


El TDB és un tren de la bruixa, amb la particularitat en que tot fun-
ciona per tracció humana.
Cinc actors-manipuladors participen en l'espectacle: el cap d'estació, 
la bruixa, els dos maquinistes i el tècnic-espectre.
La via te un recorregut aproximat de 32metres. Part d'aquest recor-
regut corre per dins del túnel, una petita carpa de 7metres x 3metres 
de planta, en el que hi cap just un dels trens.
L'atracció ocupa un espai de 8'50 metres de fons x 15 d'amplada
L'atracció conta amb dos trens, impulsats cada un d'ells per un 
maquinista, i amb capacitat per a 12 viatgers espectadors.

Un cop acomodats els dotze viatgers als vagons el tren surt i fa dues 
voltes i mitja al circuit. A l'hora un altre tren ha de fer també voltes. 
El tren ple es para dins del túnel i allí queden a mercè de la bruixa. 
Aleshores es desenvolupa una petita acció de ensurts i participació 
protagonitzada per la bruixa i l'espectre.



Mentre l'altre tren està a l'estació recollint viatgers. Quan l'espectacle del túnel acaba i el tren de 
l'estació està preparat tots dos trens arranquen i fan de nou dues voltes i mitja, mantenint-se en 
posicions oposades. El tren dels que han vist l'espectacle para a l'estació per canviar de viatgers 
mentre els dotze espectadors de l'altre tren estan dins del túnel. I així entrem en un bucle. 
L'experiència per un passatger dura uns 10 minuts des de que puja al tren fins que torna a baix-
ar. Però, com que contem amb dos trens, cada 5 minuts comença una sessió. Això vol dir que 
entren 144 viatgers per hora.

L'equip dels 5 actors manipuladors poden fer funcionar l'atracció durant 4'30 hores en sessions 
de 1'30 hores. Això vol dir 648 viatgers al dia.

Hi ha la possibilitat de fer-lo funcionar sense descansos posant dos equips. Això vol dir 9 hores de 
funcionament diari amb 1296 viatgers al dia. Aquest tipus de funcionament es el que vam fer a les 
Festes de la Mercè 2009, al Parc de la Ciutadella
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