
ANNEX 1 
 
 
CARACTERÍSTIQUES ESCENARI AUDITORI DEL CENTRE CULTURAL LA MERCÈ 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Sala d’actes i espectacles del Centre Cultural la Mercè: La Mercè és un equipament  municipal que inclou activitats diverses com l’Aula d’Humanitats, l’Escola 
Municipal d’Art i Exposicions. L’Auditori era antigament l’església del convent de la Mercè  (S.XVI). Conserva els trets més representatius de la nau gòtica, un teixinat 
de fusta policromada que recrea el gust medieval i una col·lecció de tapissos monumentals contemporanis teixits a l’Escola d’Art del Centre que basteixen els murs de 
pedra vista.  
 
L’espai està equipat amb un escenari de 70 m2 (10 m d’amplada per 7 m de fons), ampliables, disposa d’equip de so i il·luminació escènica perimetral. A l’esquena de 
l’escenari, un espai intermedi comunica amb la Sala Polivalent, on hi ha situats els vestuaris per als actors/intèrprets. La sala té bona visibilitat, ja que disposa de 
grades a la platea i al cor, i una bon acústica. Està situada a la planta baixa i s’hi accedeix a través d’un vestíbul que s’obre a la plaça i també des del claustre. 
 
Capacitat  auditori: 252 localitats 
Cadires encoixinades no fixades al sòl  
Aire condicionat  
Entrada i accés adaptat    
Alçada escenari: 0.80 m. 
Mides escenari: 10 x 7 m (amb taló de fons i cametes queda 8 x 6)., fet de tarimes rosco negres (NO S’HI POT CLAVAR , FORADAR O PINTAR) 
Estructura suport amb 4 motors 1000kg :”mirar mides plano” 
Alçada: 4,75 des del terra de l’escenari fins a la barra inferior de l’estructura 
Alçada del sostre: 13 m 
Els extrems laterals de l’escenari coincideixen amb la paret de l’Auditori 
La càrrega i descàrrega e realitza per la porta principal i a peu pla 
 
MATERIAL TÈCNIC: 
 
1. Il·luminació:  
35 Canals de dímer LT ,Totem 
17 pc’s Strong 1000 W 
4 Retalls  ETC  575 FOUR JUNIOR ZOOM 575 W 
8 PAR 1000W 
24 circuits a l’estructura suport, 3 barres amb xucos strong : 8 frontal ,8  
centrals ,8 contra. 
Taula de llum PICCOLO 12, 48 CANALS 
Taula de llum 6 canals  WORK L6 DMX sèrie 2 (control llum de sala). 
 
2. So 
Taula de mescles YAMAHA 01.  
4 caixes DAS DS-15 autoamplificades 
1 caixa  DAS DS-15A autoamplificada 
2 monitors autoamplificats DAS DR112A + trípode  
Reproductor de cd doble (cda , mp3 , usb.....)GEMINI CDMP 2600 
Reproductor MiniDisc sony MDS-JE330 
2 micros AKG dinàmics 
2  micros shure sm58 
2 micros akg de condensador percepcions  
1 micros shure PG58 inalàmbric 
2 sistemes inalàmbrics shure SLX1 amb micro de solapa. 
7 peus de micro  
2 D.I behringer 
 
3.Imatge 
 
- videprojector CHRISTIE DS 650.Penjat al frontal de l’estructura (NO ES POT MOURE) 
- òptica  PRO .DESIGN F30 SX  1.3 – 1.7 (EN13) 
- 1 Pantalla projeccions (frontal/retro) 3 x 4 m. Te peus i també es pot penjar de l’estructura.  
 
4.cortinatges 
 
8 cametes de 1,40 x 5m 
2 cametes de 2,5 x 5 
1 taló de fons 2 peces de 6 x 5m 
 
5. Altres materials 
 
-Escala tres trams de 6m. i arnés de seguretat 
-11 Tarimes rosco 2 x 1 de tisora 
-Piano Yamaha C7 
 
Mobiliari:  
 
Taules, cadires... 
 
Responsabilitat civil:  
 
L’Ajuntament de Girona té concertada una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix totes les activitats de l’Ajuntament independentment del lloc a on es facin i així 
com del personal que treballa per a l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 


