
	

Trastuss és el projecte on Katakrak ofereix la seva experiència i els seus 
recursos en forma de tallers de creació col·lectiva. Volem encomanar la nostra 
passió per la transformació de l’entorn i la percepció que no està tot inventat, 
mitjançant la creació de jocs i artefactes nous a partir de materials i objectes en 
desús. 

Trastuss permet ampliar coneixements relacionats amb l'actitud creativa, el 
treball en equip o l'apoderament individual, aprofundint en el reconeixement 
i l’augment d'habilitats  personals. També hi podem aprendre la manipulació 
d’objectes i materials recuperats, l'ús d’eines bàsiques i de tècniques 
d’assemblatge, nocions estètiques, dinàmiques de jocs, etc. 
 
El taller pot comportar també una dimensió social en mostrar els artefactes o 
jocs creats en un acte públic festiu del nostre entorn, i conté una dimensió 
ambiental, evident pel fet de ser basat totalment en el reciclatge, però també 
en proposar un complement sostenible a la compra de jocs comercials. 
 
Aquesta experiència pot prendre formes molt diverses: 
 
· S'adapta a totes les edats 
 
· Està adreçat a tot tipus de col·lectius. Poden ser els assistents a un 
esdeveniment o festival de carrer, grups escolars, grups de joves, associacions 
veïnals, grups de gent gran, etc. 
 
· Poden ser tallers d’un sol dia o tallers de més durada. En aquests formats 
més extensos podem treballar més a fons les possibilitats que ens ofereixen els 
objectes i utilitzar eines més complexes per tal d’elaborar veritables artefactes 
lúdics. 
 
· Els tallers es poden realitzar en el nostre taller, dotat d’eines, objectes i 
materials, o ens podem desplaçar a altres espais. 
 
· Podem dinamitzar-los en grups oberts amb una amplia franja horària o 
grups tancats amb un horari prefixat. Amb grups oberts l’experiència és més 
breu però podem absorbir més participants. En grups tancats és ideal quan es 
pretén donar una experiència més profunda i amplia. En aquesta versió 



ampliem la informació respecte al nostre treball, l’espai de dinàmiques que 
incentiven la creativitat de grup i en general aconseguim més cohesió i millors 
resultats. 
 
També podem complementar els tallers amb una mostra del treball de 
Katakrak, per tal d’entendre millor quin és el nostre entorn creatiu i la nostra 
línia de treball. 
 
En totes les opcions demanem que cada participant aporti un objecte 
recuperat o en desús. L’objecte es pot portar de casa i, en cas d’un festival, 
festes o altres celebracions, pot haver estat generat com a residu en el mateix 
esdeveniment o també poden ser objectes aportats per la organització. No 
trobem sostenible ni interessant  aportar nosaltres els objectes a recuperar. Sí 
que aportem eines, materials i fungibles per facilitar la transformació d’aquest 
objectes en jocs o reptes lúdics. 
 
Components de la companyia vetllen en tot moment pel correcte 
funcionament del taller. Es guia els participants en la primera fase per ajudar-
los a entrar dins el procés creatiu i es continua amb l’assessorament puntual. 
 
En el cas que el taller es desplaci, les necessitats tècniques són ben 
senzilles: 
És interessant estar ubicats en un espai proper als jocs de la companyia (en el 
cas que hi siguin) i preveure que hi hagi ombra i alternativa en cas de pluja  
(en el cas que sigui un espai exterior). 
Es necessiten 3 taules de 2 x 1 m i alguna cadira. 
 
Si la llengua vehicular amb els participants no és el català, castellà anglès o 
francès, caldrà posar algú de suport lingüístic. 
 
Creiem que aquests tallers són una acció sensibilitzadora que apropa i reforça 
el sentit de l’autosuficiència, el reciclatge i la creativitat. 
 
Demaneu informació per concretar la proposta que us interessi. 
 
Persona de contacte: Sandra Alfaro 
Telèfon: +34 644 402 162 
E-mail: espectaclespectacular@gmail.com 
  
 
 
 



Tallers destacables de Katakrak 
 

• 2016-2017 – Definim i iniciem la proposta de Visites escolars o de grups 
al nostre taller. S’incorpora Koldo Peñas com a dinamitzador.  

• Juny 2016 – Taller de 3 dies amb un grup de nens de 8 a 11 anys dins el 
marc del International Children's Festival a Šibenik (Croacia). 

• Abril 2016 – Taller d’un dia amb nens i nenes de diverses edats dins el 
marc del WestWind Festival (Gelsenkirshen- Alemania) 

• Desembre 2015 – Taller familiar lliure de construcció amb porexpan a La 
Fàbrica, on estem ubicats, en col·laboració amb cia.Itinerània i Núria 
Aragay.  

• Maig 2015 – Jornades de taller amb el mòdul de Dinamització socio-
cultural de la Casa dels Oficis de Vic. 6 sessions i 2 sortides amb els 
jocs en festes de barris de la ciutat. 

• Juliol 2014 - Taller de 3 hores de durada per a infants amb familiars en 
un centre escolar, i un de 15 hores adreçat a un grup d'adults, celebrat al 
Teatre Nacional de Taipei organitzat per la Fundationculture Taipei. 

• Agost 2013 - Eco-workshops de creació amb joves de Catalunya-Itàlia i 
Eslovenia al taller de Katakrak en el marc de l'OPEN-ROULOTTE – Art 
Festival en col·laboració amb l’AquiSPOT. Van ser varis dies de treball 
intensiu amb una tarda de tallers oberts i espectacles com a cloenda 
celebrat al Barri del Remei  a Vic  
(Barcelona). 

• Desembre 2012 - KATAKRAK AMB L´AquíSPOT A ACVic. Taller de 
creació de jocs en el marc de les activitats de Nadal. 

• Setembre 2012 i 2013 – Taller de Jocs a la trobada anual de l'Associació 
AquíSPOT a la Plaça dels Màrtirs de Vic. 

• Juliol 2012 - Primer taller de 3 hores de durada "Fes-te un joc" de 
"Katakrak" dins la plataforma AquíSPOT, en col·laboració amb 
l'Ajuntament de Vic. 

• Abril 2012 - El taller de jocs en el marc del Gruntdvig a Lille, un encontre 
europeu real sobre el desenvolupament durable. 

• Novembre 2010 - Participem a la 30a Fira de la Pesseta(Tona -
Barcelona) inaugurant el Taller de Jocs. 

• Juliol 2010 - Taller Recicla i Crea dins la setmana Digital de Manlleu: 
Programa mBytes. 

• Novembre 2009 - DesignOurselves: Participem en el taller que proposa 
Basurama a l'escorxador d’Elx (Alacant). 

 


