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AcústicA

Aules instrumentAls

Les aules compten amb diferents elements que garanteixen que hi hagi 
una acústica adequaca a cada espai.

_envAns Amb llistons

Absorveixen els sons independentment de les freqüències i longitud d’ona 
degut a la seva porositat.

_envAns llisos

Els envans de darrere la font emisora tenen un acabat llis de fusta de faig 
per reflectir les ones sonores cap a tota la sala.

_FAls sostre Acústic

El fals sostre inclinat evita la reverberació paral·lela “ecco flutter” amb el 

terra i garanteix un bon so a tots els racons de l’espai.

_PAnells Acústics

Les sales ubicades al primer pis, per a no perdre la visió de l’antiga 
coberta de volta de formigó armat, en comptes de posar un fals sostre 
acústic es col·loquen panells acústics Croxon Bafla penjant del sostre. 

_AïllAment

Totes les sales estan completament aïllades de la resta, amb 5cm de llana 
de roca, i envans de doble capa per evitar la transmissió directe del so. 
Es posa especial atenció al aïllament de les màquines climatitzadores 
situades en el fals sostre.

Auditori

_cArActerístiques de l’Auditori

Número de localitats (N): 126 espectadors
Volum de la Sala (V): 1241,25m3

Àrea d’audiència (SA): 135m2

Volum Aire/persona: 9,85m3/persona
El volum va lligat al temps de reverberació, per a un auditori d’aquestes característiques i per a representacions 
musicals i simfòniques, el volum recomanat és d’entre 6,5 i 10m3 per persona.
Càlcul temps mitjà de reverberació.

Tmid correcte per a una sala de música: 1,45s<Tmid<2s
V/Ss=7,361 x Tmid             V=Volum          Ss=Sup. total d’absorció dels seients        Tmid=temps reverberació
Volum=1241,25m3        S=0,93m2 seient (butaca Prima de Patxi Mangado)      Ss=117,18 superfície absorció
Tmid=1,44 segons

Auditori

_FormA

L’auditori té forma rectangular ja que per a concestrs d’orquestra simfònica , dels que té major exigència acústi-
ca, és la forma més òptima. En secció l’escenari es troba elevat de la zona dels oients per a una millor visual i que 
arribi millor el so a tots.

_disseny de lA sAlA

S’ha volgut mantenir l’estètica inicial del sostre de la sala, de volta de formigó armat, i per a millorar la acústica a 
la vegada que es permet veure el sostre original s’han col·local uns panells acústics, penjats del sostre per cables 
d’acer inoxidable, amb tensots regulables i anclats mitjançant fixacions elàstiques, permetent així la seva regulació 
segons l’acustica que requereixi el concert. Reacció al foc B s1 d0.

S’ha triat un model de butaca “Prima” de Patxi Mangado, amb plec automàtic silenciós, respatller de fusta amb 
orificis que permeten una major absorció acústica, i un sistema de seguretat antifoc TS System.
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mAteriAls
1_Sostre existent de formigó armat
2_Panells acústics Croxon Bafla absorvents  per evitar un augment del temps de reverberació
3_Acabat amb llistons de fusta de deiferents dimensions, actuant com a absorvidor
4_Trasdosat format per placa de guix i acabat de fusta de faig, amb una estructura d’omegues i coixinets de polietilè per evitar ponts acústics
5_Element translúcid per permetre el pas de la llum fins les classes centrals
6_Parament de maó foradat, que permet el pas d’una llum difusa i també actua com a absorvent
7_Paviment de fusta de faig amb acabat polimeritzat
8_Fals sostre acústic per evitar reverberacions paral·leles amb el paviment i garantir un bon so en l’espai.

mAteriAls
1_Cel ras amb 5cm llana de roca i acabat amb fusta de faig.
2_Recobriment del parament existent amb llana de roca 5cm i acabat amb fusta de faig.
3_Trasdosat format per placa de guix i acabat de fusta de faig, amb una estructura 
d’omegues i coixinets de polietilè per evitar ponts acústics
4_Revestiment format per panells reflectants acústics de fusta de faig.
5_Porta de compost de resines fenòliques. Cara interior amb acabat absorvent acústic per 
evitar efectes de resonancia.
6_Paviment de fusta de faig elevat mitjançant un sistema de peus amotiguats que eviten la 
transmissió de vibracions i impactes a l’estructura.
7_Panells acústics Croxon Bafla absorvents  per evitar un augment del temps de 
reverberació
8_Acabat amb llistons de fusta de deiferents dimensions, actuant com a absorvidor
9_Parament de maó foradat, que permet el pas d’una llum difusa i també actua com a 
absorvent
10_Paviment de fusta de faig amb acabat polimeritzat


