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JUSTIFICACIÓ

Aquesta memòria tècnica presenta una visió conceptual de les necessitats
previstes en quan a l’escenografia de la Sala Històrica de la Patronal.
La sala històrica de la Patronal acull un escenari i una grada amb cadires,
dissenyada com espai polivalent per acollir diferents actes culturals o
manifestacions de les arts escèniques de petit format.
Actualment, l’escenari presenta un aspecte desfigurat a causa del poc
manteniment, la quantitat d’usos que s’han fet i el deteriorament pel pas del
temps. A més a més, l’escenari es composa de tarimes mòbils que, d’una
banda, comencen a fer molt soroll i/o grinyolar, i, en segon lloc, s’ha anat
deteriorant amb el pas dels anys i en algunes zones comença a ser preocupant
pel que fa a la seguretat de les persones que puguin passar per damunt de
l’escenari.
L’escenografia de la Sala Històrica de la Patronal necessita urgentment una
transformació total.
En cap cas es tracta d'una dotació desproporcionada, sinó que ha estat
confeccionat amb un criteri realista d'ús i explotació de la Sala.

I- OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte d'aquest document és la descripció de l’escenografia necessària per a
la Sala Històrica de la Patronal, propietat de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès, i es redacta a petició de la Propietat.

I- EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ

La instal·lació objecte d'aquesta memòria es troba ubicada a l’avinguda de Pau
Casals, al municipi de Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental.

II- TIPOLOGIA DE LA SALA

La Sala Històrica de la Patronal és un espai, bàsicament, rectangular, on
s’ubica, d’una banda, un escenari, i, de l’altra, una grada desplegable amb 206
cadires. Es tracta de canviar els elements escenogràfics existents per uns de
nous que garanteixin el ple funcionament de la sala com a espai polivalent on
es puguin realitzar presentacions, projeccions, obres de teatre o concerts de
petit format. Es tracta de convertir la sala històrica de la Patronal en l’espai
cultural de referència de Sant Quirze del Vallès i que actuï com a petit auditori.

I ESCENARI FIX
La Sala Històrica de la Patronal necessita un escenari fix complet de 10 metres
de boca per 6 metres de fondària amb una alçada de 0,8 metres.

Per aconseguir aquest escenari fix, cal donar cobriment a les següents
necessitats:

- Construcció, subministrament i instal·lació a obra d’una estructura metàl·lica
de 10 metres de boca x 6 metres de fòrum, amb alçada de 80 centímetres.
Aquesta estructura serà la base del suport per al terra escènic de fusta. La
estructura s’ha de realitzar amb perfils metàl·lics mitjançant tubs de ferro
estructurals de les dimensions necessàries. Ha d’estar formada per pilars
agafats al terra amb plaques inferiors amb spirrots o tacs químics, així com
bigues transversals i horitzontals entrellaçant-se unes amb altres. Tots els tubs,
han d’estar soldats entre ells. La terminació de boca del escenari s’ha de
realitzar mitjançant un passamà de 80 mm d’amplada i 4 mm de gruix a tota la
seva longitud estructural. Tota l’estructura ha de ser pintada amb una capa
d’imprimació antioxidant. Les mides totals de l’escenari, seran de 60,00 metres
quadrats.

- Subministrament i instal·lació a obra d’un terra escènic mitjançant taulells
contraplacats fenòlics WBP de 21 mil·límetres de gruix amb superfície superior
antilliscant. El terra ha d’estar posat i cargolat a l’estructura metàl·lica
construïda per tal efecte. Les mides totals del terra han de coincidir amb la de
l’estructura metàl·lica, i seran de 60,00 metres quadrats.

- Construcció, subministrament i instal·lació a obra d’una barana de protecció a
la part de fòrum de l’escenari de 10 metres de longitud i 1 metre d’alçada.
Aquesta barana ha d’estar construïda mitjançant tubs de ferro de D48 x 2
mil·límetres i estarà agafada a la estructura metàl·lica que sustenta el terra de
l’escenari fix.

- Construcció, subministrament i instal·lació a obra de dues escales
desmuntables a banda i banda de la part de fòrum de l’escenari. Cada escala
ha d’estar construïda mitjançant perfilària de ferro, amb mides de 800
mil·límetres d’amplada x 800 mil·límetres d’alçada i 5 esglaons de taulell fenòlic
WBP de 21 mm amb superfície antilliscant.

- Confecció, subministrament i instal·lació a obra d’un faldó frontal a l’escenari.
Aquest ha d’estar confeccionat amb teixit escenogràfic obscurant, de 300
gr/m2, cotó 100%, ignifugat M1, amb velcro a la part superior, frunzit al 50%,
amb doblec simple als costats i doble beina a la part baixa. De mides 10 metres
de llarg x 80 mil·límetres d’alçada.

II CÀMERA NEGRA
L’escenari fix ha de contemplar la càmera negra amb cortinatges i sistemes de
guies manuals, necessària per a les representacions teatrals. A causa de
l’experiència del funcionament ordinari i les utilitats que se li dóna a l’espai, ens
decantem per muntar un sistema de cambra negra a l’alemanya, ja que amb el
sistema convencional de cametes, és molt complicat aforar les visuals interiors,
donant un aspecte de descuidat, a més de no donar la intimitat que els actors
necessiten per a la representació del seus espectacles. A causa de la limitació
d’entrades a escenari amb un sistema a l’“alemanya”, es requereix un
mecanisme mòbil d’accionament manual per poder permetre entrades i sortides
a escena tant per la boca com pel fòrum d’escenari. S’han de contemplar les
següents necessitats tècniques:

- Subministrament i instal·lació a obra d’una guia metàl·lica d’accionament
manual per a la sustentació de la càmera negra.

- Subministrament i instal·lació a obra d’un varal de ferro de 10 metres de llarg,
48 mil·límetres de diàmetre i 2 mil·límetres de de gruix per penjar el carril
manual de teló de fons. S’han d’incloure ancoratges necessaris al sostre de la
caixa escènica.

- Construcció, subministrament i instal·lació a obra d’un carril manual per teló
de fons.

- Confecció, subministrament i instal·lació a obra de dos teixits escenogràfics
obscurants, de 300 gr/m2, cotó 100%, ignifugats M1, frunzits al 50%, amb tritxa
a dalt, traus per al lligat amb cintes, doblec simple als costats i doble beina a la
part baixa. De mides 6 metres de llarg x 5 metres d’alçada.

- Confecció, subministrament i instal·lació a obra d´un teló de fons amb doble
fulla en teixit escenogràfic obscurant, de 300 gr/m2, cotó 100%, ignifugat M1,
frunzit al 50%, amb tritxa a dalt, traus per al lligat amb cintes, doblec simple als
costats i doble beina a la part baixa. De mides 11 metres de llarg x 5 metres
d’alçada.

