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Fitxa tècnica

■■ Projecte i direcció d’obra: 
Josep Llinàs, Josep Llobet, Pedro Ayesta, 
Laia Vives (arquitectes)
■■ Direcció i execució d’obra 
i control de qualitat: 
Oficina tècnica Municipal
Miquel Autet (arquitecte tècnic)
■■ Coordinació de seguretat i salut:
Enric Bofill (arquitecte tècnic). 
Servei de Prevenció Gaudí, SL
■■ Constructora: 
FCC Construcción, SA
■■ Cap d’obra: 
Jordi Clusellas
■■ Disseny acústic: 
Audioscan
■■ Instal·lacions: 
GPO
■■ Estructures: 
Jordi Bernuz
■■ Foto: 
Antoni Anguera
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■■■ Què significa fer un teatre? Fer un 
teatre és més que fer un edifici. Té una 
projecció social i urbana més enllà de la 
construcció estricta. I més un teatre com 
aquest, què és el teatre d’una ciutat tan 
activa, culturalment parlant, com és Vic.

Des que es va tancar, fa anys, l’anterior 
teatre, del qual ha pres el nom, la ciutat no 
disposava de cap escenari. Això significa 
que l’Atlàntida serà un dels pols d’atrac·
ció cultural de la ciutat, una peça que ha 
d’estar ben encaixada en la trama urbana 
per al seu bon funcionament. Serà també 
una icona, un símbol d’aquesta cultura 
que representa, un edifici que es mostrarà 
amb orgull als visitants. Finalment, un 
teatre és sempre festa, un espectacle al 
qual s’hi va a gaudir, a celebrar o a lluir.

El teatre de l’Atlàntida sembla pensat 
a partir d’aquestes premisses funcionals 
i representatives. Situat en un lloc una 
mica incòmode, d’inici, entre els patis 
posteriors d’antigues cases senyorials, al 
límit del casc antic, i una terra de ningú 
per urbanitzar a la vora d’un parc, s’encai·
xa entre aquests dos paisatges tan dispars 
fent pujar i baixar el pla de la coberta per 
no molestar allà on cal que sigui baixa i 
per agafar presència allà on s’ha de veure. 
La possibilitat d’accedir des del pati de 
l’actual escola de música al nou recinte el 
relliga a la ciutat. D’altra banda, els alts 
volums de superfícies de zenc i de coure 
i alumini daurat el relacionen focrmal·
ment amb els edificis de l’entorn i a la 
gran escala, àmplia i oberta, del parc, cosa 
que li confereix la presència i representa·

tivitat que se li demana.
El caràcter festiu li ve donat per la tex·

tura daurada del tancament de la caixa 
escènica però, sobretot, pel tractament 
del seu interior, on s’accedeix per un 
porxo que dóna pas als diferents foyers 
que es van situant a diferents nivells fins 
a arribar als accessos de les sales, en un 
viatge descendent a una Atlàntida poc 
mítica i poc verdagueriana i, en canvi, 
força arquitectònica, que no et transporta 
al fons del mar, sinó als països nòrdics. Si 
l’exterior l’associaria a Asplund –o també 
a Hans Scharoun, de la Filarmònica de 
Berlín– els vestíbuls, sales i foyers són 
d’una despullada i precisa elegància 
danesa i les platees recorden la calidesa 
natural d’Aalto. Però amb personalitat 
pròpia: la complexitat espacial dels 
foyers, espectacular, és molt diferent de 
l’estricta ortogonalitat d’Arne Jacobsen, 
per exemple; i els motius decoratius fets 
amb pa d’or del sostre de la platea del 
teatre volen crear llaços afectius amb els 
osonencs, ja que representen la topogra·
fia del Collsacabra, en concret de l’entorn 
dels cims de Bellmunt, Puigsacalm, 
Cabrera i Pla d’Aiats.

Detall constructiu (vegeu pàgina 60)
I què significa fer una escola de música? 
Una escola de música és una construcció 
molt exigent i complexa, des del punt de 
vista del so. Cada aula ha de tenir bona 
acústica i alhora estar al més aïllada pos·
sible de les altres. Si la bona acústica de 
les sales de concerts depenen de càlculs 

Zenc, coure 
i alumini
El nou Centre d’Arts Escèniques d’Osona, l’Atlàntida, 
és una continuació de la ciutat i un punt d’unió amb l’espai 
natural

Josep Olivé
informatiu@apabcn.cat

... una Atlàntida poc mítica i poc verdagueriana i, en 
canvi, força arquitectònica, que no et transporta al fons 
del mar, sinó als països nòrdics

 

complexos i de la intuïció dels especialis·
tes, totes dues coses difícils d’explicar en 
un article com aquest, la tècnica que es fa 
servir per a les aules és més senzilla, més 
evident, i per això la volem mostrar.

Per tal de no crear ressonàncies en un 
espai de dimensions reduïdes, les parets 
que les delimiten no han de ser paral·
leles, com així s’ha fet. I perquè el so no 
traspassi els seus límits, la caixa aïllada 
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Una escola de música és una construcció molt exigent 
i complexa, des del punt de vista del so

ha de ser contínua, sense ponts acústics, 
la qual cosa és més difícil d’aconseguir, ja 
que va en contra de la llei de la gravetat. 
En aquest edifici s’ha resolt de la manera 
següent: el terra és una llosa flotant que 
descansa sobre un panell acústic Arko·
bell i una làmina de polietilè que envolta 
la llosa en els extrems perquè no entri en 
contacte amb els paraments verticals. 
Una estructura de cartró·guix amb llana 

de roca a l’interior folra totes les parets 
d’obra de fàbrica. 

És curiós fer notar que, en façana, 
l’aïllament acústic, en doblar per dintre 
l’aïllament tèrmic, minimitza els ponts 
tèrmics que tindria el tancament. Les 
fusteries de les finestres de les aules estan 

pensades per extremar l’aïllament acús·
tic, amb dos vidres, un d’exterior fix de 
8 mm, una cambra d’aire d’uns 45 cm de 
mitjana, on es col·loca la protecció solar, i 
un doble vidre amb cambra a les fusteries 
interiors practicables d’alumini, amb 
vidre laminat amb tractament acústic. 
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El fals sostre és igual de complex, perquè 
està compost d’uns suports amb sistema 
antivibratori que aguanten un doble 
panell de llana de roca, dues plaques de 
cartró guix, amb una làmina polimèrica 
Tecsound 70, aïllant acústica, entre les 
dues capes i per sota un altre panell, en 
aquest cas de fibra absorbent, separat del 
primer per una cambra d’aire de 10 cm. 
Les portes de les aules també estan disse·
nyades per aïllar acústicament els passa·
dissos. Són d’un tipus semblant a les dels 
estudis de gravació o de ràdio, amb galzes, 
marxapeus i elements elàstics interiors 
que impedeixen el pas del so a través de la 
junta fulla·marc.

Tot en un sol volum
L’agrupació d’un programa tan extens i 
variat com el que acabem de descriure en 
un sol volum –fragmentat però unitari en 
la seva composició volumètrica i formal– 
que inclou espais tan variats, amb una 
complexitat i una irregularitat molt ele·
vada –alguns, les aules per requeriments 
acústics, com ja hem dit; altres pel plaer 
de sentir l’espai, com en els foyers– és 
una tasca gens senzilla que en l’Atlàn·
tida s’ha resolt molt bé. La construcció, 
sense ser protagonista en cap moment, 
té el mèrit de no ressentir·se d’aquesta 
complexitat espacial. L’estructura és 
una llosa massissa sobre pilars de for·
migó armat, a excepció dels àmbits que 
requereixen gran llums lliures, com les 
sales i escenaris, on s’ha resolt amb pilars 
i encavallades metàl·liques. I per a les 
envolupants (tancaments i coberta) s’han 
escollit sistemes bastant tradicionals que 
permeten adaptar·se a les irregularitats 
amb relativa facilitat. 

Per acabar,  les instal·lacions que, a 
més de les característiques especials de la 
caixa escènica, ocupen molt d’espai (dels 
10.800 m2 construïts, aproximadament 
un 10 % són per contenir instal·lacions) 
es recullen en l’embolcall unitari i només 
es perceben allà on és inevitable, en la 
sempre volguda contenció formal de l’ar·
quitectura de Pepe Llinàs. ■

La construcció, sense 
ser protagonista en cap 
moment, té el mèrit de 
no ressentir-se d’aquesta 
complexitat espacial
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■■■ Construcció i acústica
L’Atlàntida constitueix una edificació 
paradigmàtica per constatar l’aplicació 
de solucions constructives amb altes exi·
gències acústiques. Hi ha requeriments 
de tot tipus per als diferents espais, des 
de l’escola de música i les seves aules que 
necessiten un alt grau d’aïllament acús·
tic, a les sales d’audició en què s’afegeix 
el requeriment de bon comportament del 
so, i tot passant pels espais generals de 
circulació i vestíbuls en què es requereix 
una bona absorció del soroll.

A les aules les divisòries estan dobla·
des, el terra és flotant, el sostre suspès, les 
finestres són dobles, i les portes estan pro·
veïdes amb uns dispositius de guillotina 
inferior per assegurar el tancament acús·

Un edifici que són tres

L’edifici és la suma de tres equipaments, que el projecte 
encaixa en una unitat edificatòria complexa i que esdevé 
un referent cultural de la ciutat, de difusió, de producció, 
d’intercanvi

Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat

El nou centre d’arts escèniques d’Osona  és la suma de l’auditori, l’escola de música
i el teatre, que ha requerit solucions constructives amb altes exigències acústiques

tic en tancar·se. Els tancaments, a més, 
no són regulars i ortogonals, sinó sovint 
esbiaixats i formant cantonades impossi·
bles atenent a raons físiques per a un bon 
comportament de la sonoritat de l’aula. 
El resultat és que els paraments verticals 
i horitzontals conformen una mena de 
bombolla pròpia i independent respecte 
de les sales veïnes, i totes elles allotjades 
en l’esquelet resistent de l’estructura de 
l’edifici. 

A l’auditori, s’ha modelitzat les dimen·
sions dels espais, les seves proporcions, 
les geometries dels tancaments, i els 
materials de les superfícies, per analitzar 
el comportament interior del so i la seva 
qualitat. Aquest aspecte cal resoldre’l 
per a les diferents configuracions de la 
sala, que té una important tecnificació 
que permet canviar les composicions de 

l’escenari amb plataformes que s’eleven i 
esglaonen, i també de les graderies retràc·
tils, retirables si s’escau, segons tipus de 
concert i format.

Les exigències acústiques ha calgut 
aplicar·les també en l’execució de les 
instal·lacions, d’una banda per a la ubica·
ció i el tractament de les sales tècniques, 
amb bancades, amortidors silenciosos... , 
i d’altra banda en els traçats dels conduc·
tes i canonades, amb sistemes de suport 
antivibratoris, unions elàstiques, passos 
a través de paraments...

Auditori + escola música + teatre =
centre d’arts escèniques
L’edifici és la suma dels tres equipaments, 
que el projecte encaixa en una unitat edi·
ficatòria complexa i que esdevé un refe·
rent cultural de la ciutat, de difusió, de 
producció, d’intercanvi... polivalent i amb 
espais adaptable a tots tipus de formats. 

El teatre (espectacular!) és l’equi·
pament de major superfície, amb una 
platea i amfiteatre proveïdes d’àmplies 
butaques, amb un acurat tractament 
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COnFiGurACiOnS AuditOridEtALL COnStruCtiu AuLES
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QUADRES D’AnALISI DE COSTOS

d’acabats, i una caixa escènica de grans 
dimensions i altura. En l’articulació dels 
espais l’estructura és present, de formigó, 
murs i forjats, i també metàl·lica. Les 
cobertes, de zinc sobre lloses inclinades 
de formigó. Les façanes, majoritàriament 
cegues, amb revestiments metàl·lics de 
coure·alumini. 

Es constata que l’obra ha comptat amb 
una execució acurada.  En particular, les 
exigències acústiques requereixen un alt 
grau d’especialització i control d’execució 
ja que una incorrecció, malgrat sigui pun·
tual, pot malmetre el comportament final  

del conjunt i comprometre’n el resultat. 
L’adjudicatari ha estat únic i s’ha comp·
tat amb industrials especialistes per als 
diferents treballs.

Òbviament la construcció amb altes 
prestacions acústiques té un major cost 
(de tecnologia, material i ma d’obra), 
que s’entreveu a les ràtios del quadre de 
pressupost, i que incideix tant en les divi·
sòries i acabats interiors com en les envol·
tants de façana i cobertes. La ràtio mitja·
na de conjunt es de 1.465 €/m2 PEM per a 
l’edificació, i s’emmarca dins els valors 
de referència per a aquesta tipologia de 

construcció, en què la repercussió sobre 
el m2 d’allò construït es correspon majo·
ritàriament a espais de grans volums, 
dimensions i singularitat.

La lectura del perfil de distribució del 
cost mostra els capítols amb major inci·
dència. La incidència de l’estructura és 
significativa ateses les lluns i les diferents 
geometries i plans de tancament de l’edifi·
ci, i en sumar·hi els fonaments representa 
prop d’un 30% del cost de conjunt. Altres 
conceptes representatius en l’import de 
conjunt són la coberta i les instal·lacions. ■

Teatre Ramon montanyà

Aforament:

Platea: 534 persones

Amfiteatre: 266 persones

Auditori Joaquim maideu

Aforament:

Configuració concert simfònic: 274 persones

Configuració cambra: 328 persones

Configuració conferències: 384 persones

Escola de música:

Aules 49

teòrica 13

Corda i vent 17

Piano 11

Cant 3

Cambra i cor 2

Percussió 2

informàtica 1

Estudis 7

Auditori Josep Anglada Vilardebó

Aforament 100 persones

COnCEPTE PEm (€) cost/m2 %
Excavacions i moviment de terres 1.284.042,24 119,04 8,13

Fonaments i contencions 823.168,57 76,32 5,21

Estructures 3.591.595,05 332,97 22,73

Cobertes 1.058.439,57 98,13 6,70

tancaments i divisòries 449.211,00 41,65 2,84

revestiments 1.506.599,29 139,68 9,53

Paviments 973.775,83 90,28 6,16

Fusteria interior 180.499,83 16,73 1,14

Fusteria exterior 488.762,70 45,31 3,09

Envidraments 150.331,46 13,94 0,95

Serralleria 213.582,00 19,80 1,35

instal·lacions 4.848.912,39 449,54 30,69

Seguretat i salut 232.431,00 21,55 1,47

TOTAL PRESSUPOST 15.801.350,93 1.464,93 100,00

(*) PEM + 13 % dG + 6 % Bi = 18.803.607,61

Equipament escenotècnic 3.936.868,34

Maquinària escènica, audiovisuals, il·luminació espectacular

Equipament i mobiliari 1.326.845,76

Butaques teatre, butaques i grada retràctil auditori, conxa acústica, mobiliari foyers i camerinos

(*) Els imports i ràtios es refereixen a PEM, sobre els quals caldria incrementar el 19 % de dG i Bi

Quadre superfícies: m2

teatre 4.396,10
Auditori 1.317,40
Escola de música 2.519,00
Espais transversals 857,20
Espais instal·lacions 945,90
Espais exteriors coberts 750,79

Total superfície construïda edificació 10.786,39

ExCAVACiOnS i MOViMEnt dE tErrES   8,13 %

FOnAMEntS i COntEnCiOnS   5,21 % 

EStruCturES   22,73 %

COBErtES   6,70 %

tAnCAMEntS i diViSÒriES   2,84 %

rEVEStiMEntS   9,53 %

PAViMEntS   6,16 %

FuStEriA intEriOr   1,14 %
FuStEriA ExtEriOr   3,09 %
EnVidrAMEntS   0,95 %
SErrALLEriA   1,35 %

inStAL·LACiOnS   30,69 %

SEGurEtAt i SALut  1,47 %
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SERAUSA

nom: SERAUSA, SL

nom complet: SERAUSA, SL

Persona contacte: 
Jose Juanes Blasco
Pàgina web: www.serausa.net
mail: serausa@serausa.net

Adreça: c/Pau Casals,18

Localitat: Montcada i Reixac

Província: Barcelona Codi Postal: 08110

Telèfon: 93 575 35 60 Fax: 93 564 14 54

Descripció de la intervenció realitzada a l’obra

Coberta i canalones en xapa de zinc acabat de quars

 

mAFESA

nom: MAFESA

nom complet:
Manufacturados Fèrricos, S.A
Persona contacte:
Martí Artigas
Pàgina web:
www.mafesa.com
mail:
mafesa@mafesa.com
seva@mafesa.com 
Adreça: 
P.I. Ca l’Avallanet C/ Voravia 5-7

Localitat: Seva

Província: Barcelona Codi Postal: 08554

Telèfon: 93 812 30 50 Fax:  93 812 30 31

Descripció de la intervenció realitzada en l’obra

Subministrament de tot l’acer en barres corrugades (B500SD) per l’es-
tructura de formigó
Elaboració i muntatge a taller mitjançant soldadura
Muntatge a l’obra amb equips de ferralles especialitzats

EBnPROJECTS

nom: EBNPROJECTS

nom complet:
EBNPROJECTS Construccion 
sostenible en madera
Persona contacte:
Francesc Montcusí
Pàgina web: www.ebnprojects.com
mail: info@ebnoroiects.com 

Adreça: 161 Local

Localitat: Barcelona

Província: Barcelona Codi Postal: 08029

Telèfon: 93 405 23 24 Fax:  93 419 46 73

Descripció de la intervenció realitzada en l’obra

Ens dediquem a la realització de projectes i obres realitzades en fusta 
per a tot tipus de disciplines, arquitectura, interiorisme, disseny industrial, 
etc. Som especialistes en grans projectes de decoració per a firmes molt 
conegudes en el nostre país, les quals confien en la nostra experiència 
per portar a terme els projectes al 100% dels seus resultats. 
Gràcies a la il·lusió i el gran esforç realitzat pel fundador, Ramón Moix, 
vam comptar amb 34 anys d’experiència i així ens avalen els nostres cli-
ents demostrant-ho cada dia. 
Posseïm tots els mitjans necessaris per poder portar a terme qualsevol 
repte que ens proposin. Comptem amb les millors tècnics i especialistes 
en fusta i les més avançades maquinàries per poder realitzar el somni 
de qualsevol arquitecte o dissenyador. Amb un espai per a tot això de 
3000m2 que ens permet treballar amb total llibertat i tres despatxos tèc-
nics repartits entre Barcelona, Tarragona i Reus. 
Treballem per a tot el territori nacional i internacional realitzant projectes 
per a tot el sector.

OTTO PROJECTES

nom: OTTO PROJECTES S.L.

nom complet:
OTTO PROJECTES S.L.
Persona contacte: 
Tomas Seix Salvat
Pàgina web: 
http://www.seix.cc
mail: 
otto@seix.cc / tom@seix.cc 

Adreça: c/Muntaner,297 baixos

Localitat: Barcelona

Província: Barcelona Codi Postal: 08021

Telèfon: 
669405548 / 669405541 Fax: 93 589 87 44

Descripció de la intervenció realitzada en l’obra

Redacció del projecte reformat i supervisió de la execució del projecte 
d’equipament escenotècnic. (Estructures escèniques, maquinària escè-
nica superior i inferior, enllumenat espectacular i audiovisuals).
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■■■ Emplaçament
El projecte dóna resposta a les particularitats del seu empla·
çament i del programa de necessitats. En relació amb l’em·
plaçament, hem de dir que es situa entre el límit de la ciutat 
consolidada i els futurs eixamples. El pas d’un teixit a l’altre 
està articulat per una franja de terreny natural vertebrada pel 
riu Meder. Al límit nord, la ciutat consolidada  està formada per 
patis als que donen les façanes posteriors d’edificis entre mit·
geres. Entre aquestes es troba Can Serratosa, seu de l’Escola de 
Música de Vic, que alberga espais comuns de la nova Escola de 
Música. Can Serratosa disposa d’un pas lateral que permet l’ac·
cés directe des del carrer al solar, que tindrà gran importància 
en el desenvolupament de la proposta.

El límit sud, al contrari, és tan sols una línia de propietat 
sense consistència real, que pensem, ha de quedar dissolta al 
donar solució de continuïtat al solar no construït amb el verd 
definit pel marge del riu. 

En relació al programa està constituït bàsicament per parts 
de molt diferent constitució: teatre, auditori, serveis, escola de 
música i restaurant.  Si el teatre i l’auditori són peces de gran 
escala que no necessiten llum natural, l’escola de música és, al 
contrari, l’agregació repetitiva de petites unitats que sí neces·
siten llum i ventilació natural. En el cas del teatre, s’ha de des·
tacar l’alçada inevitable de la caixa escènica, que pel seu volum 
serà una referència visual del conjunt en relació amb la ciutat i 
a l’entorn pròxim.

Els objectius del projecte
Un dels principals objectius era entendre la construcció adscri·
ta a la ciutat consolidada, com a part fusionada a aquesta. I, al 
contrari, vincular l’espai lliure al territori natural organitzat 
pel marge del riu. 

S’han utilitzat sistemes de projecte que fossin capaços de 
solucionar amb els mateixos instruments –relació amb el sòl, 
geometria i cobertes, bàsicament· peces tan diverses, quant 
a ús i escala, com les que formen el programa. I que al mateix 
temps aconseguissin incloure el volum de la caixa escènica en 
les regles del sistema utilitzat. 

En aquest sentit, ha estat molt important la utilització del 
pas que des de Can Serratosa arriba a l’espai lliure, com eix ver·
tebrador que situa i dóna accés a totes les parts del programa. I 

Una construcció adscrita 
a la ciutat consolidada
Josep Llinàs
Arquitecte

també l’ús de la coberta inclinada, que des de la cota més alta de 
la caixa escènica descendeix i es desplega fins a cobrir porxos i 
aules. 

Entre els materials utilitzats, formigó vist, basalt, alumini 
lacat, etc. hem introduït a les parts altes de la caixa escènica i 
de l’escola de música, un revestiment metàl·lic, un aliatge de 
coure·alumini, que condueix la visió fins a l’skyline del com·
plex i des d’aquest al de la ciutat de Vic. ■

Un dels principals objectius era entendre 
la construcció adscrita a la ciutat 
consolidada, com a part fusionada a 
aquesta

ViStA AèriA

tEAtrE rAMOn MOntAnyà

AuditOri JOAquiM  MAidEu
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■■■ Amb la detecció de problemes en l’estructura de l’antic tea·
tre Atlàntida durant unes obres de rehabilitació l’any 2002, la 
ciutat de Vic es queda sense un equipament per a la realització 
d’espectacles teatrals i musicals de gran format. L’Ajuntament 
de Vic comença llavors un procés de recerca d’un nou espai i 
concreció d’un programa per a la construcció d’un complex 
que pugui ubicar un teatre, un auditori i una escola de música. 
El procés acaba amb la realització d’un concurs de projectes, 
redacció i aprovació del projecte, adjudicació i inici de les obres 
el setembre de 2007.

El complex cultural s’edifica en un solar situat en el sector 
de la rambla del Mèder Can Tortadès. D’aquesta manera, el 
complex gaudirà d’una òptima accessibilitat (tant en l’àmbit 
urbà com comarcal) i d’una localització molt propera al centre 
històric. El complex cultural disposa d’un aparcament soterra·
ni situat sota el parc d’Armand Quintana amb una capacitat de 
190 places. Serà l’equipament de referència, el “motor” capaç de 
dinamitzar i articular aquest nou sector de desenvolupament 
urbà. Aquesta localització al llevant de la ciutat permetrà 
també reequilibrar la repartició geogràfica a la ciutat de les 
grans dotacions públiques (actualment molt concentrada al 
nucli antic i a ponent). L’actual edifici de Can Serratosa s’ha 
integrat al complex com a edifici de serveis.

Després de 30 mesos d’execució d’obra, el 23 d’abril de 2010 
s’inaugura i es posa en funcionament el nou Centre d’Arts 
Escèniques d’Osona.

L’edifici
El centre es composa dels tres equipaments següents:
■ el teatre 
■ l’ auditori
■ el conservatori i escola de música

Tot preservant la seva independència, aquests serveis convi·
uen junts per tal de compartir públics i recursos i generar nous 
projectes a través de sinergies comunes. 

Els serveis transversals permetran relacionar funcional·
ment aquests tres grans equipaments del centre cultural, agru·

Un equipament 
de referència
miquel Autet
Arquitecte tècnic municipal

par els accessos del públic i crear una estructura de recepció 
· informació conjunta. Constituiran el “cancell” entre l’espai 
públic i l’espai de recepció propi de cada equipament. Seran el 
punt de trobada informal i de cruïlla entre els diferents usuaris 
del centre cultural.

Procés constructiu
S’inicien les obres el setembre de 2007, amb la desbrossada del 
solar i l’excavació del rebaix. Durant quatre mesos s’excaven 
19.707 m3 de terra i 18.987 m3 de roca amb martell trencador 
sobre retroexcavadora. La proximitat de l’excavació de la part 
més profunda de l’edifici al límit de la parcel·la d’un edifici 
d’habitatges de ps + pb + 5 amb els fonaments d’aquests 8 m per 
sobre de l’excavació fa necessari prendre mesures en el talús 
resultant i ancorar i projectar amb formigó el talús. Les marges 
de Vic són un material molt compacte i dur, però amb contacte 
amb l’aire s’oxiden i a la llarga es van desfent.

L’edifici està dividit estructuralment en 9 parts, s’inicia a 
construir l’estructura de l’escola de música que es troba en 
un dels laterals de l’edifici i a la cota més alta on s’ha hagut 
d’excavar a menys profunditat i on no s’arriba a l’estrat rocós. 
D’aquesta manera es comença a solapar la fase de fonamenta·
ció i estructura de l’escola amb l’excavació de la resta d’edifici 
on s’ha de situar l’auditori, el teatre i els espais comuns i de ser·
veis que estan fins a 10 metres per sota de la rasant original del 
terreny i amb profunditats d’excavació en roca de fins a 8 m.

L’estructura de l’escola de música és a base de  pilars, murs i 
forjats de formigó armat destacant les bigues·mur necessàries 
per poder realitzar els diferents voladissos de grans magnituds, 
necessaris per adaptar l’estructura a la geometria realment 
complexa de l’edifici. A més de les sobrecàrregues d’ús neces·
sàries per a l’escola s’ha de tenir en compte el sobrepès causat 
per les mesures d’aïllament acústic necessari en una escola de 
música, des de lloses flotants de formigó de 8 cm fins a parets de 
bloc de formigó de 30 cm de gruix massissades amb formigó en 
el seu interior i d’alçada considerable.

Estructuralment l’edifici té dues parts clarament diferen·

A causa de la singularitat geomètrica 
de les cobertes de l’edifici un aspecte 
a destacar és la problemàtica de 
formigonar lloses de formigó armat i 
forjats col·laborants amb pendents de fins 
al 100% d’inclinació

Fotos:
 aplicacio pa d’or sostre (foto a sang, menjant-nos la capçalera)
Panoramica muntatge
Pano des de grua 2
Teatre març 2009
Aèria 30 – 07
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ciades, un edifici escola de música amb pilars, murs i lloses de 
formigó armat amb un entramat d’aules de mida petita,  i un 
edifici amb un auditori i un teatre amb la seva caixa escènica 
amb grans volums i llums de fins a 18 m.

Aquestes llums es superen amb una estructura formada per 
bigues calaix, entramat de bigues i forjats col·laborants.

A causa de la singularitat geomètrica de les cobertes de l’edi·
fici un aspecte a destacar és la problemàtica de formigonar lloses 
de formigó armat i forjats col·laborants amb pendents de fins 
al 100% d’inclinació. En el cas dels forjats col·laborants a partir 
dels 50% d’inclinació s’opta per formigonar projectant el formi·
gó per aconseguir l’adherència i estabilitat del formigó fresc.

Construint pensant en l’acústica
En la construcció de l’escola de música en especial i en el teatre 
i l’auditori, un dels aspectes destacats per la seva complicació i 
sobretot que ha suposat un repte per a tots els agents (tècnics, 
cap d’obra, instal·ladors, personal d’obra), han estat les mesu·
res d’aïllament acústic i els detalls necessaris per aconseguir 
eliminar els possibles “ponts acústics” durant l’execució dels 
tancaments, revestiments, passos d’instal·lacions... 

A tots ens ha fet falta “canviar el xip” i pensar en detalls que 
habitualment en altres obres s’obvien o descuiden i a la vegada 
en determinats moments s’han necessitat unes bones dosis de 
paciència i imaginació per tal de corregir defectes, d’una banda, 
i trobar solucions “construïbles” i que funcionin acústicament, 
de l’altra. 

És aquí on la col·laboració del tècnic especialitzat en acústica 
que ha suposat l’aparició d’un nou agent en el procés de control 
de l’execució de l’obra ha estat  una ajuda inestimable. Eren habi·

tuals en visita d’obra, llargues discussions entre la direcció de 
l’obra, l’acústic, el constructor i els industrials  per tal de solucio·
nar conflictes entre l’acústica, l’arquitectura i les instal·lacions i 
que a la vegada fossin construïbles i econòmicament viables. 

La conclusió final que tots hem fet és que l’experiència ha estat 
molt positiva d’una banda pel fet que l’edifici resultant ha com·
plert els requisits necessaris quant a aïllament i condicionament 
acústic i, de l’altra, pel fet que a tots ens ha servit d’experiència 
pràctica per a la resolució de problemes derivats de l’aïllament 
i condicionament acústic que, de segur que amb l’aplicació del 
DB·HR del CTE, sorgiran en moltes obres, encara que l’exigència 
no sigui tan alta com en el cas d’una escola de música.

L’escenotècnia 
Un apartat especial del procés constructiu de l’obra a estat la 
instal·lació i muntatge dels diferents elements escenotècnics 
del teatre i l’auditori formats per maquinària escènica, il·
luminació espectacular i audiovisuals. 

L’èxit de la planificació global i compliment dels terminis 
previstos en una obra d’aquesta singularitat i dimensió va 
començar en la correcta planificació de l’adjudicació de la 
fase d’equipament escenotècnic abans de la finalització de 
l’estructura i coberta del teatre, d’aquesta manera s’han pogut 
solapar l’estructura de l’obra civil amb l’estructura dels grans 
elements escenotècnics; pinta, teló tallafoc, fosat d’escenari, 
muntacàrregues i escenari de l’auditori.

El muntatge de l’estructura i entramat de la pinta i el suport de 
motors de la contrapinta s’ha pogut realitzar aprofitant els equips 
d’obra; grues, bastida de caixa escènica que s’utilitzaven per a 
la construcció de la l’estructura i tancament de la pròpia caixa, 
d’aquesta manera s’ha pogut treballar amb molta més  rapidesa i 
seguretat  que si s’hagués realitzat aquesta part d’obra en una fase 
posterior quan l’estructura i la coberta hagués estat finalitzada. 

En aquesta fase d’obra per a la seva execució i control també 
ha estat molt necessària l’ajuda del tècnic especialista en 
escenotècnica i a destacar l’ajuda del tècnic usuari final de la 
instal·lació ■

La col·laboració del tècnic especialitzat 
en acústica ha suposat l’aparició d’un 
nou agent en el procés de control de 
l’execució de l’obra que ha estat una 
ajuda inestimable

ELEmEnTS ESCEnOTÈCnICS A DESTACAR

Teatre Ramon montanyà

Equipament escènic

Espai escènic útil: 14x12 m

Ample boca escenari: 14,00 m

Alçària boca escenari: 7,50 m

Profunditat escenari: 12,00 m

Alçada útil caixa escènica: 20,00 m

29 barres motoritzades de velocitat variable

378 canals de regulació d’il·luminació espectacular

178 projectors de llum

Sistema de sonorització Lyne Array de 12.500 W

Projector de vídeo d’11.500 lúmens

Fossat de músics de  60 m2

Auditori Joaquim maideu

Equipament escènic

Amplada escenari: 17 m

Escenari amb 3 mòduls automatitzats de 2,70 m

48 canals de regulació d’il·luminació espectacular

Projector de vídeo d’11.500 lúmens

Escola de música: Auditori Josep Anglada Vilardebó

Escenari 6,50 x 3,40 m2
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■■■ Quan la primavera de l’any 2007 l’equip d’obra ens vam 
començar a mirar als plànols del que havia de ser l’Atlàntida 
més d’un cop no estàvem segurs de si ho fèiem del dret o del 
revés. No hi havia cap paret perpendicular a una altra, les 
cobertes anaven en totes direccions, els volums eren tots dife·
rents i travessats per espais comuns i les façanes pujaven i 
baixaven. Calia un gran esforç d’imaginació per fer·se una idea 
de com havia de ser el conjunt. Era evident que no es tractava 
d’una edificació tradicional ni d’un equipament cultural estàn·
dard. 

Unes setmanes després, ja instal·lats a Vic, es va fer evident 
que calia una estreta comunicació entre els arquitectes, amb 
Josep Llinàs al capdavant, i l’arquitecte tècnic Miquel Autet 
per part de l’Ajuntament de Vic. Durant els 27 mesos que havia 

Un enorme treball col·lectiu
Jordi Clusellas
Enginyer industrial
Cap d’obra
FCC Construcción

de durar la construcció, seria necessari que totes les parts, 
incloent·hi calculistes, industrials i les enginyeries d’instal··
lacions i d’acústica, treballessin junts i de forma coordinada. 
Calia que la voluntat de tots fos entendre’s i avançar en un 
mateix sentit per tal que arribéssim a veure i sentir l’Atlàntida.

Procés d’obra
De la fase d’estructura, cal destacar l’aixecament dels murs 
de formigó de l’Auditori, del Teatre i de la caixa escènica. Des·
prés de picar roca fins a 12 metres sota rasant, es van aixecar 
els murs de més de 20 m d’alçada amb encofrats trepants amb 

La sincronia entre l’equip d’obra, el taller 
i el laboratori d’assaigs, ha fet possible 
complir les exigències del control de 
qualitat amb el ritme de fabricació i 
muntatge en obra

FO
tO

S
: M

iq
u

E
L 

A
u

tE
t



REPORTATGE
L’AtLàntidA

 c 67

L’InFORmATIU
DEL CAATEEB 

GEnEr
2010

 c 67

L’InFORmATIU
DEL CAATEEB 

SEtEMBrE -
OCtuBrE 2010

postes cada 3,60 m. Empotrats a aquests murs s’hi han soldat 
encavallades de biga calaix, algunes de més de 20 m que ja veni·
en prefabricades de taller. La comunicació amb el calculista del 
projecte i els industrials va facilitar trobar solucions ràpides als 
imprevistos que anaven apareixent. Per posar un exemple, el 
sostre de l’Auditori està format per 8 bigues calaix de 17 metres 
de llarg i amb un pes total superior als 160.000 kg que es van col·
locar, una a una, en 3 dies. 

Igualment, la sincronia entre l’equip d’obra, el taller i el 
laboratori d’assaigs, ha fet possible complir les exigències del 
control de qualitat amb el ritme de fabricació i muntatge en 
obra. En total s’han assajat més de 1.300  soldadures.

La participació de la topografia es va estendre fins la fase 
d’arquitectura, doncs al no haver·hi cap paret ortogonal, el 
replanteig es va haver de fer topogràficament per tal d’agilitzar 
el procés constructiu.  

Les especials cobertes de l’Atlàntida són lloses armades 
de 30 cm de gruix, amb algunes pendents de fins al 100%. Els 
canvis de plànol va fer que les barres corrugades dels armats 
es prefabriquesin amb un angle de doblegat específic en cada 
cas. Per tal d’aconseguir unes cobertes amb aquestes caracte·
rístiques alguns encofrats van ser amb cimbres (9.000 M3) i en 

alguns casos es va haver de projectar el formigó. 
Per poder executar les façanes es va haver de realitzar un 

especejament minuciós per tal que el subministrador del Tecu·
Gold, pogués fabricar les planxes de forma correcta tenint en 
compte la diversitat de tipus de finestres i la coberta inclinada 
on no hi ha cap línia recta i totes les altures són variables.

Pel que fa als acabats interiors i a les exigències acústiques, 
l’equip d’obra va haver de fer un canvi de “xip” respecte a les 
edificacions tradicionals. Especialment en les instruccions de 
treball  com en el cas de la construcció de les Aules de l’Escola 
de Música com a “vasos estancs” al so, o els diversos tipus de 
segellats i les solucions diferents per tal de compartimentar els 
espais.

En definitiva, ha estat un enorme treball col·lectiu, que 
sense l’ajuda de (Ajuntament, arquitectes, enginyers, apa·
relladors, tècnics, industrials, encarregats, administratius, 
control de qualitat, subministradors de materials, etc) i d’una 
constructora com FCC Construcción, no hauríem arribat a 
finalitzar l’obra. Personalment, estic molt orgullós d’haver 
pogut participar en aquest projecte tan complex i poder veure 
l’importància que tindrà el centre per a Vic i per la comarca 
d’Osona. ■

Principals industrials

■ Formigó 
FOrPLASA
■ Acer corrugat
MAFESA
■ Estructura metàl.lica 
talleres Plein   
■ Encofrats, cintres i bastides  
ulma 
■ Coberta de zinc
SErAuSA   
■ Façana de coure-alumini
Guives Girona 

■ Instal.lacions

Pelmar 
■ Tancaments de cartró guix i fals 
sostres
Pelmar 
■ Portes acústiques
Construccions en Fusta Soldevila 
■ Fusteria; parquets i revesti-
ments
Eben Cabinetmakers 
■ murs cortines i tancaments 
d’alumini
Aluminis Vilamitjana 
■ Estructura i maquinària escènica
Chemtrol división teatro 
■ Audiovisuals i iluminació 
espectacular
in2 (instal.lacions i Manteniments tèc-
nics de Catalunya)
■ Butaques i grada retràctil
Figueras international Seating 
■ Conxa acústica Wenguer
thyssen Krupp elevadores 
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■■■ AUDIOSCAN, enginyeria acústica i audiovisual, ha estat 
l’empresa encarregada de dur a terme el disseny acústic del 
nou Centre d’Arts Escèniques d’Osona L’Atlàntida, a Vic. El 
nou equipament disposa d’un teatre de 800 localitats, un audi·
tori d’entre 274 i 384 localitats i una escola de música per a 800 
alumnes.

En estreta col·laboració amb l’equip d’arquitectes respon·
sable del projecte, encapçalat per Josep Llinàs, AUDIOSCAN 
ha elaborat els següents projectes referits al teatre, l’auditori i 
l’escola de música:
■ condicionament acústic 
■ aïllament acústic
■ control de soroll i vibracions de les instal·lacions
■ impacte acústic

D’altra banda, AUDIOSCAN també s’ha encarregat del 
seguiment d’obra i el control de qualitat acústica final.

Condicionament acústic
El projecte de condicionament acústic ha consistit en la defi·
nició de la volumetria, geometria i revestiments interiors més 
adients per a cada espai amb l’objectiu d’aconseguir unes con·
dicions acústiques òptimes, tenint en compte els diferents usos 

El disseny acústic de l’Atlàntida
previstos.

El disseny del teatre s’ha realitzat partint de la premissa que 
els usos prioritaris del recinte són les representacions teatrals i 
la música de cambra; en aquest darrer cas, es fa ús de la petxina 
acústica dissenyada amb aquesta finalitat.

Els materials emprats com a revestiments interiors han 
estat els següents:
■	 Paviment: tarima de fusta de Bolondo.
■	 Trams inferiors de les parets laterals: difusors MLS, consis·

tents en una sèrie de llistons de fusta d’igual secció, disposats 
verticalment, seguint una seqüència matemàtica prefixada. 
L’existència de difusió de so a la sala és altament beneficiosa 
per als espectadors, ja que l’energia sonora els arriba en totes 
les direccions, cosa que dóna lloc a un so altament envolupant 
i, per tant, a un grau d’impressió espacial molt elevat.

■	 Trams superiors de les parets laterals: formigó llis.
■	 Paret del fons de la platea: elements difusors triangulars a 

còpia de panells de fusta per tal d’evitar l’aparició d’ecos a 
l’escenari.

■	 Paret del fons i barana de l’amfiteatre: enllistonat de fusta 
amb cavitat d’aire farcida amb llana mineral, igualment, per 
prevenir possibles ecos a l’escenari.

■	 Fals sostre: dividit en dos trams, a còpia de plaques de guix 
laminat, amb les inclinacions adequades per generar prime·
res reflexions cap als espectadors i, així, millorar la sonoritat 
de la sala.

ViStA PAnOrAMiCA dEL tEAtrE

Antoni Carrión
doctor enginyer de telecomunicació
director d’Audioscan, enginyeria acústica i audiovisual
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Quant a l’auditori, es tracta d’un espai polivalent, pensat 
per celebrar·hi concerts simfònics, concerts de música de 
cambra, conferències i concerts amb so amplificat. Aques·
ta polivalència és possible gràcies a l’existència de grades 
retràctils automatitzades, d’un escenari amb tres plataformes, 
igualment automatitzades i, des del punt de vista acústic, d’un 
sistema d’acústica variable a còpia de cortines fonoabsorbents 
desplegables que permet modificar el grau de vivesa de la sala i 
adequar·lo en cada cas a l’ús previst.

El disseny acústic es completa amb un fals sostre en forma 
de cassetonat, que actua com a difusor acústic i que permet 
aconseguir un so perfectament uniforme en tota la sala, així 
com d’uns difusors MLS col·locats als trams inferiors de les 

parets laterals que, a més de millorar la difusió del so, eviten 
l’aparició d’eco flotant.

El condicionament acústic de l’escola de música (49 aules, 
7 estudis i 1 auditori de 100 localitats) s’ha realitzat tenint pre·
sent l’ús específic de cada espai. En cada cas, s’han aconseguit 
les condicions òptimes pel que fa a grau de vivesa, impressió 
espacial i absència de coloracions del so.

El procés de disseny acústic ha consistit en una modelit·
zació de les diferents sales en AutoCad 3D i en una posterior 
simulació acústica per ordinador, a través de la qual ha estat 
possible calcular els valors numèrics de tots els paràmetres 
acústics d’interès.

A tall d’exemple il·lustratiu, tot seguit es mostra el model 3D 

ViStA dELS diFuSOrS MLS dE LES PArEtS LAtErALS dEL tEAtrE ViStA dEL CASSEtOnAt dE L’AuditOri
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de l’Auditori creat per dur a terme les simulacions acústiques, 
així com el mapa de valors del paràmetre acústic anomenat cla·
redat musical, corresponent a la banda de freqüències centrada 
en 1 kHz.

a) Aïllament acústic
El projecte d’aïllament acústic consisteix en la definició de 
totes aquelles solucions constructives que permetin garantir 
una correcta atenuació en la transmissió de soroll i vibracions 
entre espais d’ús diferenciat.

En relació amb aquest projecte, conjuntament amb l’equip 
d’arquitectes, s’ha dut a terme la definició de:
■	 tancaments verticals
■	 tancaments horitzontals (lloses flotants i falsos sostres aïllants)
■	 tancaments de coberta
■	 tancaments de façana
■	portes acústiques

Per a cada solució, s’ha realitzat un càlcul de l’aïllament 
acústic proporcionat i s’ha comprovat que el valor obtingut 
compleixi amb l’objectiu numèric de disseny preestablert.

b) Control de soroll i vibracions de les instal·lacions
El projecte de control de soroll i vibracions de les instal·lacions, 
i en especial del sistema de climatització, engloba el conjunt 
d’accions encaminades a aconseguir que els nivells de soroll 

que produeixen en els recintes receptors es trobin per sota dels 
nivells màxims recomanats.

El treball realitzat s’ha basat en una anàlisi exhaustiva del 
projecte d’instal·lacions i en el càlcul dels corresponents nivells 
de soroll a l’interior del teatre i auditori, així com a l’interior 
de les aules, estudis i auditori de l’escola de música. En aquells 
casos en què els nivells esmentats han superat els valors màxims 
preestablerts, s’han proposat una sèrie de modificacions que, 
posteriorment, s’han introduït en el projecte d’instal·lacions a fi 
de garantir el compliment dels objectius numèrics prefixats.

c) Impacte acústic
L’objectiu del projecte d’impacte acústic és garantir el compli·
ment de l’ordenança municipal relativa a contaminació acús·
tica en els habitatges veïns. El procediment seguit ha consistit, 
en primer lloc, en una caracterització acústica detallada de tots 
els equips generadors de soroll i vibracions a tenir en compte. 
Posteriorment, s’han proposat les solucions a incorporar i, 
finalment, s’ha verificat mitjançant simulació acústica el com·
pliment de la normativa vigent. A continuació es presenta un 
dels mapes de nivells de soroll en els edificis veïns, obtingut a 
través de simulació per ordinador.

d) Seguiment d’obra i control de qualitat acústica final
Durant la fase de construcció del nou equipament, s’ha efectuat 
un minuciós seguiment d’obra. El seguiment ha consistit en una 
supervisió continuada que ha permès assegurar una correcta 
implantació de les solucions relatives al condicionament acús·
tic, aïllament acústic, control de soroll/vibracions de les instal·
lacions i impacte acústic. En acabar l’obra, s’ha realitzat un con·
trol exhaustiu de qualitat acústica final a través del qual ha estat 
possible verificar la concordança existent entre els objectius 
numèrics inicialment establerts i els valors mesurats in situ.

Sens dubte, l’esforç tenaç dut a terme per tot l’equip de 
treball (Ajuntament, arquitectes, aparelladors, enginyeries, 
constructora i instal·ladores) s’ha vist finalment recompensat, 
perquè ara es disposa d’un nou equipament cultural de referèn·
cia, amb una qualitat acústica considerada unànimement com 
a excel·lent. ■

 MAPA dE niVELLS dE SOrOLL PrOduïtS PEr LES unitAtS dE CLiMAtitzACió 

i LES rEFrEdAdOrES

MOdEL 3d dE L’AuditOri
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