
 



  

 
Inaugurat el Teatre Auditori de Salou, 

un espai polivalent per a la cultura i els congressos 
 

 
 
Amb aquest nou equipament Salou disposarà d’un espai polivalent d’us multifuncional, apte tant per 
a espectacles musicals, escènics i àudio-visuals; com per a congressos, presentacions i exposicions.  
Amb motiu de la Festa de la Segregació, l’alcalde de Salou, Esteve Ferran, i el director General de Promoció 
Cultural, acompanyat d’altres autoritats locals y provincials, van inaugurar un nou equipament municipal: el 
Teatre Auditori.  
Les obres de construcció d’aquest equipament també han inclòs el vestíbul general de connexió amb el Centre 
Cívic i l’Escola de Música, i ha comptat amb una inversió total, mobiliari i sistemes tècnics inclosos, de 7.191.000 
Euros. 
Es tracta d’un equipament polivalent amb un aforament de 590 butaques la sala principal, i espais i sales 
complementàries. Destacar que està concebut tècnicament per al desenvolupament de diverses activitats: teatre, 
cinema, convencions, trobades i congressos, audicions i concerts, exposicions, espectacles àudio-visuals i 
multimèdia.  
L’edifici és connectat amb el Centre Cívic i l’Escola de Música mitjançant un gran vestíbul (que acull serveis i 
cafeteria) que es podria utilitzar com a sala d’exposicions per les seves dimensions. Els tres equipaments també 
es troben connectats per un soterrani amb accés per a vehicles. 
L’auditori conté, a més de la sala principal (de 540 m2) i la caixa escènica (de 280 m2), espais annexos per a 
camerins i vestuaris, sala d’assaig (de 361 m2); sales i espais polivalents, cabina de projecció i control, sales de 
reunions, àrea de gestió i administració i magatzems. El projecte preveu una superfície construïda de 8.800 m2, 
distribuïts en dues plantes de soterrani, una planta baixa i dues plantes més.  
Un cop l’equipament estigui enllestit, es procedirà a executar les obres de condicionament de l’entorn, amb 
construcció de zones verdes enjardinades (arbrat, mobiliari urbà i zones d’aigua) en una superfície de 5.000 m2, 
i la ubicació de 220 places d’aparcament.  
 

CARACTERÍSTIQUES 
La configuració geomètrica de la sala principal ha estat 
dissenyada pels arquitectes autors del Projecte, juntament 
amb el doctor en física Higini Arau, que és el més important 
especialista en acústica arquitectònica del país. Ha realitzat 
entre moltes d’altres: l’Auditori de Barcelona, reconstrucció 
del Gran Teatre del Liceu, el Kurssal de San Sebastian, Palau 
Eskalduna de Bilbao, Palau de Congressos i Auditori de 
Navarra, Institut del Teatre-Barcelona, Palau de Congressos 
de Catalunya, reconstrucció del Teatre Alla Scala-Milano, 
Auditori Josep Carreres de Vila-seca. El resultat és una sala 
amb les millors condicions acústiques tant per a audicions 
musicals com per a teatre i opera. La caixa escènica forma 
un espai compacte amb unes dimensions com el Teatre 
Nacional de Catalunya, que permet la seva adaptació a la 

à ti  t t lit t d  t t  è i  i b it t  lli  fi    t  i El tíb l 



polivalents (2.000 m2) a la planta soterrani per a exposicions, catering, sala d’assaig (200 places) i sala 
complementària (200 places), fan que el conjunt sigui capaç d’acollir congressos i convencions.  
 

DIRECCITÓ ÈCNICA 
Arquitectes autors del Projecte: 
- Josep Mª Ferran i Mercadé 
- Lluís Mª Serra i Solè 
- Gabriel Bosques i Sanchez 
Arquitectes Directors de l’obra: 
- Josep Mª Ferran i Mercadè 
- Enric Viadel i Mestre 
- Serveis Tècnics Municipals d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Salou 
Assessories: 
- Estudi Acústic: Higini Arau (Físic Especialista) 

Instal.la
cions:  
Lerso 

Enginyers S.L. David 
López i Reverté (Enginyer Tècnic S.T.M. Ajuntament de 
Salou). 
Estructures:  Josep 
Lluís Servent i Pascual (Arquitecte) INDUS S.L. 
Equipament escenotècnic: Fermí 
Estrella.  
FITXA TÈCNICA 
Localització-emplaçament A l’illa 
d’equipaments municipals que s’està construint entre els 
carrers: passeig de la Segregació, Arquitecte Ubach, 
Tarragona i Advocat Gallego. Completa el conjunt que 
formen actualment el Centre Cívic i l’Escola de Música; i 
el futur Ajuntament. 
Superfície 
Superfície total construïda de 8.800 m2, repartits en cinc plantes, dos plantes soterrani i tres en superfície. 
Sala Principal  
Aforament de 590 butaques (ampliable a 610). 
La sala disposa de plataforma hidràulica annexa a la boca d’escenari adaptable a tres nivells, segons l’ús: 
formació del fossar de músics, ampliació de la platea, o ampliació de l’escenari. 
Caixa escènica  
Superfície de 264 m. L’escenari té una amplada total de 22 mts (18 m de boca), una fondària útil de 12 mts, i 
una alçada de 16 mts.  
Vestíbul sala principal 
Una superfície de 336 m2, d’us polivalent. 
Vestíbul general 
De 579 m2, connecta a nivell de planta baixa els 4 equipaments del conjunt: l’Escola de Música, el Centre Cívic, 

el nou Ajuntament i el Teatre-Auditori.  
Al seu voltant es disposen tots els serveis comuns.  
Serveis i àrees tècniques 
Camerinos al soterrani, primera i segona planta; cabina de 
control a la primera planta; magatzem al soterrani; bar-
cafeteria, guarda-roba, lavabos, informació-venda d’entrades 
i administració-gestió a la planta baixa. 
 
COMPLEX POLIVALENT 
Si des de la Regidoria d’Urbanisme s’ha impulsat i dirigit la 
realització d’una obra necessària i de qualitat, per ampliar 
l’oferta d’equipaments de lleure i dinamitzar la vida social, 
cultural i turística de la ciutat; les regidories de Cultura, de 
Promoció Econòmica i de Turisme, han unit esforços per 
omplir de continguts aquest espai polivalent que forma el 
Teatre Auditori. Espai per a la cultura en les seves diverses 

manifestacions, i espai per a múltiples activitats com trobades, reunions, convencions i congressos empresarials i 
professionals, són àmbits que gestionaran i treballaran les tres regidories, segons les seves competències, 
projectant Salou com lloc d’oferta y realització d’esdeveniments importants, capaç de complaure la més variada 
demanda d’espais i usos.  
El Teatre Auditori esdevindrà una de les eines bàsiques que ha de satisfer les inquietuds i les iniciatives socials, 
culturals, lúdiques i promocionals, com centre idoni per al desenvolupament multidisciplinar d’activitats.l  

 


