EL PETIT GEST
Reflexionar per actuar.

Rah-mon Roma

Un petit gest sembla que és no-res; no té
resultats evidents, però si “el” petit gest el fem
molts i molts, el resultat és aclaparador.
Aquest espectacle és una proposta de petit
format per a fomentar actituds respectuoses amb el
Medi Ambient i l'estalvi energètic, promovent que
els més menuts es converteixin en agents actius per
al desenvolupament sostenible.
Hi escoltareu cançons, contes, participareu
en un joc interactiu i, sobretot, provocarem
reflexió amb la intenció de motivar aquests petits
gestos de cadascun de nosaltres, proactius i
sensibles, per a tenir cura del Medi Ambient.
Hem de familiaritzar-nos tots plegats amb
conceptes tan necessaris com: reduir, reutilitzar,
reciclar… recuperar, amb comportaments
adequats davant la calor i el fred, desastres
meteorològics provocats pel canvi climàtics.
Canviar actituds al nostre entorn, tant a les ciutats,
com als entorns rurals, a les platges, a muntanya…
Aquell eslògan tan conegut que ens diu: Pensa
globalment i actua localment, seria com el
nostre: casa neta, món net.
Estrenat el juny de 2016

Rah-mon Roma
Va començar a carregar-se la guitarra a l'esquena a una edat molt tendra, i es va
entestar a trepitjar els escenaris a voltants del 1984. Al 1990 va esdevenir cantant animador
infantil i rondallaire professional. Des de llavors, se n'ha fet un fart —vora 5.000 actuacions—, i
mai no se n'ha cansat. Lluita aferrissadament per establir una comunicació directa i honesta
amb el públic, sense oblidar-se d'oferir el que li toca: un espectacle polit, seriós i lúdic alhora,
amb qualitat musical i pedagògica, atractiu i dinàmic, tendre i esbojarrat.

Fitxa tècnica:
• Espectacle per a interiors en espais de proximitat (tipus sala de conferències).
• Espai escènic de mínim 4x2 m.
• Cal projector i pantalla a la sala (en cas de no disposar-ne, la companyia ho pot aportar)
• Corrent de 220v. Endoll shucko. 1kW.
• Aparcament per a furgoneta.
• Muntatge: 1h. Desmuntatge: 30 min.
• Durada: 50-55 minuts. 4-9 anys i familiar.
• Idiomes: CAT (i ES).
• La cia disposa de tot el material tècnic necessari.
• Imprescindible tancar les condicions tècniques amb la cia.

Fitxa artística:
Guió, narració, cançons, guitarra i percussió: Rah-mon Roma
Il·lustracions: Mercè Galí
Programació: Mariona Gol
Impacte Gran Format: sensors sensibles
Pàgina de l’espectacle: www.rah-mon.com/ca/espectacles/espectacles-especials/el-petit-gest
Producció: Museu del Gas de Sabadell (Fundació Gas Natural Fenosa)
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