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Medit's commentary
[Cambrils Auditorium Theater] Small auditorium (640) for the coastal town of Cam
Barcelona, near Tarragona. The building, according to its author the architect Ram
resembles a grounded ship or a fish -Cambrils has a long tradition as a fishermen
covered by a special kind of recycled aluminium, the one used by Icelandic fish bo
refrigerators -which apparently is less expensive than standard aluminium and ref
different colors and shades-, like fish scales. The auditorium will stand side by sid
tracks so it will have a long auxiliary volume next to them that will function as an
project includes the urbanization of the main square in front of the auditorium the
will be used for local activities and celebrations.
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L'arquitecte Ramon Sanabria redactarà el projecte del Teatre Auditori de
[RadioCambrils.com, 23 de Novembre, 2005]

font

· Aquest barceloní i el seu equip ja han tirat endavant projectes com el teatre de L
Cugat
L'arquitecte Ramon Sanabria i el seu equip seran els encarregats de redactar el pr
Auditori de Cambrils. Nou gabinets d'arquitectura han presentat els seus avantpro
equipament a Cambrils però finalment ha estat l'arquitecte barceloní el selecciona
amb una llarga experiència en equipaments d'aquestes característiques com ho de
l'autor de les actuals instal·lacions de l'Institut del Teatre de Barcelona, del teatre
Cugat i del teatre de Lleida, Enric Granados.
L'obra del Teatre Auditori és un compromís de l'actual equip de govern. De fet, el
públiques i paisatge urbà, Joan Mas, ha destacat en declaracions a Ràdio Cambrils
govern està complint més del 90% de les seves promeses electorals. En aquest se
que s'ha de realitzar per tirar endavant aquest equipament que tindrà un pressup
milions d'euros.
El teatre Auditori es construirà a Horta de Santa Maria, és a dir, per sota de l'actu
costat de l'estació d'autobusos. De fet, aquestes dues infraestructures, la via del t
d'autobusos es traslladaran fora d'aquesta zona, i en concret, l'estació d'autobuso
una gran plaça que donarà entrada al teatre auditori.
Des de l'àrea de cultura i festes s'està molt satisfet per la construcció d'aquest eq
potenciarà Cambrils com un focus de cultura. De fet, el nou teatre auditori donarà
representació d'obres teatrals, musicals i de dansa ja que serà polivalent i a més d
d'una gran sala principal, amb capacitat per acollir a sis centes persones, també e
espais.
A més, el Teatre Auditori de Cambrils també serà innovador en quan a criteris me
aquest sentit, destaca el material amb el que es realitzarà la cobertura exterior qu
l'escalfament de la sala i alhora, la seva ventilació quan sigui necessari.
(font: http://www.radiocambrils.org/leer-noticia.php?id=1572)

Ramon Sanabria redactará el proyecto del teatro auditorio
[Diari de Tarragona, 25 de Noviembre, 2005]
El Ayuntamiento de Cambrils ha encargado la redacción del proyecto del teatro-au
arquitectura de Ramon Sanabria, con una contrastada experiencia en la construcc
equipamientos.
Es el equipo autor de instalaciones como, por ejemplo, el Institut del Teatre de Ba
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auditorio de Sant Cugat y del teatro Enric Granados de Lleida. Este gabinete, elegi
que habían presentado ofertas, tendrá a partir de ahora cinco meses para redacta
Una vez entregado éste, el Ayuntamiento abrirá un concurso público para la adjud
de construcción y la posterior explotación del equipamiento durante un periodo de
determinar. Será una concesión administrativa, por lo que no supondrá ningún des
más allá de la redacción del proyecto y la cesión de los terrenos, para las arcas mu
Según el anteproyecto presentado por el gabinete seleccionado, el edificio, que se
Santa Maria, junto a la actual estación de autobuses, costará unos 6 millones de e
estructurado en dos plantas. Contará con una sala de ensayo, unas graderías retrá
polivalente y la sala del teatro-auditorio propiamente dicho.
Ésta tendrá capacidad para unas 600 personas. El escenario contará con unas dim
para teatro, ópera y sinfónicas y en el foso cabrán hasta una sesentena de músico
los camerinos, las cabinas de control y las cabinas de traducción.
El equipamiento podrá albergar todo tipo de acontecimientos públicos, además de
teatrales, como exposiciones, presentaciones, conferencias, conciertos, óperas, da
de cine.
Todos los espacios dedicados a servicios (oficinas, almacén, camerinos...) se dispo
la sala principal. Se creará de esta manera una barrera que separará el teatro-aud
tren y que ejercerá de tapa acústica.
(font: http://socialistes.org/ambit/cambrils/Noticies/Noticies_externes/view.asp?id=

Ramón Sanabria presenta el projecte del nou teatre auditori
[RadioCambrils.com, 28 de Novembre, 2005]
· L'arquitecte i el seu equip de treball disposen de cinc mesos per tirar endavant la
L'arquitecte Ramon Sanabria i el seu equip redactarà el projecte de teatre Auditori
L'equipament suposarà una inversió de sis milions d'euros i tindrà capacitat per 60
plegat un nou edifici públic que neix amb l'objectiu de potenciar l'activitat cultural
especialment les arts escèniques, és a dir, teatre, dansa, òpera, entre d'altres. Un
per la ciutadania però sobretot per les entitats culturals del municipi.
Per tal de tirar endavant aquest projecte s'ha realitzat un concurs entre prestigioso
d'arquitectura. Nou van presentar els seus avantprojectes però l'Ajuntament i conc
d'obres públiques s'ha decantat pel de Ramon Sanabria per les seves característiq
A partir d'ara el gabinet d'arquitectura disposa de cinc mesos per tirar endavant el
la redacció d'aquest projecte és de gairebé 300.000 euros.
(font: http://www.radiocambrils.org/leer-noticia.php?id=1588)

L'Ajuntament de Cambrils adjudica la redacció del projecte del teatre audi
[Natalia Borbonès. El Punt, 1 de Desembre, 2005]
· Ha escollit la proposta presentada pel despatx de l'arquitecte barceloní Ramon Sa
L'Ajuntament de Cambrils ha encarregat a l'equip de l'arquitecte barceloní Ramon
del projecte definitiu del teatre auditori del municipi, que es construirà a la zona d
Maria. El mateix Sanabria va presentar ahir les principals línies que definiran el fut
tindrà una capacitat per a 600 espectadors, sales d'assaig i una sala polivalent. L'A
que la construcció del teatre, que no s'enllestirà durant aquest mandat municipal,
milions d'euros, quantitat que està disposat a assumir en solitari amb subvencions
D'aquesta manera, el consistori cambrilenc ha decidit no deixar a les mans del sec
construcció del teatre, tal com havia decidit en un principi després que TCM-Teatre
empresa amb experiència en el sector, presentés fa més d'un any i mig una oferta
explotar, via concessió administrativa, l'equipament: "El que sí podríem delegar a
l'explotació del teatre, ja que volem que la gestió sigui molt professional. Però enc
estudiant", va explicar l'alcalde, Robert Benaiges, el qual va qualificar el teatre aud
"projectes estel·lars d'aquest mandat". Amb l'adjudicació ahir, per 280.000 euros,
definitiva del projecte, l'Ajuntament ha fet un pas més en la construcció del teatre
arquitectònic hauria d'estar llest abans de cinc mesos. A partir de llavors, comença
adjudicar les obres. Per tant, difícilment la primera pedra de les obres es podrà co
l'estiu del 2006. I el teatre no es podrà inaugurar abans del 2007, any en què acab
municipal.
L'avantprojecte que ha redactat la firma de l'arquitecte Ramon Sanabria, i que ha
entre altres vuit propostes, preveu un edifici de 4.971 metres quadrats que s'empl
Santa Maria, a la zona on hi ha l'estació d'autobusos. El teatre auditori serà el mot
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aquest indret de Cambrils un nou lloc d'atracció ciutadana, ja que amb el futur trasllat de l'estació
d'autobusos a la nova estació del ferrocarril quedarà prou espai per situar-hi altres equipaments -en
l'avantprojecte s'assenyala un conservatori de música-. La forma de l'edifici recordarà la d'un vaixell
embarrancat i la il·luminació nocturna en tons blavosos refermarà la vinculació del teatre amb la
tradició marinera de Cambrils.
(font: http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1635122)

El teatre auditori tindrà una capacitat per a 640 espectadors i estarà preparat per fer-hi
òpera
[Lluís Rovira i Barenys. Revista Cambrils, Desembre 2005]
· El projecte s'ha encarregat a l'arquitecte Ramon Sanabria
L'Ajuntament de Cambrils ha encarregat la redacció del projecte del futur teatre auditori al gabinet
d'arquitectura de Ramon Sanabria, autors d'instal·lacions com l'actual Institut del Teatre de Barcelona,
el teatre auditori de Sant Cugat i el teatre Enric Granados de Lleida. El teatre auditori de Cambrils, que
tindrà capacitat per a 640 persones i un pressupost de 6 milions d'euros, es construirà a la vora de
l'actual estació d'autobusos, que es traslladarà per donar pas a una gran plaça que donarà entrada al
teatre. El projecte ha d'estar redactat en un termini de cinc mesos i l'Ajuntament confia posar la
primera pedra del nou equipament el mes de setembre de 2006.
Quatre sales
Els arquitectes encarregats de redactar el projecte, Ramon Sanabria i Lídia Planas, van ser presents a
Cambrils, el passat 28 de novembre, per explicar els detalls del futur teatre auditori. Ramon Sanabria
va destacar, primer de tot, que en aquests tipus d'equipaments és molt important l'acústica i
l'aïllament sonor de l'exterior, "és per això que hem encarregat aquest apartat a Higini Arau, un dels
millors especialistes del país", va manifestar. A més de la sala del teatre auditori, l'edifici disposa de
dues sales d'assaig i una sala polivalent. La sala del teatre auditori s'estructurarà en dos nivells i
permetrà la subdivisió de l'espai disponible. Utilitzant només la platea es disposarà d'una capacitat per
a 346 espectadors. Amb la platea i l'amfiteatre s'augmenta la capacitat fins als 590 espectadors i si
s'afegeix l'espai del fossar s'arriba als 640. Disposarà d'un fossar on cabran una seixantena de músics i
hi haurà camerinos, cabines de control i cabines de traducció. L'escenari d'aquesta sala tindrà les
dimensions necessàries per poder-hi fer teatre, òpera i música simfònica. Tots els espais dedicats als
serveis del teatre (oficines, magatzems, camerinos...) estaran distribuïts en línia per la part posterior a
la sala principal, creant una barrera que separi el teatre auditori de la via del tren, d'aquesta manera
farà de tap acústic. Pel que fa a la sala polivalent, tindrà una capacitat per a poc més de 100 persones i
permetrà fer-hi diversos tipus d'actes públics, com ara conferències, presentacions de llibres o
exposicions. Aquesta sala polivalent, igual que la sala del teatre auditori i les sales d'assaig, té la
possibilitat de subdividir-se.
Nova centralitat
El projecte presentat vol potenciar l'àmbit on es construirà el teatre auditori i convertir-lo en una nova
centralitat per al municipi. Per això es preveu que just al davant hi hagi una plaça amb la intenció que
s'hi puguin desenvolupar tot tipus d'esdeveniments públics. Es planteja, com a opció de futur, la
possibilitat d'ubicar en un dels extrems d'aquesta plaça un conservatori-escola de música. De moment,
el que sí que es farà ara és un bar cafeteria al lateral més proper a la via fèrria.
Forma de vaixell
El futur teatre auditori tindrà una silueta força particular i, tal com va dir Ramon Sanabria, "s'ha buscat
una identificació amb Cambrils. La forma exterior recorda la d'un vaixell. L'estructura estarà recoberta
d'un material que li donarà diferents lluminositats depenent de l'hora del dia". L'arquitecte també va
precisar que la capsa de l'escenari serà molt alta, ja que no es pot enfonsar massa en el terra per les
dificultats que representa el nivell freàtic de la zona.
(font: http://www.revistacambrils.com/index.php?c_noticia=880)

Exposició de la maqueta del futur teatre auditori de Cambrils
[Natalia Borbonès. El Punt, 2 de Juny, 2006]
La maqueta del futur teatre auditori de Cambrils està des d'ahir exposada al Centre Cultural i
Ocupacional del municipi, amb l'objectiu que els ciutadans puguin conèixer com serà l'equipament. El
gabinet d'arquitectura del barceloní Ramon Sanàbria està acabant de redactar el projecte definitiu del
teatre, que també es podrà habilitar com a palau de congressos. La forma de l'edifici, tal com que
queda palès a la maqueta, recordarà la d'un vaixell embarrancat.
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El teatre, que tindrà un cost de construcció de sis milions d'euros, s'emplaçarà a la zona d'Horta de
Santa Maria, on també es bastirà la nova escola de música de Cambrils. Amb el trasllat de l'estació
d'autobusos que actualment hi ha a l'indret, i la construcció dels dos nous equipaments culturals, Horta
de Santa Maria es convertirà en un nou pol d'atracció ciutadana, on es podran desenvolupar tot tipus
d'actes culturals i ciutadans. El teatre auditori tindrà una capacitat per a 600 espectadors, sales
d'assaig i una sala polivalent.
(font: http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=1909728)

L'arquitecte Ramon Sanabria presenta la maqueta del futur teatre auditori
[Judit Pinazo. Revista Cambrils, 2 de Juny, 2006]
· La maqueta es podrà veure a l'estand institucional de l'Ajuntament a la Fira
El Centre Cultural va acollir ahir la presentació de la maqueta del que serà el teatre auditori de
Cambrils. A l'acte hi van assistir els arquitectes encarregats del projecte Ramon Sanabria i Lidia Planas,
l'alcalde –Robert Benaiges–, la regidora de Cultura –Neli Queral–, la regidora de Benestar i Família –
Rosa M. López– i el regidor de Medi Ambient –Salvador Matas–.
El teatre auditori, el projecte del qual ja es va presentar el desembre de l'any passat, es construirà a la
vora de l'actual estació d'autobusos i comptarà amb una gran plaça que donarà entrada al teatre. El
teatre preveu una capacitat de 640 persones i compta amb un pressupost de 7 milions d'euros. Segons
va explicar en la presentació l'alcalde, l'Ajuntament sol·licitarà una subvenció al Departament de
Cultura de la Generalitat per subvencionar-ne una part. Per altra banda, Benaiges va anunciar que un
cop passat per ple municipal el projecte, està previst que les obres del teatre auditori comencin el
proper mes de desembre amb un termini aproximat d'execució de dos anys i mig.
En la presentació l'alcalde va destacar la importància de l'obra i el va definir com "un dels principals
projectes d'aquests mandat". Per altra banda, va anunciar que abans que finalitzi aquest primer
mandat ja estarà enllestida la nova Escola Municipal de Música que s'ubicarà al costat del futur teatre
auditori, on actualment hi ha l'estació d'autobusos.
La sala del teatre auditori s'estructurarà en dos nivells i permetrà la subdivisió de l'espai disponible.
Disposarà també d'un fossar on cabran una seixantena de músics i hi haurà camerinos, cabines de
control i cabines de traducció. L'escenari d'aquesta sala tindrà les dimensions necessàries per poder-hi
fer teatre, òpera i música simfònica. A banda disposarà d'espais dedicats als serveis del teatre i una
sala polivalent que tindrà una capacitat per a poc més de 100 persones i permetrà fer-hi diversos tipus
d'actes públics, com ara conferències, presentacions de llibres o exposicions. L'acústica de l'auditori va
a càrrec d'Higini Arau, que segons l'arquitecte Sanabria és un dels millors professionals en acústica.
Portar el mar a l'auditori
Un dels aspectes més característics del teatre auditori és la seva caixa escènica, que tindrà una forma
que té la intenció d'evocar la silueta d'un peix, així ho va explicar ahir l'arquitecte Ramon Sanabria: "ja
que l'edifici no està al costat del mar, va sorgir la idea de portar el mar al solar on anirà el teatre
auditori i una manera de fer-ho era construint una caixa escènica que recordés el mar d'alguna
manera". Així doncs, la caixa escènica anirà recoberta d'unes planxes d'alumini que simularan les
escates d'un peix, elaborades amb plaques d'alumini reciclat extretes de les càmeres frigorífiques de
vaixells pesquers d'Islàndia. L'estructura tindrà un color o un altre segons l'hora del dia i la llum que hi
toqui.
(font: http://www.revistacambrils.com/index.php?c_noticia=1758)

Presentació de la maqueta del futur teatre auditori de Cambrils
[RadioCambrils.com, 2 de Juny, 2006]
· L'edifici tindrà forma de vaixell i l'alumini que el cobrirà farà que canviï de tonalitats al llarg del dia
La maqueta del futur teatre auditori de Cambrils es va presentar ahir al centre cultural de la mà del
gabinet d'arquitectes de Ramon Sanàbria, encarregats de la redacció projecte. El futur teatre auditori
tindrà una capacitat per 640 persones i es construirà al costat de l'actual estació d'autobusos.
A la presentació de la maqueta, a més d'una gran quantitat de mitjans de comunicació, hi van assistir
l'alcalde de Cambrils, Robert Beniages, la regidora de cultura, Neli Queralt, i la regidora de turisme,
Anna López.
L'alcalde, Robert Beniages, presentava la maqueta i es mostrava satisfet de veure un dels objectius
d'aquest mandat en marxa.
Unes quaranta persones, entre el despatx d'arquitectes de Ramon Sanàbria, l'equip d'Higini Arau,
encarregat de l'acústica i l'aïllament sonor i dels altres especialistes, han estat gairebé un any per
enllestir el projecte. El mateix Ramon Sanàbria destacava la representativitat que se li ha volgut donar
a l'edifici.
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El material extern serà del mateix alumini que s'utilitza per a les cambres frigorífiques dels vaixells de
pesca d'Islàndia, material molt econòmic, que d'altra banda farà que amb la llum del dia l'edifici agafi
tonalitats de diversos colors, mentre que per la nit la llum artificial també el farà canviar de color.
La sala del teatre auditori s'estructurarà en dos nivells i permetrà la subdivisió de l'espai disponible. A
banda, l'obra comptarà amb dues sales d'assaig i una sala polivalent. També hi haurà els espais
dedicats als serveis del teatre com ara oficines, magatzems o vestuaris, a la banda del darrera, i la
zona de bar restaurant al davant.
La plaça exterior és un element del qual se n'ha destacat la seva utilitat de zona pública i activa, que
vol ser un element dinamitzador per a la població. Més endavant, sota la plaça es construirà un
aparcament subterrani públic.
El teatre auditori de Cambrils té un pressupost de 7 milions d'euros i l'alcalde espera que el
departament de cultura de la Generalitat els hi doni una subvenció. Ara cal que el projecte s'aprovi en
plenari aquests propers mesos, després a la tardor es portarà a terme el procés d'adjudicació de les
obres amb concurs públic i finalment, cap al desembre podrien començar les obres.
(font: http://www.radiocambrils.org/leer-noticia.php?id=2331)
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