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El teatre La Sala es va inaugurar l’any 1949. El volum exterior de l’edifici i la seva imatge es conserven intactes.

La crugia davantera de l'edifici és l'espai de circul·lacions verticals i accessos a la sala. A nivell de PB trobem

l'accés principal a la sala a través de les llotges laterals, les escales que condueixen als pisos inferiors i una

escala-mirador que acaba el recorregut a P1.

La sala intercanvia les funcions de teatre (amb 454 localitats) i de ball amb un aforament de 1220 persones)

gràcies a graderies retràctils i la plataforma elevable del fossar.

L'acústica de la sala està estudiada per a cada cas concret degut a la gran varietat d'usos possibles.
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COL.LABORADORS:

CONSULTORS:

CONSTRUCTORA

Sònia Dalet. Maria Seoane. Lucia Bertozzi. Montse Soler. Gemma Haase, Catalina Sastre, arquitectes

Francesc Sancho, aparellador. Barny Enginyeria, instal.lacions. Juan Ignacio Eskubi, estructura. Higini Arau,

acústica. Tomàs Seix, escenografia. : TEYCO S.A.
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SUPERFÍCIE:

COST:

PROMOTOR:

ARQUITECTES:

Plaça Nova. Argentona.

2001 2002-...

3.105 m2

3.654.153 euros

Ajuntament d'Argentona

Víctor Argentí i Marta Bosch

1er Premi concurs restr ingit d’idees.
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perfil actual

Secció teatre. E:1/700.Secció teatre. E:1/700.

Secció ball. E:1/700.Secció ball. E:1/700.

Alçat lateral. E:1/700.Alçat lateral. E:1/700.

Planta teatre. E:1/700.Planta teatre. E:1/700.

Sala de teatre.Sala de teatre.

Sala de teatre musicalSala de teatre musical

Sala de cinemaSala de cinema

Sala de conferènciesSala de conferències
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