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Com a empresa dedicada al sector cultural, ens 
resignem a passar un estiu sense festes majors. És per 
aquest motiu que estem preparant diferents projectes 
per als diferents escenaris que ens podem trobar amb 
la situació actual d’emergència amb la COVID-19.

Hi ha varis tipus d’activitats que es podran dur a terme, 
sempre respectant, lògicament, totes les mesures 
sanitàries corresponents, però n’hi ha d’altres, que el 
fet de poder respectar el distanciament de seguretat 
dels participants serà gairebé impossible, és en aquest 
punt on creiem fermament en el projecte 
#LaFestaSobreRodes.
Si per motius de seguretat sanitària el públic no ens 
pot venir a veure, serem nosaltres qui els anirem a 
visitar.

Hem preparat dos formats diferents de carrossa: un 
format per a actuacions musicals en directe, per a un 
màxim de quatre components, a fi de poder complir 
amb la normativa de distanciament de seguretat entre 
els mateixos, i per altra banda, també hem preparat un 
format per a Dj’s, a fi de poder oferir festes temàtiques, 
dels anys 80, música electrònica, gresca catalana, etc.

Els dos formats de carrossa estan preparats amb 
material d’alta qualitat a fi de poder oferir un xou 
impressionant i impactant.
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Cada carrossa conté:

GRUPS EN
DIRECTE
· Equip de so Electro-Voice ETX 8.000 w + 
2.000 w Electro-Voice ELX.
· Taula de so Behringuer X-Air18 o Behringuer 
X-32.
· 4 Monitors Electro-Voice ELX 500w.
· Microfonia estàndard segons necessitats.
· Peus i cablejat.
· 6 Par led ELAN.
· 6 Robots chauvet intimidator.
· 4 Par led (il·luminació frontal).
· Maquina de fum.
· 2 màquines de confeti.
· Taula de llums Discovery 1024 tr-d-1024.
· Escenari sumescal de 18 m² + baranes.
· Generador de 3.2 Kw Inverter i insonoritzat.
· Personal tècnic 4 pax (tècnic de llums + 
tècnic de so + tècnic audiovisuals / streaming 
+ conductor escenari).

DJ
· Equip de so Electro-Voice ETX 8.000 w + 
2.000 w Electro-Voice ELX.
· Taula de so Behringuer X-Air18
· 1 Monitor Electro-Voice ELX 500 w.
· 1 Micro Shure SM58.
· Pantalla led de resolució P16 de 10 m², 
targeta de vídeo, ordinador i cablejat 
necessari.
· 6 Par led ELAN.
· 2 Par led (il·luminació frontal).
· 2 màquines de confeti.
· 2 màquines de foc.
· Taula de llums Discovery 1024 tr-d-1024.
· Escenari Sumescal de 18 m² + baranes.
· Generador de 3.2 kW Inverter i insonoritzat.
· Personal tècnic 4 pax (tècnic de llums + 
tècnic de so + tècnic audiovisuals / streaming 
+ conductor escenari).

video

video
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https://www.youtube.com/watch?v=4bC0Ch_G3tM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PorN3axJB40&feature=youtu.be


COM FUNCIONA 
EL PROJECTE?
Les rues tindran una durada entre 2 h i 2,5 h, aproximadament. Prèviament es pactarà 
un itinerari amb l’organitzador, a fi de poder informar a tots els ciutadans a través de 
cartells o flyers informatius del recorregut, horaris i tota la informació que es desitgi. La 
rua es retransmetrà per streaming a través del canal de YouTube de l’organitzador, 
d’aquesta manera tothom que ho desitgi pot gaudir del espectacle des del inici fins al 
final, ja sigui des de casa, des de la terrassa del bar del poble, des del cotxe o des d’on 
es vulgui.

PER QUÈ AQUEST FORMAT?
Creiem molt amb aquest format ja que les activitats dirigides als joves són les que més 
dubtes generen als organitzadors. Actualment, la normativa ens diu que com a 
organitzadors hem de poder garantir el distanciament de seguretat entre el 
participants, i en les fases 1, 2 i 3 del desconfinament han d’estar asseguts en una 
cadira. En aquest format d’actuacions mòbils el públic es pot reunir a les cases amb els 
amics i/o familiars o bé també es pot anunciar en el flyer informatiu les terrasses del 
poble que oferiran la rua en directe. D’aquesta manera, garantim que en els espais 
municipals, responsabilitat dels organitzadors, mai podrà haver-hi una infracció de la 
normativa per part del mateix i les terrasses dels bars ja estaran habilitades en funció 
de la fase que ens trobem.

QUINS AVANTATGES ENS 
OFEREIX AQUEST FORMAT?
SEGURETAT
Podem garantir el distanciament de seguretat entre els participants.
També garantim el distanciament de seguretat dels músics/artistes.

ESTALVI
Estalvi econòmic important, ja que la carrossa inclou escenari i generador, que sempre 
és una despesa important de la producció.

IMPULS DE L’ECONOMIA LOCAL
Els bars i terrasses del poble que també han patit de primera mà les conseqüències de 
la COVID-19; segur que ho agrairan. 

SECTOR CULTURAL
Podem garantir les actuacions dels artistes i ajudar el teixit cultural del nostre país a 
poder superar aquesta crisi generada per la COVID-19.

NECESSITATS 
TÈCNIQUES
Carrers per transitar tenint en compte les mides de la carrossa (3,6m d’ample / 6m de 
llarg + vehicle / 4,5m d’alçada).
Aigua per al personal tècnic i artistes.
En cas necessari, l’acompanyament d’un vehicle de la policia local per si s’ha de tallar 
algun carrer.
En cas de contractar la carrossa més d’un dia seguit, un lloc segur per a guardar-la.
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