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en el següent enllaç podreu trobar l’última versió
de la fitxa tècnica del teatre i el plànol en .dwg:

https://tinyurl.com/espaiamistat

1. RELACIÓ DE MATERIAL
Il·luminació:
Control i regulació:
-

72 Canals de Dimmer digitals de 3Kw Strong

-

2 Splitter DMX (línia DMX a cada barra)

-

Taula de llums LT Piccolo 24/48 programable de 96 Ch

-

Monitor TFT Taula de llums amb entrades VGA i vídeo

-

Taula de llums manual de 6CH (llum de sala) Strong

Projectors:
-

6 Retalls de 1200w 16-35º Robert Juliat

-

6 Retalls de 1200w 11-26º Robert Juliat

-

6 Retalls de 1200w 28-55º Robert Juliat

-

22 PC 1kw Strong amb viseres

-

8 Panorames asimètrics 1Kw

-

24 PAR64 1Kw CP62/CP61/CP60

-

15 Parled RGB 3W

-

1 Canó de seguiment HMI 575W

-

4 PAR36

Altres:
-

1 Làser 200 pro Prolight

-

1 Màquina de fum Magnum 2500

-

15 Llums Faristols leds (Mighty bright)

-

4 Carrers de 3 metres d'alçada mòbils

-

6 Peanyes

Àudio:
PA:
-

4 Caixes de PA AM7215 JBL (2 a cada costat volades)

-

2 Etapes Crown de 2Kw

Monitoratge:
-

4 Monitors EV ZLX12P

-

2 Monitors JBL PRX715

Control:
-

1 Taula de so digital Midas M32R

-

1 Caixetí d’escenari S32

-

1 Reproductor CD doble Denon (amb autopause)

-

1 Auriculars SRH440 Shure

-

1 Limitador de PA CESVA LRF-04 a 90dB (Precintat)

Microfonia:
-

2 Micròfons inhalàmbrics de mà Sennheiser ew100 G3

-

2 Micròfons inhalàmbrics de petaca Sennheiser ew100 G4

-

2 Micròfons de diadema HS2-1 Sennheiser

-

3 Micròfons SM58 Shure

-

4 Micròfons SM57 Shure

-

2 Micròfons SM81 Shure

-

2 Micròfons C3000 AKG

-

2 Micròfons C2 Behringer

-

1 Micròfon D112 AKG

-

3 Micròfons e604 Sennheiser

-

6 DI BSS AR133

-

4 Peus de micro (sense girafa)

-

8 Peus de micro girafa

-

6 Peus de micro girafa (curts)

Vídeo:
-

1 Projector Sanyo PLC-XF1000 10.000 lúmens XGA

-

1 Reproductor DVD Tascam

-

1 Pantalla de projecció de 10x7 metres motoritzada

-

1 Pantalla de projecció de 6x3 metres motoritzada

-

1 Connexió per ordinador VGA a escenari i cabina

-

1 Extensor d’HDMI per ethernet
(No disposem d'ordinador per disparar les projeccions)

Maquinària:
-

1 Teló negre motoritzat a la boca d'escenari obertura americana

-

1 Teló de fons negre amb obertura americana

-

4 Jocs de cametes a la italiana (muntades sobre guia tipus Klein)

-

4 Bambolines

-

5 Barres electrificades i motoritzades, càrrega màxima 400Kg (2 a sala)

-

1 Barra motoritzada, càrrega màxima 400Kg

-

2 barres de tiró manual

* L’espai no disposa de caixa escènica, càmera negra fixa i amovible.

Altres:
-

1 Intercom inhalàmbric Altair composat per 1 estació base a control i 3
petaques

-

1 Piano de mitja cua Yamaha

-

36 Faristols metàl·lics + 1 direcció

-

8 Tarimes Nivoflex 2x1m (potes a 30cm i a 60cm)

-

1 Torre elevadora Genie unipersonal

-

4 Taules rodones 1,20 metres de dímetre

-

2 Taules rectangulars 180x70

-

10 Taules rectangulars 75x50 (altura regulable)

-

90 Cadires plegables

-

1 Sistema cortinatges mòbils a 180cm i 300cm alçada Easydrape amb un
total de 12ml

-

6 Contrapesos de 15 Kg

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA SALA
-

Aforament màxim 299 localitats

-

Boca del teatre de 10,8 m x 5,2 m d’altura

-

Fondària escenari 9m

-

Sala climatitzada

-

Pati de butaques recul·lable automàticament

-

Llum de sala regulable d'intensitat

-

Camerino amb penja-robes, taquilles, miralls il·luminats, 2 dutxes amb aigua
calenta i WC

-

Passadís de càrrega i descàrrega d'accés directe a l'escenari de 22 metres
de llarg amb porta de 240 cm d’altura per 100 cm d’amplada.

-

L’accés per la porta principal te una porta de 200 cm d’altura per 132 cm
d’amplada.

-

Cabina tècnica a la part superior de la grada tancada i amb o sense vidres

3. MESURES DE SEGURETAT
-

L’Espai l’Amistat disposa d’un document PAU (Pla d’Autoprotecció) implantat
i actualitzat, al que tots els usuaris deuen observança i compliment.

-

És obligatori per a tots els usuaris la utilització dels EPI necessaris per
desenvolupar la seva activitat

-

Tots els usuaris del teatre han de tenir en compte les instruccions i
observacions que el personal del teatre els pugui fer en tot allò que es
refereix al correcte funcionament de l’equipament, i en especial, a una
eventual evacuació en cas d’emergència

-

Les companyies actuants hauran de presentar amb anterioritat a la data de
l’actuació a l’oficina tècnica del teatre una fitxa tècnica de l’espectacle que
reculli tota la informació que aquesta consideri necessària per tal de planificar
l’actuació i establir les mesures de seguretat oportunes.

-

En caràcter general queden prohibits els elements de pirotècnia, foc, fum i de
llançament incontrolat de confeti. En els casos que l’espectacle inclogui
elements d’aquest tipus, a la fitxa tècnica de l’espectacle hi han d’estar
degudament recollits i referenciats per tal que l’oficina tècnica del teatre
pugui validar-ne l’ús i establir els protocols d’actuació necessaris.

4. PLÀNOL

5. ACCESSOS AL TEATRE
Entrada principal:
L’entrada principal del teatre està situada al carrer Sant Antoni, 60 (coordenades:
41.490085, 2.359030).
En aquesta ubicació només s’hi pot arribar amb vehicles amb una MMA igual o
inferior als 3.500 Kg.
En el cas de furgonetes o camions de gran format amb MMA inferior als 3500 Kg es
recomana accedir al teatre per la NII i entrar al poble pel carrer Ponent (Ponent,
Indústria, Riera de Premià, Gibraltar, Pl. Ajuntament i Sant Antoni)

Enllaç: https://goo.gl/maps/eXWLUk4Pyok
Entrada de càrrega i descarrega:
Aquesta entrada està situada a carrer de l'Eixampla, 10 (coordenades: 41.489597,
2.359038) i dóna a la part posterior del teatre i amb un accés directe a l’escenari a
traves d’un passadís de 22 metres de llargada.

Els vehicles amb una MMA superior al 3500 Kg hauran d’accedir el teatre per la NII i
fent marxa enrere pel carrer de l’Eixample, motiu pel qual els dies previs a la seva
arribada hauran de posar-se en contacte amb la Policia Local de Premià de Mar
(carrer Ramon Llull, 41 / Tel. 93 741 74 22) perquè els autoritzi a fer la maniobra.

Aparcament:
El teatre disposa d’una plaça d’aparcament reservat per a un cotxe, amb petició
prèvia mínim una setmana abans de la seva utilització a la direcció del teatre.
Premià de Mar disposa de dos aparcaments públics, un de pagament i un altre de
gratuït.

Pagament:
Aparcament soterrat i vigilat a tres minuts caminant des del teatre, situat a la Plaça
del Països Catalans, amb l’entrada pel carrer de la Unió, 19 (coordenades:
41.491961, 2.358124) i per a vehicles amb una alçada màxima de 2,2 metres.

Gratuït:
Hi ha un aparcament gratuït habilitat a uns 12 minuts caminant a La Salle, al carrer
de l'Abat Oliva, 17 ( coordenades: 41.488925, 2.349885)
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