
estrenat al festival
temporada alta



És una companyia de teatre 
professional integrada l’any 
2009 per 5 actors de l’Aula de 
Teatre de Banyoles. Des de 
Banyoles engeguem i estrenem 
les nostres produccions, que 
són el resultat d’un procés de 
creació experimental i del treball 
conjunt amb un gran equip de 
professionals.

El principal objectiu de la 
companyia és produir espectacles 
a partir de les inquietuds personals 
dels actors i del dramaturg amb 
qui es treballa. En cada produc-
ció volem testejar nous recursos 
per transmetre les històries 
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i intercanviar noves mirades 
amb el públic. Partint sempre 
del joc i de les improvisacions 
sobre l’escenari, la companyia 
ha  desenvolupant un propi 
llenguatge i una manera àgil i 
efectiva de treballar. 

Juntament amb el suport 
de tots els col·laboradors, 
aconsseguim tirar endavant 
els projectes, intentant cuidar 
sempre al màxim, totes i cada 
una de les seves parts.

El Vol del 
Pollastre

spender - dossier de l’espeCtaCle
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Trajectòria 
de la Companyia
El Vol del Pollastre ha 
produït tres espectacles 
de creació comptant amb 
la direcció i dramatúrgia de
Clàudia Cedó.

La companyia també ha 
estat sempre molt activa 
participant en la dinamitza-
ció d’actes, espectacles, 
celebracions i diverses 
activitats, donant sempre 
suport al caliu cultural de la 
ciutat de Banyoles.

Júlia?
És la primera producció de la 
companyia escrita i dirigida per 
Clàudia Cedó. Una tragicomèdia 
sobre les xarxes socials que ens 
apropa una història d’amor en 
un món dominat per les noves 
tecnologies. És un espectacle 
de format 2.0 on la companyia 
té l’oportunitat de combinar el 
teatre amb audiovisuals. 
S’estrena el 2011 al Teatre 
Municipal de Banyoles i es 
representa  en més ocasions a 
les comarques gironines.

spender - dossier de l’espeCtaCle

De Petits tots 
matàvem formigues
És la segona producció de 
creació de El Vol del Pollastre 
escrita i dirigida per Clàudia 
Cedó. Un dels atractius d’aquest 
espectacle és la magnífica es-
cenografia que recrea un barri 
suburbial d’una gran ciutat. És 
estrenada el 2013 a la Factoria 
d’Arts Escèniques de Banyoles,                 
representada el 2014 a la Sala 
La Planeta de Girona i guanya-
dora dels Premios Buero de 
Teatreo Joven 2014.

XX Anys del 
Teatre Municipal
És un espectacle de celebració 
del vintè aniversari del Teatre 
Municipal on El Vol del Pollastre 
en protagonitza la trama. La 
companyia actua com a fil 
conductor d’una gala plena de 
records i noves projeccions, amb 
més de 100 actors banyolins 
sobre l’escenari. Aquesta obra, 
dirigida per Clàudia Cedó, es 
representa el març del 2015 al 
mateix Teatre Municipal de 
Banyoles on se’n fan tres       
úniques funcions.

Et planto
És la tercera producció 
amb direcció i dramatúrgia de   
Clàudia Cedó. Aquesta      
comèdia de pròpia creació ens             
presenta un viatge romàntic on 
els actors experimenten un nou 
llenguatge teatral.”Et Planto” 
s’estrena el 2015 dins el marc 
del Festival de Temporada Alta. 
Seguidament, se’n fa temporada 
a Barcelona i se’n programen 
més de 40 funcions a diferents 
sales de Catalunya. 
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Spender és el nom d’un dels 
tripulants de la tercera expedició 
al planeta vermell, que Ray 
Bradbury narrava a  “Les       
Cròniques Marcianes”. 

L’obra parteix d’aquests relats 
futuristes, que l’any 1950, l’autor 
va publicar per primera vegada. 
A “Les Cròniques Marcianes”, 
Bradbury ens presenta un recull 
d’històries sobre una suposada 
colonització al Planeta Vermell 
per part dels últims habitants 
de la Terra. Primer hi va haver 
tres expedicions, seguidament, 
la quarta i la definitiva. L’objectiu 
era fugir ben lluny de la Terra per 
començar de nou al planeta Mart. 

Spender és un espectacle de  
gènere fantàstic, que ens parla 
sobre les pors que tenim cap 
allò desconegut, destapant els 
nostres secrets i preocupacions, per          
intentar escapar de l’avorriment de 
les nostres vides.

Spender
Inspirat en 
“Les 
Cròniques 
Marcianes” 
de Ray 
Bradbury

Amb aquest espectacle, ens 
qüestionem la moralitat de 
l’ésser humà, aprofundint 
més sobre els terrestres, que 
no pas sobre els marcians.

L’obra ens presenta cinc 
personatges que són companys 
de feina d’una cadena de fast-
food”. Partint d’aquesta realitat 
tediosa, els protagonistes 
inicien escapades cap a una altra 
dimensió, on tots ells formen part 
d’una emocionant  expedició 
al Planeta Vermell. 

L’espectacle combina la      
realitat i la fantasia, reivindica 
la imaginació, i contrasta 
l’avorriment de la il·lusió. 
Ens explica que, en un passat 
els humans van escapar de la 
Terra i van aconsseguir colonitzar 
un nou planeta, però que això 
segurament no els va salvar, 
d’emportar-se amb ells, les 
seves pròpies misèries. 

spender - dossier de l’espeCtaCle
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Al principi hi va haver una primera 
expedició. Va fracassar. Després,  
i contra tot pronòstic, una segona. 
I una tercera. Ambdues van 
fracassar també. Finalment va 
aparèixer la quarta i definitiva. 
Entre els seus tripulants es 
trobava l’Spender. Aquella no 
va ser una simple expedició de 
reconeixement. El seu objectiu 
era fugir ben lluny de la Terra 
per començar de bell nou al 
Planeta Vermell. 

Spender s’endinsa en el terreny 
de la fantasia o ciència ficció. 
I és que potser aquest és el     
millor gènere per parlar de la 

Sinopsi
nostra por cap a allò desconegut 
o diferent, per submergir-se en 
els misteris de l’ànima humana 
i per netejar-nos del tedi de 
l’existència. Perquè, com va dir 
el filòsof... 

“És bo de renovar la nostra 
capacitat de sorpresa. Els 
viatges espacials ens han 
fet, a tots plegats, nens 
una altra vegada.”

spender - dossier de l’espeCtaCle
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La construcció de l’espectacle 
comença el juny del 2017 i 
finalitza el desembre del mateix 
any, fins el dia de l’estrena al 
Festival Temporada Alta.

La metodologia de treball 
continua en la línia que El Vol 
del Pollastre ha utilitzat en les 
seves anteriors produccions.

Partint de la lectura de  “Les 
Cròniques Marcianes” de Ray 
Bradbury, anem desenvolupant 

la història. El mètode de cració 
sempre és el mateix: a partir 
dels assajos i de les improvi-
sacions escèniques, el direc-
tor va definint la dramatúrgia. 
D’aquesta manera, trobem 
un llenguatge propi, fresc 
i espontani, entre tots.
 
A Spender combinem el      
llenguatge corporal, més 
evident en les escenes del fast-
food, amb una interpretació 
realitsa que busca la veritat i, 

Tractament
Artístic

que acompanya les històries 
que tenen lloc a Mart. També 
introduïm una petita escena on 
els protagonistes canten un tall de 
Space Oddity de David Bowie.

Comptem amb l’assessorament 
tècnic de dos professionals 
com són Pep Vila, que ens 
ajuda a aconsseguir claredat 
gestual, i David Costa, director 
del Cor de Teatre de Banyoles i 
de l’obra d’èxit “Operetta”, per 
aprendre a cantar la cançó.

spender - dossier de l’espeCtaCle
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L’espai escènic és un restaurant 
de menjar ràpid. Ens inspirem  
en els locals típics de multina-
cionals com McDonald’s, Burger 
King, Viena, entre d’altres.

El nostre fast-food s’anomena 
Chicken-In, i el seu logotip 
és un pollastre dins d’una 
hamburguesa.

L’escenografia ocupa una 
superfície total de 5x7metres.             

El restaurant es compon per 
dues barres d’atenció al client 
amb una caixa registradora 
cada una. Al centre de l’escenari, 
hi ha la cuina a la vista de      
tothom, on els treballadors 
preparen el menjar.

L’espectacle es desenvolupa 
en aquest fast-food, que actua 
com a tal, i al mateix temps, 
com a escenari de les històries 
que transcorren a Mart.

13

La idea és mantenir durant tota 
l’obra una escenografia molt   
realista del fast-food, des del 
qual, els treballadors imaginen un 
món d’aventures al planeta Mart 
per fugir de la seva realitat. 

D’aquesta manera, es crea un 
paral·lelisme entre la feina 
del restaurant i la història al 
Planeta Vermell.

Posada en
escena
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Fitxa
Artística
Direcció i Dramatúrgia: Llàtzer Garcia
Producció: El Vol del Pollastre
Interpretació: Arnau Nadal, Mariona Pagès, 
Júlia Falgàs, Genís Casals i Eduard Serra
Escenografia: Lluís Nadal “Koko”
Disseny d’Il·luminació: August Viladomat “Gutty”
Espai Sonor: Marc Paneque
Ajudant de Direcció: Tere Solà
Música Original: Lluís Rubirola
Imatge Gràfica: Júlia Falgàs
Fotografia: Sílvia Poch
Enregistrament Audiovisual: Josep Sarquella
Producció Tècnica: Punt de Fuga i Arnau Nadal
Vestuari: El Vol del Pollastre
Comunicació: Júlia Falgàs
Distribució: Marta Martí
Assessorament de Veu: David Costa
Assessorament de Cos: Pep Vila
Agraïments: Cor de Teatre, Galderic Sanmartí, Escola 
l’Entorn, Judit Torres, Ricard Prat i Juncà Gelatines
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Amb el suport de Temporada Alta, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Banyoles.



Llàtzer 
Garcia
Girona 1981. Es diploma en 
interpretació al Col·legi de 
Teatre de Barcelona i s’inicia 
en dramatúrgia a l’Obrador 
de la Sala Beckett i a l’Institut 
del Teatre. 

Treballa com actor (Freaks, 
Treball d’amor perdut, Cafè) i 
com ajudant de direcció de Xicu 
Masó (Al vostre gust, Tres 
versions de la vida, Strictu 
Sensu, Els diaris d’Adam i Eva, 
L’home dels coixins, Alaska i 
altres deserts, Petits crims 
conjugals, Mi alma en otra parte, 
Mequinensa i l’Encarregat), 
Helena Tornero (No parlis amb 
estranys) i de Pau Miró (Singapur). 

Ha dirigit Sam –peces curtes de 
Samuel Beckett- a la Sala Beckett, 
Al vostre gust de la companyia 

Parking Shakespeare i diferents 
espectacles de poesia i concerts 
de grups com Delikatessen o 
Els Amics de les Arts. Ha co-dirigit 
El balneari de Marc Artigau al 
Festival Temporada Alta’13. 

Ha escrit i estrenat les següents 
obres: Au revoir, Lumière (2003, 
premi Ciutat de Sagunt, publicada
 a Bròsquil.), Sweet nothing 
(2007, premi Ciutat d’Amposta, 
publicada a Cossetània; Obrador 
de la Sala Beckett), Vent a les 
veles (2009, premi Marqués 
de Bradomín, publicada a Editorial
Injuve; Círculo de Bellas Artes 
de Madrid), Ens hauríem 
d’haver quedat a casa (2010; 
Festival Temporada Alta. Sala 
Muntaner), Kafka a la ciutat de 
les mentides (2011; La Cuina, 
Festival Grec), La terra oblidada 
(2012; Premi Ciutat de Gandia. 
SalaFlyhard. Sala Atrium), 
La pols (2014, SalaFlyhard. La 
Villarroel. Teatro Fernán Gómez. 
Premi de la crítica de Barcelona 

i Premi de la crítica “Serra d’Or”. 
Publicada a Comanegra.), Sota 
la ciutat (2015. Temporada Alta. 
Teatre Lliure. Publicada a Arola.) 
i L’última nit del món (2016. 
SalaFlyhard. Publicada a 
Edicions Flyhard). 

Ha escrit també les peces breus 
Ara em toca a mi (2010; La 
Planeta. Publicada a Offcartell), 
Doppelgänger (2012; La Planeta. 
Publicada a Offcartell), Vida i 
mort d’un talp (2011; Lectura al 
Festival Temporada Alta) i 
Jericó (2015. Temporada Alta. 
Publicada al llibre “Llibràlegs”, 
Arola). Co-escriu amb Marilia 
Samper, Dos punkis i un 
vespino (2011; Teatre Gaudí).

Algunes de les seves obres estan 
traduïdes al castellà i a l’anglès. 
És professor de l’ESCAC i ha 
dirigit la pel·lícula de La Pols, 
produïda per Astrolabi Films. 

Direcció i
Dramatúrgia

spender - dossier de l’espeCtaCle
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Lluís Nadal
“Koko”
Titulat en FP1 Fusteria a l’I.F.P. 
de Banyoles. Va cursar el Curs 
d’escenografia a l’Ajuntament 
de Banyoles a càrrec de Pep 
Oliver. Va treballar com a 
auxiliar i oficial de fusteria a 
l’empresa Martirià Figueras, 
S.L. desde 1987 fins el 2005. 
És membre fundador de la  
companyia Babaus Teatre, 
en la qual va treballar com a 
director i escenògraf en els seus 
espectacles. Des de gener del 
2010 és membre fundador de 
l’empresa Punt de Fuga, Logís-
tica Tècnica d’Espectacles S.L.

Des dels seus inicis ha treballat 
com a escenògraf en diverses 
produccions de les comarques 
gironines amb: Joan Solna, 

August 
Viladomat 
“Gutty”
Amb una dilatada experiència com 
a tècnic de llums i il·luminador, ha 
realitzat concerts i gires de grups 
com Sopa de Cabra, Ja t’ho diré, 
el Dr. Calipso, i ha el·laborat 
estudis tècnics per a projectes 
d’equipaments teatrals diversos. 

Ha realitzat la il·luminació 
d’espectacles com Macbeth 
(direcció Àlex Rigola), o Petó 
Públic de Mentidera Teatre 
(direcció: Rosa Ma Sardà). Des 
del 2003 el coordinador tècnic i 
il·luminador de Companyia de 
dansa MalPelo. 

És soci fundador de l’empresa 
Punt de Fuga Logística Tècnica 
D’Espectacles S.L., juntament 
amb Marc Paneque i Lluís 
Nadal, la qual es dedica a la 
gestió tècnica d’equipaments 
culturals i a la producció tècnica 
d’espectacles. 

Marc 
Paneque
Compta amb anys d’experiència 
com a productor i coordinador 
tècnic de múltiples actes i 
equipaments tècnics, i també 
com a responsable de so de 
diferents esdeveniments.

Així, per exemple, ha treballat 
en la producció tècnica del 
Festival de Cap Roig, com a 
sonorista per TV3, com a res-
ponsable de so per BTM Sound 
del Festival Internacional de la 
Porta Ferrada de St Feliu de 
Guíxols, i com a responsable 
de so de vàries edicions del 
Senglar Rock.

És soci fundador de l’empresa 
Punt de Fuga Logística Tècnica 
D’Espectacles S.L., juntament 
amb August Viladomat, i Lluís 
Nadal, la qual es dedica a la 
gestió tècnica d’equipaments 
culturals i a la producció tècnica 
d’espectacles.

Xicu Masó, Josep Pagès, Albert 
Olives, Jaume Ribera, Jesús 
Bramon, Esbart dansaire, Cor de 
Teatre, Pep Massanet, Miquel 
Torrent, Companyia de Come-
diants Kafkiana, Companyia 
Pocapuc Teatre, Teatrebrick, Jordi 
Sala, Xavi Ausellé, Pep Gómez, 
Salvador Duran, Tània Cabrera, 
El Vol del Pollatre, Escenaris 
Especials, Pere Puig, etc. 

Més tard, comença a treballar 
a Barcelona com a cap de 
construcció de decorats de 
diverses pel.lícules, sèries 
televisives, programes de 
televisió i video-clips sota la 
direcció artística de Pep Oliver 
amb l’empresa Zeroquatre, 
com són: Porca Misèria (TV3, 
tercera i quarta temporada), El 
mundo de Chema (Cuatro TV), 
La via Augusta (TV3), Tretze 
anys i un dia (TV3), Sagrada fa-
mília (TV3), Les veus del Pama-
no (TV3 i TV1) Pelotas (TV1), 
Gavilanes (Antena 3TV), KMM 
(TV3), El gran nord (TV3), Olor 
de colònia (TV3), 39+1 (TV3), 
David Bisbal (2014), Temps de 
guerra (Barcelona TV), Cuina 
bé amb l’Isma (TV3), Por fin has 
llegado (TV1), La competència 
amb color (TV8)... 

Escenografia
Disseny 
d’Il·luminació Espai Sonor

spender - dossier de l’espeCtaCle
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Genís 
Casals
Acaba la formació a l’Aula de 
Teatre de Banyoles l’any 2011 
i es segueix formant en diversos 
cursos de teatre amb: Jordi 
Puntí (teatre gestual), Ferran 
Frauca (coneixement de la veu), 
Marçel Tomàs (humor gestual) 
i Mireia Vallès (treball físic de 
l’actor). 

És membre fundador de la 
companyia El Vol del Pollastre 
en la qual ha participat en tots 
els espectacles de gran format 
com Júlia?, De petits tots matà-
vem formigues i Et planto. 
A més a més, ha actuat en 
obres de teatre com: Els pastorets 
de Banyoles i Axolots de Joan 
Solana, Homenatge a Araceli 
Claramunt de la companyia 
Babaus Teatre, No ens fa falta 
tenir por de la companyia 
Kafkiana, Diner Negre direcció 
de Salvador Duran i XX anys del 
Teatre Municipal de Banyoles 
de Clàudia Cedó. Actualment 
és actor a l’espectacle infantil  
Contes 1.0 d’Anna Roca i 
produït per Punt Produccions.

Sempre ha estat molt vinculat 
amb el món teatral a la ciutat 
de Banyoles. Així, per exemple, 
ha estat responsable i actor en 
l’activitat teatralitzada Coneguem 
el teatre, al Teatre de Banyoles 
i Coneguem la Factoria, a la 
Factoria d’Arts Escèniques de 
Banyoles, dedicat a les escoles 
de primària banyolines. També 
ha participat en altres activitats 
culturals a la ciutat com ara: 
carnavals, cavalcades de reis, 
el projecte de Butaka Banyoles, 
el festival de música Estunart, i 
Goita tu!, un programa d’entre-
teniment a la televisió local. 

Arnau 
Nadal 
Format com a actor a l’Aula 
de Teatre de Banyoles fins 
l’any 2013. Membre de la 
companyia El Vol del Pollastre 
des de l’any 2012, on ha par-
ticipat en les produccions De 
petits tots matàvem formigues 
i Et planto com a actor i com a 
coordinador tècnic. També ha 
actuat en altres espectacles 
com: Els pastorets de Banyoles 
i El somni del Crepuscle de 
Joan Solana, Coretpus i 
Homenatge a Araceli Claramunt 
de Babaus Teatre, i XX anys 
del Teatre Municipal de 
Banyoles de Clàudia Cedó. 

Actualment, és soci fundador 
de la productora de teatre Punt 
Produccions i treballador de 
l’empresa Punt de Fuga com 
a tècnic de llum i so. Té expe-
riència coma  tècnic en festivals 
com: White Summer Market, 
(a)phonica, Estunart, Llévame 
al Huerto Músic Festival, Nit de 
Bosc, Mansion Love Summer 
Festival, Festes d’Agost de 
Banyoles i el festival de màgia 
al carrer Troba’m. 

També ha treballat de tècnic en 
obres de teatre com: Júlia? de 
El Vol del Pollastre, Xafarderies 
amb la direcció de Jordi Sala, 
No ens fa falta tenir por de la 
Cia. Kafkiana, i Tots soms pops 
de Sísima Espectacles. A més 
a més, a col·laborat en altres 
projectes com: Butaka Banyoles, 
Reendollat, Nit de Narradors, 
Escenaris Especials, Aula de 
Teatre i Comissió de Barraques 
de Porqueres. 

Actors

Júlia 
Falgàs 
Graduada en Disseny d’Espais 
a EINA, Escola de Disseny i 
Art de Barcelona.  Ha cursat 
Disseny Gràfic i Comunicació 
a l’Escola Seeway de Barcelona
i un màster d’Inforgrafia 3d a 
FX Animation 3D School de 
Barcelona.  Actualment treballa 
en el disseny web, en la gestió 
de les xarxes socials, i en la 
comunicació de la companyia 
de El Vol del Pollastre.

Va acabar la seva formació 
teatral a l’Aula de Teatre de 
Banyoles l’any 2010. 
És membre fundadora de El 
Vol del Pollastre i ha actuat 
en les tres produccions de 
gran format de la companyia: 
Júlia?, De petits tots matàvem         
formigues i Et planto. 

Ha actuat també als XX anys 
del Teatre Municipal de Banyo-
les de Clàudia Cedó, a més de 
participar en activitats culturals 
de la ciutat com: carnavals, 
cavalcades de reis, el projecte 
de Coneguem el Teatre i en el 
Festival Musical Estunart.                

També ha participat en la       
direcció que El Vol del Pollastre 
va realitzar per la mostra de 
Microteatre a la Factoria d’Arts 
Escèniques, dirigint alumnes de 
l’Aula de Teatre de Banyoles. 

Eduard
Serra 
Estudiant d’Interpretació a 
l’Institut del Teatre des de 
2016. També es va graduar en 
Comunicació Cultural a la 
Universitat de Girona i després,
va cursar-hi un màster en 
Comunicació i Estudis Culturals. 
Rep formació teatral a l’Aula de 
Teatre de Banyoles fins l’any 
2011. Es continua formant en 
diferents cursos amb Jordi Puntí 
(teatre gestual), Ferran Frauca 
(coneixement de la veu), Marcel 
Tomàs (humor gestual), Mireia 
Vallès (treball físic de l’actor), 
Los Corderos (Teatre Bastard) i 
Pep Vila (clown).

És membre fundador de la 
companyia de teatre El Vol del 
Pollastre i ha participat en tots 
els espectacles de petit i gran 
format: “Júlia?”, “De petits tots 
matàvem formigues”, “XX anys 
del Teatre Municipal de Ban-
yoles” i “Et planto” (Temporada 
Alta 2015), amb la dramatúrgia 
i la direcció de Clàudia Cedó, 
aquesta última encara en gira. 

També ha treballat com a actor en 
diversos espectacles: “Coretpus” 
de Babaus teatre, “Diner negre” 
direcció de Salvador Duran, “El 
Tinent d’Inishmore”, “Yvonne, 
princesa de Borgonya” (Tempo-
rada Alta 2015), i “Macbeth” de 
Cia. Teatrebrik Teatre i direcció 
de Joan Gómez. Ha protagonit-
zat diversos audiovisuals: “La 
Llegenda de Sant Jordi”  i “Som-
ni de l’Estany” d’Orna; “La Sopa 
Boba” de David Ruiz.

Mariona 
Pagès
Després de la seva formació a 
l’Aula de Teatre de Banyoles, 
l’any 2012, realitza cursos 
d’expressió corporal, clown i 
interpretació d’escenes al 
Centre de Formació Teatral 
El Galliner de Girona. 
És membre de la companyia 
El Vol del Pollastre, on ha 
actuat en els espectacles de 
gran format com Júlia? i De 
petits tots matàvem formigues. 
També ha actuat en altres 
activitats com carnavals, 
Coneguem el Teatre, Sant Jordi 
i Contes a la Biblioteca. 

Ha actuat a Els Pastorets de 
Banyoles des de l’any 2010, 
a més de col·laborar en les 
Mostres de Teatre Inclusiu del 
projecte Escenaris Especials, 
i en diferents curtmetratges i 
videoclips com: Un mundo sin 
tiempo, La Cinta Meravella i 
Angels on a passing train.

Durant tres anys ha estat 
professora de “Tallers a 
La Factoria” per alumnat de 
primària, i l’any 2016 va ser 
professora a l’Aula de Teatre 
de Banyoles. Ha fet de conta 
contes i animacions familiars 
com En Blauet i el Follet i L’Abat 
Bonitus i Sant Martirià. També 
facilita tallers d’expressió 
corporal a adolescents. En el 
marc de la infermeria i l’educació 
per la salut, el 2016 fa un pro-
jecte d’investigació: “L’expressió 
corporal coma eina d’educació 
emocional en adolescents”.

spender - dossier de l’espeCtaCle

21



Contacte
Mail
info@elvoldelpollastre.com 

Distribució
Marta Martí: 616 288 784   
contractacio@elvoldelpollastre.com

Web
www.elvoldelpollastre.com 

Xarxes socials
Facebook: facebook.com/el.voldelpollastre 
Twitter: @voldelpollastre
Instagram: elvoldelpollastre
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