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ELS SECRETS DEL FONS DEL MAR
Espectacle familiar de temàtica mediambiental, sobre els

residus i la protecció del medi marí

Una producció de
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L'ESPECTACLE
Objectius

Després de la bona experiència obtinguda amb l'espectacle familiar  Els pirates de la platja,
Sensedrama Teatre crea Els secrets del fons del mar. Aquest segueix el format de l'anterior, i
els seus protagonistes viuran unes aventures basades en els maldecaps que poden produir els
residus a les platges, així com en la protecció del medi marí i de les nostres costes.

Aquests últims anys, una part important de l'impacte provocat per l'home al medi marí s'ha
basat, per exemple, en l'excés de pesca, la  influència en la proliferació de noves espècies
invasores, els abocaments i fuites de les embarcacions i les aigües residuals no depurades,
etc. Els secrets del fons del mar està adreçat a un públic familiar, a partir de 4 anys, i pretén
incidir en la necessitat de tenir cura de l'entorn natural de les nostres costes i del mar.
Podeu  descarregar-vos el  material  complementari de l'espectacle,  a
sensedrama.com/elssecretsdelfonsdelmar.
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Personatges

La Júlia i en Pep són dos amics que es coneixen molt. Fa anys que passen els estius plegats, i
una de les coses que més els agrada és anar a la platja, on sempre troben la manera de passar-
s'ho bé. Sempre van molt carregats, no només dels estris necessaris per a la platja (tovalloles,
gorres, ulleres de sol,  crema solar...),  sinó també de múltiples elements (joguines, cartellets,
fitxes...).  Juntament  amb  ells,  ens  faran  participar  dels  seus  jocs,  descobriments  i,  també,
embolics,  sobre diferents aspectes de la platja i  el  mar.  Prendrem consciència i  sortirem de
dubtes respecte als riscos amb què ens podem trobar, la importància de mantenir les platges
sense residus, o com podem posar el nostre granet de sorra per a conservar el fons marí i el
litoral.

Els diàlegs, les accions, els jocs, etc. que utilitzem per a interpretar-los estan molt basats en la
realitat  dels  infants  i  els  personatges  del  clown.  No  obstant,  també  ens  permetem algunes
llicències, fent referències a aspectes que formen part de la realitat dels pares i mares. La relació
entre els dos personatges està força basada en dos clowns clàssics: el llest i el ximple, és a dir, el
Blanc i l’August. La Júlia i en Pep interactuen amb el públic, fent-lo participar de l'espectacle
en diferents moments, fent-lo participar en els jocs, fent preguntes, etc., d'una manera lúdica i
divertida.
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LA COMPANYIA
Sensedrama Teatre

Sensedrama  Teatre neix  el  2001,  quan  vuit  actors  de  l'Institut  del  Teatre creen  una
companyia  per  a  tirar  endavant  un  projecte  comú:  Les  tres  germanes, d'Anton  Txèkhov.
Aquest espectacle s'estrena a la Sala Maria Plans de Terrassa, en coproducció amb el Centre
Dramàtic del Vallès, i, fins a finals del 2002, es representa en diversos espais, com la  Sala
Muntaner de Barcelona.

Així comença tot: l'inici de la professionalització. Més tard, sorgeixen nous reptes, i cadascú
segueix  el  seu  camí.  Fins  que,  el  2007,  la  Sílvia  Molins i  el  Francesc  Ollé, actors  de la
companyia, decideixen tornar a engegar Sensedrama Teatre. Després de  Les tres germanes i
d'haver  treballat  junts  en  altres  espectacles,  comencen a  saber  com volen  fer  teatre.  Volen
gaudir, comunicar, experimentar, arriscar i, sobretot, emocionar i emocionar-se.
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A partir d'aquí, la companyia desenvolupa una trajectòria que la duu a crear i tirar endavant,
cada vegada més, diversos espectacles i projectes, ja siguin propis o bé en col·laboració amb
altres professionals o companyies. Cal destacar Som tres: la lluna, jo i l’'ombra que em seguia,
que es representa en diversos espais, com el Teatre del Raval de Barcelona. També, Els pirates
de la platja, encàrrec de la  Diputació de Barcelona, i  Els secrets del fons del mar, que es
representen en  diversos municipis de la costa catalana. I més recentment,  Il·luminats, que
coprodueixen amb la Cia. de Teatre Frec a Frec i estrenen el 2014 a l'Ateneu Torrellenc de
Torrelles de Llobregat, i Contes africans, el seu primer espectacle de contes.

D'altra banda, el 2010,  Sensedrama Teatre passa de no tenir seu a ser  companyia resident a
l'Ateneu Torrellenc de Torrelles de Llobregat. I, també, engega l'escola de teatre del mateix
lloc: Sensedrama Aula de Teatre. Arrel de la bona experiència obtinguda amb aquest projecte,
posteriorment  exporta  el  seu  model  d'escola  de  teatre  a  Begues,  Tiana (juntament  amb
l’Agrupació Artística del Casal de Tiana) i  St. Andreu de la Barca. Aquí,  el 2014, comença
l'activitat de l'Escola de Teatre El Casino  Sensedrama, a la Societat El Casino. Així mateix,
realitza  diferents  tallers  de  teatre arreu,  per  a  primària,  secundària,  adults  i altres
col·lectius, a través de Sensedrama Tallers de Teatre.

Per últim, cal destacar la seva àrea orientada a les animacions i espectacles fets a mida, per a
particulars, empreses i públic familiar: Sensedrama Espectacles a Mida. 

5

SENSEDRAMA TEATRE – Sílvia Molins i Francesc Ollé – 639216715 –  667498445 – 936890987 – sensedrama@gmail.com – sensedrama.com – 
Som a Facebook/Instagram/Twitter – Cia. resident a l'Ateneu Torrellenc de Torrelles de Llobregat (BCN)

http://www.twitter.com/sensedrama
http://www.instagram.com/sensedrama
http://www.facebook.com/sensedramateatre
http://www.sensedrama.com/
mailto:sensedrama@gmail.com?subject=Consulta


ELS SECRETS DEL FONS DEL MAR

Sílvia Molins

La  Sílvia Molins és una  actriu molt polifacètica, que ha destacat, entre d'altres, per la seva
participació a  les  sèries  de TV3  El crack i  El cor  de la  ciutat,  el  show de  La 2 de TVE
Nochevieja a cachitos (2014), així com al programa de 8TV La Via Làctia, dirigit i presentat
per Jordi González.

Inicia la seva formació a diverses escoles d'Interpretació de Barcelona, com El Timbal o el
Col·legi del Teatre. Després, ingressa a l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, on
es llicencia en Art Dramàtic. Posteriorment, seguirà la formació de teatre, dansa i cant, amb
mestres com Moreno Bernardi, Javier Daulte, Peter Clough o Clara del Ruste.

En teatre, ha treballat com a actriu, entre d'altres, amb Àngel Amazares, Konrad Schiedrich,
Beth Escudé, Antoni Chic o Laurent Guttman. Cal destacar el seu treball a L’expedient (Cia.
Vintperquatre, Teatre Porta 4 de BCN i gira per Catalunya), el musical  Pretty Woman (Teatre
Artèria  Paral·lel,  BCN),  La hotelera (Sala  Muntaner,  BCN),  i,  també,  la  seva tasca com a
ajudant de direcció i regidora a El sexe dels àngels (Diversitat Teatral / CAET – Centre d'Arts
Escèniques de Terrassa / Sala Muntaner).

És  membre  fundadora de  Sensedrama  Teatre, companyia  on  treballa  preferentment  a
l'actualitat, com a actriu, i fent tasques de direcció i producció. També exerceix de directora i
professora a  les  escoles de teatre que gestiona la  companyia, així  com amb  Sensedrama
Tallers de Teatre, arreu.

Així  mateix,  com a  docent, ha  impartit  diversos  tallers a  escoles  de  teatre,  instituts  de
secundària  i per a diversos col·lectius, a través de la Diputació de Barcelona o  Calaix de
Cultura, entre d'altres..
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Francesc Ollé

El Francesc Ollé ha participat en una gran varietat de projectes artístics que passen pel teatre
de  text, el  teatre  musical, el  teatre  social o  el  teatre  de  carrer. És  Llicenciat  en  Art
Dramàtic per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Ha treballat amb directors
com  Dolors  Vilarasau, Empar  López,  Mariano  Pensotti,  Konrad  Schiedrich o  Feliu
Formosa, entre d'altres, així com en nombrosos muntatges de teatre familiar.

Cal destacar el seu treball a  Pedra i sang (des del 2011), espectacle que es representa  cada
Nadal al Monestir de St. Cugat del Vallès, que sempre assoleix gran èxit de públic i on en
Francesc interpreta en Berenguer de Saltells, un dels protagonistes. També, 12 homes sense
pietat (2010) i  El retrat de Dorian Gray (2011), que van assolir un gran èxit, al  Teatre del
Raval de BCN. Així mateix, val a dir que ha treballat amb la Cia. de Teatre Frec a Frec, la
qual compta amb una àmplia trajectòria en l'àmbit del teatre social o de valors.

És  membre  fundador de  Sensedrama  Teatre, companyia  on  treballa  preferentment  a
l'actualitat, com a  actor, i fent tasques de  gestió i  producció. També exerceix de  director  i
professor a  les  escoles  de  teatre que  gestiona la  companyia, així  com amb  Sensedrama
Tallers de Teatre, arreu.

Ha treballat també com a actor per a la televisió,  ha rodat diversos anuncis publicitaris i té
experiència en el doblatge.

En l'àmbit de la  docència, ha impartit  tallers de teatre arreu, per a alumnes de  primària,
secundària i adults, a través de la Diputació de Barcelona i Calaix de Cultura, entre d'altres.

Així mateix, té una àmplia trajectòria en el camp dels  espectacles a mida. Ha treballat  en
multitud de projectes creats expressament per a particulars, empreses i públic familiar, com
a actor i director de projectes artístics.

7

SENSEDRAMA TEATRE – Sílvia Molins i Francesc Ollé – 639216715 –  667498445 – 936890987 – sensedrama@gmail.com – sensedrama.com – 
Som a Facebook/Instagram/Twitter – Cia. resident a l'Ateneu Torrellenc de Torrelles de Llobregat (BCN)

http://www.twitter.com/sensedrama
http://www.instagram.com/sensedrama
http://www.facebook.com/sensedramateatre
http://www.sensedrama.com/
mailto:sensedrama@gmail.com?subject=Consulta


ELS SECRETS DEL FONS DEL MAR

Trajectòria

TEATRE DE SALA / FESTIVALS / MOSTRESTEATRE DE SALA / FESTIVALS / MOSTRES

Sala Maria Plans, Terrassa
Casa Baumann, Terrassa

Mostra de Teatre de Valldoreix
Ateneu Torrellenc, Torrelles de Llobregat

7ª Mostra de Teatre de BCN, Sala Muntaner
Espai Ca la Cinta, Torrelles de Llobregat

Festival de Teatre de Torredembarra
Fira Litterarum de Móra d'Ebre, Teatre Municipal La Llanterna

14ª Mostra de Teatre de BCN, Teatre del Raval
Festival Barcino, Almeria Teatre, BCN

Teatre Municipal La Sala, L'Ametlla del Vallès
Teatre de La Garriga "El Patronat"

Festival d'Arts Escèniques "Trau", Tatrau Teatre, Solsona
Centre Cultural de La Llagosta

Auditori de Cornellà, Cornellà de Llobregat
Teatre Eliseu, Roda de Ter
Teatre Porta 4, Barcelona
Teatre Centre, Arbúcies

Teatre Modern, El Prat de Llobregat
Teatre La Gorga, Palamós
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AIRE LLIURE / ESTIU / FESTES MAJORSAIRE LLIURE / ESTIU / FESTES MAJORS

Altafulla
Arenys de Mar

Badalona (centre)
Badalona (port)

Barcelona (Jardí Botànic)
Barcelona (platja)

Cabrera de Mar (centre)
Cabrera de Mar (platja)

Calafell
Calella

Cambrils
Canet de Mar

Cubelles
Dosrius

El Masnou (escola)
El Masnou (platja)
El Port de la Selva

El Prat de Llobregat
L'Estartit

Lloret de Mar
Malgrat de Mar

Montgat
Pineda de Mar
Premià de Mar
St. Pol de Mar

St. Vicenç de Montalt
Sta. Susanna

Torrelles de Llobregat
Vilassar de Mar

CENTRES CÍVICS / BIBLIOTEQUES / ESPAIS DIVERSOSCENTRES CÍVICS / BIBLIOTEQUES / ESPAIS DIVERSOS

Casa Elizalde, Barcelona
Casal CMC La Unió, Teià

Casal de barri Poblenou, Barcelona
Casal de barri Prosperitat, Barcelona

Centre Cívic Casa del Rellotge, Barcelona
Centre Cívic Les Corts, Barcelona

Centre Cívic Navas, Barcelona
Centre Cívic Riera Blanca, Barcelona
Centre Cívic Zona Nord, Barcelona

Biblioteca Municipal Pompeu Fabra, Torrelles de Llobregat
Biblioteca Municipal Verge de Montserrat, El Bruc

Biblioteca Municipal La Ginesta, Begues
Biblioteca Municipal Vicente Aleixandre, Badia del Vallès

Biblioteca Municipal Les Voltes, St. Vicenç dels Horts
Biblioteca Central Pare Miquel, Esplugues de Llobregat

Centre Cívic St. Andreu, Barcelona
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Biblioteca Pública, La Canonja
Bilbioteca Terra Baixa, El Vendrell

FITXA ARTÍSTICA
Text / Dramatúrgia Sílvia Molins / Francesc Ollé

Direcció Sílvia Molins

Intèrprets Sílvia Molins / Francesc Ollé

Espai escènic / Espai sonor / Vestuari Sensedrama Teatre

Tècnic Lluís Garcia

Una producció de Sensedrama Teatre

Amb la col laboració de· Ateneu Torrellenc
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
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FITXA TÈCNICA
Edat recomanada A partir de 4 anys

Durada 50 min.

Espai escènic  Espectacle de carrer.
 Escenari/Tarima de mida estàndard, 6 

m. d'ample x 4 m. de fons.
 Aquest espectacle també es pot 

realitzar en espais interiors (teatres, 
centres culturals, etc.).

Necessitats tècniques  Punt d'electricitat a menys de 50 m.
 Lloc per a canviar-se i deixar els 

objectes personals, tant a prop com 
sigui possible de l'espai d'actuació.

 Aigua pels 3 membres de la cia.

Temps de muntatge 1 h. 30 m.

Temps de desmuntatge 45 min.

Observacions  Habitualment, l'espectacle es 
representa a l'aire lliure, i Sensedrama 
Teatre porta el material i personal 
tècnic necessari (equip de so).

 En cas de representacions en espais 
interiors, i haver d'utilitzar l'equip 
tècnic del teatre, centre cultural, etc., 
adjuntem llista de material de so, per 
si de cas:
◦ 2 altaveus.
◦ 1 taula de so (cable IEC d'alimentació).
◦ 3 micros (emissors – receptors – diademes

– fonts d'alimentació).
◦ 4 cables de micro XLR mascle – Jack ¼ 

(de receptors a taula).
◦ 3 cables de senyal llargs KLR mascle – 

XLR femella (de taula a altaveus).
◦ 2 allargadors de corrent per a altaveus.
◦ 2 cables de corrent IEC per a altaveus.
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CONTACTE
SENSEDRAMA TEATRE

Sílvia Molins i Francesc Ollé
Torrelles de Llobregat (BCN)

639216715 – 667498445 – 936890987
sensedrama@gmail.com

sensedrama.com
Som a Facebook/Instagram/Twitter.

Cia. resident a Amb la col·laboració de
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