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la cultura va a la persona.”
Mahoma

DOCUMENT DE TREBALLEMENTAL EN ROSARIO 



TANCA ELS ULLS...
LA CULTURA VE CAP A TU, ALTRE,
PER A MILLORAR LA TEVA SALUT MENTAL!  
LA CULTURA INCLUSIVA, ACCESSIBLE I A PROP TEU! 



L’ALTRE 
FESTIVAL

SINOPSI

La cultura és el millor remei per la salut mental.

En aquests moments difícils emocionalment, més que mai cal 
cuidar la salut mental, especialment la de les persones més vulne-
rables, les que no podran sortir al carrer en els propers mesos. 

Per això neix l’Altre Festival itinerant, un autobús amb un escena-
ri mòbil al sostre, que porta la cultura davant de cases, hospitals i 
residències per a les persones que més ho necessiten i, també, per 
a tots els espectadors espontanis que es creuin pel seu camí, de 
manera efímera, els que van a treballar, les que caminen pel carrer, 
els i les que esperen a un semàfor o fent cua per entrar al súper.

DATA: 24 DE JULIOL
PUNT DE SORTIDA: RECINTE FABRA I COATS 
PROGRAMA:  . 
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COM FUNCIONA?

PER QUÈ: PER A UNA CIUTAT QUE VOL TORNAR A TENIR COLORS, A AGAFAR AIRE DES 
DE LA FINESTRA, PER DEIXAR DE MIRAR, PER UN MOMENT, LES PANTALLES, PER REFER 
CONFIANCES I DEIXAR FLORIR L’OPTIMISME I L’ESPERANÇA. 

AMB QUI: ARTISTES AMB I SENSE PROBLEMES DE SALUT MENTAL SUMANT FORCES.

Música, dansa, teatre, poesia, circ i nous formats escènics per 
a ser visionats des de finestres, balcons i terrats, amb l’auto-
bús aturat davant la façana dels llocs seleccionats.



ITINERARI
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SORTIDA: RECINTE FABRA I COATS

CASA BLOC

FUNDACIÓ CASA ASIL 

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN BON PASTOR 

RESIDÈNCIA DE GENT GRAN L’ONADA  LA SAGRERA 

LLAR RESIDÈNCIA FRANCESC TÀRREGA AREP 

ARRIBADA: RECINTE FABRA I COATS

* Itinerari programat en coordinació amb els llocs que es visi-
ten. L’autobús s’atura davant la façana, on es fa l’actuació amb 
el públic des de les finestres.

CASA BLOC

CASA ASIL

RESIDÈNCIA LA SAGRERA

RESIDÈNCIA BON PASTOR

RESIDÈNCIA AREP
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CASA BLOC

L’ALTRE 
FESTIVAL it

in
er
an
t

No es requereix tall de carrer, hi ha accès 
per a vehicles als Jardins de la Casa Bloc 
des de carrer Lanzarote, on l’autobús      
s’aturarà per a realitzar l’actuació.

CASA ASIL

Es requerirà del tall del carrer del Dragó, 
entre els carrers de Bartrina i d’Arquíme-
des, on l’autobús s’aturarà per a realitzar 
l’actuació. 

RESIDÈNCIA GENT GRAN BON PASTOR

Es requerirà el tall del carrer d’Agusto Cèsar 
Sandino, entre els carrers de Lima i de la 
Ciutat d’Asunció.

RESIDÈNCIA GENT GRAN LA SAGRERA

Al carrer Berenguer de Palau 102 hi ha espai 
d’aparcament reservat per a la pròpia resi-
dència, on es podria aturar l’autobús. Cal 
valorar la idoneïtat de tancar un dels dos 
carrils de circulació durant l’actuació.

RESIDÈNCIA FRANCESC TÀRREGA AREP

No es requereix tall de carrer, hi ha parking 
privat disponible, ubicat a carrer Francesc 
Tàrrega, 3.
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11.30 RESIDÈNCIA BON PASTOR

16.45

17.45

RESIDÈNCIA FRANCESC TÀRREGA18.45

JARDINS DE LA CASA BLOC20.00

RESIDÈNCIA CASA ASIL

PROGRAMA

16.00 SORTIDA FABRA I COATS

RESIDÈNCIA L’ONADA LA SAGRERA
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11.240 

2.5
50

200 200 200

ESCENARI ITINERANT ESCENARI ITINERANT

DISTÀNCIA SOCIAL: 2 METRES ENTRE CADA ARTISTA 
NOMBRE DE PERSONES A L’ESCENARI: MÀX 4 INTÈRPRETS I 1 TÈCNIC
ROTACIÓ:  EL CANVI D’ARTISTES, MATERIAL TÈCNIC, ESCENOGRÀFIC, ETC. ES FARÀ A LES             
DIFERENTS PARADES, TOT RESPECTANT LES MESURES DE DISTANCIAMENT SOCIAL.
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MESURES PREVENTIVES DAVANT DEL COVID-19
Segons la guia CRITERIS GENERALS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTES CULTURALS ADAPTATS A MESURES 
PREVENTIVES DAVANT DEL COVID 19 de l’Ajuntament de Barcelona, s’han contemplat les mesures pre-
ventives davant del COVID-19 durant tot l’esdeveniment. L’activitat cultural presentada es desenvolu-
parà a l’espai exterior, dividit per sessions específiques segons el programa. 

PERÍMETRE I AFORAMENT

SITUACIÓ DEL PÚBLIC

PROTECCIÓ DEL PÚBLIC

PROTECCIÓ D’ARTISTES I PERSONAL TÈCNIC

DESINFECCIÓ I NETEJA

L’Altre Festival itinerant va dirigit a la ciutadania per a veure’l des 
de balcons, terrats i finestres, sense sortir al carrer. Es disposarà 
d’un equip de voluntaris per a mantenir expedit el perímetre. 
En les parades previstes es delimitarà el perímetre al voltant de 
l’autobús i es disposarà d’un conjunt de voluntaris per vetllar per la 
distància social.

Es preveu que les actuacions siguin visionades des de balcons, terrats 
i finestres, per a la qual cosa es farà la corresponent campanya de 
comunicació pel veïnatge en general i, especialment, la coordinació 
amb els llocs que es visiten. 

A cada parada hi haurà un equip independent de neteja, regidoria 
i artístic, els dos últims faran ús de l’espai un cop l’equip de neteja 
realitzi la corresponent desinfecció. Només una persona estarà a 
càrrec de la manipulació dels equips tècnics en un lloc fixe i serà la 
mateixa durant tot l’esdeveniment amb un espai diferenciat del 
resta. Al llarg del recorregut es garanteix que es manté la sepa-
ració física i altres mesures sanitàries entre els i les artistes. Serà 
necessari fer servir guants d’un sol ús i mascaretes.  Prèviament, 
es farà arribar a tothom el recull d’instruccions bàsiques i mesures 
sanitàries obligatòries.

Es desinfectarà l’escenari mòbil després de cada actuació progra-
mada amb l’equip de neteja prèviament format. Es disposarà i es 
farà servir durant tota la programació Gel alcohol i material de 
protecció (guants d’1 sol ús, mascaretes). 

Tota la comunicació remarcarà que és un acte per a ser contem-
plat des de balcons, terrats i finestres.  L’Altre Festival té tradició de 
comptar entre el seu voluntariat amb un alt percentatge de profes-
sionals sociosanitaris, especialment informats en temes de preven-
ció. Per aquesta activitat posarem especial èmfasi en la presència               
equilibrada de persones que compleixin amb aquest perfil per poder 
fer seguiment del compliment de les mesures planificades.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
El model de l’autobús contractat és BRISTOL LODEKKA. 
Es tracta d’un autobús descapotable, dissenyat espe-
cialment per a esdeveniments culturals i esportius. 

MIDES

* L’autobús té l’assegurança de circulació que cobreix tant el bus 
com al conductor que el porta. La resta d’accions que es realitzin, 
inclòs el personal voluntari, quedaran cobertes per l’assegurança 
de responsabilitat civil de l’entitat organitzadora.



QUI SOM?
L’Altre Festival és un esdeveniment cultural internacional que promou 
la col·laboració entre dos sectors: les Arts Escèniques i la Salut Mental. El 
seu objectiu és aconseguir el benestar i la inclusió de les persones amb 
i  sense problemàtiques de salut mental a través de les arts escèniques, i 
donar a conèixer la realitat de la salut mental a la societat.

La programació del festival es basa en propostes artístiques creades, 
protagonitzades o relacionades amb persones amb experiències diverses 
en salut mental, tot buscant la interacció entre espectacles professionals, 
no-professionals i aficionats. Alguns noms que ja han passat per l’Altre 
Festival són Joan Manuel Serrat, James Rhodes, Toni Mira, Marta Carras-
co, Los Galindos, Stalker Teatro, Pallapupas, Accademia della Follia, Tea-
tro do Mar, cabosanroque i Mark Lockyer_ ATC Company, entre d’altres.

A les seves cinc edicions, el festival ha visitat diferents llocs emblemàtics 
de Barcelona, Manresa i Rosario (Argentina), amb la participació de  més 
de 12.000 espectadors, 1.300 artistes i  70 companyies de teatre, dansa, circ, 
grups de música i altres formats escènics. I ara toca a viatjar amb el bus! 

HISTÒRIA

L’ALTRE FESTIVAL  
EL DOCUMENTAL SOBRE ARTES ESCÉNICAS Y SALUD MENTAL EN ROSARIO 

“Una companyia de teatre és una autèntica 
llar per a les persones  que hi formem part. 

Que comenci l’espectacle! ” 
Manel Anoro, director de l’Altre Festival



CONTACTE

BEATRIZ LIEBE / MARTINA CUMOVA
TELÈFON: 606 79 10 21 / 669 91 02 18
E-MAIL: INFO@LALTREFESTIVAL.CAT

WWW.LALTREFESTIVAL.CAT 
@LALTREFESTIVAL
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