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SALA MELMAC · FITXA TÈCNICA (Última actualització: gener 2022) 

 

ESPAI: 

 

Descripció de la sala 

La Sala Melmac és un espai polivalent d’aproximadament 80m/2 de superficie, a peu plà, amb una zona 

dedicada a escenari i una altre pel públic, encara que la configuració es pot canviar per adaptar-se a 

qualsevol espectacle o activitat. Disposa de grada retràctil de 4 metres de profunditat estesa i de 1,36 

metres retreta. Té una zona adequada per l’us com a vestuari al costat de l’escenari. (Consultar plànol 

adjunt). 

 

AFORAMENT: 

Sala Melmac té un aforament de 40 localitats (21 localitats en grada i 19 a terra). 

 

ILUMINACIÓ: 

Infraestructura: 

La sala disposa d’una graella de tub de d50mm a la zona d’escenari, a una alçada de 2,9m. i d’una barra 

de tub d50mm. a la zona de públic, a una alçada de 2,8m. per il·luminar frontalment l’escenari (consultar 

plànol adjunt). 

La graella disposa de 4 enviaments a dimmer i endolls directes. 

La barra de frontal disposa de 2 enviaments a dimmer i endolls directes. 

 

Projectors: 

-  4 x PAR56 300w  

- 10 x Quarç Simètric 230w 

- 1 x Projector Estroboscòpic 300w 

 

Regulació i Control: 

- Potència màxima: 8Kw  

- Dimmer STRONG Power 6-3EM. 6 canales de dimmer de 2Kw, controlados per dmx. 

- Taula de llums ELAN 12/24 DMX, de 24 canals de control, amb possibilitat d’us en manual 12/24 canals 

o gravació de memories en submasters. 

 

SO: 

- 2 x Altaveus autoamplificats VONYX VPS 122A, amb control de volum, equalitzador i entrades de micròfon 

i linea. 

- 2 x Trípode 2m. 

- Taula de so Behringer XENYX Q802USB, 4 canals d’entrada (2 mic/2lin stereo), main out/control room 

out/2-track in/out 

 

ALTRES: 

- 40 cadires 
- Aire Acondicionat fred/calor. 
- Xarxa wi-fi a tots els espais 
- 2 banys (un d’ells adaptat per a persones amb mobilitat física reduïda)  
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PLANOL DE LLUMS 

 


