
	   	  

 
 

 



	   	  

‘OkO 
de Marta Moreno i Cia. Apropet 

 
Oko és aquell amic que ens ajuda a entendre'ns i acceptar-nos tal 
com som. Sempre el tindràs al teu costat. 

Igual que a mi. 
 

 
 

 

 

 

 

FITXA ARTÍSTICA 
 

DRAMATÚRGIA i DIRECCIÓ:  

Marta Moreno Sanchez 

ACTRIUS: 

Alba Godoy Dominguez 

Eder Carràs Buide 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
	  

AMISTAT 
1 1 f. [LC] Afecció d’una persona envers una 
altra nada d’una estimació i benvolença mútues 
més enllà dels lligams de la sang i de l’amor 
sexual. 

	  

DURADA: 13min 
IDIOMA: català 
RECOMANAT: a partir de 6 anys 

FITXA TÈCNICA 
 

LLOC D’ACTUACIÓ: qualsevol espai 
equipat amb un equip de música.  

TEMPS DE MUNTATGE: 45 min.  

TEMPS DE DESMUNTATGE: 15 min.  



	   	  

MARTA MORENO SANCHEZ 
 
Gironina i de la terra.  
Amb una gran passió per escriure. 
 
Graduada en el CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral de l'Aula 
Municipal de Teatre de Lleida. Ha participat en la companyia El 
Guirigall del Galliner de Girona i en el microteatre durant el festival 
FITAG del 2014. Ha treballat amb El Celler del Teatre. S'ha iniciat 
en la dramatúrgia en un curs amb Marc Artigau.  
Membre fundadora de Cia. Apropet, on comença a experimentar 
la direcció. 
 
 

 
ALBA GODOY DOMINGUEZ 

 
Alegre i viatgera. 
Sempre entusiasmada en explicar històries. 
 
Graduada en el CFGS en Tècniques d'Actuació Teatral de l'Aula 
Municipal de Teatre de Lleida. Ha participat en la companyia 
juvenil de l'Aula durant tres anys, així com en diversos tallers per a 
joves. També ha estat membre de les companyies Fadunito i 
L'Esponja Teatre. Ha set professora de teatre per a nens i joves a 
l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. 
Membre fundadora de Cia. Apropet. 
 

 
 
EDER CARRÀS BUIDE 
 

Artista per naturalesa. 
Actriu, gairebé cantant i una mica ballarina. 
 
Graduada en el CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral a l’Aula 
Municipal de Teatre de Lleida, on també ha participat en diferents 
produccions, tallers de teatre i teatre musical. Actualment és 
actriu al programa infantil El Club Banyetes i a la Cia. El Sidral, 
també ha treballat en altres companyies com Zum-Zum Teatre o 
Teatre Nòmada i ha set membre del grup vocal Be1Beat, a part 
és professora de teatre per a nens i nenes.  
Actualment rep classes de cant i de dansa.  
Membre fundadora de Cia. Apropet. 
  



	   	  

MÉS INFORMACIÓ 
	  

www.ciaapropet.com 
 

cia.apropet@gmail.com 

 
685995358 

( Eder Carràs Buide ) 
 

 
 
	  


