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http://www.rau.barcelona/
http://www.lodesconcert.com/


Sàndal Produccions és una companyia
i productora que neix el 2017,
dedicada a la creació, producció i
distribució de produccions d'arts
escèniques. 

 Alguns dels nostres treballs són:
Pegàs, el cavall alat (teatre de
sala, 2016-2018); El Sopar de
l'Enigma (2017-2022); Euphoria
(espectacle de dansa en Cúpula
geodèsica 2019, temporada Nadal al
Poble Espanyol de Barcelona i Gira
per Catalunya), Emotion (Espectacle
de dansa familiar , Temporada al
Poble Espanyol de Barcelona 2020),
YU (espectacle  familiar de gran
format , temporada Nadal 2022 al
Poble Espanyol de Barcelona),
Animalia, Inc (instal.lació i
espectacle per a espais exteriors -
estrena agost 2020, Mostra Igualada
2021, Fira Tàrrega 2021, MAC
Festival Barcelona 2021, Fetén
2022). Altres espectacles de petit
format com Històries de Bosc,
actualment en gira i per a públic
infantil. La nova experiència
teatral "Jurassic Jones Adventure"
s'estrena el 2 d'abril al Poble
Espanyol de Barcelona i farà
temporada de 3 mesos.  A banda, creem
activitats educatives com "Mila i
Sham" per al Teatre Nacional de
Catalunya.  Des del 2017 hem
realitzat 750 funcions de 35
projectes diferents.
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IMATGES 

més imatges

https://www.sandalproduccions.com/liberte


Els problemes de salut mental han augmentat exponencialment des de la
pandèmia. Els recursos que s'hi destinen son insuficients per a
desenvolupar qualsevol pla i acció.
Entre els patrons psicològics amb més repercusió mediàtica trobem els
transtors alimentaris, els intents de suïcidi o autolesions.
N'hi ha un quasi invisible que afecta a moltes persones, sobretot joves, i
que sol passar desaparcebut: la dependència emocional.

Aquest patró psicòlogic  apareix a l'espectacle en la relació entre el
cavall i la noia.

Preguntes per a debatre:
 
 · Com podem reconèixer la dependència emocional a l'espectacle? 
 · Reconeixeu quina relació s'estableix entre ells dos?
 · Quins rols detecteu ? Qui té poder sobre qui? 
 · Detectes aquest patró al teu entorn?
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TREBALL A L'AULA 
(després de veure l'espectacle)

La companyia es desplaça a la teva escola
La companyia Sàndal Produccions us proposa desplaçar-se a les aules per a
dinamitzar una sessió de 1,5h.
Aquesta sessió consisteix en fer un debat sobre la temàtica de l'espectacle
amb els joves. La sessió també incorpora dinàmiques teatrals que ajuden als
alumnes a no tenir vergonya a l'hora d'expressar-se i generar un ambient de
confiança que permeti entrar en profunditat amb el treball proposat.

*Possibilitat de fer la sessió al mateix teatre després de la funció

Temes: salut mental i dependència emocional. 
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CONTACTE
Aina  Gomis
Producció i distribució
+34 698 823 257
aina@sandalproduccions.com
www.sandalproduccions.com

@sandalproduccions

LIBERTÉ 
Estrena al Teatre Can Rajoler de Parets del Vallès
el 15 de  setembre de 2022 

amb el suport de 


