
FITXA TÈCNICA  
Espectacle de sala 

Tots el públics 

Durada: 1h 

 
Muntatge:  1 dia abans de la 
funció 
 

Espai escènic 
 

Mides mínimes de seguretat: 

-Superfície: 9m. profunditat x 12m. longitud. 

-Alçada: 7m. 

-Utilitzem el teatre nu. L’espectacle ha estat creat amb el teatre sense fons ni 
bambelines En cas que hi hagi aquesta possibilitat i que estèticament ens 
convingui,aquesta seria una demanda de la fitxa tècnica. 

-Necessitat de teló d’escenari. 
 

Boca del teatre: 

Espectacle creat al teatre de l’Ateneu de Nou Barris el qual compta amb una boca 

de:  *9,50m longitud x 5m. d’alçada. . *Aquestes mides son variables 

 

Aparells de circ 
 

Perxa xinesa: 
 

3 punts d' ancoratge: 

Capacitat: 300 kg per punt (*punt fix   tera/paret 

                400 kg per pes (*pes formigó/aigua) 

Alçada: 6m 

 

Trapezi fix a un punt: 
 

- 2 punts zenitals , sistema polipast. 

  Capacitat:  

  500kg 

  Alçada: 8m òptima / 7m. mínima 

 

- 1 punt d’ancoratge al terra/paret. 

  Capacitat: 300kg per punt (*punt fix : terra o paret)  

500kg. Per pes (*pes de formigó o aigua) 

 



 
Trapezi  ballant: 
 

 Barra subjecció del trapezi: 
 

- 2 punts zenitals per ancorar la barra d' subjecció del trapezi. 

  Capacitat : 

  1 tona per punt  (CMU: 1000daN) 

 

- Alçada: 
  6m. mínim 
 

Tensors: 

 
- 4 punts d' ancoratge / tensors del trapezi 

  Capacitat : 

  300kg per punt /CMU : 300daN (*per punt fix a paret/terra) 

  400kg per pes/CMU : 500daN (*per pes d’aigua/formigó) 

 

Ancoratge del sistema de seguretat (lonja i bangee): 
 

- 1 punt d' ancoratge 

  capacitat : 300kg /CMU :300daN (*per punts fix/paret , terra o per pes 

formigó/aigua) 

                
- 1 punt zenital. 

  Capacitat 300kg./CMU: 300daN 

 

*Tots els punts, excepte els zenitals, es poden substituir per pesos de formigó o 

receptacles d' aigua com alternativa. Varia la capacitat requerida. 

 

 

Necessitats de so 

Equip de so: 
 
Equip de so correctament dimensionat a les característiques de la sala i amb una 
cobertura uniforme a tota la zona del públic. 
 
4 monitors per l’escenari (a les cantonades, 2 al davant, 2 al darrere). Pot 
configurar-se en 2 enviaments separats (davant-darrere) o 4. 
 
Taula de so de 16 canals i 6 enviaments com a mínim, amb compressor i 
equalitzador paramètric de 4 bandes per canal. Es necessita un mínim de 3 efectes 
(dues reverbs i un delay). Preferible taula digital (Yamaha 01v96 o equivalent). És 
necessari un reproductor de CD. 
 



S’agrairan equalitzadors gràfics de 31 bandes pel master i els enviaments als 
monitors. 
 
 

 
Microfonia: 
 

Són necessaris 3 sistemes inalàmbrics (emissor i receptor) pels micròfons de 
l’acordió, el trombó i la veu: 
 

 L’acordionista proporciona els seus micròfons d’acordió (2×AKG C516 + 
AKG B29L). La petaca té sortida XLR, el sistema inalàmbric de l’acordió 
haurà de poder rebre la senyal en XLR. 

 

 Pel trombó és necessari un micròfon de pinça (preferiblement Shure beta 
WB98H/C), a més del sistema inalàmbric. 

 

 Per la veu és necessari un micròfon de diadema direccional (preferiblement 
Shure WL51 o similars), a més del sistema inalàmbric. 

 

 4 DI (preferiblement BSS133) 
 

 un micròfon Shure SM58 en un peu petit (per connectar al Loop). 
 
 

 

Llistat de canals: 

 
 

1  
Loop L-R 

DI  

Les quatre DI han d’estar situades al 
davant de l’escenari a la cantonada 
esquerra. 

2 DI 

3  
µKorg L-R 

DI 

4 DI 

5 Veu  Diadema + emissor inalàmbric 

6 Acordió  AKG C516 (propi) + emissor inalàmbric 

7 Trombó  Shure beta WB98H/C + emissor inalàmbric 

8    
9  

Retorn Fx1 
  

10   
11  

Retorn Fx2 
  

12   
13  

Retorn Fx3 
  

14   
15  

CD 
  

16   

 

  



Llums 

Planta de llums 


