
L'estrany viatge del Senyor Tonet. Sant Llorenç de Morunys. 8 d'agost del
2020
PUCK MicroFest (amb PUCK i la seva troupe). Sant Esteve de la Sarga. 15
d'agost de 2020
PUCK MicroFest (amb PUCK i la seva troupe). Salàs de Pallars. 21 d'agost
de 2020
L'estrany viatge del Senyor Tonet. Maldà. 22 d'agost del 2020
L'estrany viatge del Senyor Tonet. Massalcoreig. 23 d'agost del 2020
PUCK MicroFest (amb PUCK i la seva troupe). Gavet de la Conca. 23
d'agost de 2020
PUCK MicroFest (amb PUCK i la seva troupe). Isona. 24 d'agost de 2020
PUCK i la seva troupe. Festival CAFCA (Oviedo). 28-30 d'agost de 2020
L'estrany viatge del Senyor Tonet. Sòria. 30 d'agost del 2020
El Viatge. Festival Danseu (Les Piles). 5-6 de setembre de 2020
PUCK i la seva troupe. Festa Major de Bellpuig. 14 de setembre de 2020
El Viatge. Festival Per Amor a l'Hart (L'Hospitalet de Llobregat). 17-19 de
setembre de 2020

La cultura també cura
Continuem fent
bategar els cors
amb la mascareta
posada

Viure la cultura,
experimentar la bellesa,
gaudir amb l'art és una part
de la nostra salut. Cal
mantenir el cos sa i
protegit... i també l'estat
d'ànim. Volem contribuir a
una societat saludable en
tots els sentits.

Volem continuar fent viure
experiències emocionants
Tant els infants com les persones
adultes necessitem espais de gaudi
que ens facin sentir emocions, que
ens sacsin l'ànima, que ens facin
bategar el cor, que ens expliquin
històries per recordar... que generin
patrimoni emocional per guardar
com un tresor.

La cultura és segura
Volem oferir un espai
artístic interactiu per a tots
els públics que permeti
viure emocions amb
calma, sense por, que
contribueixi a generar
vincles intergeneracionals,
a viure experiències
col lectives diferents de
forma segura.

