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1. Introducció
1.1 Situació actual
Un grup d’empresaris vol construir a la ciutat de Blanes un edifici versàtil i polivalent que serveixi per
acollir diferents activitats lúdiques i culturals; cinema, teatre, espectacles musicals, congressos,
convencions... L’objectiu és dotar Blanes d’unes infrastructures que a dia d’avui no existeixen i que es
considera que serien avantatjoses tan pel propi municipi com pels municipis propers. El complex
s’ubicaria a la zona Vall d’en Burg, una zona de sòl públic on des de fa anys que es valoren diferents
opcions per crear un espai dedicat a la cultura i l’oci.
Per tal de valorar la viabilitat comercial del projecte es realitza aquest estudi de mercat on s’analitzen
aspectes, tan interns com externs al projecte, que han de permetre acabar de definir la seva idoneïtat i
les seves possibilitats d’èxit dins el mercat. L’estudi es basa, per una banda en l’anàlisi de les
infrastructures més importants similars al complex que es vol construir existents als municipis propers a
Blanes, i per l’altre l’anàlisi de les opinions dels consumidors finals, tan particulars com empreses.
A partir de les dades obtingudes s’extreuen les conclusions i es dibuixa la matriu DAFO, on es defineixen
les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del projecte.

1.2 Objectius de l’estudi
Objectiu general:
-

Valorar la viabilitat comercial de la construcció del Complex Valldeburg.

Objectius específics:
-

Valorar les principals infrastructures similars al Complex Valldeburg ubicades dins l’àrea
d’influència i identificar-ne els seus principals punts forts i febles.

-

Definir l’evolució recent dels principals serveis que es volen oferir des del Complex
Valldeburg; cinema, teatre, espectacles musicals....

-

Quantificar la capacitat hotelera i de restauració del municipi de Blanes per conèixer la
resposta del municipi davant del possible augment de visitants.

-

Determinar la percepció i valoració general de la ciutadania en relació a la construcció
del complex al municipi de Blanes.

-

Conèixer el consum de cinema i espectacles d’oci per part de la població.

-

Identificar les demandes i preferències de la població en relació als possibles serveis oferts
per part del Complex Valldeburg.

-

Definir l’acceptació i utilització real del complex per de les empreses més importants de la
zona.
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1.3 Àrea d’estudi
Anàlisi de l’oferta:
-

Blanes i municipis inclosos en un radi de 55 quilòmetres.

Anàlisi de la demanda:
-

Blanes i municipis inclosos en un radi de 30 quilòmetres.
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2. Descripció del projecte
2.1 Edifici
El Complex Valldeburg vol esdevenir un edifici plural dedicat al món del cinema, l’audiovisual, la cultura
i la comunicació. Un edifici modern i innovador que permeti acollir en un mateix espai diferents actes i
espectacles amb les màximes garanties de qualitat i comoditat.
El projecte està dissenyat per acollir 5 sales amb capacitat per a 300 persones cada una d’elles,
construïdes i equipades amb materials d’última generació. Totes les sales poden convertir-se en
cinema, teatre, auditori o sales de congressos i convencions. A més es preveu que les parets divisòries
de les 3 sales centrals siguin autoretractables per tal de poder-les convertir en una única sala amb
capacitat per a 900 persones. El projecte també inclou una cuina, bar, i alguna petita sala de reunions.
A les plantes inferiors s’hi ha projectat un parquing amb cabuda per a 700 vehicles i un innovador
sistema de rentat de cotxes.
Els interiors han estat dissenyats per eliminar qualsevol barrera arquitectònica, permetent que les
persones amb discapacitat física puguin accedir a qualsevol punt de l’edifici així com a qualsevol
localitat de les sales.
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2.2 Ubicació
L’edifici es construiria a la zona de la Vall d’en Burg, un solar amb una superfície de 7.500 m2, ubicat just
davant la platja del Sabanell.

2.3 Inversions i finançament
El finançament del projecte inicialment es planteja de la següent manera:
Aportacions dels accionistes
30 accionistes que aportaran 48.000 € cada un, amb un total de 1.440.000 €. El 90% d’aquest
capital seria per la construcció de l’obra i el 10% restant com a actiu.
Finançament extern (Dividit en dues parts)
6.510.800 € derivats de préstecs bancaris. El 80% serà destinat a equipaments i el 20% restant
al renting dels aparells tecnològics (cinema digital, material per a videoconferències...)
El pressupost estimat total és de 32.000.000 €, supeditat al preu per m2 de la zona.
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3. Anàlisi de l’oferta actual
Amb aquest anàlisi es vol obtenir informació de les principals infrastructures ja existents, ubicades dins
l’àrea d’influència, que ofereixen tots o algun dels serveis que es volen oferir des del Complex
Valldeburg. La finalitat és poder identificar els principals punts forts i febles de cada un d’ells per tal de
tenir-los en compte en el moment de dissenyar l’estratègia a seguir amb el nou complex, determinar
quines qualitats i quins serveis garantirien l’èxit del projecte i determinar la cabuda real del nou complex
dins el mercat.
El criteri per seleccionar les infrastructures analitzades s’ha establert tenint en compte els següents
factors; proximitat, rellevància dins la zona, viabilitat o afluència.
De les infrastructures analitzades s’ha detallat:
a)

Descripció

b)

Fitxa tècnica

c)

Equipament

d)

Serveis

e)

Programació

f)

Altres dades d’interès

g)

Distribució en el territori

Llistat d’infrastructures analitzades
L’Auditori de Barcelona
L’auditori de Girona
Teatre - Auditori Sant Cugat
El Teatre – Auditori de Santa Cristina d’Aro
El Teatre de Tordera
El Teatre de Lloret
El Teatre de Blanes
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3.1 Quadre resum
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3.2 Anàlisi detallat
3.2.1 L’Auditori

L’Auditori és l’edifici dedicat a la música més modern de la ciutat de Barcelona. És seu de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, de la Banda Municipal de Barcelona i del Museu de la
Música. Un dels objectius de L’Auditori és projectar, mitjançant un projecte musical estable i
integrador, Catalunya i Barcelona al món. L’ampli abast social de la programació es completa amb
un servei educatiu orientat a tots els públics, i amb el lideratge del programa Apropa Cultura, que
defensa l’accessibilitat a la cultura. L’Auditori és la primera sala de l’Estat espanyol que forma part, des
del desembre de 2007, de l’European Concert Hall Organization (ECHO), l’associació d’auditoris més
important d’Europa.

Fitxa tècnica
Arquitecte

Rafael Moneo

Estructura

Mariano Moneo

Acústica

Higini Arau

Inauguració

Març del 1999

Superfície construïda

40.000 m2

Espais

4 sales
Museu de la música
Escola Superior de Música de Catalunya
Bar
Guarda roba
Sales diàfanes

Capacitat

Sala 1/ Pau Casals
2.200 localitats
Sala 2/ Oriol Martorell
600 localitats
Sala 3/ Tete Montoliu
400 localitats
Sala 4/ Alicia de Larrocha 152 localitats
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Disseny
L'Auditori és un modern edifici de 42.000 metres quadrats situat al centre del nou pol de desplegament
urbà de la plaça de les Glòries. L'edifici combina la sòbria modernitat externa amb elements clàssics a
l’interior de les diferents sales. A l'atri central d'accés s'hi pot observar una monumental llanterna cúbica
de vidre en forma d'impluvi, decorada amb pintures ratllades de Pablo Palazuelo. L'acústica de les sales
ha estat minuciosament estudiada dintre del projecte per l'enginyer especialitzat Higini Arau.

Equipament
*Les característiques tècniques es troben més detallades a l’annex.

Sala 1 Pau Casals
Característiques generals

Capacitat per a 2.203 persones
Escenari de 260 m2
Vestuaris
Sales d'assaig
Guarda-roba
Bar
Sala VIP

Característiques tècniques

Sala amb variabilitat acústica
Cabines tècniques
Equip de so equalitzat segons la configuració de la sala
Equip il∙luminació amb focus mòbils
Elevador de pianos i altres materials directament des del magatzem
a l’escenari

Sala 2 Oriol Martorell
Característiques generals

Capacitat màxim per a 586 persones (aforament variable)
Escenari amb capacitat per a qualsevol tipus d’espectacle
Camerinos
Sales d'assaig
Guarda-roba
Bar

Característiques tècniques

Sala amb variabilitat acústica
Cabines tècniques
Equip de so equalitzat segons la configuració de la sala
Equip il∙luminació amb focus mòbils
Elevador de pianos i altres materials directament des del magatzem
a l’escenari

Sala 3 Tete Montoliu
Característiques generals

Capacitat màxim per a 354 persones (aforament variable)
Espai de 344 m2 amb grada desplegada de 290 m2
Camerinos
Sales d'assaig
Guarda-roba
Bar

Característiques tècniques

Sala amb grada desplegable que permet diferents tipus d’actes i
actuacions
Cabines tècniques
Equip d’il∙luminació
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Sala 4 Alicia de Larrocha
Característiques tècniques

Sala de 230 m2 (sense grada)
Sala de 80 m2 (amb grada)
Acústica adaptada a diferents registres musicals
Adaptable a diferents tipus d’actes i actuacions

Característiques tècniques

Espai diàfan de 165 m2 amb llum natural

Horari de taquilles

De dilluns a dissabte - De 15 a 21h i fins l’inici del concert els dies que

Espai 5

Serveis

comenci després de les 21h

Diumenge matí - Obert des d'una hora abans fins a la finalització del
concert

Diumenge tarda/nit - Obert des d'una hora abans fins a l'inici del concert
Sistemes de venda

Tel-entrada - Ticketmaster - Taquilles de l’Auditori - Telèfon – Pàgina
web

Tipus d’entrades

Individuals
Abonaments a la carta (3/6 - 7/10 - +11 espectacles)
Abonaments especials segons temporada
Preu per grups
Targetes
L’Auditori Apropa: Programa amb preus especials per a persones
amb risc d’exclusió social

Atenció al client

Telèfon d’atenció 93 247 93 00 – C/e a info@auditori.cat

Persones amb discapacitat

Es faciliten localitats especials. Cal trucar per adquirir les entrades.

Guarda roba

Servei gratuït durant els concerts a la Sala 1 i a la Sala 2

Servei de Bar

Obert abans i després de tots els actes

Aparcament

Tiquet espectacle: 6 €
Preus especials en determinats aparcaments propers

Programació
Programació diària en horari de tardes per als adults, i escoles i centres educatius horari de matins.
La programació a l’estiu és quasi nul∙la.
Actuacions:
Música: Simfònica – Infantils – Cambra i recitals – Músiques modernes – Música antiga – Banda
municipal de BCN – Corals – Cobla – Dansa – Congressos - Activitats al museu de la música

11

Altres dades d’interès
Targetes regal

Si

Lloguer d’espais

Si
Espais per a congressos, reunions, presentacions, rodatges, actes
institucionals, esdeveniments socials, banquets... per celebrar-hi tots
els moments que podeu imaginar en un espai cultural i modern de
Barcelona, amb la possibilitat d'oferir concerts privats.
És possible llogar les sales, els exteriors i el museu.

Carnet Amic de L’Auditori

Carnet gratuït que permet obtenir descomptes i avantatges (sorteigs,
enviament d’informació, visites guiades...
Targeta regal

La reducció del pressupost disponible i la baixada de públic als concerts han portat a la direcció a
aplicar mesures anticrisis. Aquestes mesures han consistit en una rebaixa del preu de les entrades i una
diversificació de l’oferta. La crítica valora aquestes propostes de forma molt negativa, argumentant que
ha suposat una abaixada important de la qualitat dels espectacles oferts. Tot i aquestes mesures,
moltes de les actuacions i concerts programats han de ser cancel∙lats o canvien de sala per falta de
públic.
El sistema comunicatiu de la institució és molt millorable.

Distribució en el territori
Es troba al centre del nou pol de desplegament urbà de la plaça de les Glòries, on conflueixen les tres
avingudes més grans i més llargues de la ciutat (la Diagonal, la Gran Via i la Meridiana) a prop del casc
antic de la ciutat, del seu Eixample, al costat del Teatre Nacional, el nus de les Glòries, l'obertura de la
Diagonal al Mar, el districte 22 i la zona del Fòrum.
Ubicació

Lepant, 150 - 08013 – Barcelona
Zona de la Plaça de les Glòries

Dades de contacte

93 247 93 00
info@auditori.cat
www.auditori.cat
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3.2.2 Auditori – Palau de Congressos de Girona

L'Auditori - Palau de Congressos de Girona va obrir les seves portes el maig del 2006 i des del primer
moment s’ha volgut convertir en un referent de l’activitat musical a nivell català i un motor de
desenvolupament econòmic per a la ciutat de Girona. És un equipament pensat per ser utilitzat tan per
Auditori com per Palau de Congressos. La programació de l'Auditori de Girona la conformen tres eixos
bàsics: l'excel∙lència i la qualitat de les seves temporades, la internacionalitat, a través dels noms més
destacats en el panorama musical internacional, i la catalanitat, a través amb el treball conjunt amb
agents de casa nostra, promoció dels artistes locals i programació dels compositors del nostre país.
Disseny i polivalència, cultura i tradició, història i avantguardisme. Aquest esperit d'aglutinar present i
modernitat ha estat present també en el disseny de tot l'Auditori-Palau de Congressos.

Fitxa tècnica
Arquitectura

Joan Tarrús, Jordi Bosch i Manel Bosch

Inauguració

Maig del 2006

Superfície construïda

10.000 m2

Espais

3 sales grans
3 sales petites
2 sales d’exposicions
Bar
Guarda roba

Capacitat

Sala Montsalvatge
Sala de Cambra
Sala petita
Sala 1
Sala 2 i 3
Sales d’exposicions

1.200 localitats
402 localitats
178 localitats
90 localitats
36 localitats
de 25 a 460 p
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Disseny
L'edifici, orientat al nord, destaca pel seu volum, geomètricament estricte i visualment potent. Materials
que el conformen: formigó vist de color blanc, murs cortina de vidre i gelosies de malla d'acer
inoxidable per al tancament dels espais d'acollida del públic, revestiment de planxa d'acer inoxidable
sorrejat i volums de fusta per a les sales d'audicions a l'interior.
La distribució compacta i racional de l'edifici configura les façanes que segueixen la trama ortogonal
de la Devesa. A més, la quarta façana, la més espectacular, segueix una direcció esbiaixada
adaptant-se en el futur a l'espai obert entre l'edifici i el Ter.
A l'interior, els vestíbuls, pensats com espais oberts, donen la benvinguda de manera majestuosa, per
accedir a les diferents sales. La construcció de l'edifici està concebuda com a complement a l'espai de
la Fira de Girona, la qual disposa d'un espai net d'exposició de 7.815 m². Ambdós equipaments estan
connectats mitjançant una passarel∙la que permet la utilització simultània i complementària dels dos
espais. El conjunt ofereix un espai total d'exposició de 9.300 m², un lloc ideal per a la celebració de tot
tipus de reunions, congressos, convencions, fires i exposicions. A la planta baixa, les tres sales tenen una
capacitat per a 1.230, 402 i 178 persones respectivament, cosa que permet realitzar esdeveniments de
més de 1.800 persones simultàniament. Les tres plantes d'aquest singular edifici estan dotades de les
més avançades instal∙lacions i totes les sales tenen il∙luminació natural i sistema d'enfosquiment
automatitzat.

Equipament
*Les característiques tècniques es troben més detallades a l’annex.

Sala Simfònica - Montsalvatge
Característiques generals

Capacitat per a 1.230 persones
Escenari de 21,90 x 11,30 m
Mida: 1.088 m2
Vestuaris
Guarda-roba
Bar

Característiques tècniques

2 Cabines de traducció simultània
Pantalla de 8x6 m
Projector: Barco SLM 12.000 lúmens

Sala de Cambra
Característiques generals

Capacitat per a 362 a 402 persones
Escenari de 13 x 3,70 m
Mida: 445 m2
Guarda-roba
Bar

Característiques tècniques

2 Cabines de traducció simultània
Pantalla de 3,75 x 2,5 m
Projector: Barco IQ G500 5.000 lúmens
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Sala Petita
Característiques generals

Capacitat per a 178 persones
Escenari de 8,65x2,35 m
Mida: 148 m2
Bar

Característiques tècniques

3 Cabines de traducció simultània
Pantalla de 2,6 x 1,95 m
Projector: Barco IQ G500 5.000 lúmens

Sala d’assaig
Característiques generals

Capacitat per a 178 persones
Mida: 148 m2
Bar propi

Característiques tècniques

Pantalla de 2,40 x 1,80 m

Sala 1, 2 i 3
Característiques generals

Capacitat per a 90 i 36 persones
Mida: 89 m2
Mida: 42 m2
Tarima per a taula de ponents

Sala d’exposicions (6 sales)
Característiques generals

Capacitat per a 25 a 460 persones
Mida: de 39 m2 a 419 m2
Possibilitat de combinar fins a 6 sales
Bar/ office per a càtering
Terrassa i balcó de 402 m2

Horari de taquilles

Auditori - De dimarts a divendres - De 12 a 14 h i en dies de concert una

Serveis
hora abans de l’espectacle si queden entrades.

Teatre Municipal - De dimarts a divendres - De 13 a 17 h
Diumenge matí - Obert des d'una hora abans fins a la finalització del
concert

Diumenge tarda/nit - Obert des d'una hora abans fins a l'inici del concert
Sistemes de venda

Taquilles de l’Auditori – Taquilles del teatre Municipal de Girona Telèfon - Web

Tipus d’entrades

Individuals
Abonaments a la carta (4/7 - +8 espectacles)
Abonaments ibercambra
Juvilats, majors 65, joves...

Atenció al client

Telèfon d’atenció 872 080 709 – C/e a info@auditorigirona.org

Persones amb discapacitat

Es faciliten localitats especials. Cal trucar per adquirir les entrades.

Guarda roba

Servei gratuït

Servei de Bar

Obert des d’una hora abans i fins a una hora després de tots els
actes
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Programació
La programació estable es divideix en dues temporades; de gener a juny i de setembre a desembre.
Al llarg dels mesos de juny i juliol es porta a terme el cicle de concerts Nits de Clàssica. Són concerts que
no es desenvolupen al propi auditori sinó en diferents escenaris de Girona, com pot ser la Catedral o el
Claustre.
Actuacions programades:
Música (Tot tipus d’espectacles musicals)
Xerrades, conferències i tallers relacionats amb la música

Altres dades d’interès
Lloguer d’espais

Si
Espais per a congressos, reunions, presentacions...
És possible llogar totes les sales.

La programació musical de l’Auditori es deu gràcies als patrons, mecenes i mitjans que col∙laboren
amb la Fundació Auditori Palau de Congressos. El màxim òrgan de govern és el Patronat, format per
persones i institucions d'acord amb el que regulen els estatuts de la Fundació.
En 5 anys l’ajuntament va recuperar la inversió inicial.

Distribució en el territori
L'edifici ocupa una superfície de 10.000 m² a l'extrem oest del Parc de la Devesa, un espai protegit de
més de 2.000 plàtans centenaris. Connectat amb el Palau Firal, en la confluència del riu Güell i el riu Ter,
i amb magnífiques vistes a l'espai del Parc de les Ribes del Ter.
Ubicació

Pg. de la Devesa, 35 - 17005 – Girona

Dades de contacte

872 08 07 09
info@auditoridegirona.org
www.auditorigirona.org
www.gironacongressos.org
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3.2.3 Teatre - Auditori Sant Cugat

El Teatre - Auditori Sant Cugat, neix l'any 1993 amb l'objectiu principal de proporcionar a la població de
Sant Cugat la possibilitat de gaudir d'una rica i variada oferta cultural al mateix centre urbà i convertir-se
en un referent cultural més enllà dels límits de la comarca. Amb els seus 20 anys de vida, el TeatreAuditori Sant Cugat ha esdevingut un valuós centre d’intercanvi de valors i d’experiències en camps tan
diversos com el del teatre, la dansa, la música, la màgia, l’òpera, el circ i la poesia, amb espectacles
de reconegut prestigi mundial i amb interpretacions de primeres figures del món artístic i cultural.

Fitxa tècnica
Arquitectura

Ramon Artigues i Ramon Sanabria

Inauguració

1993

Superfície construïda

5.615 m2

Espais

1 sala polivalent (Teatre – Auditori)
1 taller d’escenografia
Restaurant
Ludoteca
Guarda roba
Escola de música (Aula Magna + aules)
Amplis vestíbuls
Plaça exterior

Capacitat

Sala Polivalent

788 localitats
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Disseny
L'edifici que allotja el Teatre-Auditori Sant Cugat és l’anomenat Centre Cultural de Sant Cugat, format pel
propi teatre, una biblioteca, una conservatori de música i uns cinemes.
L’espai dedicat al Teatre-Auditori consta d’una sala polivalent equipada amb alta tecnologia amb una
capacitat per a 788 espectadors i un escenari d'uns 400 m2 en format teatre o de 250 m2 en format
auditori amb campana acústica.

Equipament
*Les característiques tècniques es troben més detallades a l’annex.

Sala polivalent
Característiques generals

Capacitat per a 788 persones
Superfície 634 m2
Vestuaris
Guarda-roba

Característiques tècniques

Il∙luminació regulada

Amplificació de so en la totalitat de la sala
Traducció simultània per infrarrojos per a 4 idiomes
Pantalla de cinema de 8 m. x 12m., un ciclorama de 20 m. x 10 m. i
dos ciclorames de 8 m. x 10 m.
Cabines de control de llum i so i les cabines de traducció simultània
estan ubicades a la mateixa sala, independents l'una de l'altra, amb
visió directa a la sala i monitoratge de so i TV.

El vestíbul
Característiques generals

Superfície: 400 m2
Aforament: 788. Còctel: 650 persones dempeus i 200 assegudes en
format banquet.

Plaça Victòria dels Àngels - Exteriors
Característiques generals

Superficie: 816 m2
Des de la Plaça s'accedeix al Teatre-Auditori i a l'Escola de Música
Connexió elèctrica
Enllumenat públic
Possibilitat d'estacionament d'unitat mòbil i grups electrògens
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Serveis
Horari de taquilles

Dimarts, dimecres i dissabtes, d’11 a 14 h
Dijous i divendres, d’11 a 14 h i de 17 a 19 h

Sistemes de venda

Taquilles del Teatre-Auditori – Oficina de Turisme – Internet – Telèfon
amb targeta

Tipus d’entrades

Individuals
Juvilats, majors 65, joves, famílies...
Entrades última hora
Abonaments (4/6/8/12/16/Mecenes/Temàtics)

Atenció al client

Telèfon d’atenció. Oficines 93 590 76 90 - Taquilles 93 589 12 68
C/e a teatre-auditori@sancugat.cat

Guarda roba

Servei gratuït

Mobilitat reduïda

Espai reservat a platea per a persones amb mobilitat reduïda

Servei de ludoteca

Servei de Ludoteca gratuït, amb personal qualificat, dirigit als infants
de 3 a 12 anys. El servei s’inicia a partir d’una hora abans de
l’epectacle i finalitza en acabar el mateix.. Podeu fer la reserva
anticipada a les taquilles del vestíbul fins a una hora abans de
l’espectacle. Les places són limitades.

Visites guiades

Si voleu viure els preparatius de l’espectacle, us oferim un recorregut
d’una hora de durada per l’escenari, els camerinos, el taller, etc.,
dues hores abans de la funció. Aquest servei és per a grups
organitzats que comprin un mínim de 10 entrades. Visites guiades
gratuïtes.

Servei de Bar

Obert de dimarts a diumenge, de 16 a 23 h. Sempre, dues hores
abans de l'espectacle i, com a mínim dues hores després del
mateix.

Entorn gastronòmic

Convenis amb restaurants de la zona per potenciar els negocis de
l’entorn.

Aparcament

Tiquet preu reduït: 3 hores a 3 € - 4 hores a 4 €

Programació
Al llarg de l’any es porten a terme una mitjana de 30 espectacles d’estils molt diferents.
Actuacions programades:
Teatre, música, dansa, òpera, espectacles familiars, màgia, espectacles educatius i de lleure per a
escoles
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Altres dades d’interès
Lloguer d’espais

Targeta regal

Si
Espais per a congressos, reunions, presentacions...
És possible llogar totes la sales interiors, el restaurant i la plaça
exterior.
Existeix la targeta regal i el Pack espectacle + sopar

Va ser el primer Teatre-Auditori municipal de Catalunya, gestionat en part per l’aportació municipal però
principalment pels ingressos derivats de les taquilles, els mecenatges, la cessió d’espais i el taller
d’escenografia.
En total, una mitjana de 50.000 persones l'any visiten el Teatre-Auditori, aconseguint un nivell d’ocupació
mitjà del 85% en els diferents espectacles.

Distribució en el territori
Ubicació

Dades de contacte

Pl. de Victòria dels Àngels, 1
08172 Sant Cugat
Oficines 93 590 76 90
Taquilles 93 589 12 68
C/e a teatre- auditori@sancugat.cat
www.tasantcugat.cat/
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3.2.4 Auditori Espai Ridaura

L'Espai Ridaura és un centre de creació i difusió de les arts escèniques que va néixer amb la voluntat de
tenir una àgora de l'art al municipi de Santa Cristina d’Aro útil per a músics, artistes i actors. L'espai té una
superfície construïda de 1.215 m2 i disposa d’una gran sala polivalent amb grades mòbils capaç
d’acollir actes d’estils molt diferents i petites sales d’assaig. Acull l’Escola de música, l’Escola de teatre i
l’Escola de dibuix.

Fitxa tècnica
Arquitectura

Capella García Arquitectura

Inauguració

2011

Superfície construïda

1.215 m2

Espais

1 sala gran
Escola de música
Bar

Capacitat

Sala 1

345 localitats

Disseny
L'edifici destaca per la seva singular i impactant marquesina en voladís de gairebé 20 metres, que
arrenca al foyer d'entrada de l'auditori i travessa la vidriera d'entrada, projectant cap a l'exterior. És un
edifici de línies minimalistes, construït amb panells de formigó pintats amb pigments terrossos, propis del
terreny. El disseny interior busca, en primer terme, el màxim aprofitament de l’espai en tots els sentits.
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Equipament
*Les característiques tècniques es troben més detallades a l’annex.

Sala 1
Característiques generals

Capacitat per a 345 persones
Escenari de 13 x 3,70 m
Mida: 445 m2
Guarda-roba

Sistemes de venda

Venda d’entrades a l’Ajuntament del municipi

Atenció al client

Telèfon d’atenció 972 836 088 espairidaura@santacristina.net

Servei de Bar

Obert abans i després de tots els actes

Serveis

Altres dades d’interès
Lloguer d’espais

Si

És un complex relativament nou que amb el temps va augmentant la seva oferta de serveis, fent créixer
les escoles que hi tenen cabuda (teatre, música...) i millorant any rere any la programació.

Programació
La programació de l’Espai Ridaura combina espectacles, obres de teatre i d’altres activitats de manera
regular i periòdica.
L’objectiu de la direcció és augmentar aquesta programació i fer que amb el temps sigui més àmplia i
amb actors i companyies més destacades.

Distribució en el territori
Ubicació
Dades de contacte

c. Espai Ridaura s/n – 17246 – Santa
Cristina d’Aro
972 836 088
espairidaura@santacristina.net
http://espairidaura.wordpress.com/
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3.2.5 Teatre de Tordera

El Teatre Clavé és l'equipament cultural de referència a Tordera. És de propietat municipal i està
gestionat per una Fundació privada integrada per representats de diferents sectors de la societat.
El Teatre Clavé és un lloc de trobada d'artistes, col∙lectius i entitats culturals i civils. El projecte d’aquest
teatre gira entorn de dos eixos; la difusió cultural i la formació artística.
El teatre acull el centre de formació artística que ofereix classes de música, teatre, dansa i belles arts.

Fitxa tècnica
Arquitectura

Jaume Artigues/ Miquel Roig/ Jordi Romero

Inauguració

1999

Superfície construïda

3.500 m2

Espais

1 sala gran
1 auditori
Sales d’exposicions
1 sala polivalent
Guarda-roba
Cafeteria
Plaça exterior

Capacitat

Sala Polivalent
Sala Polivalent

400 localitats
100 localitats
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Disseny
El disseny arquitectònic del Teatre Clavé va anar a càrrec del grup Arquitectes ARR. Té una superfície de
3500 m2 i en les seves tres plantes, acull la Sala Gran (400 localitats), l’Auditori (100 localitats), la Sala
Polivalent i la Sala d’exposicions, a banda del vestíbul principal, la zona per artistes i la cafeteria del
teatre. Inaugurat definitivament el 1999, el Teatre Clavé suma més de 10 anys d'existència.

Equipament
*Les característiques tècniques es troben més detallades a l’annex.

Sala Gran
Característiques generals

Capacitat per a 400 persones
Superfície 634 m2
Superfície de l’escenari 11x9.30 m
Vestuaris

Característiques tècniques

Equip complet de llum i de so
Piano de cua

Característiques generals

Capacitat per a 100 persones
Superfície 80 m2

Característiques tècniques

1 Taula Soundcraft 8 canals
1 Amplificador Crown 400 w.
4 Caixes JBL 5”
1 Rack de premsa amb 8 sortides
1 Manguera senyal 8 canals
1 Pantalla per a projecció 2x2 m.
1 Projector 500 lumens

Auditori

Sala d’exposicions
Característiques generals

Superfície: 16 m lineals de paret

Sala polivalent
Característiques generals

Superfície 120 m2
Terra de fusta i paret de miralls per assaigs
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Serveis
Horari de taquilles

De dilluns a divendres d’10 a 13 h i de 17h a 20h

Sistemes de venda

Taquilles – Internet

Atenció al client

Telèfon d’atenció. 93 765 05 72
C/e a clave@teatreclave.cat

Guarda roba

Servei gratuït

Servei de cafeteria

De dilluns a divendres de 9.30h a 13.30h i de 16.15h a 21.15h
Dissabtes tancat. S’obra en funció de la programació
Diumenge de 9.30 a 14h.

Programació
Actuacions programades:
Teatre, música, cinema, dansa, espectacles familiars, màgia, espectacles educatius i de lleure per a
escoles.

Altres dades d’interès
Lloguer d’espais

Si
Espais per a congressos, reunions, presentacions...
És possible llogar totes la sales interiors, el restaurant i la plaça
exterior.

AE

Associació d’espectadors del teatre.
Dona suport al projecte del teatre.
Participa en diferents activitats culturals que es desenvolupin dins o
fora del propi teatre.

Mas Panella

Edifici on es porten a terme moltes activitats de l’escola artística del
teatre.

Carnet Ainda

Carnet gratuït per a joves que ofereix descomptes i activitats
especials.

Distribució en el territori
Ubicació

Dades de contacte

Pl. Miquel Martí i Pol s/n
08490 Tordera
Oficines 93 765 05 72
C/e clave@teatreclave.cat
www.teatrecalve.cat/
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3.2.6 Teatre de Lloret

El Teatre de Lloret de Mar és una de les institucions culturals més importants del municipi. Va néixer amb
l'objectiu de consolidar una oferta teatral d'alta qualitat tant a Lloret com en el seu entorn. És un teatre
públic que vol donar cabuda a totes les inquietuds culturals del municipi. L’edifici també acull l’Aula
Municipal de teatre.
A banda d'obres de teatre, l'equipament és apte per a concerts, representacions de dansa, reunions,
presentacions o, fins i tot, es pot convertir en un plató de televisió. Compta amb un gran escenari, de
270 metres quadrats, i un aforament de 370 espectadors. La meitat de les butaques són retràctils. El
teatre es complementa amb tres sales d'assaig.

Fitxa tècnica
Arquitectura

Sander Cornelius Laudy

Inauguració

2011

Superfície construïda

3.000 m2

Espais

1 Sala
Camerinos
3 Sales d’assaig
Hall
Taquilles
Guarda-roba
Cafeteria
Jardins exteriors

Capacitat

Sala

370 localitats
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Disseny
El Teatre de Lloret està situat al Parc de Can Saragossa, un espai que es va dissenyar per exercir com a
punt de connexió entre el casc urbà i els barris de Mas Baell i Can Carbó. Es tracta d’un edifici de prop
de 3.000 metres quadrats. Un gran cub de vidre, que compta amb una coberta fotovoltaica que acull
la sala principal. L’edifici s’integra en l'entorn del parc de Can Saragossa. A més d'una façana exterior
imponent, feta de vidre i ciment, la instal∙lació conté en el seu interior un escenari de grans dimensions,
situat al mateix nivell de les butaques. En total, n'hi ha 370, la meitat de les quals són retràctils, es poden
plegar si convé per acollir, a més de representacions artístiques, actes relacionats amb el turisme de
congressos. L'espai també està concebut per esdevenir un plató de televisió. A més de la sala principal,
el teatre compta amb tres sales més petites per assajar i un espai per a espectacles a l'aire lliure.

Equipament
*Les característiques tècniques es troben més detallades a l’annex.

Sala Gran
Característiques generals

Capacitat per a 370 persones
Superfície de l’escenari 270 m2
4 camerinos

Característiques tècniques

Equip complet de llum i de so
Projector

Sala d’assaig
Característiques generals

Superfície 120 m2
Superfície 63 m2
Superfície 62 m2

Horari de taquilles

De dilluns a dissabte d’10 a 13 h i de 15.30 h a 17.30 h

Serveis
Diumenges de 9 a 13.30 h
Sistemes de venda

Taquilles – Internet – Taquilles del Museu del Mar

Tipus d’entrades

Individuals
Juvilats i joves
Carnet de la biblioteca de Blanes i Lloret 10%
Alumnes de teatre
Persones a l’Atur
Abonaments (3 i 5 espectacles)

Atenció al client

Telèfon d’atenció 972 34 74 00 - 972 36 18 35
C/e a teatredelloret@lloret.cat

Mobilitat reduïda

Espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda. També
disposen de places d’aparcament reservades.
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Guarda roba

Servei gratuït

Visites guiades

Recorregut pels diferents espais del teatre. Per particulars i grups.
Servei gratuït

Servei de cafeteria

Obert abans i després de tots els actes.

Aparcament

Tiquet preu reduït a 3 € presentant l’entrada.

Programació
Actuacions programades:
Teatre, música, dansa, espectacles familiars, espectacles educatius i de lleure per a escoles.
La programació del Teatre de Lloret es fusiona amb la del teatre de Blanes aprofitant sinergies i poder
oferir espectacles de primer nivell i sumar esforços.

Altres dades d’interès
Lloguer d’espais

Si

És el complex que més directament pot competir amb el Complex Valldeburg en relació a l’oferta
teatral. Fins al moment Blanes i Lloret comparteixen programació. S’hauria d’analitzar com poden seguir
col∙laborant les dues poblacions amb dos complexos del mateix nivell. La programació compartida es
consulta a partir del teatre “virtual” anomenat Teatre Costa Brava Sud.

Distribució en el territori
Ubicació

Dades de contacte

Av. Vila de Tossa, Parc de Can Saragossa
17310 Lloret de Mar
Oficines 972 34 74 00
C/e teatredelloret@lloret.cat
http://www.lloret.org
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3.2.7 Teatre de Blanes

El Teatre de Blanes està situat al centre neuràlgic de la població, és un equipament cultural de titularitat
pública dedicat a la promoció i foment de les arts escèniques. Va néixer amb l'objectiu de consolidar
una programació estable i de qualitat, així com complir una funció significativa en la participació i
formació cultural dels ciutadans.
El Teatre de Blanes té una única platea i una sala polivalent annexa concebuda com a sala d'assaig i
taller per a donar resposta a les necessitats formatives i culturals de les entitats culturals de la població.

Fitxa tècnica
Arquitectura

-

Inauguració

2003

Superfície construïda

m2

Espais

1 Sala gran
1 Sala annexa

Capacitat

Sala gran
Sala annexa

411 localitats
60 localitats
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Disseny
Arquitectònicament, en part degut a la localització, el teatre de Blanes no disposa d’una construcció
destacable. L’interior del teatre consta d’una única platea en forma de graderia distribuïda en tres
sectors.

Equipament
*Les característiques tècniques es troben més detallades a l’annex.

Sala Gran
Característiques generals

Capacitat per a 411 persones
Superfície de l’escenari 9,25 x 9,70 m2

Característiques tècniques

Equip de llum i so

Sala Annexa
Característiques generals

Capacitat 60 persones

Horari de taquilles

Obertura: una hora abans dels espectacles

Sistemes de venda

Taquilles – Casa Saladrigas – Internet (web teatre Costa Brava Sud)

Tipus d’entrades

Individuals
Juvilats i joves
Carnet de la biblioteca de Blanes i Lloret 10%
Alumnes de teatre
Persones a l’Atur
Abonaments (3 i 5 espectacles)

Atenció al client

Telèfon d’atenció 972 35 84 73 o 972 35 40 29

Serveis

C/e a atencioalclient@teatredeblanes.cat
Mobilitat reduïda

Espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda.

Servei de cafeteria

Si

Programació
Actuacions programades:
Teatre, música, dansa, espectacles familiars, espectacles educatius i de lleure per a escoles.
La programació del Teatre de Lloret es fusiona amb la del teatre de Blanes per tal de poder oferir
espectacles de primer nivell.
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Altres dades d’interès
Lloguer d’espais

Si

És un teatre relativament petit i poc modernitzat.
La ubicació i el tipus de construcció dificulten l’entrada dels equips de treballa per a les representacions
i actuacions.
No disposa de portal web propi, només es pot trobar la informació al nou portal web de Teatre
Costa Brava Sud

Distribució en el territori
Ubicació

Dades de contacte

c. Ample, 26
17300 Blanes
972 35 84 73 – 972 35 40 29
C/e atencioalclient@teatredeblanes.cat
www.teatredelacostabravasud.cat
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4. Situació del mercat cultural
En els darrers anys el consum de cinema, teatre i en general tots els espectacles culturals de
pagament, han sofert canvis importants. La crisi, l’augment de l’IVA, la digitalització, els nous hàbits i les
dràstiques reduccions de les ajudes i subvencions per part de les administracions, entre d’altres, han
portat al sector cultural a viure una època convulsa on la demanda ha sofert una important reducció.
Les infrastructures es veuen obligades a innovar dia a dia, oferir una oferta variada, estable i de primer
nivell i establir vincles i connexions amb els diferents públics potencials per tal de saber què volen i què
busquen en cada moment. Però malgrat tot, cal tenir present que l’oferta cultural de Catalunya està
molt per sota de la mitjana europea i per tan, si es segueix treballant per potenciar el sector, les
expectatives de creixement son positives.

Síntesi de la situació dels diferents sectors
Cinema
El 2013, els espectadors de les sales de cinema de Catalunya van ser 15 milions i mig, un 15% menys
que el 2012 i molt lluny dels 22 milions i mig del 2008. La recaptació va seguir la mateixa corba que els
espectadors: es va tancar l’any amb uns ingressos de 108 milions d’euros, un 15,5% menys que l’any
anterior.
S’ha de tenir present que fins fa pocs mesos el municipi disposava d’uns multicines però que a dia d’avui
estan tancats. Aquesta situació ha portat a l’ajuntament de Lloret de Mar a plantejar-se la idea de
projectar pel∙lícules al teatre municipal.
A continuació es limiten sobre el mapa les sales de cinema més properes a Blanes.
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Teatre
Els teatres de Barcelona van recaptar el 2013 un 17% menys que el 2012: 50 milions d’euros davant dels
58 de l’any anterior. En el nombre d’espectadors la caiguda ha estat menor, passant de 2.650.000 a
2.318.000. El preu mitjà de les entrades va ser de 24 euros (un 5% menys que el 2012). Amb tot, les
taquilles es van animar a partir d’octubre i l’ocupació dels últims mesos va superar el mateix període del
2012.
Música
Segons les dades presentades a l'Anuari 2013 de la música, coeditat per la revista Enderrock i
l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), la música en
directe amb l’increment de l’IVA cultural del 8 al 21%, el setembre del 2012, ha deixat el sector en un
estat molt crític ja que les actuacions en directe s’havien convertit en el gran sustentador de la professió
però l’increment dels preus de les entrades han reduït de manera dràstica la seva venda.
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5. Anàlisi de l’entorn
5.1 Capacitat hotelera de Blanes
Blanes disposa de 20 hotels amb una capacitat total de 3.576 places. Aquesta xifra està molt per sota
respecte les altres localitats de la Costa Brava. Lloret per exemple, compta amb 121 hotels amb un total
de 29.484 places, i Malgrat de Mar amb 23 hotels i 6.059 places.
Pel que fa a la qualitat dels hotels tan sols 1 és de 4* Superior i 4 de 4*, la major part dels establiments
són de categoria mitjana-baixa i no estan oberts al llarg de tot l’any.
1 Hotel 4* superior

Hotel Beverly Park & Spa

4 Hotels 4*

Hotel Blaucel
Hotel Blaumar
Hotel Petit Palau
Hotel Horitzó

5 Hotels 3*

Hotel Boixmar
Hotel Espliendid
Hotel Mar Ski
Hotel Pi-Mar
Hotel Stella Maris

1 Hotel 2*

Hotel Costa Brava

8 Hostals i Pensions 2*

Hostal Doll
Hostal La Barca
Hostal Los Maños
Hostal Miranda
Hostal Regina
Pensió Bonavista
Pensió Can Setmanes
Sa Malica

1 Pensió 1*

Pensió Isabel

5.2 Restauració
Mentre que l’oferta hotelera es considera baixa, l’oferta relacionada amb la restauració és més
completa. Hi ha uns 150 restaurants amb una oferta gastronòmica molt diversa; cuina catalana,
italiana, holandesa, xinesa... Al igual com en el cas dels hotels però, els establiments d’alt nivell són
escassos.
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6. Anàlisi de les opinions de la població
Amb l’objectiu de detectar quines són les opinions, preferències i demandes de la població, s’han
realitzat enquestes a peu de carrer a Blanes i als municipis propers.
L’objectiu és definir les costums dels consumidors i les seves opinions respecte la construcció del nou
complex.

6.1 Fitxa tècnica de les enquestes
Tipus d’enquesta: Enquestes a peu de carrer
Univers: Persones majors d’edat residents a Blanes i municipis més propers
Tamany de la mostra: 100 enquestes a Blanes i 100 als municipis propers
Selecció de la mostra: Mostreig aleatori
Data de realització de les enquestes: 10 de març del 2014
Qüestionari:
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Municipi:
Blanes

Altres: ________________________

1. Creus que és un projecte positiu per al municipi?
Si

No

Perquè? ____________________________________

2. Quantes vegades a l’any aneu al cinema?
0

Per quin motiu? _______________________________________

1 – 10
11 – 20
+ de 20

3. Quantes vegades a l’any aneu al teatre?
0

Per quin motiu? _______________________________________

1 – 10
11 – 20
+ de 20

4. Esteu d’acord que al cinema es puguin menjar crispetes?
Si

No

5. Faríeu ús d’un pàrquing de pagament?
Si

No

6. Faríeu ús d’un sistema de rentat de cotxes automàtic i econòmic?
Si

No

7. Ordeneu per ordre de prioritat els següents serveis:
Cinema
Teatre
Espectacles musicals
Espectacles infantils

8. Puntueu de 0 a 10 els següents avantatges:
Adaptat 100% per disminuïts
Auriculars per triar idioma
Rentat de cotxes
Retransmissió d’espectacles en directe
Aparcament gratuït pels espectacles
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6.2 Resultats obtinguts
Seguidament es mostren els resultats obtinguts a Blanes, als municipis propers i el total d’ambdues
mostres conjuntes.

6.2.1 Valoració de la idea de negoci
Quan es pregunta a la població si creuen que el projecte és positiu per a la ciutat, s’obté un contundent
Si com a resposta. Concretament el 88,86% respon Si vers l’11,16% que respon No.
Si mirem els resultats per municipis veiem com a Blanes el Si assoleix el 90,5% de les respostes i el No un
minoritari 9,47%. Als municipis propers el Si guanya en un 87,14% dels casos i el No tan sols en un
12,86%.

Creus que és un projecte positiu per al municipi?
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A continuació es detallen les respostes obtingudes a la pregunta Per quin motiu creieu que pot ser o no
un projecte positiu per Blanes. Les respostes es presenten agrupades segons la tipologia.

A)

En el cas dels qui han respost que SI que és un projecte positiu:
Respostes dels
enquestats de Blanes

Respostes dels enquestats
dels municipis propers

Portaria gent al poble, fomentaria el turisme i
ajudaria a l’economia del municipi

33%

39,5%

Suposaria un augment de l’oferta d’oci

20%

10,5%

Seria un bon dinamitzador cultural

15%

20%

Generaria nous llocs de treball

15%

10,5%

Permetria que el poble tornés a disposar de
cinema

12%

13,5%

Altres

5%

6%
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Com es pot observar, la major part dels enquestats, tan del municipi de Blanes com dels municipis
propers valora positivament el projecte no tan pels serveis que pot oferir sinó pels beneficis que pot
aportar al municipi; afluència de gent, dinamisme de la zona, augment del consum en bars, hotels,
comerços....
El 20% dels enquestats de Blanes que estan a favor del projecte alegen que l’argument pel qual el
defensen és per l’augment de l’oferta d’oci que suposaria. Aquesta resposta no ocupa la segona
posició en el cas dels enquestats dels altres municipis, sinó que ocupa la quarta posició. Aquests darrers,
valoren més positivament la dinamització cultural que comportaria (20%) o el fet que permetria disposar
de cinema (13,5%), respostes que ocupen el tercer i cinquè lloc en el ranquing de preferències dels
Blanencs preguntats. Aquesta situació, en part, es deu al fet que la població de Blanes desitja que es
millori l’oferta d’oci del seu propi municipi mentre que la població dels municipis propers en alguns
casos ja disposen d’una oferta més àmplia i no hi donen tanta importància. El cinema si que interessa a
tots els públics pel fet que no se’n localitza cap de proper.
La idea que el nou complex pugui generar llocs de treball, ja siguin directes o indirectes, fa que sigui vist
en bons ulls pel 15% dels públics de Blanes i el 10,5% pels públics del municipis propers.

B)

En el cas dels qui han respost que NO és un projecte positiu:

Els arguments de la minoria que ha respost que no veu positiu el projecte, bàsicament són tres i
coincideixen tan la població de Blanes com la població dels municipis propers:
-

Ja existeixen infrastructures que es podrien aprofitar al mateix municipi o als propers per a
realitzar les activitats que es proposen.

-

La gent no consumeix teatre ni cinema i per tan no cal portar a terme el projecte.

-

La situació en la qual està el país fa que sigui millor no gastar més diners dels que ja s’han
gastat fins al moment en infrastructures.

La major part de la mostra de Blanencs i no Blanencs valoren positivament la idea de negoci,
principalment per les oportunitats econòmiques que suposarien pel poble i per l’augment d’oci i cultura
que aportaria.
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6.2.2 Freqüència d’ús de les sales de cinema i teatres
Amb l’objectiu de determinar amb quina freqüència la població fa ús de les sales de cinema i de
teatre, es pregunta a la població quantes vegades a l’any hi assisteixen. La finalitat és poder crear una
estimació de la demanda que podria tenir el futur complex. En els casos on la resposta obtinguda hagi
estat Mai, s’ha demanat que en detallin els motius.
Els resultats obtinguts han estat els següents:
El 50% dels enquestats respon que fa ús de les sales de cinema entre 1i 10 vegades a l’any. El 27,93%
admet que Mai va al cinema, el 15,07% assegura que hi va entre 11 i 20 vegades a l’any i un 5,30%
afirma anar-hi més de 20 vegades a l’any.

Quantes vegades a l’any aneu al cinema?
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A tots els que han respost que no van mai al cinema se’ls ha demanat que en detallin els motius. Tenint
en compte que era una pregunta oberta les respostes obtingudes s’han agrupat en 4 blocs segons la
tipologia.
En primer lloc trobem les respostes relacionades amb els motius econòmics.
En segon lloc les respostes que alegen motius derivats de la maca de costum, d’interès o de motivació.
En tercer les que consideren que internet i la televisió fan de substituït del cinema permeten obtenir els
mateixos serveis sense haver de pagar ni desplaçar-se.
I en darrera posició trobem un grup d’Altres on s’han englobat respostes amb un % molt baix; no
m’agrada, no hi vaig perquè no tinc cinema al poble, no ho sé...

La freqüència d’ús de les sales de cinema és baixa. Més del 65% dels enquestats afirma que no hi
assisteix mai o que en fa ús menys de 10 vegades a l’any. Els motius més destacats per no consumir de
forma regular els serveis dels cinemes són motius econòmics, falta de costum i falta d’interès.
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Pel que fa al consum de teatre els resultats obtinguts evidencien que el consum és mínim. Un 64,06%
de la mostra analitzada, tan de Blanes com dels municipis propers, afirma que Mai va al teatre i un
30,59% contesten que només van a veure obres teatrals entre 1 i 10 vegades a l’any. De la resta dels
enquestats només un 4,63% hi va més d’11 vegades a l’any i un 0,75% més de 20 vegades a l’any. El
grup de persones que consumeix més de 20 obres teatrals a l’any és tan reduït que en el cas de Blanes
no suposen ni un 1% del total.
Quantes vegades a l’any aneu al teatre?
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Les respostes a la pregunta Per quins motius Mai aneu al teatre?, al igual com en el cas del cinema,
s’han agrupat segon la tipologia i es presenten ordenades de més a menys importància.
En primer lloc trobem les respostes relacionades amb la falta de costum, interès i motivació.
En segon lloc els arguments relacionats amb l’elevat preu de les entrades.
En tercera posició hi ha l’argument que és un gènere que no m’agrada.
En quarta posició la manca de temps.
I en cinquè lloc altres arguments minoritaris, com poden ser la falta de comunicació de les
representacions dels altres municipis, el fet que el teatre de Blanes sigui poc atractiu o la necessitat
d’haver-se de desplaçar.

El consum de teatre per part de la població és molt baix. Més del 60% de la mostra no va Mai al teatre i
aproximadament el 30% restant tan sols hi va un màxim de 10 vegades a l’any. El principal motiu pel
qual no es consumeix teatre és la falta de costum, d’interès i de motivació.

6.2.3 Acceptació del consum de crispetes als cinemes
La rendibilitat del negoci de les crispetes és ben conegut però també són coneguts els seus
inconvenients, com és el soroll quan es consumeixen o la brutícia que generen. Per saber si s’ha de
permetre o no el consum de crispetes al nou complex s’ha preguntat als públics si estan d’acord o no
que es mengin crispetes. Els resultats conclouen que la major part de la població si que accepta que
es venguin i consumeixin crispetes. Els totals indiquen que el 90,11% de la població enquestada
accepta el consum de crispetes als cinemes vers el 9,88% que prefereix que No. Concretament en el
cas de la mostra analitzada de Blanes el Si guanya per un 87,37% i en els municipis propers aquest
resultat s’enfila fins al 92,86%. Per tan es pot afirmar que sens dubte el consum de crispetes està
acceptat.
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Esteu d’acord que al cinema es puguin menjar crispetes?
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6.2.4 Utilització de serveis complementaris
Està previst que el complex disposi d’un pàrquing públic de pagament i un tren de rentat situat dins del
mateix pàrquing, per aquesta raó s’han inclòs dues preguntes al qüestionari on es deman als públics si
creuen que farien ús o no d’aquests serveis.
A la pregunta Feríeu ús d’un pàrquing públic de pagament?, els resultats han estat diferents segons la
procedència dels públics, per aquest motiu es dona més importància als resultats per separat que als
totals. En el cas de la població de Blanes en un 90,5% dels casos la resposta ha estat No, mentre que
les enquestes realitzades a persones d’altres municipis el No ha representat un 62,86% del total i el Si un
37,14%. Així doncs podem afirmar que tot i que els habitants de Blanes creuen que no faran ús de
l’aparcament, part de la població procedent d’altres municipis està predisposada a fer-ne ús quan visiti
Blanes.
Faríeu ús d’un pàrquing de pagament?

45

En el cas del servei de rentat de cotxes quan es pregunta a la població, Feríeu ús d’un sistema de rentat
de cotxes automàtic i econòmic? els resultats queden força igualats en ambdues mostres, amb una
mitjana del 52,25% de la població que admet que Si que en faria ús i un 47,74% que diu que No.
Concretament, a Blanes un 47,37% de gent que Si que en faria ús vers el 52,63% que diu que No, i la
població dels altres municipis en un 57,14% dels casos diuen que Si i un 42,86% que No. S’ha de tenir
en compte que la pregunta parla d’un sistema de rentat automàtic i econòmic. Els resultats obtinguts
podrien ser molt diferents en cas que es variessin alguns dels atributs definits.
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Feríeu ús d’un sistema de rentat de cotxes automàtic i econòmic?

El pàrquing de pagament tindria bona acollida per part de la població no resident a Blanes.
El servei de rentat de cotxes podria ser utilitzat per la meitat de la població independentment de la seva
procedència.
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6.2.5 Preferències culturals
Dels diferents serveis culturals que es podrien oferir des del nou complex es pregunta a la població que
ordenin per ordre de prioritat els 4 següents: cinema, teatre, espectacles musicals i espectacles infantils.
La classificació, en ambdós tipus de mostra, queda de la següent forma:
En primer lloc i, de manera contundent, els enquestats prefereixen el cinema.
En segon lloc els espectacles musicals.
En tercera posició els espectacles infantils.
I en últim lloc les obres de teatre.
Aquesta ordenació de preferències, si es vincula amb els resultats obtinguts a les preguntes
relacionades amb el consum anual de cinema i teatre es poden extreure diverses conclusions:
1.

La gent prefereix el cinema per davant d’altres espectacles o serveis, però no en fa més ús en
part degut a motius econòmics o per falta de costum.

2.

El teatre no és un gènere tan comercial com el cinema. La població hi està menys
familiaritzada i no el considera un tipus d’oci del qual en pugui fer un consum de forma
habitual. L’assistència al teatre és baixa i el principal motiu per a molts és la manca d’hàbit.

3.

Els espectacles musicals, com el cinema, són més propers als públics en general i per això es
situen en segona posició del ranking de preferències.

4.

Les actuacions i espectacles infantils són una bona manera d’apropar la cultura i el complex a
la població més jove i familiaritzar-los amb el nou espai. És important potenciar aquest gènere
tenint en compte que la població el situa en millor posició que les obres de teatre.
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6.2.6 Valoració dels atributs del complex
Per determinar fins a quin punt serien decisius determinats atributs i serveis que es plantegen donar des
del nou complex, s’ha preguntat a la població que els valorin puntuant-los de 0 a 10, atorgant 0 als
serveis que no es considerin gens importants i 10 els serveis que es considerin bàsics o concloents per
assistir o no als actes que es portin a terme dins del complex.
1. Que sigui un edifici 100% adaptat per a discapacitats
La població de Blanes valora aquest servei amb una mitjana de 9,27 i els municipis propers amb un
8,56. En total el servei aconsegueix una nota mitjana del 8,88 sobre 10.

49

2. Que els espectadors disposin d’auriculars per escollir idioma
Aquest servei obté una mitjana total de 6,49. 6,72 a Blanes i 6,26 a la resta de municipis. Per tan es pot
considerar un servei que tot i que els públics no el considerin bàsic si que el consideren interessant i pot
fer que sigui un punt diferencial vers la competència.

3. L’opció que el complex disposi de servei de rentat de cotxes
4,8 és la nota mitjana que obté el servei de rentat de cotxes. No essent considerat imprescindible per a
bona part de la població.
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4. Possibilitat de retransmetre espectacles en directe
L’opció de retransmetre en directe espectacles, ja siguin obres de teatre, esdeveniments esportius,
actes culturals, conferències... assoleix una molt bona puntuació per part de la mostra enquestada. La
nota mitjana entre la població de Blanes és de 7,32 i de 7,57 entre la població d’altres municipis, amb
un total de 7,44 sobre 10. Aquesta alternativa a dia d’avui no s’ofereix en cap complex proper, fet que
pot afavorir el seu consum en cas que es porti a terme des del nou complex.

5. Aparcament gratuït durant els espectacles
Disposar d’aparcament gratuït durant els espectacles és el servei més ben valorat per part de tots els
públics amb una nota de 9,82 i 9,7 a Blanes i als altres municipis respectivament.
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7. Anàlisi de les opinions de les empreses
Des del nou complex també es volen oferir serveis per a empreses, com és el lloguer de les sales per a
conferències i reunions o la creació tarifes amb preus especials al túnel de rentat de cotxes.
Per poder determinar quin possible ús podrien fer les empreses més properes de tots aquests serveis,
s’han realitzat enquestes telefòniques a 18 empreses ubicades al propi municipi de Blanes o en
municipis propers.

7.1 Fitxa tècnica de les enquestes
Tipus d’enquesta: Enquestes telefòniques
Univers: Empreses ubicades al municipi de Blanes o als municipis propers
Tamany de la mostra: 18 empreses de les quals 11 accepten respondre
Selecció de la mostra: Mostreig casual. Es parteix d’una base de dades amb les 18 empreses que es
creuen més representatives de la zona.
Data de realització de les enquestes: del 17 al 24 de març del 2014
Llistat d’empreses analitzades:

Empresa

Sector

Localització

Han respost?

Talleres Mecanicos Comas

Industrial – Mecànica de precisió

Blanes

No

Materials Brecor

Venda de materials per a la construcció

Blanes

Si

Mafonsa

Venda de materials de fontaneria i sanitaris

Blanes

No

Comercial Elèctrica Blanes

Subministrament d’aparells elèctrics i radioelèctrics

Blanes

No

Illas Juli

Empresa càrnica

Blanes

Si

Gros Mercat

Cash&carry de productes alimentaris

Blanes - Vilamalla

No

Milar Blanes

Cadena d’electrodomèstics

Blanes

Si

Blanes distribuïdora

Venda de material elèctric per a instal∙ladors

Blanes

Si

Grup Ros

Comerç i distribució de peix fresc i congelat

Blanes

No

Delicatum – Grup Arabat

Carnisseria, plats preparats i càtering. Criança pròpia

Blanes

Si

Polyamide & Intermediates

Fabricació de teixits i fibres artificials

Blanes

Si

Transports Pujol

Serveis d’autocars

Lloret de Mar

Si

Fustes Esteba

Venda de fustes

Palafolls

Si

Dibama – Grup Serhs

Distribuïdors de begudes i alimentació

Palafolls

Si

Inditex

Centre logístic de roba

Tordera

No

Alemany

Producció de gelats i rebosteria tradiccional

Malgrat de Mar

Si

Auto Aulet

Servei oficial Seat i Volkswagen

Malgrat de Mar

Si

Boehringer Ingelheim

Companyia farmacèutica

Malgrat de Mar

No
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Qüestionari:
Nom de l’empresa: ____________________________________________________________
Persona de contacte i càrrec dins l’empresa: ___________________________________
1. Creieu que és un projecte positiu per a l’economia de la zona?
Si

No

Perquè? ____________________________________

2. En cas que Blanes disposes de sales de reunions i congressos amb material d’última generació i amb
capacitat per oferir un servei integral, en feríeu ús?
Si

No

Perquè? ____________________________________

3. Valoreu de 0 a 5 els següents serveis:
Sales de reunions
Sales de reunions
Espais per a videoconferències
Espais per a càterings
Sales per a projeccions

4. Quins serveis us agradaria que s'oferissin en el nou complex?
________________________________________________________________________
5. Quantes vegades a l'any podríeu fer ús d'alguns dels serveis?
0
1–5
6 – 10
+ de 10

7. Faríeu ús d’un sistema de rentat de cotxes automàtic i econòmic si es fes preu especial per
empreses?
Si

No

Perquè? ____________________________________
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7.2 Anàlisi dels resultats obtinguts
7.2.1 Valoració de la idea de negoci
Els empresaris enquestats creuen que el nou complex podria beneficiar l’economia de la zona? En un
81,82% dels casos la resposta és Si i en el 18,18% restant No.

Creieu que és un projecte positiu per a l’economia de la zona?

En general els arguments donats pels qui creuen que el projecte pot ser positiu per la zona es poden
agrupar en 3 grups:
-

S’oferirien serveis que a dia d’avui no s’ofereixen al municipi de Blanes i això pot ser positiu
tan per les empreses de la zona com pel propi municipi, ja que permetria poder fer ús de
bones instal∙lacions i al mateix temps portaria empreses i gent de fora, generant moviment
econòmic a la zona.

-

Crearia llocs de treball.

-

Permetria millorar l’escassa oferta lúdica de la ciutat.

Els qui per contra no creuen que el projecte sigui positiu per al municipi defensen la seva posició amb
l’argument que no el veuen viable. Creuen que és un projecte desmesurat que portar-lo a terme
implicaria un pressupost molt elevat cost i que pel nombre de població i d’empreses ubicades al
municipi els serveis que es podrien oferir no tindrien sortida.
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7.2.2 Ús de les instal∙lacions
Tot i que el projecte es veu com una avantatge per a l’economia del municipi per part de la majoria de
les empreses analitzades, quan es pregunta concretament si farien ús de les instal∙lacions i dels serveis
que es podrien posar a la seva disposició, un baix percentatge reconeix que si. Concretament el 9,09%
afirma que utilitzaria els serveis mentre que un 90,91% admet que no. Moltes empreses diuen que
potser de manera puntual i no més d’un cop cada any o cada dos, podria interessar-li algun servei
concret, però en cap cas de manera sistemàtica, ja que les reunions ja les desenvolupen a l’empresa i
de grans esdeveniments o convencions, o no en realitzen o en desenvolupen un de puntual cada x
anys.
En cas que Blanes disposes de sales de reunions i congressos amb material d’última generació i amb
capacitat per oferir un servei integral, en feríeu ús?

La major part dels empresaris analitzats consideren positiva pel municipi i aproven la idea de negoci
plantejada. Elles però admeten que l’ús que en farien seria mínim.
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7.2.3 Valoració i demanda dels possibles serveis oferts
Per tal de definir quins serveis serien més ben valorats per part de les empreses, i definir quins serien els
serveis que podrien tenir més demanda, s’ha demanat a les empreses que valorin de 0 a 5 una llista de
possibles serveis.
-

Sales de reunions

-

Sales de congressos

-

Espais per a videoconferències

-

Espais per a càtering

-

Sales per a projeccions

Les puntuacions obtingudes estan estretament relacionades amb les respostes obtingudes a la
pregunta anterior, on la majoria dels enquestats admetien que només farien ús de manera puntual de
les instal∙lacions del complex quan haguessin d’organitzar un congrés o una presentació que no
pugessin portar a terme a les seves instal∙lacions, ja sigui per motius d’espai o d’imatge. Així doncs, l’únic
servei que obté l’aprovat són les sales de congressos amb una nota de 3,13 sobre 5. Les sales de
reunions tan sols aconsegueixen un 1,88 sobre 5 i la resta de serveis - videoconferències, càterings i
projeccions – obtenen la mínima qualificació possible, 0.

Valoreu de 0 a 5 els següents serveis

56

Pensant que potser les empreses necessiten serveis que inicialment no es contemplen en la primera
idea de negoci i que podrien ser interessants i fàcils d’oferir, es pregunta als enquestats; Quins serveis us
agradaria que s’oferissin al nou complex?
La resposta majoritària però ha estat Cap en concret. Tan sols en un únic cas han respost que un hotel
annex al complex podria ser una proposta interessant.

7.2.4 Freqüència d’ús
Tot i que les respostes a les preguntes anteriors ja han anat definint la freqüència amb la qual les
empreses podrien fer ús dels serveis del complex, el qüestionari comptava amb una pregunta
específica que s’ha realitzat als enquestats. Quantes vegades a l’any podríeu fer ús d’algun dels serveis?
Els resultats han puntualitzat que en el 81,82% dels casos la freqüència anual seria nul∙la i el 18,18%
restant ha manifestat que podrien fer-ne ús entre 1 i 5 vegades a l’any com a molt.

Quantes vegades a l'any podríeu fer ús d'alguns dels serveis?
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7.2.5 Possible ús del sistema de rentat de cotxes
El rentat de cotxes automàtic que es preveu que s’instal∙li a l’aparcament del complex podria oferir
preus especials per als vehicles d’empresa per aquest motiu s’ha preguntat als enquestats si estarien
interessats en aquest servei.
En aquest cas els resultats són més positius. En un 45,45% dels casos han respost Si vers el 54,55%
restant que ha dit No.

Faríeu ús d’un sistema de rentat de cotxes automàtic i econòmic si es fes preu especial per empreses?

A priori les empreses no consideren que el nou complex pugui oferir-los serveis que elles necessitin. Els
serveis que obtenen millor puntuació son el lloguer puntual de sales per a congressos i el sistema de
rentat de cotxes.
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8. Anàlisi DAFO
Amb la matriu DAFO es limiten les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del projecte.

Fortaleses
-

Disseny estructural capaç d’allotjar i oferir gran varietat de serveis.

-

El solar plantejat inicialment es troba situat en una bona zona.

-

Possibilitat d’oferir aparcament gratuït durant els espectacles.

-

Oferir serveis de gran qualitat.

-

Construcció autosostenible energèticament (possibilitat d’instal∙lar pannells solars).

Oportunitats
-

Blanes és un municipi amb gran capacitat per atraure turistes.

-

Dins del radi proper no es localitzen infrastructures modernes i ben equipades pensades per
acollir sales de cinema i sales per a altres esdeveniments al mateix temps.

-

Blanes disposa a dia d’avui d’un sol teatre molt poc atractiu.

-

La població i les empreses de la zona veuen positiu el projecte.

-

La població no va al cinema per motius com la falta de costum o econòmics, no perquè
no li agradi.

-

Si es potencia l’hàbit de consumir teatre i cinema el nombre d’espectadors pot augmentar
exponencialment.

-

Municipi amb baixa oferta d’oci.

Debilitats
-

Les grans empreses busquen estructures amb gran capacitat i les petites no requereixen els
serveis que s’ofereixen.

-

Recursos econòmics per a la inversió inicial.

Amenaces
-

Potencial del teatre de Lloret.

-

Limitada oferta hotelera.

-

Els grans centres de convencions situats a Barcelona.

-

Situació econòmica i cost dels serveis perjudicats recentment per l’augment de l’IVA.

-

Internet com a competidor substitutiu.

-

Falta d’interès i costum de consumir els serveis oferts per part de la població
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9. Conclusions
A partir de l’anàlisi dels complexos existents, de la situació del mercat i de les enquestes realitzades a la
població i a les empreses, es poden extreure les següents conclusions:
-

Les infrastructures més rendibles són les que ofereixen una programació regular i de qualitat.
Quanta més varietat de serveis oferts, més afluència de públics es pot aconseguir i per tan més
rendibilitat.

-

És important crear una programació al llarg de tot l’any pensant en els mesos de turisme i els
mesos de temporada baixa.

-

Grans infrastructures molt especialitzades com L’Auditori de Barcelona, tenen dificultats per
vendre les localitats dels espectacles. Cal un treball molt intens i ben coordinat entre
programació, oferta i comunicació per atraure al públic.

-

És important comptar amb un sistema comunicatiu eficient i facilitar la interacció amb els
públics mitjançant internet.

-

Els serveis comuns en la majoria dels complexos són: bar/restaurant, guardaroba, venda
d’entrades per internet, abonaments per a col∙lectius especials, lloguer de sales, aparcament a
preu reduït o gratuït.

-

No hi ha complexos capaços d’oferir l’opció de cinema amb la qualitat que es plantegen al
Complex Valldeburg i que al mateix temps es pugui convertir l’espai en un teatre.

-

El teatre de Blanes, tot i ser relativament nou, presenta diverses mancances i està ubicat en un
edifici poc atractiu.

-

La competència més pròxima són el teatre de Lloret i L’Espai Ridaura. El teatre de Lloret és un
edifici de nova construcció que compta amb una programació cultural estable (compartida
amb l’actual teatre de Blanes) i amb la qual es podrien tenir punts de rivalitat. L’Espai Ridaura
també és de nova creació però és un projecte de menor envergadura. Tot i que neix amb la
idea de crear una programació cada vegada més estable i important, a dia d’avui no es veu
com un fort competidor.

-

Els cinemes que millor afronten la crisi són les multisales amb un ampli ventall de pel∙lícules en
cartellera d’estils i temàtiques diferents.

-

Blanes actualment no disposa de sales de cinema.

-

A Barcelona existeixen reconeguts complexos plenament especialitzats en el lloguer de sales
per a congressos i convencions. Si es vol competir amb ells caldrà treballar per potenciar els
avantatges que aporta no només el complex sinó també la ciutat, com per exemple la
tranquil∙litat de la zona.

-

Blanes compta amb una reduïda oferta hotelera.

60

-

El projecte compte amb l’acceptació de la major part de població de Blanes i dels municipis
propers.

-

La gent espera que el Complex millori l’oferta d’oci actual i repercuteixi en beneficis econòmics
i nous llocs de treballa a la ciutat.

-

Tot i que la població vol un cinema al poble admeten que en fan un consum molt reduït o nul
al llarg de l’any.

-

Els motius econòmics i la falta de costum són els principals factors que segons la població els
frenen a l’hora d’anar al cinema.

-

Internet és un competidor directe del cinema segons els espectadors.

-

El consum de teatre és escàs. Un percentatge molt important de la població admet que no hi
va mai i els motius que alegen són la falta de costum i d’interès, i el cost de les entrades.

-

A Catalunya cal potenciar el consum cultural com el teatre, el cinema, els concerts...

-

Les crispetes són acceptades pel 90% dels públics.

-

La població de Blanes reconeix que no faria ús del pàrquing de pagament. La població
procedent d’altres municipis en un aproximat 40% diu que si.

-

Un túnel de rentat de cotxes automàtic i econòmic podria ser utilitzat per un nombre important
de població procedent de Blanes i dels municipis propers. (Aprox. 50%)

-

Les prioritats dels consumidors són; cinema, espectacles musicals, espectacles infantils i en
darrer lloc teatre. Si situen el cinema en primer lloc malgrat que el consum és baix.

-

L’aparcament gratuït és un avantatge molt ben valorat per part dels usuaris.

-

Adaptar l’edifici per a discapacitats és bàsic per a la població.

-

La retransmissió en directe d’espectacles podria esdevenir un servei demandat.

-

Disposar d’auriculars per poder escollir idioma per part dels públics seria un avantatge
competitiu i diferenciador del complex.

-

S’ha de tenir la capacitat d’atraure els públics mitjançant una oferta atractiva i motivadora en
cada moment.

-

Els empresaris creuen que la idea de negoci és positiva per al municipi però el consum que ells
en farien dels serveis oferts seria pràcticament inexistent.

-

Les sales per a congressos seria un dels serveis més susceptible de ser llogat però les empreses
enquestades no porten a terme congressos de forma habitual.

-

Els empresaris veuen en més bons ulls el projecte per l’augment de visitants que pot suposar, en
conseqüència l’augment en el consum dels comerços, l’hosteleria i la restauració, més que no
pas per l’utilitat que ells en poden fer.

-

En el cas dels serveis per a empreses caldria oferir-los a empreses grans de fora del municipi i
competir amb l’oferta de Barcelona.

-

El sistema de rentat de cotxes amb tarifes especials per a empreses podria ser un servei utilitzat
per part de determinades companyies.
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-

Les escoles es poden convertir en un públic potencial del complex.

-

S’ha de tenir la capacitat de generar una oferta innovadora i atractiva.

-

S’ha de potenciar la fidelització i el retorn dels públics.

-

S’han d’arribar al màxim nombre de tipologies de públics diferents; empreses, centres
educatius, públics particulars (gent gran, gent jove, infants...)

-

És important implicar el municipi amb el projecte.

El projecte pot ser viable si es planteja com un complex plural, que ofereixi una oferta variada,
estable i de qualitat. S’ha de plantejar com una infrastructura moderna, capaç d’apropar la cultura a
la població i on tot tipus de públics hi tinguin cabuda.
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FITXA TÈCNICA
Auditori i Palau de Congressos de Girona
Actualització: 18-07-13.
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INFORMACIÓ GENERAL:
Contacte:
Jordi Tarrida Coromina
Coordinació tècnica
+34 872 080 709
jordi.tarrida@auditorigirona.org
Auditori Palau de Congressos de Girona
Pg. de la Devesa, 35 17001 Girona
www.auditorigirona.org
www.congressosgirona.org
Normes generals:
L’Auditori-Palau de Congressos de Girona disposa de una normativa interna a
disposició i consulta de qualsevol usuari que serà d’obligat compliment.
Es negociaran les condicions tècniques amb suficient antelació (1 més mínim) per
garantir el proveïment de totes les necessitats i equips necessaris pels actes.
Queda prohibit fumar en qualsevol lloc de l’interior de l’edifici.
En cap cas es permetrà obstaculitzar els equips, les vies i les sortides d’evacuació i
emergència.
Qualsevol avaria, malmetement o furt de les instal·lacions i equipaments per mala
utilització o negligència del personal de grups, companyies, promotors, clients, etc.,
serà liquidat l’import del material, reparació i despeses vinculades en una factura
posteriorment a l’acte realitzat.
No es permetrà superar en cap cas l’aforament de la platea ni el número de persones a
dalt de l’escenari per raons de seguretat. No es permetrà l’ocupació de passadissos,
escales i espais que no siguin estrictament destinats a públic.
Qualsevol acte o concert que impliqui la utilització de material pirotècnic, fums, foc,
espelmes o qualsevol material inflamable serà avisat amb un mes d’antelació per poder
dur a terme les mesures de prevenció d’incendis corresponents.
Els horaris es pactaran amb suficient antelació, tenint en compte sempre la pausa de
dinar (mínim 1.30h) i la pausa de sopar (mínim ½ hora). De no complir-se, el promotor,
grup, companyia, client o promotor es farà càrrec del càtering del personal tècnic.
El material que pugui portar la companyia, l’organitzador o empresa instal·ladora per
muntar en les instal·lacions de l’APCG estarà en perfecte estat de funcionament i
seguretat. D’altra banda, si fos un perill per a participants o públic NO es permetria el
seu muntatge.
No és permès clavar o cargolar elements a les parets, terres i superfícies de qualsevol
part l’edifici.
No és permès enganxar, elements a les parets de qualsevol part l’edifici ni al terra del
vestíbul.
Segons l’ordenança municipal reguladora de les condicions d’instal·lació, funcionament
i intervenció de determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles
i/o activitats recreatives i les seves terrasses de l’Ajuntament de Girona (article 17) i
seguint les indicacions marcades en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra
la contaminació acústica, el Decret 176/2009 de la gGeneralitat de Catalunya no es
podrà superar un nivell d’immissió entre 90 i 100 dB(A).
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ACCESSOS:
Autopista AP-7, Sortida Nº 6-B Girona O. Direcció Girona fins trobar les indicacions “Auditori
Palau de Congressos”. Veure pàgina web.
Entrada artistes i oficines per passeig de la devesa 35 (pel costat del parc de la Devesa).
Entrada mercaderies pes la part posterior a través del Gual (porta metàl·lica oxidada). Tots els
vehicles relacionats amb les activitats que es duen a terme, podran descarregar el seu material
i aparcar a l’exterior del recinte. Excepcionalment es deixarà estacionar a l’interior del recinte
aquells dies que hi hagi ocupació de la via pública (dimarts i dissabte al matí per MERCAT).
Accés de càrrega i descàrrega de mercaderies directe a jàssera d’escenari a peu pla. No hi ha
moll de càrrega.
Muntacàrregues per a diferents plantes i magatzems: ample1.75 x fons2.40 x alt1.95m

LLISTAT DE MATERIAL TÈCNIC:
Aquest material s’utilitza en totes les sales de l’Auditori i Palau de Congressos. La disponibilitat
d’aquest material dependrà de la seva reserva anticipada. Es prioritzarà l’ús per la programació
de temporada oficial. Es respectarà en tot moment la data de la reserva.

SO:
L’equip de so està connectat a la xarxa d’alimentació de SAI de l’edifici.
Micròfons:
8
SHURE SM-58
8
SHURE SM-57
6
DI BSS ar 133
2
SHURE SM59
1
AKG D112
2
AKG C-1000
2
AKG 451B
3
Sennheiser MD421 II
6
SHURE BETA 87 uhf
4
EMISOR PETACA SHURE U1 amb càpsula de solapa wl 185
2
Receptors Uhf shure de 2 canals MK2 r7 782-810MHz
1
Receptor Uhf shure de 1 canal MK2 r7 782-810MHz
14
SHURE mx412d (micròfon de taula)
2
Dpa 4006 mp
Peus de Micròfon.
12
Normals (veu)
4
Petits
4
Girafa
Controls FOH i Monitors:
2 Taula DIGICO D1 Live Version: 1.28.380 (FOH i Monitors).
1 Taula YAMAHA DM1000 V2
2 taula Behringer XENYX 802
Monitors:
8 monitors d&b MAX12.
4 etapes de potència d&b D-12
4 Genelec 8030A
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VÍDEO:
L’equip de vídeo està connectat a la xarxa d’alimentació de SAI de l’edifici.
1 pantalla 4x3 autoportant de projecció frontal i retroprojecció.
Pantalla enrotllable amb peu de 2x1.5 metres
1 vídeoprojector Sanyo 2800 Ansi Lumens.
Interconnexió entre sales principals amb videocompost, Triak i fibra òptica (connector SC).
Interconnexió entre les sales amb xarxa UTP CAT 5+.
Seguiment de vídeo des de regidories de Sala Montsalvatge i Cambra.

IL·LUMINACIÓ:
Control:
1 Taula Avolites Titan Expert amb Touch Wing.
Unitats
10
16
18
20
19

Projector
Marca
Làmpada Angles Accessoris
Retall 714
Robert Juliat
2Kw
15º/40º Portagobos A i iris
Retall 614
Robert Juliat
1Kw
16º/35º Portagobos A.
Fresnel C201
ADB
2Kw
Viseres
PAR 64
CP61
Làmpada segons estoc
PAR 64
CP62
Làmpada segons estoc
6 canals de dimmer 3 kw mòbil STRONG Power 6-3LC DMX

MATERIAL D’ORQUESTRA:
1 Faristol de director
96 Faristols músics
15 Làmpades de faristols
6 Cadires de contrabaixista.
176 cadires de músics.
1 piano Kawai Rx-7 ( ¾ )

TARIMES:
Són tarimes de fusta clara i vernissada. No es permet clavar en cap cas.
Màxim pes: 500Kg m2.
Obligatori posar baranes a partir de 60cm d’alçada.
28 tarimes de 2 x 1.10 metres
35 tarimes de 2 x 0.90 metres
Potes: S’indica les unitats possibles de tarimes a diferents alçades tenint en compte el
màxim indicat anteriorment.
o 38 ud a 20cm
o 15 ud a 40cm
o 20 ud a 60cm
o 13 ud a 80 cm
o 7 ud a 105 cm
o 7 ud a 130 cm
o 9 ud a 155 cm
o 7 ud a 180 cm

INTERCOMUNICACIÓ:
Sistema Digital ARIST RCP 1012E amb estació a cabina de control de les tres sales i escenari
de sala Simfònica i sala de Cambra
Petaques: 4
Auriculars: 8
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TRADUCCIÓ SIMULTÀNEA:
No es disposa de unitats de micro auricular (receptors). En tots els casos s’haurà de llogar un
sistema compatible amb les instal·lacions fixes de la sala a través de APCG o el client haurà de
llogar tot el sistema incloent-hi taules, amplificadors, emissors, antenes i receptors.

MATERIAL DE TREBALLS EN ALÇADA:
Bastida d’alumini per treballar a una altura màxima de 8.20 metres.
Escala de tres trams per treballar màxim a 5.5metres en tisora i 7 metres amb extensió
dels tres trams.

Camerinos
Aquests camerinos són compartits amb tota l’activitat de l’Auditori i Palau de Congressos.
Tots disposen de dutxa, WC i mirall (excepte *)
Nº
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
13*
14*

Planta
PL. Baixa
PL1
PL1
PL1
PL1
PL1
PL1
PL1
PL1
PL2
PL2
PL2
PL2
PL1
PL1

Nº persones
3
5
2
2
2
2
6
6
12
18
18
18
18
30
30

Nº taquilles
0
4
0
0
0
0
8
8
17
18
38
36
18
0
0

Taules
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
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SALA XAVIER MONTSALVATGE (SIMFÒNICA)
Màxima ocupació permesa: 1.236 localitats al pati de butaques i llotges (1188+6mv disponibles
permanentment)i 300 persones a l’escenari.
Distribució Platea: Zona A-394+6mv; Zona B-348; Zona C-302; Llotja PB-72; Llotja 1ºP-50 +
8(balco dins escenari); Llotja 2ºP- 24 + 32( permanentment desmuntades)
La sala està dissenyada per treballar acústicament i amplificada, amb un sistema de control de
reverberació mecànic mitjançant uns absorbidors mòbils situats en el sostre de la sala. Les
parets, terra i sostre de l’escenari i de la sala són de fusta clara envernissada.
La sala permet desmuntar les següents fileres i butaques:
Files 1 i 2 per ampliació d’escenari.
Files 11 i 12, butaques 19 a 30 per espai de discapacitats. (Fila 12 permanentment)
Fila 22 butaques 1 a 17 per control tècnic fora cabina. (avisar amb antelació).
Files 23 i 24 butaques 1 a 4.
Files 25 i 26 butaques 25 a 32 per posicions de càmeres de TV.
Llotges: PB: 29 a 36; 1ºpis 44 a 58; 2ºpis 25 a 56 (2ºpis permanentment desmuntades).
Mides d’escenari.
L’escenari és de forma trapezoïdal amb prosceni corbat.
Amplada:
Boca escenari
21,90 metres
Mig escenari
18 metres
Fons escenari
16,50 metres
Fondària:
De paret de fons a corbata:
11,30 metres
De paret de fons posició 2 a corbata:
7,30 metres
Prosceni (corbata a primera línia de llum i PA):
3 metres
Altura:
El sostre presenta una pendent des de sala cap a paret de fons de forma descendent contínua.
Paret de fons posició 1:
8,8 metres
Paret de fons en posició 2:
9,9 metres
Boca escenari:
12,76 metres
Altura escenari:
0,61 metres
- Talls a sostre d’escenari per passar cadenes i rigging (de boca a fons d’escenari).
1º alçada 11,20metres
2º alçada 10,55 metres
3º alçada 9,95 metres
4º alçada 9,25 metres
5º alçada 8,80 metres
De cabina a corbata d’escenari:
Màxim pes a escenari:

24 metres
500Kg m2.

Accessos de càrrega:
Accés màxim dàrsena escenari 3,80m ample x 3,35m alt
Accés màxim escenari 2,70m ample x 2,60 m alt.

ESCOMESES:
Esquerra escenari
1 de 630A RST+N+T Punta pelada. En paral·lel als dimmers.
1 de 63A RST+N+T Cetac CE.
1 de 32A RST+N+T Cetac CE.
Dreta escenari:
2 de 32A RST+N+T Cetac CE.
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SO
PA:

9+9 line-array L-Acoustic Kudo penjada a la primera línia de sostre (3.20 centre corbata)
4 Sub-greus L-Acoustic SB-218
4 Frontfields L-Acoustics MTDC8A
2 Upfields L-Acoustics MTDC8A al primer pont de llums.
2 Outfields L-Acoustics MTDC8A per llotges laterals.
Splitter actiu 48 Ch XTA
Processador de P.A. XTA DP225
15 etapes de potència de 1300W canal LA48A
1 Etapa de potència L-Acoustic LA24A

Control de FOH:
Receptors Uhf shure de 2 canals MK2 r7 (782-810MHz)
Gravador Reproductor TASCAM MD-CD1
Reproductor gravador TASCAM CD-RW750

LLUMS
1 Taula AVAB PRONTO! 512 canals. (back up).
72 canals de dimmer 3 kw STRONG Power 6-3LC DMX
6 canals de dimmer 5kw STRONG Power 3-5/TI DMX
12 canals de dimmer 3 kw STRONG Power 6-3LC ON/OFF
Els projectors es penjaran de truss a la zona d’escenari, en barres a les dues llotges
laterals de sala i a pont de sala (angle de 75º respecte escenari). Hi ha possibilitat de
muntatge de ponts de llum a la sala segons plànol de punts de motor (apartat de
maquinària).
Senyal DMX: Es disposa de dos línies de DMX 512 que comuniquen el control amb els 2
splitters situats a dimmers amb patch de distribució per tota la sala.
La llum de sala es regula a través de la taula de control a partir del canal 401.
Pes màxim barres de llotges: 100Kg/metre lineal.
1 Retalls Robert Juliat 614 1KW fix per la projecció del logo de l’Auditori / Palau de
Congressos.

MAQUINARIA:
Possibilitat de penjar segons plànol adjunt amb un màxim de pes de 500Kg puntuals a una
distància d e1m entre punts.
Distàncies per penjar a escenari prenent el punt mig de la corbata com a cota 0:
o 1ª línia:
3,20 metres. (línia de PA)
o 2ª línia:
5,20 metres
o 3ª línia:
7,20 metres
o 4ª línia:
9,20 metres
o 5ª línia:
10,70 metres (només telons de fons)
o Paret de fons 11,30 metres
Avancers d’escenari: Hi ha la possibilitat d’ampliar la superfície de l’escenari en 170 cm
d’una manera radial a la corbata, reduint però les dues primeres fileres el pati de butaques.
Linòleum negre per tota la superfície de l’escenari (excepte avancers).
Cambra negre de 4 jocs de cametes de 3metres d’ample i fins el sostre i un fons negre que
cobreix la totalitat de la paret de fons.
6 motor Prolyft 1000Kg amb controladora.
Ponts de truss: 2x12mx52cm + 1x12mx30cm Cessió de l’Ajuntament de Girona amb
prioritat per usos municipals. Consultar disponibilitat.
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VÍDEO:
1 Videoprojector BARCO SLM R12 11500 ansi amb Òptica TLD 5,0-8,0:1 situat a cabina
de control. Màxima resolució: 1400 x 1050
1 Pantalla enrotllable SPACE JUMBO 8X6 MTS penjada a la paret de fons de l’escenari (35
metres del projector).
1 Reproductor SAMSUNG DVD-R120
1 Gravador reproductor PANASONIC DRM-E95H
2 Video-càmares PANASONIC AW-E650E robotitzades
1 Controlador de càmeres PANASONIC AW-555L
1 Taula mescles de 5 Entrades PANASONIC AW-SW350E
Escalador Extron ISS 408.
Matrius Extron MAV Plus 1616AV i Crospoint 450 plus
Amplificador vídeo component Extron PA 250 d’escenari a cabina.
Amplificador vídeo component Extron PA 250 de cabina a escenari.
2 linies Video-component cabina-escenari
2 línies Video-component escenari-cabina
Patx de 11 punts de xarxa de videocompost i de Triak distribuïts per la sala
Xarxa UTP CAT5+.

TRADUCCIÓ SIMULTÀNEA BOSCH INTEGRUS:
2 cabines amb 1 Pupitre Bosch LBB 4120 cadascuna amb visió frontal d’escenari.
1 Unitat CC BOSCH DCN-CCU
1 Transmissor 4 canals BOSCH INT-TX04 (3 idiomes + programa)
2 Panells radiants alta potència BOSCH LBB 4512/00
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SALA DE CAMBRA
Ocupació màxima permesa: 402 localitats. ( 304 en platea, 58 en llotges laterals, 40 cor) i 30
persones a l’escenari. Les butaques disposen de pala plegable per escriure.
La sala està dissenyada per treballar acústicament i amplificada. Les parets, terra i sostre de
l’escenari i de la sala són de fusta clara i envernissada.
El pati de butaques permet desmuntar les següents fileres i butaques:
Files 1 i 2 per ampliació d’escenari.
Files 14, butaques 14 a 20.
Llotges laterals butaques de la 21 a la 28 i de la 51 a la 58.
Les dues fileres del cor.
Discapacitats fila 15 (6 pax)
Mides escenari:
Amplada:
13 metres.
Fondària:
3,7 metres fins a tarima posterior.
Fondària tarima:
1,10 metres fins a paret de fons.
Ample tarima :
8 metres
Altura tarima:
40cm
Altura escenari:
60 cm
Altura barres:
6,75 metres des d’escenari.
De cabina a corbata d’escenari:
Pes màxim a escenari:
Pes màxim a les barres de llums:

15,5 metres.
500Kg m2.
100Kg x metre lineal.

Accessos de càrrega:
Accés màxim dàrsena escenari 3,80m ample x 3,35m alt
Accés a escenari (ample x altura): Escenari 1.18x2m o 1.8x1.5m; Sala 1.50x2.1m

SO
PA:

2 Caixes acústiques MEYER SOUND UPA-1P auto-amplificades penjades a les barres de
boca d’escenari.
2 Caixes acústiques MEYER SOUND UPA-1P auto-amplificades estacades.
2 Subgreus MEYER SOUND USW-1P auto-amplificats

Control de FOH:

!

"#

$ %&'

Gravador Reproductor TASCAM MD-CD1
Reproductor Gravador TASCAM CD-RW750
Situat a cabina de control balcó fons de sala. Possibilitat de muntar-lo a fons de sala, lateral
dret.

LLUMS:
Taula de control AVAB Pronto Plus-512
30 canals de dimmer 3 kw STRONG Power 6-3LC DMX
Llum de sala regulable des de taula de control.
Il·luminació barra frontal fixa.
2 Retalls Robert Juliat 614 1KW (posició faristol congrés)
1 Retall Robert Juliat 614 1KW (Logo auditori)
2 Fresnel ADB C201 2kW (General Blanc)
1 PAR64 CP62 (director orquestra)
Distribució de circuits: 12 a barra de contres, 3+3 laterals a barra de boca d’escenari, 3+3
laterals a barra frontal de sala, 6 a barra de cabina.
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MAQUINÀRIA:
Les barres són fixes al sostre
cota 0.
Escenari:
o 1ª barra:
o 2ª barra:
Sala
o 1ª barra:
o 2ª barra:

a les següents distàncies, prenent el centre de la corbata com a
0,70 metres (difícil accés)
4,40 metres
3,70 metres(difícil accés)
14,70 metres

Càrrega màxima per penjar: 500 Kg per 1,5 metres distribuïts linealment.
Linòleum negre a tota la superfície de l’escenari.
Teló de fons negre (teles de sala Montsalvarge. Consultar Disponibilitat).
VÍDEO:
1 Video-projector BARCO IQ G500 5000ansi lumens amb òptica BARCO QVD 3.0-6.0:1
situat a cabina de control. Màxima resolució 1024 x 768
1 Pantalla enrotllable SPACE STANDARD de 2.50x3.75 metres, penjada a la paret de fons
de l’escenari a 22 metres del projector (normalment es posa la de 4x3 autoportant).
1 Reproductor SAMSUNG DVD-R120
1 Gravador reproductor PANASONIC DRM-E95H
1 Video-càmara PANASONIC AW-E650E robotitzada
1 Controlador de càmeres PANASONIC AW-555L
1 Taula mescles de 5 Entrades PANASONIC AW-SW350E
Escalador Extron ISS 408.
Matrius Extron MAV Plus 1616AV i Crospoint 450 plus
Amplificador vídeo component Extron PA 250 d’escenari a cabina.
1 línies Video-component cabina-escenari
2 línies Video-component escenari-cabina
Patch 4 punts de xarxa de videocompost i 4 de Triak distribuïts per la sala
Xarxa UTP CAT5+.

TRADUCCIÓ SIMULTÀNEA BOSCH INTEGRUS:
2 cabines amb 1 Pupitre Bosch LBB 4120 cadascuna amb visió frontal d’escenari.
1 Unitat CC BOSCH DCN-CCU
1 Transmissor 4 canals BOSCH INT-TX04 (3 idiomes + programa)
2 Pannells radiants mitja potència BOSCH LBB 4511/00
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SALA PETITA
Ocupació màxima permesa: 178 localitats (12 fileres de 14 butaques i 1 filera de 10 butaques) i
12 persones a l’escenari. Cada butaca disposa de una taula plegable davantera exceptuant la
primera fila.
La sala ha estat dissenyada per treballar acústicament i amplificada. Les parets i el terra de
l’escenari i de la sala son de fusta clara envernissada..................
El pati de butaques permet desmuntar les següents fileres i butaques:
Fila 1: per ampliació d’escenari
Fila 13.
Mides d’escenari:
- Ample:
8,63 metres més 1.40m. d’ala esquerra.
- Fondària:
2,34 metres
- Altura sostre:
4,18 metres des d’escenari.
- Altura escenari:
59 cm
De fons de sala a corbata d’escenari: 14.5metres
Pes màxim a escenari :
500Kg/m2

SO:
PA:

2 x Nexo PS8 + processador
1 etapa LAcoustic LA17a

CONTROL DE PA:
Taula Yamaha 01 V96
Receptor Uhf shure de 2 canals MK2 r7 #
$ %&'
Reproductor enregistrador de CD Tascam CD-RW750
Reproductor de CD Tascam CD-160

LLUMS:
Taula Strong Nocturne 12/24
6 canals de dimmer 3 kw STRONG Power 6-3LC DMX
6 Erco Source Four a guia ERCO a sostre a 1.70m. pel frontal d’escenari.
Llum de sala indirecta regulable. Llum directa ON/OFF.

VÍDEO:
1 Vídeo projector BARCO IQ G500 5000ansi lúmens amb òptica BARCO QVD 3.0-6.0:1
situat al fons de sala. Màxima Resolució: 1024x768
1 Pantalla enrotllable Space Standard de 1.95x2,6 metres, penjada a la paret de fons
d’escenari (16 metres del projector).
1 Reproductor SAMSUNG DVD-R120
1 Enregistrador reproductor PANASONIC DRM-E95H
1 Video-càmara PANASONIC AW-E650E robotitzada
1 Controlador de càmeres PANASONIC AW-555L
Escalador Extron ISS 408.
Matrius Extron MAV Plus 1616AV i Crospoint 450 plus
2 línies Video-component escenari-cabina
1 punts de xarxa de videocompost i 1 de Triak distribuïts per la sala
Xarxa UTP CAT5+.
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TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA BOSCH INTEGRUS:
3 cabines de traducció amb visió lateral d’escenari.
2 Pupitre Bosch LBB 4120.
1 Unitat CC BOSCH DCN-CCU
1 Transmissor 4 canals BOSCH INT-TX04 (3 idiomes + programa)
2 Panells radiants mitja potència BOSCH LBB 4511/00

ACCESSOS:
A peu pla de carrer tècnic. Mides de la porta: 1,56x2,13m (ample x alt)

CONTROL CENTRAL
Rack de intercomunicació entre les sales i el rack de mitjans situat a dàrsena de sala
Montsalvatge mitjançant partch d’àudio, vídeo, triac, UTP i Fibra òptica.

Les mides que es donen a continuació són en el següent ordre:
Portes: ample x alt.
Espais: Ample x fondària x alt.

SALA ASSAIGS

Situació: 1º pis
Mides; 15.30m x 10.10m (8.60+1.5m) x 2.90m (2m sota l’arc)
Accessos: Muntacàrregues. Portes de 1.65x2m
Capacitat màxima permesa: 148 persones
Equipaments:
o Àudio: Sistema de megafonia ambient (Línea 110v). Control amb material
general de l’auditori.
o Vídeo: Projector Hitachi CP3010 instal·lat al sostre. Màxima resolució :
1024x768
o pantalla de 2.40m (format 4x3, a sostre).
o Llum: Regulable (no fosc total)
o Llum natural: Si / Fosc: Si (Penombra)
o Wifi: Si
o UTP: a cabina de control
o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.

SALA PREMSA

Situació: 1º pis
Mides; 13.30m x 5.50m x 2.70m
Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Portes de 80x2.10m
Capacitat màxima permesa: 38 persones.
Equipaments:
o Àudio: No (interconnexió d’àudio amb les sales principals)
o Vídeo: Pantalla 1.90m (format 4x3, al sostre).
o Projector Sanyo DDG DWL100 instal·lat al sostre. Màxima resolució:
1.280X800
o Interconnexió de vídeo amb les sales principals.
o Llum: On/Off
o Llum natural: SiFosc: Si (Penombra).
o Wifi: Si
o UTP: Si
o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.
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SALA 1
Situació: 2º pis
Mides; 13.00m x 6.65m x 2.95m
Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Portes de 1.65x2m
Capacitat màxima permesa: 88 persones.
Equipaments:
o Àudio: No (interconnexió d’àudio de sales principals)
o Vídeo: Pantalla 2.10m (format 4x3, al sostre)
o Llum: On/Off
o Llum natural: SiFosc: Si (penombra)
o Wifi: Si
o UTP: Si
o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.
o Tarima fixe de ample 4.5m x fons 2.30m x alt 20cm

SALA 2 i 3
Situació: 2º pis
Mides; 8.50m x 4.60m x 2.80m
Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Porta: 1.65x2m
Capacitat màxima permesa: 42 persones.
Equipaments:
o
Àudio: No
o
Vídeo: No (pantalla de 2.10m format 4x3 a la sala3)
o
Llum: On/Off
o
Llum natural: Si
Fosc: Si (penombra)
o
Wifi: Si
o
UTP: Si
o
Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.

SALA 4 i 5
Situació: 1º pis
Mides; 8.70m x 4.65m x 2.80m
Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Porta: 0.80x2m
Capacitat màxima permesa: 42 persones.
Equipaments:
o
Àudio: No
o
Vídeo: No
o
Llum: On/Off
o
Llum natural: Si
Fosc: No
o
Wifi: Si
o
UTP: Si
o
Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.
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SALA EXPOSICIONS

Situació: 2º pis.
Mides; 20m x 17.60m ( menys 1.45m de les parets mòduls plegades a un lateral) x 2.75
(carril sostre), 2.80m (sense carril) 4.45m (mòdul)
Accessos: Ascensor i muntacàrregues. Porta de 1.65x2m
Capacitat màxima permesa: 420 persones.
Equipaments:
o Àudio: No
o Vídeo: No
o Llum: On/Off
o Llum natural: SiFosc: No
o Wifi: Si
o UTP: Si
o Escomesa elèctrica: Trifàsic 4xCetac 32A, 2xCetac 63A, Monofàsic 16A varis.

Mòduls sala exposicions
Nº4, 5, 6 i 7:
Mides: 8.70m x 4.35m x 4.45m
Accessos Porta de 0.80x2m
Capacitat màxima permesa: 42 persones
Equipaments:
o Àudio: No
o Vídeo: No
o Llum: On/Off
o Llum natural: Si
Fosc: Si
o Wifi: Si
o UTP: Si
o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A.
Nº8:
Mides: 8.70m x 5.85m x 4.45m
Accessos Porta de 0.80x2m.
Capacitat màxima: 42 persones
Equipaments:
o Àudio: No
o Vídeo: No
o Llum: On/Off
o Llum natural: Si
Fosc: No
o Wifi: Si
o UTP: Si
o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A.
Nº 9:
Mides: 20m x 8.80m x 2.75 (carril sostre), 2.80m (sense carril) 4.45m (sostre mòdul)
Accessos Ascensor i muntacàrregues. Porta de 1.65x2m
Capacitat màxima: 210 persones
Equipaments:
o Àudio: No
o Vídeo: No
o Llum: On/Off
o Llum natural: Si
Fosc: No
o Wifi: Si
o UTP: Si
o Escomesa elèctrica: Monofàsic 16A varis.
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3. Documents Teatre Auditori de Sant Cugat
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Escenari format teatre
Teatre a la italiana amb pinta a l’anglesa de 400m2.

Embocadura
Amplada: 18 m.
Alçada: 9,5 m.
(aquestes mides es poden reduir amb bastidors corporis)

Escenari
Fondària
Fondària útil de pinta (espai escènic): 16,6 m.
Total(de corbata a paret): 19 m.
Plataforma de la fossa de la orquestra: 2,80 m.

Amplada
Boca: 18 m.
Hombro esquerra: 3,5 m.
Hombro dret: 3,5 m.
Amplada total escenari (de paret a paret): 25 m.

Alçada
Terra escenari a pinta: 20 m.
Escenari a Primera galeria: 10 m.
Escenari a Segona galeria: 12,30 m.

Pinta
Pinta practicable a l’anglesa amb bigues en forma d’U, amb talls de 8 cm. Alçada de treball per sobre de la pinta fins al sostre entre 2,5 i
6 m.
Núm. talls contrapesats: 37
Núm. de barres: 40 (bambalinó, teló i americana inclosos).
Longitud de barres 20 m.
6 Motors puntuals/mòbils de 150 Kg.

Fossat d’orquestra
18 m. d'ample x 4,5 de fons (81 m2).

Altres dades
Pendent de l’escenari: ±2 %
Alçada des de pati de butaques a escenari 1,28 m.
Amplada de la platea a la 1ª fila d’espectadors: 19 m.
Possibilitat d'ampliar l'espai escènic mitjançant les plataformes del fossat d’orquestra.
Terra de l'escenari de fusta de pi d’Oregó amb camera d'aire i folrada de contraplacat, pintat de color negre.
Teló de boca de guillotina i cortina americana motoritzada velocitat variable.
Bambalinó de 19m. x 3,5 m.
Càmara negra: 12 cametes, 6 bambolines i 1 fons.
1 Tul gobelin negre de 20m. x 10m.
1 Ciclorama de 20 m. x10 m.
2 Ciclorames de 8 m. x10 m.
1 Pantalla de cinema de 12 m. x 8 m. d'alta reflexió.
2 Escales d’alumini de 3 trams, extensibles fins a 4 m.
1 Escala d’alumini de 3 trams extensible fins a 9 m.
1 Elevador hidràulic fins a 12 m.

Moll de càrrega
Cabuda per a camions de tres eixos i 15 m. de llarg. Amb una porta de 3,50 m. d’amplada i 2,85 m. d’altura. Escomesa elèctrica pera
unitat mòbil de
63 ampers amb corrent trifàsica. (41 kW.)

Elevadors
Tres elevadors mixtos, hidràulics i elèctric, simultanis o independents, de 6 x 2,5 m. amb una capacitat de càrrega de 1,5 tones
cadascun, assolint una càrrega total de 4,5 tones i una dimensió de 18 x 2,5 m.

Fossar d’orquestra mecanitzat amb tres plataformes simultànies o independents, amb cargols sense fi per situar a qualsevol alçada fins
a engrandir l’escenari en 18 x 2,8 m.
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Escenari format autitori
Conxa acústica
Conxa acústica de planta trapezoïdal de 218 m2 ampliable a 267 m2 mitjançant el fossar d’orquestra.

Amplada: 18 m. a la boca - 13,8 m. al fons
Fondària: 13,7 m.
Altura: 9 m. a la boca - 7,5 m. al fons

Parets, terra i sostre de fusta de faig natural ajustat a l'embocadura del teatre
Sostre auto-il·luminat amb 22,5 Kw de llum regulada
Capacitat per a més de 100 músics i 100 cantaires
Grades de faig ajustables en forma i altura a voluntat fins a 96 m2
100 cadires per músics i cantaires 8 taborets de contrabaix
60 faristols
27 llums per a faristols
Tarima faristol i llum pel director

Infrastructures
Camerinos
Dotats de megafonia i circuit tancat de televisió amb una capacitat total per a 150 persones
- 1 camerino individual amb llum natural, bany i telèfon
- 8 camerinos dobles amb 4 dutxes, 2 lavabos i 2 WC
- 2 camerinos col.lectius amb 8 dutxes, 4 lavabos i 4 WC

Vestíbul
400 m2 amb terra de travertí i 6,5 m d'altura amb il.luminació uniforme regulada en tota la seva superfície i dotat de megafonia. Anexes
al vestíbul es troben el guarda-roba, les taquilles i la cafeteria

Moll de càrrega i descàrrega
-Cabuda per a camions de 3 eixos i 15 mts de llarg
-Amb una porta de 3,50 m d'amplada i 2'85 m d'altura
-Escomesa d'electricitat per a unitat mòbil de 63 ampers x 3 fases.(41Kw)

Elevadors
-3 mixtos, hidràulics i elèctrics, simultanis o independents, de 6 x 2,5 m i amb una capacitat de 1,5 tones cadascun, assolint en total una
càrrega de 4,5 tones i una dimensió de 18 x 2,5 m.
-Fossat de músics mecanitzat amb tres plataformes simultànies o independents, amb cargols sense fi d'alta precisió per situar a
qualsevol alçada i agrandir l'escenari en 18 x 2,8 m.

Potencial elèctric
-Escomesa principal FECSA de 400.000 W
-Escomesa auxiliar ENHER de 160.000 W

Control general
-5 cabines tècniques de control al fons de l'amfiteatre.
-1 cabina i 1 taller de regidoria a l'escenari
-Control de sistema tancat de T.V.-Video. Tot el teatre monitoritzat, imatge i so.
-Control general de megafonia de tot l'edifici per sectors.
-Control de llum i so a les cabines tècniques.
-Cabines de premsa i traducció simultània i una cabina de control d'escena.
-Comandament de les parts elèctrica i motoritzada de la tramoia mitjançant consola.

Climatització
-7 climatitzadors independents per calor-fred amb sistema aire-aigua, amb 7 compressors capaços de produir 600.000 frigories /hora.
-Capacitat de producció d'aire calent fins a 800.000 m3/h
-Caudal d'ús normal més de 400.000 m3/h.

Comunicació interna
- 1 estació central CLEAR-COM (cabina regidor)
- 2 estacions remotes a cabines (llum i so)
- 9 petaques autònomes amb micro-cascs
- 10 Walkie-talkies amb auriculars i 2 micro-cascs
- Megafonia inerna a totes les instal.lacions
- Circuit tancat de TV.
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Comunicació externa
- Centraleta Telefònica digital Netcom Neris 64
- Operadora Crystal
- Terminals model Office 20
- 6 accessos bàsics, que corresponen a 12 línies externes

Sistema de traducció simultània Sennheisser
- 4 taules de traducció de 2 canals INTERKOM KA-2
- 8 micro-auriculars-mic per a traductors HME-1019
- 100 micro auriculars per a públic HDI1019 de 6 canals
- 1 receptor de 4 canals SI-1019-A

Cicrcuit tancat de TV
- 4 monitors JVC i 1 monitor Phillips a la cabina de control
- 3 càmares JVC òptica fixa
- 1 càmara JVC amb zoom i comandament a distància
- 1 mescladora d'imatge JVC
- 4 TV als camerinos amb imatge i so per al seguiment de l'espectacle
- 2 TV a l'escenari per als actors
- 1 TV a la cabina de regidor
- 1 TV a la cafeteria
- 1 TV a consergeria
- 2 TV a la sala d'assaigs
- 2 TV entre plantes
- 1 cap calent JVC amb capacitat per a motoritzar una altra càmara

Pianos
-Concert : Bösendorfer gran cua imperial (teclat expandit)
-Assaig : Kaway vertical de 1'20 m.
-Cafè Auditori: Youn Chang de mitja cua

So
Control:
1 Taula DDA INTERFACE 24/4/2
1 Taula SOUNDCRAFT SPIRIT LIVE 4 16/4/2 i 4 canals stereo
1 Taula TASCAM 8/4/2
1 C.D. TASCAM CD-401
1 C.D. NUMARK CDN-18 doble
1 MINIDISC SONY MDS-JE 480
1 Cassette TASCAM 112-b
1 Cassette TASCAM MK-11
1 Plat giradiscs
1 Magnetòfon de bobina oberta TASCAM
2 Multipistes TASCAM DA-38
2 Equalitzadors gràfics RANE GQ-30
1 Equalitzador stereo Audiològic 15 bandes
1 Multiefectes YAMAHA SPX-990
1 Porta de soroll BSS 404 de 4 canals
1 Compressor BSS 504 de 4 canals
1 Distribuïdor APHEX 1 in/4 out
1 patch pannel de microfonia de 30 línies de escenari a control.
1 Splitter 24 canals BSS

Amplificació:
12 Caixes JBL M-360
Cunyes monitorat escenari DAS ST-32
Caixes DAS M.I.-12
Etapes de potència JBL 6290
Etapes de potència DAS P-900

Microfonia:
6 micros de condensador AKG C 391 B amb CK-95
2 canons de condensador AKG CK-98
6 micros dinàmics SHURE SM-58
1 micro sense fil de mà SHURE beta 58
1 receptor SHURE LM DIVERSITY
2 micros NEUMAN KM-140
4 micros SHURE SM 90
3 SENHEISSER 441
3 Micros AKG c-411
4 D.I. BOX BSS AR 116
1 girafa amb boom extensible a 6mts
12 girafes SENHEISSER
6 Micros flexo AKG c580
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Il·luminació
Projectors:
32 P.C. Cantata 1.2Kw (Strand Lighting)
12 P.C. ADB 1Kw. (amb viseres)
5 P.C. Cadenza 2Kw.(Strand Lighting) amb viseres
15 Fresnel Cantata 1.2Kw. (Strand Lighting)
14 Fresnel (ADB) 2Kw. (amb viseres)
15 Retalls cantata 1.2Kw. 18/32º (Strand Lighting)
8 Retalls (Robert Juliat) 1Kw. 13/42º
2 Retalls Cadenza 2Kw. 12/22º(Strand Lighting) Pont de Sala
6 Retalls Alto 2.5Kw. 16/32º(Strand Lighting) Pont de Sala
1 Retall (ADB) 1Kw. 15/42º
6 Retalls Warp (ADB) 800w (12/30º) Pont de Sala
40 Carcases de projector PAR 641 Kw

Làmpades:
15 CP 60
20 CP 61
20 CP 62

18 Panorames (ADB) 1Kw. Asimètrics
8 Panorames CODA 3x500w Asimètrics(Strand Lighting)
1 Canó de seguiment SOLO CSI 1Kw.(Strand Lighting) amb trípode, dimmer i canvi de color mecànic
6 Scanners MARTIN PAL 1200 (làmpada MSR 1200)
Hi ha un total de 22 viseres pels projectors cantata(Fresnel i PC)

Regulació i control:
200 Dimmers digitals 3Kw. Model Solution 96. State Autonomation
6 Dimmers digitals 6Kw. Model Solution 96. State Autonomation
1 Taula de control Strand Lighting 520 i de 250 canals
24 Dimmers de 2.2kW ADB digitals (auxiliar)
1 Taula ADB cantor 48 canals (auxiliar)
1 Controlador MARTIN PROSCENIUM DMX per 512 canals

Infraestructura:
Possibilitat d'electrificar qualsevol barra contrapesada de l'escenari fins un màxim de 200 circuits de 2.5Kw.
24 circuits de 2.5Kw al terra de l'escenari
6 Circuits de 5Kw. Al fons de l'escenari
1 barra de trilite a prosceni amb 14 circuits de 2.5Kw.
1 Pont de sala amb 36 circuits de 2.5Kw a 17m. de la boca
Galeria elèctrica al primer nivell (10m.)amb 80 circuits de 2.5Kw.
10 carrers de llum lateral (5 per cada costat)de 6mts d'alçada i electrificats amb un total de 80 circuits.
6 trípodes
4 estructures de carrer de 3m d'alçada
4 Torres telescòpiques de 5m.
18m. d'estructura triangular d'alumini.

BARRA: DISTANCIA A BOCA
PONT SALA: -20'82 cm
MOTORITZADA PROSCENI: -70 cm
CONTRAPESADA BAMBALINÓ: 65 cm
CONTRAPESADA TELÓ: 105 cm
CONTRAPESADA AMERICANA: 126 cm

CONTRAPESADA
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

00: 181 cm
01: 207 cm
02: 203 cm
03: 282 cm
04: 322 cm
05: 362 cm
06: 364 cm
07: 404 cm
08: 492 cm
09: 531 cm
10: 571 cm
11: 611 cm
12: 656 cm
13: 697 cm
14: 716 cm
15: 793 cm
16: 814 cm
17: 885 cm
18: 905 cm
19: 944 cm
20: 963 cm
21: 1004 cm
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"
22: 1032 cm
"
23: 1090 cm
"
24: 1151 cm
"
25: 1170 cm
"
26: 1212 cm
"
27: 1232 cm
"
28: 1282 cm
"
29: 1342 cm
"
30: 1363 cm
"
31: 1423 cm
"
32: 1441 cm
"
33: 1488 cm
"
34: 1548 cm
"
35: 1588 cm
"
36: 1628 cm
Fins al fons de l'escenari 1840 cm
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4. Documents Espai Ridaura
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5. Documents Teatre de Tordera
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SALA GRAN
Característiques tècniques

LLUMS
1 Taula Celco Explorer
4 Dimmers Celco Fussion 1210 12 ch. 10 A/ch.
12 Retalls ETC 750 W 25º-50º
4 Retalls ETC 575 W 25º-50º amb portagobo i iris.
10 Retalls Lampo 1 Kw 15º-28º mod TE61/NG
10 Retalls Lampo 1 Kw 22º-40º mod TE60/NG
6 Retalls Lampo 1 Kw 12º mod TE62/NG
12 Multipar 575 W
18 Par64 1 Kw
12 PC Lampo TE21 1Kw
8 Fresnel Lampo TE22 1Kw (hi ha 9 viseres per aquests focus)
12 Asimètrics Lampo 500w
3 Projectors CGT bifocals 15/32 500w

SO
4 Micro Shure SM58
2 Sistemes inalàmbrics Shure LX24-58
2 Micro AKG C1000
2 DI’s IMG DIB-100
6 Peus de micro tipus girafa
1 Reproductor CD Tascam CD-201
1 Caixetí d’escena fix amb 24 XLR (tot femella)
1 Taula de mescla Allen & Heath GI2000 (24-4-2)
2 EQ Stereo Behringer Ultracurve DSP 8000
2 EQ Stereo Behringer Ultragraph Pro FBQ 3102
3 Caixes acústiques JBL SP 215-9 amb instal·lació fixa a boca (Cono de 15” + Tweeter
1.5” 131 dB SPL cada caixa)
2 Monitors JBL MR-902 (Cunyes amb cono de 8”+ 1”, 124 dB SPL)
2 Etapes Crown MA2400
1 Etapa JBL MPX 300
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SALA GRAN
Característiques tècniques

CONSIDERACIONS
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Les taules de control hauran de situar-se sense excepció a cabina.
No està permesa la col·locació o instal·lació de cap element escènic o tècnic a
platea.
Qualsevol tasca relacionada amb l’espectacle que no realitzi l’equip de la companyia
s’haurà de demanar per escrit i haurà de ser confirmada pel teatre.
El personal del Teatre Clavé queda exempt de la responsabilitat de tot allò que
correspongui a la realització de l’espectacle i que no s’hagi demanat prèviament per
escrit.
El personal de càrrega i descàrrega serà contractat amb un horari pactat prèviament.
Qualsevol variació en el compliment dels horaris per falta de puntualitat o altres
motius aliens al Teatre anirà a càrrec de la companyia.
Tenim a la vostra disposició el manual d’instruccions de la taula de llums en format
pdf (si no s’està segur del funcionament i de les característiques tècniques és millor
portar la vostra taula de llums amb les memòries ja fetes).
A continuació hi ha els plànols amb mides de l’espai escènic útil i els elements
escènics.
Hem de fer constar l’existència d’un piano de cua situat a escena (veure situació al
plànol adjunt).
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SALA GRAN
Característiques tècniques
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6. Documents Teatre de Lloret
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- 6 barres electrificades
- 8 barres motoritzades
- 1 teló tallafocs
- 1 bambalinon de boca
- 1 teló de boca, motoritzat
- 6 jocs de cametes i bambolines
- 1 teló de fons amb carril, manual
- 1 ciclorama PVC fosc 15 x 7,5
- llum blava
Llums
- 1 Taula de llums HYDRA SPIRIT
- 48 canals de dimmers (només disposa de 55 latiguillos spekon)
- 12 focus retall ETC 575 25º50
- 22 focus PC 1 Kw
- 20 focus PAR
- 12 pantalles asimètriques 1 Kw
- 68 grapes de focus
- 68 eslingues de seguretat
- 12 làmpades 575
- 12 làmpades 1000w
- 24 làmpades de par
- 24 làmpades T19
So
- 1 Eqüalitzador mx200 Dual rever
- 2 Eqüalitzador dbx 215/31
- 1 CD doble
- 4 micròfons Shure sm58
- 4 micròfons Shure sm58 sense fils
- 3 micròfons de conferencia Shure
- 2 micròfons Shure beta-53
- 2 petaques Shure beta-53
- 8 cables canon
- 8 Peus de micro S6B
- 4 intercoms amb cable Altair EM 201
- 2 intercoms sense cable Altair AM-100/2
- 1 Estació intercom Altair
- 1 Taula de so Soundcraft Analògica GB 2/32
- 1 Taula de so Soundcraft EPM 12
- 4 Altaveus 15" TSA
- 1 Subgreu TSA
- 4 Altaveus JBL EON auto-amplif. 515/230
- 4 Altaveus JBL EON auto amplif. Professional
- 4 Trípodes Adam Hall per altaveus
- 1 Etapa de potencia
- 1 Equip HIFI Kenwood
Video
- 1 Projector Sanyo PLC-X47
- 1 Pantalla de projecció motoritzada 12x6
- 1 Lent de projecció Sanyo S02Z
- 1 Aparell de DV
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7. Documents Teatre de Blanes
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Fitxa tècnica

Teatre de Blanes
Teatre de Blanes
C/Ample, nº26

Mides escenari:
Amplades: De boca :
Entre cametes :
A parets :
Entre columnes :

9,25 m.
8,00 m.
13,20 m.
9,30 m.

Fons:

Total a paret :
A columnes :
Corbata :

9,70 m.
8,50 m.
-1 m. ( inclosa la caiguda del teló
de boca)

Alçades:

De boca :
A pinta :
Sota pont:

5,15 m.
10,80m.
5,25 m.

Equipament:
Teló de boca de vellut ocre plisat, dues fulles de 5 x 5,50 m.
Obertura: americana motoritzada o guillotina contrapesada.
5 bambolines de 12 x 2 m.
5 parells de cametes de 2,40 x 6,25 m.
1 fons llis sencer de 12 x 7,20 m. situat a 7,10 m. de la boca (+ 1 00
mts. de corbata).
1 fons plisat de dues fulles amb obertura americana de (7 + 7) x
5 50m situat a 6 80 mts. de la boca (+ 1 00 mts. de corbata).
1 ciclorama gris clar de 12 x 5,50 m. situat a 7 20 m. de la boca (+
1 00 mts. de corbata).
3 barres manuals lliures, a boca, centre i foro.
Tapís de dansa negre mate (4 peces de 10 x 2mts).

Llums:
Taula Computeritzada Hydra Scan de 250 canals i 512 atributs (48
faders programables)
48 Canals de Regulació 3 Kw. Strong Power 6-3-TR DMX
5 barres motoritzades electrificades amb 18 linies
a 0,50 , 1,95 , 3,45 , 4,85 i 6,30 m. de la boca (+ 1 00 m. de
corbata). Carrega : 500 Kg.

98

Fitxa tècnica

Teatre de Blanes

30 PC 1Kw. Strong STR-650-1000-V (lent martelé) amb portafiltres i
viseres
10 Retalls Strong 1 kw. STR-650-1000-R+PF (14º-41º) amb
portafiltres, 6 portagobos (mida B) i 4 iris.
6 retalls (HPL 575) ETC Source Four JR (25/50º) amb portafiltres, 6
portagobos (mida M) i 6 iris.
18 Panorames asimétrics Spotligth Domino 1000 Wts. Amb
portafiltres
36 Projectors Par 64 amb portafiltres.
8 carrers de dansa de 3 mts d alçada amb potes desmontables
i argolles superiors per penjar-les amb cadena de la 1a. Galeria.
Canó Robert Juliat Buxie 1124 D amb làmpada MSD 575
Máquina de boira ANTARI H-Z 400W DMX
Distribució de les 156 línies de corrent:
- 18 per cada una de les 5 barres motoritzades.
- 18 al pont frontal.
- 6 línies per cada un dels 6 caixetins distribuïts pel perímetre
de l escenari.
- 12 línies a la primera galeria.
Dmx: 1 línia al control, 1 a l escenari (hombro dret de l actor) + 4
sortides (galería dreta, galeria esquerra, hombro dret i hombro
esquerra)

So
Taula digital 16 entrades i 6 sortides Yamaha 01V96
2 equalitzadors gràfics 2 x 31 BSS FCS-966 (OPAL)
Compac Disc Grabador/reproductor Tascam CD-RW700
Mini Disc Grabador/reproductor Tascam MD-350 (amb autopausa)
2 Reproductors Compc Disc Tascam CD-X1700 ( amb autopausa,
llegeixen MP3)
2
1
4
1
1
2
2
1

micròfons Shure SM-58
micròfon Shure SM-57
micròfons de condensador RODE NT5
microfon inalàmbric Shure SM58 PGX (mà)
microfon inalàmbric Shure WL93 PGX (solapa o diadema)
peus de micro llargs
peus de sobretaula
peu de micro curt

P.A.
Nexo (2 PS-15 a boca d escenari i 2 PS-15 amb un retard de 8 6 mts
al pont frontal) amb els seus processadors Nexo MK2 i etapes
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Camco, model Vortex 6 i Vortex 4. Processador Xilica DCP-3060
pels retards
Monitoratge
4 monitors (Nexo PS-10) amb els seu processador Nexo MK2 i 2
etapes Camco, model Vortex 2.6 per poder fer 4 envios.
Mànega cabina/escenari amb 24 envios + 8 retorns (caixetí a
l hombro esquerre de l actor).
Els retorns al control estan mecanitzats 6 amb Jack Stereo i 2 amb
XLR femella.
Sistema de Walkies Yaesu VX-246 UHF, 16 canals (4 unitats) amb
auriculars

Descàrrega:
L escenari està en un primer pis (5 5mts de desnivell) Això provoca
una descàrrega lenta que s ha de preveure.
Per la porta principal hi ha un ascensor convencional (porta de
80x197cm. i mides internes de: 97cm. d ample x 140cm. de fons x
210cm. d alçada). Això vol dir creuar el vestíbul a peu pla fins
l escenari (uns 30 mts.) Per descàrregues amb poc material és el
camí més ràpid.
La part posterior de l escenari disposa d una porta de 240cm. d alçada
x 235cm. d amplada amb un desnivell de 5 5mts. sobre el carreró
posterior del teatre. Montat a una viga extensible hi ha un motor que
pot carregar 500 kg. , per salvar aquest desnivell. Aquest sistema és
força lent (és un motor de cadena amb ganxo) i com que el motor,
cadena i ganxo ocupen un espai la alçada de la peça a elevar no pot
passar de 180 cm.
Tot i així hi ha cert material que és més ràpid i fàcil pujar-lo per
l escala. El pis inferior a l escenari disposa d una porta de 170 cm.
d ample x 200 cm. d alt que dona a unes escales que accedeixen a la
sala.
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