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CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Plantejament i continguts
01 Memòria museogràfica

1.1 Introducció i objectius
El Castell de Castelldefels va ser adquirit per l’Ajuntament de la ciutat l’any 1988. Des de llavors s’està treballant per valorar-lo com a conjunt patrimonial de gran
interès, encarregant projectes de rehabilitació arquitectònica i estudis d’usos i funcions dels diferents espais,
així com de les seves possibilitats turístiques.
Aquest projecte executiu que presenta Grup Transversal
per aconseguir aquesta posada en valor, representa una
fase d’estudi estructurada a partir de l’anàlisi crítica del
projecte museològic prèviament presentat i d’un plantejament més desenvolupat dels usos dels espais.

Objectius generals del projecte
L’objectiu primordial d’aquest projecte tracta de promoure un ús actiu i sostenible del Castell com a conjunt
monumental i com a equipament cultural, educatiu i turístic, dedicat especialment a la interpretació del passat
històric i a la celebració d’actes culturals i de representació, al servei del desenvolupament de Castelldefels, i
amb vocació de promoció turística del municipi.
• Potenciar el Castell com a icona de la ciutat i com a
conjunt patrimonial de referència.
• Habilitar espais que permetin la polivalència d’usos
culturals, socials, educatius i turístics.
• Dissenyar l’estratègia d’interpretació i presentació
del monument com una atracció patrimonial singular.
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1.2 Fonaments museològics de la proposta
Fonaments museològics
de la proposta
Per tal d’aconseguir els objectius generals que proposem per aquest projecte, creiem necessari atreure als visitants de manera molt atractiva i única respecte l’oferta
existent de museus i centres d’interpretació al Garraf. El
Castell i la ciutat de Castelldefels tenen un lligam singular que ha dibuixat la seva història: la Pirateria. Aquest és
el tema que museològicament marcarà el caràcter diferenciador de la visita.
Tal com indica el projecte museològic, l’anàlisi dels productes culturals (centres d’interpretació i museus) existents a l’àrea de Castelldefels i de la costa del Garraf
destaca l’absència de centres dedicats al tema marítim
i històrics. Més enllà d’això, no hi ha cap oferta cultural
dedicada al tema de la pirateria i a la història marítima
de la costa catalana, per tant la proposta d’interpretació
del Castell es proposa com a una novetat temàtica. Així
mateix, el tema engrescador de la pirateria a la costa catalana i la fascinant evolució del poble de Castelldefels
dins del més ampli panorama de la Mediterrània, constitueix una proposta molt atractiva per visitants locals i
estrangers.
Per tant, aquest projecte museogràfic del Castell de Castelldefels se centra en els següents eixos temàtics:

La Pirateria a Castelldefels
Trobem que aquest tema és prou potent per concentrar-hi la major part del pes interpretatiu i dels recursos
museogràfics:
A més, el tema dels pirates permet:
• Facilitar claus d’interpretació d’una tradició sense
reconeixement i d’una realitat, la dels pirates i de
les seves incursions a la costa, sovint molt estereotipada.
• Recórrer la història de la ciutat contextualitzant-la
en el més ampli àmbit mediterrani: del fet local al
global, del passat al present.
• Entendre la fisiognomia de la costa catalana en detall. Com els atacs pirata van definir un desenvolupament territorial en que la costa era un lloc de perill
constant.
• Explicar per desmitificar, per aportar informació directa de la pirateria a la Mediterrània, en contraposició amb la imatge tòpica de la pirateria a l’Atlàntic.
• Diferenciar la proposta dintre del ventall de l’oferta
turística cultural catalana i convertir-se en un punt
de referència d’imprescindible visita.
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El conjunt del Castell i la ciutat
de Castelldefels al llarg de la història
Paral·lelament a l’interès que despertarà el tema de
la pirateria, hi haurà tota una sèrie d’elements d’interpretació sobre el Castell, lligats a l’època corsària, però
també a totes les etapes històriques, des dels ibers a la
vil·la romana, l’edat mitjana, els segles de l’imperi, la modernitat del segle XIX i XX fins a la situació actual.
En aquest sentit, s’aconsegueix:
• Valorar un conjunt patrimonial especial i característic com és el Castell de Castelldefels a través de la
seva interpretació i museïtzació.
• Donar a conèixer la història i l’evolució de Castelldefels.
• Donar a conèixer la vida i l’obra de personatges singulars que van marcar el creixement de la ciutat i del
Castell, com per exemple, la de Manuel Girona.
• Proporcionar coneixements respecte al territori del
Baix Llobregat on es troba el Castell de Castelldefels,
el seu entorn, les seves peculiaritats, la seva llarga
història.

La interpretació
del passat històric
Respecte al plantejament d’un centre d’interpretació
que tracti la història de la ciutat en un sentit més cronològic i tradicional, aquesta opció planteja una aproximació a la interpretació del Castell i la ciutat de caire més
temàtic. És, de ben segur, una proposta més encaminada al turisme cultural i una clara aposta per la tematització “Pirates” com a element clau de la proposta d’interpretació. El gran tema a explorar seria el dels pirates i la
pirateria, mentre que la història de Castelldefels en seria
l’imprescindible context.
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La història no és només un tema: és una aventura. Hem
de fer viure al visitant un viatge a través del temps, una
aventura en la qual és, d’alguna manera, protagonista.
Per aconseguir aquest objectiu és necessari utilitzar recursos museogràfics capaços de provocar efectes embolcallants, que facin endinsar el visitant en aquesta història que es vol explicar. Els recursos audiovisuals són
una part d’aquests recursos, però hauríem de parlar segurament de multisensorialitat per definir l’ampli ventall
de recursos necessaris per assolir el repte. Proposem un
plantejament actiu a la recerca de visitants, un plantejament que es pugui vendre com a espectacular, un lloc
on el visitant trobarà una experiència que no podrà viure
enlloc més.
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1.3 Línies generals del discurs expositiu
De la Pirateria al Castell i del Castell
a Castelldefels
El contenidor privilegiat del Castell de Castelldefels serà
un espai destinat a la difusió de la pirateria i com aquesta ha marcat la història de Castelldefels amb el clar objectiu de centrar-se en els moments més emblemàtics
de la seva història i recórrer-la transversalment.
Aquestes temàtiques generals són:
• Castelldefels i la pirateria: el context local, el més general de la Mediterrània i la conjuntura internacional.
• L’evolució del conjunt arquitectònic del castell de
Castelldefels al llarg de la història: de la defensa dels
pirates, a la imatge romàntica del Castell.
• La transformació de Castelldefels (creixement,
transformació i integració a l’àrea metropolitana).
• Manuel Girona i el Modernisme al Castell.
• Evolució de la costa de Castelldefels i la ciutat: de les
llacunes i els masos amb torres al gran ‘boom’ de turisme de platja.

Parlar de la pirateria a Castelldefels ens permet fer una
visió genèrica de la pirateria mediterrània, associada
també als grans atacs de les flotes turques durant els
segles XVI i XVII. Així, tot i que es precisarà què és cada
cosa, l’exposició tractarà no solament els pirates per
compte propi, sinó també els corsaris i les esquadres
turques. No es tracta només d’una història de l’impacte de la pirateria moderna a Castelldefels, sobre la qual
tenim poca informació, sinó d’un estat de la qüestió de
l’impacte turc i barbaresc a les costes catalanes, en el
context de les guerres marítimes mediterrànies dels segles XVI, XVII i XVIII, concretant, sempre que es pugui, en
el cas de Castelldefels.
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1.4 Idea formal
Busquem una línia de continguts totalment contemporània, immersiva, buscant impactes en el visitant:

• Recursos audiovisuals envolvents i sorprenents.
• Recursos interactius entesos com a experiència.
• Recursos escenogràfics moderns per donar vida a
les peces i a l’espai.
• Recursos d’última generació per aconseguir una
experiència immersiva i sorprenent.

La idea formal central és donar a entendre l’edifici com a
patrimoni, i veure com els espais i els diferents elements
dialoguen amb ell. Creiem que cal trobar un llenguatge
formal que unifiqui visualment tots els espais del recorregut museogràfic. Per això tenim en compte els següents criteris:
• Configuració d’uns espais amb diferents tonalitats
experiencials. Així, cada àmbit s’ha concebut per
generar una tonalitat sensiblement diferent en el visitant. Per això parlem de diferents ritmes “emocionals”, és a dir, quin impacte rep el visitant en cada
moment:
–Generació d’expectatives (especialment a l’inici
amb la iconografia i decoració relacionada amb
la pirateria barbaresca que formarà part de la
recepció dins del recinte).
–Impacte amb una certa espectacularitat: l’àmbit 3, l’espai immersiu, que reprodueix diferents
instants de la vida d’un pirata a bord d’un vaixell
(salpant de l’Alger, la bodega pirata, la cabina del
capità, etc.)
–Interactivitat i participació: l’àmbit 4 és l’espai
interactiu per excel·lència, on no només es viu
com a una experiència immersiva i dinàmica,
però també didàctica.
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–Impacte de la història: l’èpica en un espai immersiu com és el de l’església a l’àmbit 5, com també la idea de transportar-se a una altra època
gràcies a l’audioguia, la decoració i la distribució
d’elements a l’espai Modernista de la planta noble.
–Immersió total (en el relat, la història...).

• Ús d’uns materials i elements que seran també en
ells mateixos elements estructuradors:
–Coherència en el disseny de la senyalització
(tant de la senyalització exterior al voltant del
recinte emmurallat de l’àmbit 0 com de la senyalització a l’interior del castell i la dels plafons
explicatius a tots els espais)

• Recorregut lliure, i estructuració per àmbits. El visitant podrà triar si entrar o no en els espais audiovisuals, i en determinades cruïlles tindrà la possibilitat
de no seguir un ordre aconsellat preestablert. Però
els àmbits ordenen l’exposició, endrecen els continguts, i ajuden a la millor comprensió del relat.
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1.5 Funcionament de la visita
La visita funcionarà amb un sistema d’audioguies. Quan
el visitant compri l’entrada se li facilita una audioguia.
Aquestes són imprescindibles per seguir la visita. En primer lloc, el visitant escull l’idioma de l’audioguia (castellà, català, francés, anglès), i es col·loca uns auriculars
que permeten seguir tant l’àudio que surt dels dispositius, com el de l’espai en general perquè no tapen totalment les orelles. D’aquesta manera, el visitant no té una
desconnexió absoluta amb l’espai i el seu entorn. Quan
el visitant entra a una sala l’audioguia s’activa amb l’idioma que ha seleccionat prèviament. Funcionen de manera automàtica, de tal manera que no s’ha de prémer cap
botó per començar a escoltar l’àudio. Aquest s’activa de
manera sincrònica amb el que està passant a l’espectacle audiovisual i amb tots els idiomes disponibles. A
més, aquest sistema d’audioguies permet que pugui haver-hi visitants que parlen diferents idiomes junts en una
mateixa visita, facilitant així la gestió del públic.
Tecnològicament aquest sistema d’audioguies que es
proposa permet també la interactivitat amb els recursos
mitjançant un botó en el dispositiu. El sistema s’activa i
enregistra el pas del visitant per aquell suport. Això permet generar dinàmiques de joc i recompte de puntuacions i recollida d’informació que el visitant pot recuperar
al final de la visita o fins i tot a casa seva, proporcionant
un correu electrònic.

Aquest sistema de transmissió dels continguts sonors
permet:
• Solucionar totalment el tema dels idiomes també en
audiovisuals i altres suports tecnològics.
• Solucionar els problemes de contaminació acústica
de l’espai.
• Fer que la visita sigui fluida: pel fet que l’audioguia
no s’activa per la voluntat o l’esforç del visitant, sinó
que el fet que funcioni automàticament permet una
total fluïdesa de la visita i un major aprofitament
d’aquesta.
• Un major aprofitament en els continguts i el relat:
pràcticament tot el que es pugui sentir serà escoltat
pels visitants.
• Línia de recursos museogràfics avançada: la visita
és completament immersiva.
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1.6 Plantejament de la visita
El projecte de Grup Transversal es planteja com una experiència de recorregut lliure amb els temes ben definits
i on el visitant es pot centrar en allò que sigui del seu
interès. Tot i això, els visitants disposen d’un itinerari recomanat definit per l’ordre dels àmbits. Aquest itinerari
està formulat per obtenir una circulació òptima a tot el
conjunt del recinte.
La visita es divideix en els següents blocs temàtics:

- ESPAI JARDINS (àmbit 0)
- ESPAI RECEPCIÓ (àmbit 1)
- ESPAI TUNEL I ENTRADA CAVALLERISSES (àmbit 2)
- ESPAI PIRATA (àmbits 3 i 4)
- ESPAI ESGLÉSIA (àmbit 5)
- ESPAI MUSEU (àmbit 6)
- ESPAI MANUEL GIRONA (àmbit 7)

ESPAI JARDINS
Creiem imprescindible que la metodologia de la interpretació s’apliqui a tot el conjunt monumental; també
als seus exteriors, que són espais d’usos polivalents.
Proposem dos tipus de senyalitzacions:
• Direccionals: els plànols de situació han de ser de
gràfica senzilla i clara, sense més informació que la
imprescindible per identificar un espai, però amb
els detalls suficients per fer-los fàcilment interpretables. En tractar-se d’un recinte monumental amb
espais diferents i amb diferents funcions, els plànols
són imprescindibles i han de representar el territori
amb la mateixa orientació que tindrà el lector en observar la realitat.
• Interpretatius: que incorporen textos, iconografia,
planimetria i esquemes que facilitin la interpretació
del Castell i l’església des de l’exterior de l’edifici.
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ESPAI PIRATA

RELACIÓ ESPAI PIRATA I ESGLÉSIA

L’objectiu de la distribució de l’espai on es troba l’ESPAI
PIRATA és aconseguir fluïdesa del discurs i comprensibilitat del recorregut. També per aquest motiu preferim
privilegiar una distribució temàtica abans que cronològica. Aquesta opció permet abordar gran quantitat de temes de manera més atractiva i immersiva, partint des de
l’experiència més que del desplegament dels fets històrics. La temporalitat, de totes maneres, queda integrada
en l’explicació de cada tema específic.

Es proposen dos espais expositius vinculats o interdependents, a fi que no hi hagi dependència temporal de l’un
respecte de l’altre, i que la visita pugui començar indistintament per l’un o l’altre: ESPAI PIRATA i ESPAI ESGLÉSIA.
Aquesta opció atorga polivalència a la proposta museogràfica, que queda delimitada clarament en dues parts:
• Així, l’audiovisual de l’església es planteja amb una
durada total de 15 a 20 minuts (entrada + visualització + sortida), mentre que la visita a l’espai dels pirates pot avaluar-se igualment, a la baixa, en una mitja
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hora. Això significa que un gran grup de visitants pot
començar per l’audiovisual i continuar pels pirates, o
a la inversa.
• És a dir, el tema dels pirates es pot plantejar, indistintament, com a pre-show o post-show respecte a
l’audiovisual.

L’entrada (i la sortida) a l’església ha de quedar molt reglamentada, essent possible, únicament, accedir en els
moments en què comenci la projecció de l’audiovisual.
Contràriament, la visita de l’espai museïtzat, és d’accés
lliure i obert i fins i tot admet una visita fraccionada en
cas d’haver-se d’incorporar a l’audiovisual.

ESPAI ESGLÉSIA

ESPAI MUSEU

Proposem la projecció d’un audiovisual potent aprofitant
l’espai suggestiu, ple de racons i oportunitats de projecció, tant pel que fa a les alçades com pel fet que la seva
restauració ja permet disposar d’instal·lacions bàsiques
de llum que fàcilment es podrien complementar amb les
que requereix una instal·lació audiovisual de gran format. La projecció audiovisual és totalment compatible
amb un format clàssic de visita guiada de l’església.

L’espai-museu de la planta baixa servirà com a lloc per
aprendre i descobrir no tan sols l’evolució del Castell
però també l’evolució urbanística de la ciutat. En aquest
espai es mostraran les maquetes del castell en diferents
moments de la seva història, per una banda, i informació
i facsímils de plànols antics i escriptures, per una altra,
que parlen del territori de Castelldefels en termes urbanístics i geogràfics.

La projecció s’efectuarà sobre superfícies diverses: els
absis, la cúpula del sostre, i els sostres de les naus. Això
permetrà de crear un espectacle embolcant amb una
narració amb diferents nivells.

ESPAI MANUEL GIRONA

La projecció com a recurs museogràfic permet garantir:
• Una intervenció respectuosa amb el contenidor arquitectònic
• Una intervenció integrada amb l’ambient que aprofita les seves característiques
• Un espectacle suggestiu i emocionant

La planta noble del Castell proporcionarà informació sobre la història del Castell quan va ser rehabilitat per Manuel Girona en l’època modernista, cap a l’any 1897. La
continuació de la visita, que es desplega per les diferents
sales de la planta noble del Castell, proporciona informacions sobre la restauració del Castell i la iconografia
de la decoració i destaca els seus elements més notables, com ara la xemeneia, els paraments, els frisos o els
medallons de la sala d’esgrima.
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1.7 Fluxos de públic en la visita
El concepte de visita que es troba a la base del projecte
museogràfic aquí desenvolupat, parteix d’una combinació entre:

A partir d’aquí la visita recomanada seria:

• Visita lliure com a línia general de visita

Cavallerisses

• Visita pautada en el temps, en un espai immersiu de
la planta baixa i a l’església.

El públic entra a la planta baixa del castell, en el que tradicionalment s’ha anomenat les cavallerisses, passa pel
passadís i s’espera a l’entrada del primer àmbit: allà trobarà una pantalla amb un temps d’espera indicat. Quan
arribi a 0, llavors s’obriran automàticament unes portes
i es podrà entrar a dins. La circulació dins d’aquest espai
no necessitarà guiatge de cap tipus, ja que la llum i les
projeccions, així com l’obertura i tancament de cortinatges, guiaran adequadament el públic.

Igualment, des del punt de vista de l’ordre, creiem que és
bo plantejar un ordre prioritari entre els diferents espais,
però també donat el cas és possible alterar l’ordre sense
perjudicar excessivament l’assumpció dels continguts.
Passem, doncs, a partir d’aquestes premisses a detallar
quina seria l’experiència bàsica de visita, i les seves implicacions quant a gestió i aforaments.
La visita, tant per al públic individual com per al públic
organitzat (grups) comença entrant en el recinte dels
jardins del castell per la porta principal, i després, ja dins
de l’edifici del castell, pel pati d’armes, entrant a la zona
de recepció, on obtenir l’entrada o validar la reserva prèvia, així com obtenir l’audioguia sense la qual la visita no
és viable.

Aquest àmbit és estrictament pautat per temps, i per
això és aconsellable que sigui el primer, abans d’entrar
a la zona d’interactius de l’altra part de les cavallerisses.
El visitant, doncs, es deixa portar per un recorregut simulat virtual per dins un vaixell barbaresc, durant uns
15-18 minuts. Per tant, cada 20 minuts pot entrar un
grup. L’aforament recomanat simultani màxim seria de
25 persones (grup classe si és el cas de públic escolar).

A efectes de la quantitat de personal de gestió, cal tenir
en compte que el control de sales estarà en part garantit
per càmeres de seguretat emplaçades en llocs visibles
amb una clara voluntat de dissuadir el vandalisme.

Aleshores, acabat el recorregut s’obre una porta automàtica en un indret on cal fer un nou accés, per tal d’entrar a la zona d’interactius per la zona del fons.
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Aquest nou pas facilita enormement la circulació, de
manera que evita problemes com ara:
• l’entrada i sortida del públic pel mateix lloc, topant...
• un sentit lògic de circulació per l’espai, entrant a la
zona d’interactius per la part més profunda de l’espai de cavallerisses.
El fet de tenir un espai de visita polsada, i l’altra de visita
lliure, requereix encara més que la circulació sigui fluida,
ordenada, circular...
L’espai interactiu és de visita lliure, i complementa els
continguts exposats en l’espai narratiu-immersiu. Es
configuren com unes illes de jocs i acció. Aquí, si es tracta d’una visita individual o familiar, llavors les persones,
parelles o famílies, aniran deambulant per l’espai amb la
idea que ocupen un interactiu quan un altre el deixa buit.
Una altra modalitat de visita d’aquest espai és per grups,
de manera que es pot muntar com una competició entre
el mateix grup repartits en patrulles o equips, que aniran
rotant pels interactius. En aquesta modalitat serà convenient establir una durada màxima de cada unitat interactiva per homogeneïtzar l’activitat i ajudar a la fluïdesa
del joc global.
Per les característiques de l’espai, aquest ha de ser un
lloc amb una certa supervisió per part d’un guia-monitor.

Església
Aquest lloc també funciona com a visita pautada en
temps (polsada). Aquí el guia-monitor obre i tanca la
porta principal de l’església i fa entrar el públic en el moment en què l’anterior grup abandona l’església pel pas
ubicat a la part nord del transsepte. Igualment obrirà
aquesta porta per facilitar la sortida del públic. En els 20
minuts que pot durar la sessió, no cal que estigui sempre
dins de l’església, i pot atendre-vigilar l’espai interactiu o
fer un control de la resta de l’espai.
La visita a l’església comença amb una locució recolzada en un joc d’il·luminació al jaciment arqueològic, i als
absis, mostrant unes peces amagades rere els gobelins.
Després una multiprojecció ocupa aquest espai durant
uns 10 minuts. Finalment, el públic és convidat a visitar
la zona del transsepte sud, i contemplar els dibuixos del
milicians mentre l’audioguia continua marcant la línia de
temps.
L’aforament recomanat per a aquest espai seria també
de 25 persones.

Espai maquetes
La sortida de l’església desemboca en la sala on hi haurà
les maquetes del castell i una explicació sobre l’evolució
històrica de Castelldefels. Aquí la visita és lliure. No cal
una vigilància molt estricta.
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Planta noble

Conclusions d’aforament

Una altra vegada al pati d’armes s’accedeix a la planta
noble.

Pel que fa als aforaments podem concloure que:
• Simultàniament podrien haver-hi unes 200 persones
visitant el castell acomplint tots els nivells de qualitat.

L’aforament possible aquí és molt més ampli que en els
espais abans detallats, només limitat per l’aforament de
seguretat ja establert en l’actualitat. La vigilància es pot
suplir mitjançant les càmeres de seguretat.

• Que el flux màxim de visitants ve determinat per
l’espai immersiu inicial, que determina el coll d’ampolla de visitants: 75-100 visitants hora (serien 100
si en comptes de 25 persones fossin 33 per grup).
Això ens donaria una capacitat d’absorbir entre 750
i 1.000 persones per dia, a ple rendiment. En aquests
casos el personal d’atenció hauria de ser l’adequat,
però entenem que la majoria de dies el flux serà molt
menor.

La visita és lliure i es deambula pels espais, mentre l’audioguia activa automàticament informacions en funció
de la posició del visitant a cada moment.

Planta mirador
Pujant per les escales de servei o l’ascensor s’arriba a
la planta superior. Aquí pot sortir al terrat-mirador on la
visita és lliure, i l’aforament és molt ampli, només limitat
per l’aforament de seguretat ja establert en l’actualitat.
La vigilància és coberta per les càmeres de seguretat.
Desde aquest punt també es podrà accedir a les futures
sales polivalents.
De tota manera, un monitor-guia hauria de passar de tant
en tant per aquests espais, o estar a disposició d’atendre algun problema que es pugui ocasionar en aquests
espais de visita lliure en algun moment.

		

Importància del nou pas-porta
a la sala de Cavallerisses
Com dèiem abans, aquest pas és necessari per una qüestió sobretot qualitativa: fer que la circulació sigui lògica,
sense entrar i sortir pel mateix lloc, i fent un recorregut
d’acord amb un concepte de circularitat dels fluxos. I
també per una qüestió quantitativa, ja que la fluïdesa de
circulació facilitarà la renovació de públic necessària en
l’espai dedicat a interactius de les mateixes cavallerisses. Finalment, és cert que tot el públic entra i surt pel
passadís que dóna al pati, però aquest té una amplada
suficient.
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Àmbit 0
Un Passeig pels jardins del Castell
(EXTERIOR I PATI INTERIOR)
Situació:
Exterior, a l’entrada, dins del recinte emmurallat i al pati interior
del cos del Castell.
Objectius àmbit:
• Descobrir la història arquitectònica del Castell, l’evolució de
la seva façana.
• Ser conscients del context del conjunt arquitectònic.
• Contextualitzar els voltants del recinte emmurallat.
• Identificar ubicacions importants com per exemple les runes
del castell d’Eramprunyà des del turó on se situa el Castell.
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Senyalització:

Contingut:

Subàmbit 0.1
Sis Tòtems (Mòdul 0.1.1)
1. Entrada al recinte emmurallat
• Introducció al Castell
·· Diversos edificis formen la fortificació:
- Antiga església de Santa Maria (avui convertida en
equipament cultural)
- El Castell (cos A i cos B)
·· Els edificis s’alcen en el punt més alt del turó del Castell,
a 59m d’altitud sobre el nivell del mar, al nord-est de la
població.
·· El recinte, amb un perímetre aproximadament triangular, té l’entrada principal a l’extrem nord, en el vèrtex
dels costats més grans del triangle.
·· El portal està acabat en arc de mig punt flanquejat per
sengles torres quadrades i encabit en un pany coronat
de merlets. El material dels merlets: maçoneria i totxo –
també apareixen a la resta del recinte perimètric, de pedra calcària.
• Informació general, horaris, etc.
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2. Situació i descripció del conjunt arquitectònic del Castell de Castelldefels (cos A)

5. Església. Bastida el segle X, reconstruïda el segle XII i
fortificada els segles XIV i XV.

• Informació sobre el Castell d’Eramprunyà i la seva visibilitat
des d’aquest punt.
• Descripció de la pedra vermella sorrenca del Castell (part
del cos A aixecat el 1550 amb pedra de marès rogenca).

• “L’Església, el sector més antic del conjunt del Castell: al
segle X, Castelldefels era terra de frontera amb el Califat
musulmà de Còrdova. En aquella època, el comte Sunyer
va encomanar al monestir de Sant Cugat l’organització del
que en el futur seria Castelldefels. Sota la direcció d’aquell
monestir es va començar a construir l’església de Santa
Maria. La primera notícia documental que en tenim és de
l’any 967. “

3. Situació i descripció del conjunt arquitectònic del Castell de Castelldefels (cos B)
• Descripció de la pedra blanca (pedra de Begues. Part del
cos B, construït al segle XVIII, amb pedres i maons emblanquinats, que donen una tonalitat beix a aquesta part del
Castell.)
·· “El 1734 es va bastir el cos occidental del castell, fet de
pedres i maons emblanquinats que van donar a aquest
sector una tonalitat beix”.
4. Visió de l’evolució de la ciutat de Castelldefels
• Quatre imatges de Castelldefels en diverses èpoques (1910,
1945, 1952 i 1972) facilitarà la comparació visual per veure
l’evolució de la ciutat.
·· “Castelldefels va néixer com un petit poble a mitjan del
segle X, als voltants del Castell i la seva església. Fins
fa només un segle, la seva població era d’uns 300 habitants dedicats a l’agricultura, sobre tot a la zona d’interior.”
·· “El creixement en el seu nombre de veïns i el canvi en
el seu sistema productiu es va iniciar als anys 20 del
segle passat, fruit de la construcció de l’antiga fàbrica
de la Rocalla (avui desapareguda) i de les persones que
venien a gaudir de les seves platges.”

6. Entrada al Castell.
• “L’entrada d’aquest nucli és a llevant i consisteix en una
porta acabada en art de mig punt compost de grans dovelles, que presenta a la clau la data de 1695. Dóna a un pati
quadrangular, el pati d’armes. Originalment, al segle XVI,
el pati d’armes era més gran i arribava fins l’actual muralla
perimetral (construïda el 1897) dels jardins del Castell, que
es troba davant d’aquesta porta”.
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Subàmbit 0.2
Catenària (Mòdul 0.2.1)
Dos tòtems al pati del Castell (Mòdul 0.2.2)
Tòtem entrada pati
Titular atractiu que dona la benvinguda de l’estil.

H'
H

A
B'

Proposta:

A'
B

catenàries

A

Pirates, Castelldefelencs, Castelldefelenques...
Benvinguts al Castell

alç.76cm

Llum 193cm.

Desembarqueu al castell i descobriu-ne tota la seva història...
alç.120cm

1,31

Tòtems indicatius al pati/panells
Indicació mitjançant nomenclatura senzilla indicant els tres
punts d’entrada de possible recorregut.

alç.76cm

0,60

alç.70cm

Proposta:
1. Pirates!
2. Església

B

B'
alç.76cm

tòtem exterior
benvinguda

Àmbit 0.2

Àmbit 1.1

3,00

BV 430cm.

CENTRE D'INTERPR
Projec
CMP

Llum 237cm.

vitrina

1,00

0,40

3. Planta Noble.

BT 269cm.

catenàries

BV 542cm.

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n

Localitat
08860 Castelldefels (Barcelo
Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ

3,00

Espais: Àmbit 0.2-Pati In
Data
07 MARÇ 2018
Promotor

A'

ENTRADA AL CASTELL

AJUNTAMENT D
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Àmbit 1.
Recepció/Entrada
Situació:

Descripció de l’experiència:

Planta Baixa, espai recepció.

Els visitants arriben al castell havent pujat la rampa exterior i per
tant ja han tingut una visió general de l’edifici i els jardins. En alguns casos podria ser que un cop arriben a l’entrada ja han fet un
passeig per l’exterior i per tant han tingut l’oportunitat de fer-se
una composició visual clara de l’envergadura i aspecte exterior
del castell.

Objectius de l’àmbit:
En aquest àmbit d’entrada, es pretén:
• Oferir un espai de taquilla per gestió d’entrades, recepció de
grups...
• Controlar l’accés per garantir seguretat i vigilància
• Dirigir als visitants cap al recorregut

Un cop creuen la porta d’entrada, el castell ofereix una nova cara:
l’espai del pati des d’on es distribueix tots els volums és un atractiu per si mateix.

• Entrega i recollida dels aparells d’audioguia

Mitjançant un cartell i una catenària, se’ls condueix cap a l’interior de la recepció (a la dreta) per tal que puguin adquirir les
entrades, rebre informació, organitzar el seu itinerari i recollir
les audioguies que seran imprescindibles per seguir tota l’experiència.

• Albergar tot el sistema de control centralitzat d’encesa i
apagada d’aparells de la museografia

Com a punt important de l’oferta turística de la ciutat, hi haurà
espai per la col·locació de fulletons informatius i publicitaris.

• Indicar de forma clara els punts d’entrada i recorregut
• Oferir el moment de visió atractiva del pati i els elements
arquitectònics que s’hi poden observar.

• Oferir un espai còmode i funcional de gestió per al personal
del Castell.
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Suports de l’àmbit

Subàmbit 1.1 - Recepció
Mostrador Recepció (Mòdul 1.1.1)
El mostrador d’aquest espai modern consta d’un disseny atractiu en diferents capes i nivells que alhora facilita l’accessibilitat a
diferents col·lectius. El fris que es troba a la part frontal remet a
les galeres pirates com a apunt temàtic de l’oferta museogràfica
del Castell. Funcional i estètic alhora, evoca un dels temes més
importants del projecte: la pirateria.

• No ha sigut sempre com el veus ara. El pas del temps, amb
èpoques de deixadesa i d’altres de reconstrucció han anat
conformant la fesomia actual tant del pati com de tot el castell. És una suma de gustos i estils arquitectònics i necessitats funcionals de tota la seva història. L’aspecte actual
és de la gran rehabilitació que en va fer en Manuel Girona a
finals del segle XIX i la de la restauració començada a partir
de la seva compra per l’Ajuntament el 1988.
• Tot i que el recorregut recomanat és iniciar la visita pels
àmbits dels pirates, aquí explicarem què representen les indicacions dels altres espais i on et porten, perquè puguem
escollir per on començar:
·· Viure una experiència pirata cap a les Cavallerisses
·· Fer un viatge en el temps a l’església...

Track 1 Audioguia (Mòdul 1.1.4)

·· Pujar a la planta noble

El contingut d’aquest primer track de l’audioguia situa en el format de la visita mitjançant aquest aparell i fa un tastet del que els
espera en aquesta descoberta del Castell.
Preguió contingut:
• Benvinguda
• Aquest és un castell, construït sobre les restes d’un poblat
ibèric del segle III al I a.C. i d’una vila romana del segle I al IV
d.C., amb una llarga història lligada als orígens de Castelldefels al segle X, als pirates que atemorien la costa catalana,
als rics burgesos del modernisme...
• Estàs en un pati que va ser construït al segle XVI quan, escoltant els precs de la població per protegir-se dels atacs
pirates, el baró d’Eramprunyà va decidir fortificar l’església
i reconstruir la primera fortificació del segle XII que estava
molt malmesa.

··
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Àmbit 2.
Túnel i entrada cavallerisses
Subàmbit 2.1

Subàmbit 2.2

Túnel cavallerisses

Entrada Espai Àmbit 3

TRACK AUDIOGUIA (Mòdul 2.1.0)

MONITOR DE TEMPS (Mòdul 2.2.1)

En entrar al passadís que porta cap a les cavallerisses, s’activa el
primer track de l’audioguia.

Abans d’entrar una pantalla amb un compte enrere indica el
temps que falta per la propera sessió i l’obertura de portes.

Preguió contingut:

Contingut:

Introducció al món dels pirates, breu apunt de les Cavallerisses...

Proper passi – Próximo Pase – Next show – Prochaine Séance

“Estem entrant a les antigues cavallerisses del Castell, però
aquest és un túnel/pas que també ens transporta en el temps.
Fins als segles en què els pirates tenien atemorida la costa
catalana.”

(exemple minutatge) 15:00
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Àmbit 3.
Espai immersiu: Viu com els Pirates
Situació: Planta Baixa, antigues cavallerisses.
Objectius de l’àmbit:
En aquest àmbit, la visita s’estructura per aconseguir els següents propòsits:
• Presentar el lligam de Castelldefels amb la pirateria i el cors,
explicant el context social i polític en què apareix aquesta
pràctica delictiva i com la costa d’Eramprunyà i tota la costa
de llevant de la península ibèrica n’és un dels objectius.
• Indicar els principals elements que conformaven el cors:
port principal, jerarquia, botí...
• Oferir una descoberta en forma d’aventura, l’experiència de
viatge a través del temps en què el visitant és part del relat,
i és interpel·lat directament per la narració.
• Generar un efecte embolcallant mitjançant projeccions,
efectes de llum, elements escenogràfics, i so general.
• Apel·lar a la multisensorialitat.
Descripció de l’experiència:
Aquest és un espai immersiu que mitjançant il·luminació, escenografia i projeccions genera quatre escenes en un recorregut
temàtic que duu el visitant des del coneixement del context en
que neix i es desenvolupa la pirateria fins a formar part d’una
tripulació pirata.

La visita és polsada i amb recorregut i temps determinat. El visitant s’atura a cada sala el temps que l’experiència audiovisual
i immersiva requereix. Mitjançant la seqüencialització i programació de les diverses escenes es produeix el canvi de llums i
obertura de cortines i s’indica el pas d’una sala a la l’altra per
anar avançant.
La banda sonora d’aquest espai immersiu es reparteix entre un
so ambiental d’efectes mitjançant sonorització de l’espai i el so
principal de la narració i de la música a través de l’audioguia que
cada visitant porta.
ESPECTACLE IMMERSIU
Descripció:
Espectacle audiovisual immersiu repartit en diferents espais semitematitzats amb escenografia i amb un conjunt de projeccions d’imatge, llum i efectes sonors generals que conviuen amb la
narració principal que els visitants senten per l’audioguia.
L’espectacle té diversos estadis que permeten recórrer de forma
organitzada les diferents sales fins a la sortida.
Tots els àudios quedaran inclosos en un sol track d’audioguia
(Mòdul 3.0.1)
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SALPANT
D’ALGER

cadira
amb braços

Atrezzo camarot

Tarima
amb soroll

CABINA DEL
CAPITÀ DRAGUT

Àmbit 3.4

Tarima
amb soroll

Àmbit 3.3

cortinatge
obertura
automàtica

balaustrada
Galera

Tarima amb
vibració

ATAC
CASTELLDEFELS

BODEGA
PIRATA
Projecció zenital

Àmbit 3.1

Holograma

Tarima
amb soroll

Àmbit 3.2

Atrezzo bodega
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Subàmbit 3.1
cadira
amb braços

SALA 1 - PRIMERA ESCENA: INTRODUCCIÓ
(Mòdul 3.1.1)
Descripció:

balaustrada
Galera

cortinatge
obertura
automàtica

En entrar a la primera sala, una projecció zenital ja està activa convidant al visitant a situar-se al seu voltant. La resta té il·luminació
lleugera just per assegurar el pas. La projecció zenital i l’audio de
l’audioguia van sincrònics. L’audio general de moment resta en
silenci.
Sinopsi:

Projecció zenital

Audiovisual que contextualitza la situació històrica de la Mediterrània al segle XIV i el creixement de la pirateria fins al segle XVII. La
narració la duu una veu en off narrativa i informativa.
Preguió:

Àmbit 3.1
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Descripció d’imatge

Narració en off i descripció de so

Seqüència 1: introducció
La imatge del mar hipnotitzant... D’ella
en sorgeixen imatges d’arxiu composades en motion graphics per il·lustrar allò
que s’explica.

La Mediterrània, un mar tranquil, però alhora un mar molt perillós.
Aquestes aigües van ser testimoni del terror que pirates i corsaris
sembraren als vaixells de les rutes comercials i a les costes i les
illes, que van haver de bastir castells i torres per defensar-se.
Submergim-nos segles enrere per descobrir el moment àlgid de
la pirateria barbaresca.

Seqüència 2: Context polític.
Visualitzacions de mapes de la Mediterrània de l’època, tractament gràfics per
indicar zones de poder i moviments de
fronteres, combinat amb imatges d’arxiu
dels personatges clau, símbols de banderes,... animacions de grafismes etc...

Com van arribar els corsaris a dominar la Mediterrània? Per entendre-ho, hem de situar-nos en la tensa situació de domini territorial en aquells temps..
Des de molt antic, ja hi ha testimonis de lladres del mar atacant
naus i viles de la costa de l’Imperi Romà...
Però és a partir del segle XIV que la pirateria s’estén de forma generalitzada enmig del conflicte que genera l’expansió de l’imperi
otomà.
Però la distribució de poders a la Mediterrània era molt més complexa.
Situem-nos als segles XV i XVI.
L’imperi otomà tenia sotmès el món musulmà. Avançava amb força per terra cap a Viena, al nord, i en direcció sud cap a Egipte, i
per mar controlava illes i ports importants al nord d’Àfrica que es
convertien en ciutats (autònomes per afers interns però aliades i
sota las seva sobirania en els afers internacionals.)
Diversos regnes i monarquies es repartien en una calma tensa el
control de la resta de territoris. Gènova i Venècia les grans repúbliques comercials es disputaven la supremacia marítima. França
veia amb malfiança l’abast de l’imperi dels Àustries en l’Europa
baix medieval. I entre ells s’enfrontaven sovint pel control dels territoris i les illes de la Mediterrània occidental.

Referències
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Descripció d’imatge

Narració en off i descripció de so

Seqüència 3: Pirates i naixement del cors
Muntatge en motion graphics amb imatges d’arxiu de pirates, enfrontaments,
documents de cors...

En aquesta situació d’enfrontaments constants, els pirates es van
convertir en una eina.
Fins aleshores, els pirates anaven per lliure i atacaven qualsevol
vaixell de comerç o port de la Mediterrània només pel seu propi
benefici.
Alguns regnes van decidir promoure’ls i contractar-los per atacar
i debilitar l’enemic sense haver de congregar grans volums d’exèrcit.
Aquesta pràctica és l’anomenat cors: simples pirates es convertien en corsaris, pagats i promoguts per monarques, i que atacaven
amb una intenció política només vaixells de la flota enemiga de
qui els havia contractat.

Indicació sobre mapa de les zones d’enfrontaments.

França, la corona catalano-aragonesa, el ducat de Gènova.... tots
els regnes van tenir corsaris sota les seves ordres. Debilitaven el
comerç dels altres per benefici del propi.
Però els més temuts van ser els pirates barbarescos, corsaris de
l’imperi otomà que van ser claus en el gran domini d’aquest imperi sobre tota la Mediterrània.
Els enfrontaments entre els grans exèrcits es concentrava en la
Mediterrània oriental.
Però els corsaris tenien totalment atemorida i debilitada les illes
i les costes de la Mediterrània occidental: el sud i llevant de la península ibèrica, l’arxipèlag balear, Sicília, el sud de la península
itàlica...

Referències
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Descripció d’imatge

Narració en off i descripció de so

Seqüència 4: Els ports potents...
Indicació en mapa de les bases pirates
del nord d’Àfrica : Tunis, Trípoli, Alger,
Salé i ports del Marroc...penyal de Vélez
de la gomera, Sargel, Mers el-Kebir, ...

Les places fortes dels corsaris barbarescos eren a la costa d’Àfrica del Nord, coneguda com la Costa barbaresca. Des d’allà podien
atacar qualsevol punt del sud europeu i refugiar-se després de
nou als seus ports.
Els pirates barbarescos van arribar a ser tant poderosos que, gràcies als avenços navals, fins i tot van arribar a fer incursions importants al costat del litoral atlàntic arribant a punts del nord com
Anglaterra, Irlanda i Islàndia... fins a principis del segle XIX.
Els ports corsaris van ser objectiu de les flotes espanyoles, franceses i italianes, però van resistir durant molt temps.

Seqüència 5: Tancament i enllaça amb escena següent
Imatge del mar en visió zenital i molt pròxima.

Soroll d’onades suau.

Referències
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SALA 1 - SEGONA ESCENA:
SALPANT D’ALGER (Mòdul 3.1.2)

SALPANT
D’ALGER

cadira
amb braços

Descripció:
Seguim en la primera sala però un canvi d’il·luminació a l’espai, ens
genera una nova escena. Descobrim un espai tematitzat com el castell de popa d’una galera. El terra inclou un mecanisme per tal de generar un efecte 4D del vaivé de la navegació. Al fons una projecció
frontal dibuixa la ciutat d’Alger.
balaustrada
Galera

Tarima amb
vibració

cortinatge
obertura
automàtica

Sinopsi:
L’audiovisual recrea el moment de salpar del port per començar la
travessia que ens durà com a pirates a assaltar la costa catalana.
La veu en off és diferent de l’anterior. Ara és la veu d’un pirata que
ens parla directament al públic.
Preguió:

Àmbit 3.1
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Descripció d’imatge

Narració en off i descripció de so

Seqüència 1: Canvi de l’espai
Enllaçant amb l’escena anterior
La projecció del terra que ha acabat mostrant la
imatge del mar vist de prop i en zenital es manté uns
instants al mateix moment que la plataforma mòbil
comença el vaivé simulant les onades. (aquest moviment es manté durant tota aquesta escena)
La projecció zenital va desapareixent i apareix la projecció del fons.

Soroll del mar i les onades de l’escena anterior es fa més intens.
Algunes veus que indiquen que s’està salpant:
Lleveu amarres! En marxa remers! Prepareu velam!

Seqüència 2: Salpant de l’Alger
Imatge del port de l’Alger al segle XVI cada cop ens
allunyem més i es veu més petita la imatge i veiem la
costa fer-se petita.
L’efecte que el punt de vista del públic és el d’un vaixell que s’allunya.
Potser algun altre vaixell apareix al costat o es veu
una mica lluny, per indicar que són diverses galeres
que estan salpant.

VEU en OFF PIRATA:
Ep tu!! Què fas aturat mirant? ...
Ah ja ho veig, embadalit per la vista.
No hi ha res més bonic que la ciutat d’Alger!
Plena de llum, alegria, vida!
L’Alger és la nostra casa. Casa de pirates i corsaris des que Oruç-reis Barba-rossa va conquerir-la als espanyols al 1516.
Quina pena allunyar- se’n però aviat hi tornarem carregats de riqueses i tresors.
Quan arriba el bon temps, ens hem de fer a la mar.
Primavera i estiu és la millor època per navegar... i per assaltar vaixells i atacar
la costa! Hahahaha!

Seqüència 3: Els pirates
Es manté la seqüència anterior i altres vaixells apareixen apareix al costat per indicar que són diverses
galeres que estan salpant.

I tu, d’on vens? (...) Jo també vaig néixer a Granada. Aquí trobaràs molts exiliats
com nosaltres ...
Som pirates i els corsaris som mariners, som valents i som el terror.
Capturarem naus mar endins... si van soles millor i si duen alguna galera d’escorta doncs també la capturarem... Però no és gaire sovint, la majoria de galeres de guerra són cap a orient per fer grans batalles...
També farem algunes incursions ràpides a la costa per aconseguir un bon botí!
Són atacs breus, tant ràpids que als pobles no tenen temps de reaccionar.
Ui! Quina mala cara fas! Veig que és la teva primera vegada i no estàs acostumat al moviment de les onades... Doncs m’és val que t’espavilis que ens queda
una bona travessia...
Ei vomita cap a fora grumet!

Seqüència 4: sortida de la sala
La plataforma atura el seu moviment i la projecció
queda uns instants en pausa i després desapareix.

Acompanyament musical i d’efectes d’onades

Referències

39

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Plantejament i continguts
01 Memòria museogràfica / Guió Expositiu

Subàmbit 3.2
cadira
amb braços

SALA 2 - TERCERA ESCENA: LA BODEGA PIRATA
(Mòdul 3.2.1)
Descripció:
Nou canvi en la il·luminació: s’apaga la projecció anterior, s’obre la
cortina que comunica amb l’espai següent i la il·luminació d’aquest
nou espai convida el visitant a entrar-hi.

cortinatge
obertura
automàtica

balaustrada
Galera

BODEGA
PIRATA
Tarima
amb soroll

Aquest espai està lleugerament tematitzat com una bodega pirata
on encara no hi ha gaires objectes sinó que l’espai és a punt per
omplir amb el futur botí. Unes projeccions a paret acaben de tematitzar amb imatge l’espai de bodega i ens aporten informació
de l’audiovisual.
Sinopsi:
Audiovisual amb projeccions sobre l’espai on el corsari ens explica
quins són els objectes del desig dels pirates, què roben més i què
en treuen dels saquejos i raptes.
Preguió:

Àmbit 3.2

Atrezzo bodega
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Descripció d’imatge

Narració i descripció de so

Seqüència 1: descoberta de l’espai
S’obre la cortina entre la sala 1 i 2. Dins les llums tènues mostren alguns elements de mobiliari...

VEN EN OFF PIRATA
Baixem a la bodega, va!
Ves en compte no ensopeguis que és una mica fosc.
Aquí aviat hi haurà el botí...

Seqüència 2: botí material
Projectem sobre les parets els elements que formarien el botí dels pirates, s’ensenyen en un tractament
entre oníric i realista, perquè en aquests moments
són buits però fan referència al desig del qui parla
d’aconseguir aquells tresors.

Ara no hi ha res en aquesta bodega buida, però aviat l’omplirem...
Quan capturem un vaixell que fa ruta de comerç ens quedarem les seves mercaderies.
... joies...
... diners...
... teles: sedes o draps de cotó...
... especies....
ja veig com et brillen els ulls! hahahaha!

Seqüència 3: esclaus
En una altra de les projeccions, hi apareixen persones,
homes i dones adults, en actitud atemorida i a l’expectativa entre asseguts i dempeus com estarien a la
bodega un cop capturats ( també algun nen.).

i també omplirem la bodega, d’esclaus!..
Quan assaltem algun poble costaner, capturarem alguns homes i dones... els que estiguin més fornits... i els vendrem com
a esclaus... o si no en reclamarem un rescat.
Sí que els paguen bé sí els esclaus.
No importa ni el color ni l’ètnia ni la religió, siguin com siguin
en fan un bon comerç d’esclaus al nord d’Àfrica i cap a Orient.
Els compren moltes vegades per moure els rems de les naus...
ja els has vist aquí fora a la nostra galera... Són lletjos i fan
pudor, però van molt bé per remar hahahahaha!
En donen un bon grapat de monedes per aquests cristians...

Seqüència 4: tancament
La bodega torna a mostrar-se buida.

(una veu de fons crida inintel·ligible)

Se sent un crit inintel·ligible.

Eps el capità ens vol veure...
Va espavila! No el fem esperar.

Referències

41

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Plantejament i continguts
01 Memòria museogràfica / Guió Expositiu

Subàmbit 3.3
cadira
amb braços

Atrezzo camarot

Holograma

CABINA DEL
CAPITÀ DRAGUT

SALA 3 - QUARTA ESCENA:
CABINA DE L’ALMIRALL DRAGUT
(Mòdul 3.3.1)
Descripció:

Tarima
amb soroll

balaustrada
Galera

Àmbit 3.3

cortinatge
obertura
automàtica

Canvi il·luminació i avancem cap a un nou espai, tematitzat com la
cabina de l’almirall, amb una projecció tipus holograma integrada
a la cadira de l’almirall i pantalla aprofitant la finestra.
Sinopsi:
Audiovisual integrat en l’escenografia on l’almirall Dragut saluda
al visitant i l’arenga perquè sigui molt audaç en l’atac. A la finestra,
audiovisual on es divisa la línia de la costa que s’apropa.
Preguió:
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Descripció d’imatge

Narració en off i descripció de so

Seqüència 1: descoberta de l’espai
S’obre la cortina entre la sala 2 i 3. Dins les
llums tènues mostren alguns elements de
mobiliari...
En la projecció tipus holograma, Dragut almirall pirata mira uns mapes.

So de les fustes en caminar.
Remor del parlar entre dents de l’almirall.

Seqüència 2: Dragut.
Dragut primer parla mirant la carta de navegació ... però llavors s’adona que som
allà i ens mira i ens parla directament.

ALMIRALL DRAGUT:
(mirant la carta de navegació)
Alí, segon, en dues llunes arribarem a la costa de Fels... Hauríem de trobar algun vaixell de comerç que hagi sortit de Barcelona ... però si no en trobem cap en la travessia, atacarem els
pobles de la costa...
Les ordres són saquejar tot el que puguem i tornar amb un
bon botí a Alger.
(aixeca la vista)
Ah, Alí, vens acompanyat! Qui és aquest grumet?
VEU OFF CORSARI:
Un pelacanyes que estava ben pioc a coberta perquè és el primer dia que navega...
ALMIRALL DRAGUT :
Ets un sentimental... sempre adoptant els marrecs que comencen...
Escolta’m bé mocós jo sóc Turgut Reis, també em pots dir
Dragut i mano per sobre de tota aquesta flota de vaixells que
hi ha al voltant.
Pels cristians sóc un pirata, un lladregot qualsevol però sóc
reïs, almirall corsari aliat de l’imperi Otomà de Solimà I.
He estat capità a les ordres de Khair-ed-din Barba-rossa. Junt
amb el seu germà. Els més temuts corsaris, i els més valents...
en mil batalles he lluitat i fins i tot em van capturar i em van
obligar a remar com un forçat qualsevol...
Baaahh prou xerrameca! Aneu a coberta!

Seqüència 3: tancament
Dragut deixa de mirar-nos...
canvi en la il·luminació i poc a poc desapareix la projecció .

Referències
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Subàmbit 3.4
cadira
amb braços

Tarima
amb soroll

SALA 4 - CINQUENA ESCENA:
ATAC A CASTELLDEFELS (Mòdul 3.4.1)
Descripció:
Canvi il·luminació, desapareix la projecció de l’almirall, s’apaga la il·luminació de la cabina, i s’encén la il·luminació de la zona 4, i dues projeccions a la sala 1.

Àmbit 3.4

balaustrada
Galera

ATAC
CASTELLDEFELS

Projecció zenital

cortinatge
obertura
automàtica

El visitant avança per la sala 4 cap a la sortida i observa de fons la
projecció.
Ara la balustrada que feia de castell de popa en la segona escena de
l’experiència immersiva fa de castell de proa.
La projecció del fons a la sala 1 mostra la costa de Castelldefels cada
cop més a prop, i la projecció zenital mostra l’aigua del mar. Amb les
projeccions, el so i la il·luminació se simula un atac de canonades
dels pirates a la costa.. Els visitants surten per la porta cap a l’espai
interactiu.
Sinopsi:
Audiovisual amb doble projecció: la projecció a terra mostra el mar
i algunes esquitxades d’alguna canonada que va parar al mar i la del
fons mostra la costa de Castelldefels cada cop més a prop.
Preguió:
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Descripció d’imatge

Narració en off i descripció de so

Seqüència 1: descoberta de l’espai
En apagar-se la projecció i il·luminació de
l’espai anterior, automàticament s’encén
la de la sala 4 i les dues projeccions de la
sala 1 (fons i zenital)

Crits de pirates preparant l’atac.

Seqüència 2: l’atac...
En la projecció de fons, es veu la costa de
Castelldefels.

VEU en OFF PIRATA:
Ja quasi hem arribat. Veus allà al fons? el nostre botí ens espera.
(comença el repic de campanes molt llunyà)

A la projecció zenital, es projecta el mar.

Ens han avistat.
Les campanes els serveixen per avisar el sometent... que es cridar tots homes a preparar-se per la lluita...Però no tenen res a fer
contra nosaltres! hahaha!
Només sentim les seves campanes, però segur que criden “Via
fora!” o “Moros a la costa” ... mentre busquen refugi.

La costa cada cop més a prop, el castell
mig derruit, només una torre, la torre Barona mostra una torxa de llum.

VEU en OFF DRAGUT:
Segon! Està tothom a punt?
VEU en OFF PIRATA:
Sí almirall!
(veus de pirates diversos crits d’aprovació)
A cobert!

Comencen les canonades. en la projecció
zenital, algun gran esquitx indicant que la
canonada hi ha caigut.

VEU en OFF DRAGUT:
Avanceu amb tot.
Si som ràpids, no podran aturar-nos...
Responeu amb els canons! A punt la primera andanada! Prepareu els esquifs per desembarcar!

Seqüència 3: tancament i sortida
La projecció segueix de fons i la porta de
sortida s’obre per deixar sortir als visitants.

VEU en OFF PIRATA:
Vinga a punt per desembarcar, grumet.
Aviam si arribes fins a aquells trossos de pedra que en diuen castell!

Referències
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Àmbit 4.
Espai interactiu: Conèixer els Pirates
Situació:

Descripció experiència:

Planta Baixa, antigues cavallerisses.

Aquest és un espai totalment interactiu que convida a la descoberta dels continguts mitjançant el joc i l’experimentació.

Objectius àmbit:

L’espai està lleugerament tematitzat per embolcallar els suports
en un entorn que remet a la pirateria del segle XVI a la Mediterrània.

Aquest àmbit està dissenyat per acomplir els següents objectius:
• Oferir una descoberta activa al visitant amb mòduls primordialment interactius, que han de ser activats per descobrir
la informació.
• Ser un espai divulgatiu a través de l’entreteniment, a través
de propostes lúdiques que vehiculen els continguts temàtics de l’àmbit.
• Ser un compendi dels principals temes entorn als atacs pirates i la defensa que la costa catalana havia d’organitzar.
• Entendre els principals actors que conformaven la societat
catalana del segle XV-XVI i la jerarquia pirata, fer-ho des de
una perspectiva de gènere i de diversitat per tal d’eixamplar
la visió sobre els temes i la història.
• Donar les claus del lligam temàtic de Castelldefels i la pirateria: en el context local i el més general de la Mediterrània i
la conjuntura internacional.
• Repassar els tòpics de les històries pirates que han vehiculat la literatura i el cinema i que estan més lligades a la
pirateria de l’Atlàntic i el Carib, que no pas la pirateria de la
Mediterrània.

Els diferents suports permeten conèixer les claus de la vida dels
pirates però també de la població de Castelldefels i tota la costa
catalana que en aquell moment històric intentava defensar-se’n.
La visita és lliure i no cal seguir cap recorregut preestablert. La
diversitat de mòduls permet fins i tot a grups grans o escolars
organitzar-se en equips per anar explorant els diversos mòduls
intercalant-se uns i altres.
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DEFENSAR LA
COSTA

DIVISA I
BOMBARDEJA

Àmbit 4.2

cadira
amb braços

Àmbit 4.3
Àmbit 4.1

LA COSTA SOTA ATAC CONSTANT

Àmbit 4.9
PIRATES DE TOTS ELS
MARS I TOTS ELS TEMPS

Àmbit 4.4
Àmbit 4.8
ATAC
PIRATA

Àmbit 4.7
VESTUARI I
JERARQUIA

Àmbit 4.5
LES CAIXES
DEL TRESOR

Àmbit 4.6
EL BOTÍ
MÉS PREUAT

balaustrada
Galera

cortinatge
obertura
automàtica
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Subàmbit 4.1
INDICACIÓ ÀMBIT 4 (Mòdul 4.1.0)
Descripció:
Petita gràfica que serveix d’indicació amb nom de l’àmbit i de
l’espai situada en el “rebedor” previ als àmbits 3 i 4.
Continguts:
- Espai immersiu: Viu com els pirates.
- Espai interactiu: Conèixer els pirates
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PANELL CORBAT ENTRADA POST ÀMBIT 3
(Mòdul 4.1.1)

TRACK AUDIOGUIA (Mòdul 4.1.0)
Descripció:

Descripció:
Gràfica al Panell corbat a l’esquerre de l’entrada un cop surts de
l’espai immersiu (àmbit 3)

Aquest track s’activa just en entrar a l’àmbit 4 per la porta de
sortida de l’àmbit 3 (espai immersiu).
Contingut del track:

Contingut del panell:
• El Mediterrani del segle XVI era domini de corsaris i pirates.
• Les viles de la costa com Castelldefels eren un dels seus
objectius. Per això en aquesta època hi havia més pobles
d’interior que de costa per no estar a mercè dels seus atacs.
• La baronia d’Eramprunyà comprenia el que avui són els termes municipals de Castelldefels, Begues, Gavà, Viladecans,
i Sant Climent de Llobregat.
• També existiren corsaris catalans, francesos, italians... Els
més coneguts els Cavallers de la Creu de Malta que estaven
establerts l’illa de Rodes entre altres.

• 50 anys després dels atacs de febrer i març de 1550, Castelldefels ja estava preparada per defensar-se. Aquí coneixeràs com.
• Explica el nou espai al que estem entrant.
• Ens indica la nova manera d’interactuar amb l’audioguia en
aquest espai. Fins ara l’audioguia t’ha servit com a narració
sonora de la visita. Ara, també et permetrà activar els interactius d’aquest àmbit i guardar el resultat de la teva participació. A la sortida podràs recollir la puntuació i fotografies
que t’hagis fet en alguns d’ells.
• Les indicacions dels salvapantalles o de les indicacions gràfiques et permetran saber quan utilitzar-les amb aquest
propòsit.
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Subàmbit 4.2
DEFENSAR LA COSTA
ORGANITZA LA DEFENSA (Mòdul 4.2.1)
Descripció:
Maqueta de la costa de Castelldefels (des del delta del Llobregat
fins a Les Botigues) als segles XV-XVI (amb la possibilitat d’indicar gràficament la línia de la costa actual). Un sistema interactiu
amb sensors amagats a la maqueta permet col·locar-hi objectes
i que hi hagi una resposta en forma audiovisual a les pantalles
que incorpora aquest mòdul.
Els objectes són diferents tipus de sistemes de defensa: torres
de guaita, torres de defensa, castell... Les pantalles associades a
la maqueta interactiva ens donen informació dels elements que
estem col·locant i la seva ubicació idònia o no segons el tipus
d’objecte que siguin.
A la maqueta hi ha més llocs/ubicacions possibles on col·locar
torres que no pas torres hi ha per fer més difícil i entretingut el
joc.
Sinopsi:
El visitant ha d’organitzar i construir la defensa de la costa mitjançant diferents sistemes de defensa: torres de guaita, torres de
defensa, el castell,...
Per fer-ho, ha de seguir les instruccions que li anirà donant les
pantalles incorporades al mòdul, alhora que serà amb les pantalles que rebrà resposta de si ho ha fet correctament o no, i informació complementària de les torres col·locades i les seves principals característiques.
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Dinàmica d’usabilitat de l’interactiu:
Pantalla d’inici: Instruccions per començar el joc: treu les torres
que hi hagi encara a la maqueta per començar des de zero.
Primer pas: Col·locar el castell de Castelldefels.
Respostes:
- Col·locació correcta o no.
- Quan la col·locació és correcta, es mostra una petita fitxa de
les característiques del castell quan fou fortificat.
Segon pas: Col·locar la línia de defensa amb torres de guaita. La
xarxa “pública” de defensa: 3 torres de planta rodona: la Torre
Barona, la Torre de Guaita a la plaça del Castell i la Torre Moruna.
Respostes:

Referència en mapa actual de la situació de les torres.

- Col·locació correcta o no.
- Torres que falten

Dinàmica d’usabilitat de l’interactiu:

- Si estan massa a prop o massa separades.
- Quan la col·locació és correcta, es mostra una petita fitxa de
les característiques de la torre, quan fou construïda i on la podem veure al Castelldefels d’avui.

Salvapantalles
selecció
d’idioma

Inici del joc

Primer pas:
castell

Segon pas:
torres de guaita

Tercer pas:
torres de defensa

Fitxes

Fitxes

Final

Tercer pas: Millorar la defensa, col·locant les torres de les masies. La xarxa privada de defensa: 9 torres, totes de planta quadrada excepte 1 de planta rodona. Són: la Torre Gabriel Folcher,
la Torre d’Antoni, la torre de Can Valls de la Muntanyeta, la torre
Can Moliner, la torre Climent Savall, la torre Fael, la torre de Can
Roca de Baix, la torre de Can Vinyes i la torre de Can Gomar.
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Respostes:
- Col·locació correcta o no.
- Torres que falten.

• ORIENTACIÓ: De nord a sud.
• PL. BAIXA: Planta baixa utilitzada com a magatzem i/o quadra, amb accés independent.

- Quan la col·locació és correcta, es mostra una petita fitxa de
les característiques de la torre, quan fou construïda i on la podem veure al Castelldefels d’avui.

• PL. SUPERIORS: Les plantes superiores servien com a habitatge en cas de perill.

Pantalla final: felicita als usuaris i demana que treguin les torres
col·locades perquè pugui jugar-hi el següent.

• CORONAMENT: La torre es corona amb una filada de merlets,
restituïts o incorporats en una restauració dels anys 50.

Exemple de fitxa descriptiva de les torres:

• MATERIAL: La torre té les arestes, portes i finestres, merlets
i matacans fets amb carreus ben tallats de pedra de marès
vermella, essent els murs de paredat antic i posseeix encara
un rellotge de sol a la façana S.O.. Feta de maçoneria de blocs
relativament grans de pedra calcària poc treballats i col·locats en filades.

TORRE GABRIEL FOLCHER

• MATACANS: Posseeix dos matacans a les façanes N.O. i S.O.,
essent per aquest darrer cantó per on té els dos accessos.

És una torre situada a 80 metres de la torre de Climent Savall.

C/ Arcadi Balaguer 106 - BARRI: Centre

GRÀFICA. BANDEROLES A BANDA I BANDA
DE LA MAQUETA (Mòdul 4.2.2)

ÉPOCA: 1560

Contingut:
Text en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès)

DESCRIPCIÓ:
• PLANTA: Torre de defensa de planta quadrada.
• MIDES: Construcció de 5 nivells, fa 17m d’alçària i 7m de costat amb murs d’1m d’amplària.
• ACCÉS: Accés pel primer pis que es tancava mitjançant un
pont llevadís.

La costa en perill: Organitza la defensa
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Subàmbit 4.3
CANONS A LES TORRES
Descripció:
Interactiu mecànic composat per unes reproduccions de canons i
de visor de llarga vista que apunten a unes pantalles de fons.
Són tres parelles de canó i visor, per tal que puguin jugar simultàniament diversos usuaris. Els visors duen incorporats unes pantalles internes que permeten donar informació a qui hi mira sobre la
orientació del tir. Els canons es poden moure en posicions en l’eix
vertical i en l’eix horitzontal i tenen uns botons per disparar virtualment cap a unes pantalles de fons.
Sinopsi:
Igual que la torre Barona va tenir un canó fins al 1800, és probable
que la resta de torres es dotessin de canons per defensar-se.
Aquest mòdul promou el joc col·laboratiu entre dos usuaris que
han de disparar els canons cap a unes galeres pirates que amenacen la costa. Un dels usuaris s’encarrega de mirar pel visor i donar
indicacions de direcció i punteria al seu company que s’encarrega
d’apuntar amb el canó. Cada grup té diverses opcions per enfonsar les galeres pirates.
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La costa es mostra en les pantalles del fons. Segons la inclinació
i direcció del canó, la pantalleta dins del visor mostrarà una retícula en què els dirà on ha caigut la seva bala i si ha encertat o no;
i com corregir la trajectòria per tal d’encertar.
Es tracta que el visitant calculi distancies, angles i trajectòries
per encertar el seu objectiu. També caldrà que calculi la velocitat
i direcció del vent per tal d’aconseguir fer diana.

·· 3a Canonada: Indicació al visor de trajectòria / Indicació
a la pantalla de fons d’èxit o no.
- Final de partida: resum d’on han anat a parar les bales.
Interacció sonora del joc amb l’audioguia:
En activar el joc amb el botó de l’audioguia, el visitant rep pels
auriculars:
- l’explicació de les instruccions del joc

Dinàmica d’usabilitat de l’interactiu:

- la resposta sonora de l’acció de canonada amb encert o no
Salvapantalles

Pantalla inici:
instruccions

Inici atac:
1a canonada

2a canonada

3a canonada

Final del joc

- Salvapantalles: reclam audiovisual que anima a jugar.
Activem el joc mitjançant l’audioguia que té un botó per “sincronitzar-se” amb el joc..
- Pantalla inicial: Imatge de l’horitzó del mar. De forma sinòptica amb dibuixos esquemàtics s’indica com interactuar amb el
canó i el visor.
- Inici atac: en l’horitzó apareix una galera pirata. Els jugadors
tenen 3 oportunitats de disparar el canó. Seguiran la següent
dinàmica:
·· 1a Canonada: Indicació al visor de trajectòria correcta /
Indicació a la pantalla de fons d’èxit o no.
·· 2a Canonada: Indicació al visor de trajectòria / Indicació
a la pantalla de fons d’èxit o no.

TÒTEM AMB GRÀFICA A LA DRETA DEL MÒDUL
(Mòdul 4.3.2)
Contingut:
Text en quartre idiomes (català, castellà, francès i anglès)

La costa en perill: Canons a les torres
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Subàmbit 4.4
LA COSTA SOTA ATAC CONSTANT (Mòdul 4.4.1)
Descripció:
Panell gràfic que mostra la cronologia d’atacs pirata a tota la costa catalana al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII.
Una estructura metàl·lica amb quatre monitors, integrats al panell
a dues alçades diferents, permet desplaçar-los per sobre d’aquesta cronologia. En aturar-se a sobre d’alguna de les fites, es llançaran automàticament petits clips/fitxes informatives relacionades
amb aquell atac.
Sinopsi:
El visitant podrà veure com tota la costa catalana va patir una gran
quantitat d’atacs pirates al llarg dels segles i que tenien atemorit
tothom. Aquesta onada de saquejos constant va fer necessari desenvolupar una important línia de defensa entre castells i torres
per tota la línia de la costa.
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Contingut del panell:
Títol del panell: LA COSTA SOTA ATAC CONSTANT
Text d’introducció:
La costa catalana, les Illes Balears i tot el llevant de la península
ibèrica i Andalusia va rebre centenars d’atacs entre el segle XVI
i el XVIII. Un litoral ple de cales i punts poc vigilats era propici per atracar-hi els vaixells i preparar l’assalt. Molts dels atacs
contra pobles del Barcelonès i del Maresme van ser preparats
des de la desembocadura del Besòs i de les cales del Garraf.
Cronologia dels atacs en una línia de temps de forma gràfica que
creua tot el panell d’esquerra a dreta:

1504 – Cala Vallcarca, Sitges
1515 – Salou i Vila-seca
1519 – Badalona i altres poblacions
del Maresme
1521 – Amposta
1522 – Salou i Vila-seca
1527 – Badalona
Salou i Vila-seca
L’Empordà
Rosselló
1534 – Lloret
1535 – Maó
1543 – Cadaqués
Palamós
Roses
1545 – Pineda

1550 – Castelldefels
Barenys (avui platja de Ponent)
Pollença
Malgrat
Cala Morisca
Alacant
Cullera
1552 – Salou
1556 – El Prat de Llobregat
1558 – Salou
1561 – Prat de Llobregat
1562 – L’Hospitalet de l’Infant
Salou
1563 – Salou
1564 – Cap del riu Llobregat
Badalona

1547 – Vilaseca
1549 – Salou i Vila-seca

1566 – Salou
1567 – Tarragona
Delta del Llobregat

1568 – Cap del riu Llobregat
1568 – Badalona
1582 – Sant Feliu de Guíxols
Salou
1584 – Salou i Vila-seca
Xàbia
1585 – Salou
1586 – Garraf
1587 – Salou i Vila-seca – Atac
1609 – Cap del riu Llobregat
1611 – Garraf
1615 – Garraf
1622 – El Prat de Llobregat
1626 – Cala Morisca
1669 – Vallcarca
1715 – Garraf
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Cronologia de fets destacats amb un tractament gràfic diferent
també d’esquerra a dreta combinada de forma secundària amb
la línia temporal anterior:

1500 – La flota marina catalana centrada en l’expansió per la Mediterrània de Ferran el Catòlic i no en el control de la pirateria.
1516 – Oruç Barba-rossa conquereix a Alger.
1518 – Mor Oruç Barba-rossa, i el seu germa Khair-ad-Din el substitueix al govern´ d’Alger i davant la temible flota de corsaris.
Saqueja Dènia i Alacant.
1522 – Les Corts Catalanes demanen creació d’una esquadra de galeres per defensar la costa.
1530 – Esquadra de Galeres d’Espanya només té 8 unitats i amb base
a Puerto de La Cruz (Càdiz)
1534 – Khair-ad-Din Barba-rossa és nomenat almirall de l’esquadra
turca, s’apodera de Tunis i pacta amb França per atacar las
costes espanyoles i el comerç d’Aragó amb el nord d’Àfrica.

Contingut dels monitors - dinàmica d’usabilitat:
Els quatre monitors permeten explorar les fites de la línia del
temps gràfica mitjançant un sistema de desplaçament horitzontal. Cada monitor pot desplaçar-se per un fragment de la línia determinat. Quan el monitor s’atura davant/damunt d’una fita s’activarà una fitxa explicativa.
Dels 37 atacs que indica la línia gràfica només 10 contindran informació addicional en el monitor. Una indicació gràfica en aquell
punt el ressaltarà per fer més evident que aquella fita es pot consultar audiovisualment.
Nº

DATA

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

1

1522

Salou i
Vilaseca

Atac pirata. Primera falconada protagonitzada pel
corsari Zala Rahis. 22 vaixells. Desembarcament
1100 homes. Saqueig i incendis i assassinen a 27
persones i en capturen 20 més.

2

1527
13 juny

Badalona

Pirates desembarquen a Badalona. Atacada per
un estol de 14 fustes corsàries dirigides per Barba-rossa. La vila va ser incendiada i 25 badalonins
van ser fets captius.

3

1545

Pineda de
Mar

Atac a l’església parroquial i torres de guaita de
Sant Jaume. L’atac corsari més famós que es dugué a terme contra el Maresme. L’almirall turc ´ es
presentà amb 11 galeres, devastà la vila, saquejà
i enderrocà l’església, matant i enduent-se com
a esclaus molts vilatans, tal i com consta a la inscripció que encara es pot llegir en el llindar de l’església del poble.

1536 – Barba-rossa saqueja Maó.
1546 – Mor Khair-ad-Din Barba-rossa
1565 – Mor Dragut
Es disposa d’una flota operativa de 90 galeres per la defensa
de la costa.
1571 – Batalla de Lepant
1580 – Mor Otxalí
1588 – La flota d’Espanya es concentra a l’Atlàntic.
1600 – Esquadra de Galeres d’Espanya de 50 unitats amb base a
Dènia
1608 – Expulsió dels moriscos de València i Tarragona
1623 – Esquadra de galeres de Catalunya per fi és operativa per defensar la costa de la pirateria.
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Nº

DATA

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nº

DATA

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

4

1547

Vila-seca

Atacada. 9 galeres arriben a Salou i ataquen Vila-seca, la Canonja, Masricart i la Pineda. Els captius foren més nombrosos: 40 cristians sense cap
mort. Els corsaris atacaren i saquejaren moltes
masies i feren 12 captius més. El mateix any uns
altres 22 vaixells comandats per Dragut atacaren
davant de la torre de Barenys. Aquesta vegada els
corsaris arribaren fins a Mas Calbó.

8

1563

Salou

Assalt turc-barbaresc. Una galiota corsària va
capturar més de 20 persones. El mateix any desembarcà Barba-rossa, que es va amagar a la Cala
Crancs per atacar de matinada.

9

1582

Salou
(Cambrils)

Corsari Murat Reis amb més de 400 homes dins
de 7 galiotes, desembarcaren de nit a la costa de
Salou i assaltaren i profanaren l’església del mas
Oliver i robaren i destruïren el Castell de Vilafortuny.

10

1626
Cala Morisca
15 agost (Sitges)

5

1550
febrer i
març

Castelldefels

6

1550
10 juliol

Barenys
(Salou)

Probablement l’atac més destructiu. Atacada per
Dragut amb 22 vaixells de rems, arrasà primer el
castell i en un segon atac l’església de Barenys.
Els que sobrevisqueren emigraren i els que no
emigraren 4 anys més tard reberen una ordre del
bisbe perquè abandonessin el poble. Barenys, situat exactament al que avui és la platja de Ponent
(Salou), deixà d’existir per sempre més. Barenys,
però, va ser només un dels atacs de tota la llarga campanya que va liderar Dragut des de maig a
l’agost de 1550, atacant altres pobles com Benalmádena, Alacant, Cullera, Pollença, Malgrat etc.

7

1552

Salou

Assaltada. Corsari Zala arribà a Salou amb 22 vaixells que desembarcà a la cala de la Font. Més de
1500 turcs saquejaren Vila-seca, s’emportaren
més de 20 persones i mataren d’altres. Els vila-secans contraatacaren i mataren 27 corsaris però
perderen 12 dels seus homes.

Segons testimonis del 23 i 24 de febrer i del 4 de
març de 1550, els pirates ataquen les costes de
Castelldefels. Jaume Codina ens explica: “L’audàcia dels moros arriba a mitjan segle (XVI) a efectuar desembarcaments al delta de ponent (Gavà
i Castelldefels). Els habitants d’aquelles parts, no
tenint el refugi del castell,... (aleshores encara no
se n’havia iniciat la construcció), han de fugir als
boscos de les muntanyes veïnes. Les cases queden despoblades”.

Intent frustrat de segrest del virrei. El virrei Enric
de Cardona, estigué a punt de caure presoner en
una emboscada dels pirates a la cala Morisca: “venint Don Henrich, Duch de Cardona (...); arribat
una matinada, si és dia no és dia a las Costas de
Garraf, pensà ser pres de Moros. Havia’s calat un
vaxell de Moros a la cala, o Cap de Santa Christina,
prop de Castelldefels, y tenia llançada la gent per
terra, esperant lo pas a la matinada. Assertàs acàs
passaren per ella nou galeres: quatre del Papa,
quatre de Florença y una de Gènova; les quals, vist
i reconegut lo vexell, abordaren ab ell, y llançaren
gent en terra, contra los moros que eran en ella.
Y en aquest rumor arribà lo dit Duch de Cardona,
ab sos criats que eran onze o dotze a cavall. Que
ha no trobar-s’hi las Galeras, sab Déu lo que fóra
estat. Dels Moros foren presos alguns quarante
hòmens.” (J.M. Casas Homs, Dietari de Jeroni Pujades, Barcelona 1976, vol IV (1625-1630), p.238).
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La dinàmica de navegació dels monitors serà:

Fitxa tipus de contingut dels atacs:
ATAC A BARENYS

Salvapantalles

Fitxa explicativa
fita històrica

- Salvapantalles: mentre no es mogui el monitor, es mostra una
animació que indica com s’ha d’interactuar amb ell en el panell.
- Fitxes:
		El monitor aturat en un punt de la línia fa activar el sensor de
reconeixement del moviment horitzontal i s’activa la aparició d’una fitxa que conté una breu explicació del lloc i el tipus
d’atac.
		Si en un sol any hi ha més d’un atac, apareixerà indicat en la
breu explicació de cadascuna de seqüencial.
		Hi haurà 10 fitxes d’atacs associades a cada any de la cronologia:

Data: 10 juliol 1550
Localitat: Salou
Resultat: Victòria pirata
1547-1550: Moment clau
de màxima inseguretat.
Probablement l’atac pirata més dur i destructiu a la costa catalana.
Dragut va arrasar el que quedava de Barenys amb 22 vaixells de
rems.
Arrasà primer el castell i, en un segon atac, l’església de Barenys,
a més de perjudicar tot el terme.
Els habitants que sobrevisqueren emigraren i els que no emigraren
quatre anys més tard reberen una ordre del bisbe perquè abandonessin el poble.
Barenys, situat exactament al que avui és la platja de Ponent a
Salou, deixà d’existir per sempre més.
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TÒTEMS A ESQUERRE I DRETA DEL PANELL
(Mòdul 4.4.2)
Contingut tòtem a la dreta:
Mapa costa de Cotlliure fins a Alacant indicant els principals municipis o punts que van rebre atac.

Contingut tòtem a l’esquerra del panell:
Conjunt d’imatges d’arxiu dels tipus de naus de l’època.
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Subàmbit 4.5
EL BOTÍ

LES CAIXES DEL TRESOR (Mòdul 4.5.1)
Descripció:
Conjunt escenogràfic composat de tres caixes/baüls que duen
una pantalla integrada. Tenen la tapa oberta cosa que permet
veure que en el seu interior hi ha la pantalla integrada amb una
petita escenografia referida als botins pirata. Per tal de posar en
marxa el vídeo, un missatge a la pantalla recordarà al visitant que
l’ha d’activar amb el botó de l’audioguia.
A la part de baix de cada caixa hi ha reproduccions escenogràfiques dels botins.
Caixa 1 Botí reproduït escenogràficament: joies i metalls preciosos (or, plata, ambre, perles...)
Caixa 2 Botí reproduït escenogràficament: especies i aliments.
Caixa 3 Botí reproduït escenogràficament: teles.
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Dinàmica d’usabilitat de les pantalles:
Per tal d’activar el vídeo de la pantalla caldrà l’activació mitjançant audioguia.

Salvapantalles
amb indicació
activació

Vídeo Capsa 2: Mercaderies del desig: espècies i aliments, i el
repartiment del botí.

Sinopsi:
- Mercaderies: vi, oli, espècies... (Vi Gascunya (França), oli
d’oliva de Portugal, blat en Sicília )

Clip de video

Sinopsi audiovisuals:
En tres breus clips audiovisuals descobrim els productes més
buscats pels pirates: blat, oli, joies, diners, persones i naus. També s’apunta breument les principals rutes comercials i el repartiment que es feia.
Vídeo Capsa 1: Mercaderies del desig: joies, diners, ... i rutes comercials.

Sinopsi:
- Les mercaderies: Or, Plata, Monedes, Perles, Ambre...
· Els metalls preciosos i les joies eren molt desitjats tot i
que sovint preferien monedes que haver de vendre’ls...
· Or plata i pedres precioses provenien del comerç amb
Amèrica.
- Les rutes anaven de la Xina i l’Índia pel golf de Persia i
el Mar Roig, cap a Alexandria i Palestina i d’allà cap a les
ciutats del nord d’Itàlia, Venècia, Gènova i Florència.
· També hi havia rutes que entraven per l’estret provinents d’Amèrica.

- El repartiment del botí estava establert i definit sempre amb
les mateixes proporcions
- opció 1: 1/6 part per la corona. El capità 12 vegades
més que un mariner. Els soldats la meitat que el mariner
- opció 2: Entre 1/5 i 1/8 part pel soldà o regne. Del
que queda ½ pel capità i els armadors de la nau i ½
per la tripulació i soldats. D’aquesta última fracció:
3 parts pels oficials, 2 parts per artillers i timoner, 1
part pels soldats, i pels esclaus cristians entre una i
tres parts...
- Un escriba supervisava l’exactitud de la divisió
Vídeo Capsa 3: Mercaderies del desig: teles, i esclaus i naus.
- Teles molt preuades: Sedes, teles, velluts, llana anglesa i draps
flamencs,
- Esclaus:
Tan bon punt capturaven a persones, se’ls extreia la
informació de rang, ocupació i capacitats. En arribar a
port, se’ls porta davant del governador i en presència
dels cònsols del país d’origen són novament interrogats
i enviats a vendre, a no ser que el cònsol en pagui un
rescat en aquell instant.
Els esclaus eren venuts com a galiots per remar a les galeres i galiotes, per treballar a les drassanes construint i
reparant vaixells.
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La resta eren venuts en subhastes per forçar-los a treballar en tot tipus de tasques: a les canteres, al camp,
netejar cases, blanquejar parets, rentar la roba, ... (Les
dones més boniques eren enviades a Constantinoble
per l’elecció del Soldà,)
La resta a les masmorres esperant destí. Molts esperaven que algú pagués el seu rescat

TRACK AUDIOGUIA
Descripció:
En sincronia amb els vídeos que s’executen l’audioguia posa en
marxa el track de so corresponent. (pel contingut veure sinopsis
dels vídeos)

Els vells i dèbils eren destinats a la venda d’aigua
Eren més valuosos en bon estat de salut.
El rescats eren pagats pels Estats quan es tractava
d’alguna gran personalitat però qui es va encarregar de
recollir diners per pagar-los van ser l’Orde dels Mercedaris.
- Naus: s’intentava no enfonsar les naus assaltades per quedar-se-les.

BANDEROLA LES CAIXES DEL TRESOR (Mòdul 4.5.2)
Descripció:
Gràfica en banderola penjada del sostre indica el mòdul
Contingut:
·· El botí
·· Què robaven els pirates?
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Subàmbit 4.6
EL BOTÍ MÉS PREUAT (Mòdul 4.6.1)
Descripció:
Mòdul amb pantalla tàctil integrada en un pal tipus pal major de
galera pirata.
Sinopsi:
Interactiu tàctil mitjançant el qual l’usuari pot variar les característiques d’un personatge: edat, sexe, corpulència... i l’interactiu
et respon quin preu pagarien pel seu rescat.
Dinàmica d’usabilitat de l’interactiu

Salvapantalles

Escollir
idioma

Pantalla inici

Definir trets
bàsics esclau

Resultat
rescat

Qui eren els
Mercedaris

Preguió contingut:
Salvapantalles
Animació de reclam amb frase atractiva que anima a participar i activar el joc amb l’audioguia.
Pantalla principal:
Breu text en què expliquem que els pirates han capturat el teu
personatge i estan a punt de vendre’t com a esclau. – reforçat
també en l’audioguia.
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		Però davant del cònsol del país i amb l’ajuda de l’orde dels
mercedaris potser encara som a temps que paguin un rescat.
- Opció de consultar qui eren els mercedaris.
Pantalla de descripció de l’esclau:
Apareixen diferents opcions en il·lustració dels trets o característiques que l’usuari ha de triar.
En el centre es va conformant la imatge del personatge.
Un cop col·locades totes les opcions, apareix l’opció de “validar i calcular el rescat”
Text explicatiu: Per tal de valorar el rescat del teu personatge,
cal que indiquis com és segons els següents paràmetres tancats:

TRACK AUDIOGUIA

- sexe: home - dona
- corpulència : poca – mitjana – molta

Descripció:

- grau social: noblesa – clero – mercaders o burgesia –
classe baixa

En sincronia amb el joc, s’executen les instruccions de so corresponent (pel contingut veure sinopsi de l’interactiu).

- ocupació: sóc un noble amb poder al meu estat - tinc un
ofici (mestre d’aixa, fuster, sabater, cirurgià o barber...)
- sóc mariner o pagès – sóc soldat o membre de l’exercit - no tinc cap ofici i no sé fer res
Pantalla de Rescat:

BANDEROLA EL BOTÍ MÉS PREUAT (Mòdul 4.6.2)

Apareix la xifra que atorguen al rescat.
Text: Felicitats! El teu personatge ha estat rescatat!

Descripció:
Gràfica en banderola penjada del sostre indica el mòdul

També breu apunt de quina hagués estat la seva labor com a esclau.

Contingut:
El botí més preuat ets tu.
Quant val el teu rescat?

67

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Plantejament i continguts
01 Memòria museogràfica / Guió Expositiu

Subàmbit 4.7
QUI SÓN ELS PROTAGONISTES
VESTUARI I JERARQUIA (Mòdul 4.7.1)
Descripció:
Pantalla col·locada en vertical amb un sistema de reconeixement d’imatge i R.A. que inclou un interactiu on el visitant pot
col·locar-se diferents indumentàries de pirata (cadascuna corresponent a un membre de la jerarquia pirata). Com aquest, hi ha
dos mòduls perquè puguin consultar-lo dues persones alhora.
Sinopsi:
L’usuari se li presenten els personatges organitzats en els dos
bàndols d’aquests enfrontaments: els pirates i la societat del segle XVI. En escollir de quin es vol “vestir” se li donarà una breu
descripció de quin era el seu rang en la jerarquia social tant dels
pirates com de l’organització de la gent de terra.
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Fitxa descriptiva d’exemple:

Personatges:

Nom: Capità
Pirates

Habitants de la costa / Catalans

Barba-rossa (Almirall de la flota)

Baró d’Eramprunyà

Sayyida al-Hurra (almirall de la flota)
Dragut (Almirall)

Text descriptiu: El capità era el combatent més feroç i era en
qui la tripulació tenia més confiança.
Els capitans s’escollien de forma democràtica en assemblea entre tots els pirates.

Baronesa d’Eramprunyà
Capellà/Mercedari

El “Segon” (mestre timoner)

Masover

Pirata “ras”

Masovera

Forçat-remer

Artesà

Grumet

Soldat o Somatent
(masculí/i femení)

GRÀFICA EN PANELL (Mòdul 4.7.2)
Contingut de la gràfica:
Pirata o Defensor. Sigues protagonista.

				

Escull un bàndol.

Dinàmica d’usabilitat de l’interactiu:

Salvapantalles

Pantalla
principal: instruccions

Escull
bàndol

Escull
personatge

Mirall:
apareix
vestit
amb breu
descripció

foto i opció
enviar per
correu
electrònic

- Salvapantalles
- Pantalla principal amb les instruccions
- Escull bàndol
- Escull personatge (apareixen tots els del bàndol)
- Apareix vestit i breu explicació jerarquia
- Fotografia mitjançant compte enrere i opció enviament compartir: correu electrònic, xarxes, etc.
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Subàmbit 4.8
ATAC PIRATA (Mòdul 4.8.1)
Descripció:
Interactiu multimèdia amb pantalla tàctil
Sinopsi: Joc interactiu en què el visitant ha de fer una campanya
d’atacs com a pirata tenint en compte diversos requeriments i
dificultats. Segons cada decisió el joc li atorga una puntuació,
parametritzant objectius/guanys i riscos.
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La pantalla principal:

Dinàmica d’usabilitat de l’interactiu:

La base de la pantalla principal és un mapa antic de la Mediterrània occidental.
Salvapantalles

En un cantó hi ha la zona de “informació i comandament” de
l’estat del joc.
Allà tindrem la indicació de com està la nostra tripulació, el
botí i els danys del vaixell.

Pantalla
principal

1r pas:
tripulació i vaixell

2n pas:
escull bandera

A la part central sobre el mapa sorgiran finestres flotants amb
les decisions a prendre durant la campanya d’atacs.

3r pas: salpem.
Escull objectiu

4t pas:
atac

Pas 1: Prepara la teva nau:
Recompte
de botí i danys

Fer un 2n atac

Tornar a port
origen

Zoom a la zona del nord d’Àfrica.
El joc ens demana que escollim:
- Tipus de nau: més petita i maniobrable, però menys ràpida i al revés, capacitat de la bodega...
- Tripulació: més experimentada o menys...

Final: resultat

Salvapantalles i activació del joc:
Mostra una animació atractiva d’atacs pirata combinant el
llenguatge dels mapes antics i il·lustracions 2D de vaixells pirates navegant per la costa
Text que et convida a apropar-te i activar el joc amb el botó de
l’audioguia.

(cadascuna d’aquestes decisions ens donaran una probabilitat d’èxit diferent)
Pas 2: Abans de salpar:
Ens mostren una sèrie de banderes dels regnes de l’època i
les hem d’arrossegar a la nau. S’han de col·locar 3 banderes:
la pirata, la de l’imperi otomà i la del monarca amb el qual
està aliat l’imperi otomà.
- Escollir bandera significa escollir bàndol i de quins països és corsari
(El joc ens advertirà les implicacions de cada tria per
tenir-ho en compte en escollir els objectius d’atac)
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- Atac 1:
Pas 3: Salpant a l’atac.
Escollir quin lloc de la costa volem atacar:
Al mapa de la Mediterrània ens indiquen 7 possibles objectius
de l’atac amb punts. En clicar-los en sortirà una petita finestreta associada que ens diu quin lloc és, sota quina bandera
està, quin botí s’hi pot aconseguir i quin risc suposa atacar-lo.
			 Objectius possibles:
-

Castelldefels
Barcelona
Marsella
Niça
Gènova
Sicília
Malta

(Els paràmetres del joc tindran en compte que un lloc més obert
i exposat pot ser més difícil d’atacar però també se’n pot aconseguir més botí, mentre que un lloc on els pirates poden estar
més amagats és més fàcil però pot haver-hi menys botí).
La fitxa de cada objectiu ens indicarà
Nom objectiu
Estat sota el qual està
Valoració del botí: 6/10
Valoració de la dificultat: 9/10
			

BOTÓ ATACAR

			

TANCAR FINESTRA

Un cop escollit l’objectiu, una animació mou el vaixell
fins al destí i es veuen uns fums i detonacions que indiquen que s’està produint l’atac.
- Després de l’atac:
Després apareix a la zona de recompte, el resulta de l’atac:
- Quant botí
- Quants danys
El jugador ha de prendre la decisió de:
1) Retornar al port amic o d’origen per reparar la nau
i vendre el botí
2) Fer un segon atac
En el primer cas: passem a la pantalla final, de resultats.
En el segon cas tornem a la pantalla del pas 3 i podem
fer un altre atac que se’ns sumarà al botí però amb el
risc que si tenim molts danys puguem perdre la nau i
tornar a port amb un esquif a rems.
- Resultat final:
En retornar a l’Alger o al port amic d’on haurem sortit,
l’interactiu ens fa el recompte d’èxit de la nostra campanya i ens permet accedir a un major rang pirata en
funció de l’èxit.
- Pirata d’aigua dolça
- Capità Catxidiable
- Almirall Dragut
- Almirall Barba-rossa
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GRÀFICA ATAC PIRATA (Mòdul 4.8.2)
Descripció:
A la part final del panell/paret corbada, aprofitem per indicar el
mòdul de l’atac pirata a nivell de gran titular de reclam.
Contingut:
Títol i text amb il·lustracions de pirates navegant
Títol: Els atacs pirata.
Text: Salpar a la mar per atacar una població costanera i endur-se’n el major botí possible. Aquest era l’objectiu dels corsaris
i pirates. Però quins eren els riscos i quins els guanys. Ho podràs
comprovar en l’interactiu de l’atac pirata.
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Subàmbit 4.9
HISTÒRIES DE PIRATES

PIRATES de TOTS ELS MARS I TOTS ELS TEMPS
(Mòdul 4.9.1)
Descripció:
Sala condicionada amb bancs corbats i un monitor de 65” per al
visionat d’un audiovisual sobre els pirates al cinema i la literatura
que permetrà ser escoltat mitjançant l’audioguia .
Sinopsi:
Audiovisual que recull els principals tòpics de l’imaginari pirata
que han estat reproduïts al cinema i a la literatura, i els contrasta
amb la realitat de la pirateria parlant-nos de com va ser el final
de la pirateria de la Mediterrània, l’evolució cap a l’Atlàntic i una
reflexió sobre el present de la pirateria. Pot ser escoltat mitjançant l’audioguia.
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1. La imatge del pirata en la Literatura i el Cinema
A l’art li ha agradat la pirateria. Literatura, pintura, i cinema s’han
fixat en els pirates i els han fet protagonistes d’històries més o
menys rigoroses però carregades de drama i emoció.
Aquestes obres sovint s’allunyen de la rigorositat històrica per
l’ànsia d’aventures i romanticisme dels autors.

Corsaris de la Mediterrània:
•
•
•
•
•

Le pantere di Algeri – Emilio Salgari
The Algerine Captive – Royall Tyler – 1797
Don Quijote – Miguel de Cervantes
El Trato de Argel – Miguel de Cervantes
Mar i Cel – Àngel Guimerà – 1888

Poques obres s’han fixat en els corsaris de la Mediterrània.
• El Quixot té un passatge que en parla.
• Relats de Cervantes, que va viure de primera mà l’atac i el
captiveri dels corsaris.
• Els pirates de l’Atlàntic en canvi s’han erigit com el model de
pirata únic.
• El cinema de Hollywood és el causant de la imatge estereotipada del pirata que ens ha arribat fins als nostres dies: lloro
a l’espatlla, garfis, pedaç a l’ull, potes de pal... Per exemple,
l’ull tapat prové del pirata Rahmah ibn Jabir al-Jalahimah,
qui el va fer servir després de perdre un ull en batalla al segle XVIII.
• En alguns casos no tenen res a veure amb els pirates del
segle XVI a la Mediterrània.

Contingut:
Literatura
Pirates de l’Atlàntic:
• Robinson Crusoe – Daniel Defoe – 1719
• Treasure Island – Robert Louis Stevenson – 1883
• The Pirate – Sir Walter Scott – 1821

Òpera
Corsaris de la Mediterrània:
• El Rapto en el Serrallo (Die Entführung aus dem Serail) –
Mozart – 1782
• L’Italiana in Algeri – Rossini – 1813
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Cinema
Pirates de l’Atlàntic:
• El Pirata Negre (1926)
• L’Illa del Tresor (1934)
• Els Goonies (1985)
• Pirates del Carib: La Maledicció de la Perla Negra (2003)
• Capità Phillips (2013)

2. Pirates de tots els temps...
Estereotips sobre els pirates
• El pirata típic té ferides a la cara, borni amb un pedaç sobre
l’ull, i amputat d’una mà, reemplaçada per un ganxo.
• Tenen una cama de fusta per la pèrdua d’una cama a causa
de la gangrena o d’una bala de canó.

Explicació de la fi de la pirateria del segle XIX a la Mediterrània.
• Apogeu de la pirateria barbaresca va arribar al segle XVII.
• Accions dels pirates barbarescs no remetrien fins a començaments del segle XIX.
·· Gran Bretanya, França, Estats Units van cessar de pagar
tributs als reis barbarescos i van començar a realitzar
campanyes de càstig contra la base pirata d’Alger.
• Gran part de la flota d’Alger va ser destruïda el 1816.
• Base pirata d’Alger va caure davant les forces franceses el
1830.
·· Punt de partida per crear la colònia d’Algèria.
• La pressió internacional i la decisió de l’imperi otomà d’eliminar aquesta pràctica van portar a la fi de la pirateria a
Marroc, Tunísia i Tripolitània en els anys següents.

• Sovint són acompanyats d’un lloro.
• Beuen rom en enormes ampolles.

La pirateria al Carib i a l’Atlàntic

• Cada vaixell de pirata amb la seva pròpia bandera. A poc a
poc, les banderes es van fer generals i tenien cadascuna una
significació diferent.

Elements clau

·· Normalment es feia utilitzar una bandera negra representant ossaments humans.
• Amaguen el seu tresor en una illa i marquen l’emplaçament
sobre un mapa del tresor.

• Els més populars de la història. Presents des del segle XVI fins al
segle XVIII.
• Vaixells:
·· Goletes o Bergantins
·· Petits, àgils, ràpids i maniobrables.
·· No portaven gaires canons. Confiaven més en els tres
dels mosquetons i en l’abordatge.
·· Preferien robar vaixells que arreglar el seu fet malbé.
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• Les seves armes eren ideals per combatre cos a cos
·· En espais reduïts com la coberta inferior d’un vaixell utilitzaven armes curtes: ganivets, pistoles, destrals d’abordatge i dagues.
·· En espais més grans com la coberta superior utilitzaven
armes més grans: els sabres o els mosquets grans.
• Oci dels pirates:
·· Emborratxar-se.
·· Gastar-se el botí que havien aconseguit jugant a cartes o
daus o amb dones.
·· Activitats perilloses com reptar a tripulants a demostrar
qui podia resistir més temps a l’infern, ficant sofre bullint
dins d’una càmera hermèticament tancada o ficant-se
dins d’una habitació a les fosques per jugar a disparar-se
en la foscor.
• Tipologia de pirates:
·· Pirates: Els que roben pel seu compte al mar o zones
costaneres. Són enemics del comerç marítim. L’únic criteri: Atacar els més rics, perquè els donaran més guanys.
·· Corsaris: Ataquen vaixells de països enemics del seu,
comptant amb l’autorització i vistiplau del seu monarca,
reflectit en un permís anomenat “patent de cors”. Els reis
cobraven comissions dels seus corsaris. Era una forma
d’atacar un vaixell d’un país enemic de forma il·legítima.
·· Bucaners: Contrabandistes i caçadors furtius expulsats
pels espanyols de l’illa Española, actual Haití i Santo Domingo, a començament del segle XVI, i es van instal·lar
a l’illa Tortuga. Allà van començar a practicar la pirateria
contra propietats i vaixells espanyols.

·· Filibusters: Bucaners ‘institucionalitzats’, organitzats en
confraries i associacions, que van atacar tot tipus de vaixells des de 1630 fins a 1680.
• La pirateria americana va començar a desaparèixer a mitjans
del segle XVIII.
Dones Pirates
• Almenys, hi ha dos casos de dones que van entrar a la carrera
de la pirateria a l’Atlàntic:
·· Anne Bonny (c.1700-1782) – Coneguda pel seu pèl roig
i pel seu caràcter violent. Va escapar amb el pirata Jack
Rackham (Calico), de qui estava enamorada, escapant
d’un matrimoni prematur. Van robar el vaixell Revenge,
llavors encorat al port de Nassau, un indret a l’illa de New
Providence, conegut com la “República dels Pirates”.
·· Mary Read (1695-1721) – Havia estat vestida com un
home per la seva mare tota la vida i havia servit en la milícia britànica durant un temps. Ella va arribar al Carib després de deixar el seu espòs i va acabar amb el pirata Jack
Rackham (Calico) i Bonny.
• Ching Shih (1775-1844)
·· Pirata xinesa que va comandar una de les flotes més
grans de la història durant el segle XIX.
·· Era prostituta abans de casar-se amb el capità Cheng I,
qui dirigia una flota pirata.
·· Al final de la seva carrera, Ching Shih dirigia més de 2000
vaixells i alguns la consideren la pirata amb major èxit de
la història.
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La pirateria a Àsia
• Des de temps immemorials, la costa xinesa meridional ha
estat infame pels robatoris en les seves aigües.
• Les organitzacions més grans de pirates de tota la història
es van trobar a l’Àsia.
• Les innombrables illes i els nombrosos punts d’entrada i sortida, els ports amagats i els seus nombrosos bancs, fan que
l’extirpació d’aquests pirates sigui extremadament complicada per a qualsevol govern.
• L’extrema pobresa de les classes baixes i els seus hàbits de
vida aquàtica van afavorir l’augment d’aquestes bandes.
• A més, les fluctuacions de la pirateria tendeixen a reflectir
els fluxos del comerç marítim en general. La pirateria va
augmentar en paral·lel amb l’expansió econòmica.
• Els pirates japonesos van ser un factor important en el control
marítim d’Àsia Oriental en els segles XV i XVI. Els “wokou” eren
coneguts com a “pirates nans”, amb “wo”, que significa “nan”,
sent el pejoratiu xinès clàssic pels japonesos. Aquests pirates
estaven actius a les costes de l’est asiàtic fins a l’establiment
de la dinastia Ming a la Xina (1368-1644). Irònicament, més
tard, aquests pirates eren majoritàriament xinesos.
La pirateria segle XXI
• Les definicions de la pirateria marítima moderna comprenen les següents accions:
·· El segrest de persones amb demanda de rescat
·· El robatori
·· L’homicidi
·· El sabotatge
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• Ataquen les següents regions:
·· Subcontinent indi
·· L’Àsia Sud-oriental
·· Costes d’Amèrica del Sud
·· Golf d’Aden
·· Mar Roig
·· Somàlia
·· Golf de Guinea
·· Mar Carib
• Utilitzen embarcacions més aviat petites i ràpides. Transformen les seves embarcacions en vaixells de pesca o de transport, per tal d’evitar i desbaratar les inspeccions.
• En la majoria de casos, els pirates no s’interessen per la mercaderia transportada sinó més aviat pels efectes personals
de la tripulació i pel contingut de la caixa forta.
• Els atacs es produeixen generalment de nit, en zones dites
“de risc”, en alta mar o en zones de remull.
• Jerarquia dels actes de pirateria moderna:
·· Petits malfactors del mar que actuen en grups poc nombrosos. Les seves accions són sovint improvisades.
·· Dalt de la jerarquia es troben alguns delinqüents internacionals dependents de les poderoses màfies i tríades
asiàtiques dirigits per poderosos homes de negocis.
·· Una altra mena de pirates és constituït per grups terroristes.
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ÀMBIT 5.
Castelldefels, una història a través dels segles
Situació:

Descripció experiència:

Església.

L’espai de l’església és on es projectarà la història de Castelldefels de manera molt espectacular; una experiència suggestiva i immersiva pel visitant.

Objectius àmbit:
• Recórrer la història de la ciutat contextualitzant-la en l’entorn, i lligant-la en el més ampli àmbit mediterrani: del fet local al global, del passat al present.
• Proporcionar una experiència que no es pot viure enlloc més,
la història totalment lligada a l’espai on es projecta.

El protagonista és l’espai, l’arquitectura i el relat que es projectarà.
Les diferents projeccions i la il·luminació als diferents punts clau
de l’església permeten conèixer de manera clara, visual i cronològica els orígens de la ciutat i la seva relació amb la pirateria.

• Generar un espectacle audiovisual atractiu que sigui també
un reclam per a visitants

L’espectacle estarà lligat a un recorregut establert en què s’aniran
descobrint de forma seqüencialitzada els espais de l’església. Així
doncs els continguts/temàtica de l’audiovisual es mostrarà a diferents llocs del conjunt de l’església, de la següent manera:

• Aprofitar per mostrar de forma atractiva i alhora formant part
del relat els vestigis o elements arquitectònics de l’església.

1. Prehistòria – Absis i il·luminació de les ruïnes i objectes amagats darrere gobelins de projecció.

• Oferir un espectacle emocionant i suggeridor

2. Edat Mitjana – Absis

• Mostrar de forma respectuosa l’espai arquitectònic i posar-lo
en valor enllaçat amb el moment històric que representa.

3. Edat Moderna/ la història dels pirates – Absis i cúpula del sostre
Només Il·luminació i track d’audioguia:
4. Segles XVII, XVIII, XIX – Capella Barroca
5. Guerra Civil, Brigada Internacional – Altar Capella de la Salut
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Àmbit 5.3
Àmbit 5.1

Àmbit 5.2

(Sala tècnica)

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Església
Data
07 MARÇ 2018

21
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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Subàmbit 5.1
El track de l’audioguia per la multiprojecció està referenciat com
el Mòdul 5.1.0.

MONITOR DE TEMPS (Mòdul 5.1.1)
Abans d’entrar una pantalla amb un compte enrere indica el temps
que falta per la propera sessió i l’obertura de portes.
Contingut:
Proper passi – Próximo Pase – Next show - Prochaine Séance
(exemple minutatge) 15:00

ESPECTACLE MULTIPROJECCIÓ (Mòdul 5.1.2)
Descripció:
Espectacle audiovisual amb diverses projeccions sobre tela translúcida col·locades davant l’absis, projeccions sobre la cúpula i les
dues naus laterals i il·luminació de l’espai general (església i capella barroca) i de la zona del jaciment.
Sinopsi:
Espectacle audiovisual amb il·luminació de l’espai que ens permet
fer un viatge per la història de Castelldefels des del primer poblat
iber fins al segle XX.
Preguió:
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Descripció espai de projecció i il·luminació

Descripció imatges projectades

Contingut literari (audio)

Il·luminació en penombra
Les ruïnes romanes i iberes també sense
llum.

Sense imatges

Música d’entrada
Veu narradora neutre.

Il·luminació progressiva amb joc visual que
no acaba de deixar-nos entreveure-ho tot.

sense projecció imatges

Presentem l’entorn i el viatge que estem a punt de fer.
Un viatge en el temps fins a l’origen de Castelldefels.
Estem trepitjant el mateix punt on els primers pobladors d’aquestes terres es van assentar.
Dalt d’un turó de 59 m d’altura sobre el nivell del mar, dominant la zona sud del Delta del
Llobregat.

projecció d’algunes imatges de recurs generals sobre ibers i romans

Les restes més antigues trobades en aquest punt ens traslladen al segle III a.C. Són del poblat ibèric que hi havia en aquest punt.

Seqüència 1: introducció

Seqüència 2: ibers i romans
Il·luminació de les ruïnes iberes i romanes
del terra.
Darrere les teles de gobelin col·locades a les
absidioles hi ha uns capitells romans i làpida funerària de Cayo Trocina Synecdemo,
que s’il·luminen.

Segles després hi va haver una vil·la romana en aquest mateix punt.
També se n’han trobat vestigis.
Era una típica vil·la agrícola romana amb dues plantes: la planta baixa, que servia probablemente com a estable; i un primer pis, segurament era lloc de residència dels propietaris i
esclaus.

Per davant sobre la tela es projecten imatges de recurs per recolzar el discurs...

En el castell s’han trobat restes d’un magatzem de líquids, probablement vi, així com una
sèrie de vestigis de murs, que segurament corresponien a la part rústica o zona de treball
d’aquesta vil·la.
La làpida funerària romana trobada té una inscripció on es mostren els noms de dos dels
primers habitants de la vil·la romana, els quals la van habitar cap a l’any 100 dC: Gai Tròcina
Synecdem i la seva dona, Valeria Haliné.
Seqüència 3: edat mitjana: de l’església a castell
S’apaguen la il·luminació dels capitells de
darrere les absidioles i de les restes arqueològiques del terra.
Il·luminació de les teles per davant amb
projecció d’imatges de recurs.

Projecció d’imatges indicant el punt on es
construeix l’església,
mapa indicant la frontera de la Catalunya Vella
i el califat de Córdoba.
Document del 967

Al segle X, Castelldefels era terra de frontera. Formava part d’una àrea de “pre-conquesta”
entre el Riu Llobregat, frontera natural, i el Garraf, difícil de franquejar. Últim punt de la Catalunya Vella amb el Califat musulmà de Córdoba.
Llogaret agrícola i defensiu que cultivava cereals i vinya. Estava sota la protecció del Monestir de Sant Cugat que en va començar a construir l’església de Santa Maria i sota el domini
dels barons d’Eramprunyà afins als comtes de Barcelona.
La primera notícia documental que en tenim és de l’any 967.
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Descripció espai de projecció i il·luminació

Descripció imatges projectades

Contingut literari (audio)

Il·luminació de l’església per reconèixer-ne els
espais.

L’església va ser l’avantguarde del poble i el sector més antic del conjunt del castell
Va ser bastida al segle X com a església pre-romànica i reconstruïda al segle XII tal i com la
podem veure ara, amb la planta de creu llatina amb tres absis.
En cada un, hi havia un altar: el nord dedicat a Sant Miquel i Sant Joan Baptista; el central a
la Mare de Déu; i al sud a Sant Pere i Sant Pau.
L’interior estava decorat amb frescos dels quals només se’n conserven restes.

Es projecten les imatges dels sants als gobelins dels absis.

Com a punt clau en la defensa del territori, els barons d’Eramprunyà promogueren la construcció de la primera fortificació pero un cop va deixar de ser punt fronterer ningú es va
cuidar del seu manteniment.

Imatges de recurs que remetin als enfrontaments del segle XIV i XV.
Diagrama de l’església i la seva primera fortificació.

Imatges de recurs de pintures i gravats que
al·ludeixen a la conquesta d’Amèrica, a vaixells
per la Mediterrània, al poder de l’imperi turc.

La inestabilitat política i social va tornar. I al llarg dels segles XIV i XV va caldre consolidar i
engrandir les estructures militars.
En aquest moment, l’església de Santa Maria es va fortificar.
La documentació escrita que es conserva diu que en aquesta època hi havia, al cim del turó,
una casa forta envoltada d’una muralla relativament gran. Aquesta casa forta va quedar
destruïda a finals del XV.
A mitjan segle XIV, el centre econòmic europeu es va traslladar de la Mediterrània a l’Atlàntic.
Després del descobriment d’Amèrica, les potències europees van perdre l’interès per la
zona mediterrània.
Però la Mediterrània no estava en calma.
L’imperi turc va iniciar una fase expansiva i es va estendre des de les portes de Viena fins a
Egipte.
I per fer-ho va ser clau l’ajuda dels pirates barbarescos, que es van convertir en un veritable
perill per a la població que habitava a la costa.
Una costa que estava totalment desvalguda sense quasi defensa. El Castell de Fels és derruït postrat en terra… Els veïns no tenen on amagar-se davant els atacs corsaris.

Seqüència 4: una història de pirates
Canvi en la il·luminació.
Projecció sobre el sostres (cúpula central i
naus laterals)

Imatge d’un cel estrellat quiet

Canvi en la banda sonora que és menys narrativa i es converteix en més dramàtica: mitjançant la música, els efectes de so i unes veus en off que interpreten els personatges de
la història.

De sobte la llum de l’albada recorre tots els suports de projecció i també el sostre.

VEU femenina en primera persona :
Ha estat a trenc d’alba. No ha cantat el gall. Han sonat les campanes d’alerta.
(so campanes)
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Descripció espai de projecció i il·luminació

Descripció imatges projectades

Contingut literari (audio)

Narració dels fets que s’expliquen amb animació d’imatge 2D molt estilitzada, cercant realisme però també transmetre les emocions i
sensacions dels personatges.

Ens havíem de llevar per treure les vaques però ja tot han estat corregudes i crits.
En Joan m’ha dit que fugís cap al bosc amb mons pares i la canalla.
El repicar del somatent se’m ficava al cervell.

En una banda, veiem l’horitzó i la línia de la costa i dues galeres pirates cada cop més a prop.

Un altre cop, aquella por. Un altre cop en Joan que se n’anava. només hem tingut un instant.
Una mirada... i un adéu.

(un instant de pausa)
Èmfasis de dos parells d’ulls que des del sostre
de les dues naus es mouen cap al centre.

En Joan ha marxat amb son germà i els homes del Mas Folcher.
Els altres corríem. Ens anàvem trobant camí del bosc amb altres masovers de la parroquia.

(una pausa i reprenem el ritme frenètic)
Personatges armats amb llances, pals, algun
fusell.
En l’altra veiem personatges que fugen.
Recreació del castell derruït.
Els personatges que fugen van cap les projeccions del sostre. Allà hi ha rostres de por, el
bosc...
A les projeccions frontals instants de batalla,
pirates i vilatans enfrontant-se, pirates enduent-se oli, teles, vi dels masos, els vilatans lligats, els pirates celebrant l’èxit

Hem mirat el castell mig derruït i hem sabut que havíem de córrer cap al bosc. Quin sense
sentit una fortalesa que no ens dona refugi.

Mentre corríem, hem sentit les canonades.
Els crits dels malvats.
L’enfrontament.
El saqueig.

I després …
(silenci)
… el silenci.
i en aquell silenci hi anava en Joan. Hi anava el nostre destí.

Projecció només mostra al sostre els ulls o el
rostre del personatge protagonista.
I al davant les galeres pirates que s’allunyen.
Al sostre cel estrellat
imatge cel estrellat amb un cert vaivé per simular que l’estem mirant des d’un vaixell.

Imatges estilitzades del pas del temps i de navegació per mar.
Dibuix de l’Alger a la projecció frontal.
Detalls singulars amb molt color de: mercaders, botigues, pirates caminant amb el botí, ...
omplen el sostre.

VEU masculina en primera persona:
Un instant. Només he tingut un instant per mirar-la.
Ai Rosa.. després tot ha anat tant ràpid.
De seguida, els hem tingut a sobre.
De seguida, ens hem vist derrotats.
De seguida, hem acabat en aquesta bodega pudenta i plena de por.

Hem arribat a l’Alger al cap de cinc dies.
Tan bon punt han entrat a port han saludat amb salves de canó.
La gent els ha rebut com a herois.
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Descripció espai de projecció i il·luminació

Descripció imatges projectades

Contingut literari (audio)

A la part frontal homes capturats, en perfil,
quasi no en reconeixem el rostre.
Desfilen d’esma...

Nosaltres hem estat portats davant del governador.
Pesats, medits, classificats segons qui erem, i què sabíem fer...
Els mercaders d’esclaus ens han posat preu.
El cònsul de Castella ràpidament ha pagat un rescat... entre nosaltres hi havia un baró o un
comte.
Els altres hem hagut d’esperar. Treballar com a esclaus. Ben tractats però tristos i abatuts.
Esperant el recat... esperant tornar a casa...

Amb el mateix recurs que en moment anterior,
mostrem els fets que el personatge narra.

VEU femenina de nou:
Vam demanar ajut als mercedaris i ells van pagar el rescat.
I ara tornen a casa.
En Joan torna a casa i també tots els altres.
I tots homes i dones que vam quedar vam pagar el que vam poder perquè el nostre castell
ens protegeixi, perquè sigui la fortalesa refugi que necessitem.

Seqüència 5: del XVII al XIX
La projecció retorna sobre els gobelins només.

Dibuixos de la construcció dels nous cossos
del castell.

(veu narrador neutre)
Castelldefels i tota la costa va patir l’amenaça pirata.
Els barons i els veïns d’Eramprunyà van aixecar el nou castell.
D’aquella època són la construcció de nous cossos i totes les torres de guaita, i també les
torres de defensa que els particulars es van bastir adhosades a les seves masies.
De la important fortificació del segle XVI, també en queden les capelles.
Durant els segles següents es van fer remodelancions sobretot en l’interior de l’església i
el castell.
A principi del segle XVIII, es va construir la Capella de la Verge de la Salut.
Obrint la planta de l’església i adhosada al transsepte de l’església.

Un efecte visual sobre la projecció del sostre
indica el pas del temps. I porta l’interès del
públic de l’església central cap a la capella
de la dreta.

En un inici va ser dercorada amb pintura d’estil barroc però a l’inici del segle XIX es torna
a decorar amb pintures d’estil neoclàssic seguint el gust de l’època per l’antiguitat grecoromana
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Descripció espai de projecció i il·luminació

Descripció imatges projectades

S’il·lumina lleugerament la capella barroca.

Contingut literari (audio)
Al 1897 Manuel Girona va comprar la Baronia d’Eramprunyà que havia quedat reduïda als
termes de Castelldefels, Begues i Gavà.
I es va convertir en amo del castell.
Va invertir en una gran rehabilitació seguint el gust romàntic del neogòtic sota la direcció de
Ramón Soriano Tomba, mestre d’obres.
Al mateix temps, Girona va fer construir l’actual església parroquial al centre del poble. Es
traslladava definitivament el centre de la vida parroquial fora del Castell.

Seqüència 6: La Guerra Civil, milicians al Castell
Efectes de llum que indiquen enfrontament

El segle XX tornaria a donar protagonisme al Castell i l’església.
Durant la Guerra Civil, les autoritats republicanes van utilitzar-lo com a centre d’instrucció
militar.
Tirotejada, saquejada i cremats els retaules, l’Església va quedar convertida en una caserna
de les Brigades internacionals i en presó preventiva de desertors i indisciplinats.

Il·luminació de les pintades reals darrere
l’altar

D’aquells mesos entre l’abril del 38 i el gener de 1939 que els milicians detinguts passaren
aquí en resten les pintades al fons de la capella.
Dibuixos i inscripcions heterogènies que ens connecten amb l’estat d’ànim, les diversos
caràcters i nacionalitats dels seus autors.
Acabada la Guerra, església i castell tornen a la calma però també el deteriorament .

Seqüència 7: Tancament
Il·luminació de la capella barroca cap a la
resta de l’església.

Són anys de silenci i portes tancades.
Només trencat cap al 1978 en què es van habilitar algunes sales com a aules per falta d’escoles al poble.
(so de nens que juguen)
No serà fins l’any 1986 que l’Ajuntament compra el complex i s’inicien les labors de recuperació i restauració.
Per fi, els veïns i veïnes de Castelldefels gaudiran del seu castell.
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Àmbit 6.
Història del Castell i la Ciutat
Situació:
Planta baixa, espai museu.
Objectius àmbit:
• Mostrar l’evolució del conjunt arquitectònic del castell de
Castelldefels al llarg de la història a través d’elements físics
tridimensionals.
• Entendre el desenvolupament de la ciutat de Castelldefels
en termes urbanístics i geogràfics.
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Àmbit 6.1

H'

H

Àmbit 0.2

Àmbit 0.2
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Subàmbit 6.1
L’EVOLUCIÓ DEL CASTELL (Mòdul 6.1.1)

TRACK AUDIOGUIA
Contingut:

Maquetes de suro de l’evolució del castell

1. Imatge ideal del castell de Castelldefels al segle XIV

Gràfica vertical al darrere

a. Els antecedents de la fortalesa actual: segles XIV i XV. Al llarg
dels segles XIV i XV va haver-hi una inestabilitat política i social que va afectar a tota la Corona d’Aragó (i de fet, a tota Europa). Va comportar la necessitat de consolidar i engrandir les
estructures militars. Per aquests motius, l’església de Santa
Maria es va fortificar cap a l’any 1325 i dos dels seus absis es
van convertir en torres de la fortalesa. També es va aixecar a
prop d’aquestes, una torre cilíndrica, no gaire alta, que s’ha
conservat fins a l’actualitat.

Descripció experiència:
MAQUETES
1. Imatge ideal del castell de Castelldefels al segle XIV.
2. Reconstrucció hipotètica del castell a finals del segle XVI.
3. Reconstrucció hipotètica del castell a mitjan segle XVIII.
4. Reconstrucció hipotètica del castell abans de la restauració de
1897, realitzada per l’arquitecte Enric Sagnier per encàrrec de
Manuel Girona i Agrafel.
5. El castell, al segle XX, abans de la restauració de 1989-1996.
6. Estat del castell el 1996, després de la restauració portada a
terme pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, sota la direcció de l’arquitecte Antoni
González. La investigació històrica va ser dirigida pel Dr. Albert López Mullor.

b. La documentació escrita mostra com, en aquesta època, hi
havia, al cim del turó, una casa forta envoltada d’una muralla relativament gran. Aquesta casa forta va desaparèixer poc
després i va ser substituïda pel Castell que avui coneixem.
2. Reconstrucció hipotètica del castell a finals del segle XVI
a. 1550: Construcció del Cos A. Les raons per la construcció
d’aquesta part del castell cap a 1550 es remunta a mitjans del
segle XIV, quan el centre econòmic europeu es va traslladar
de la Mediterrània a l’Atlàntic. Aquest canvi de paradigma es
va accentuar després del descobriment d’Amèrica i va fer que
les potències europees perdessin interès per la zona mediterrània. Paral·lelament a aquests fets, l’imperi turc va iniciar
una fase expansiva i es va estendre des de les portes de Viena
fins a Egipte. Amb l’ajuda dels pirates berberescos, els turcs
van constituir un veritable perill per a la població que habitava
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a la costa. Per fer-hi front, Felip II va ordenar bastir una xarxa defensiva de torres i Castells des de Cotlliure a Ayamonte. Després d’un atac de pirates en els mesos de febrer l’any
1550, els veïns de Castelldefels van acordar lliurar un préstec
amb el baró d’Eramprunyà per atendre la reconstrucció del
Castell. En aquests moments, l’any 1550, es va fer construir,
amb pedra de marès rogenca, el cos A del Castell.
b. En un primer moment, el conjunt gaudia d’un ampli pati d’armes en el seu interior i estava defensat per tres fortes torres de planta quadrada, ubicades en tres dels seus cantons.
Actualment, només se’n conserva íntegra una d’aquestes
torres. No obstant això, les altres dues van ser esquinçades
posteriorment i reaprofitades per a altres funcions. Mig segle
més tard es va afegir una quarta torre de planta rodona per
custodiar el cantó sud, al costat de la porta de l’església. També es va afegir una nova torrassa al costat de l’església, que
faria les funcions de sagristia.
3. Reconstrucció hipotètica del castell a mitjan segle XVIII
a. Segle XVIII: L’ampliació del Castell. Construcció del cos B. El
1714, quan la Guerra de Successió va terminar, Catalunya va
viure una etapa de creixement econòmic. Això es va veure reflectit al castell. Les obres d’ampliació de l’església comencen
el 1717, amb la construcció de la capella de la Salut. Amb motiu
de la construcció d’aquesta capella es va constituir la confraria de la Mare de Déu de la Salut. Un dels objectius d’aquesta
associació era el rescat dels captius empresonats pels pirates.
Per fer front a les incursions dels pirates, que encara continuaven actius va caldre ampliar la fortalesa. El 1734 es va bastir
el cos occidental del Castell, fet de pedres i maons emblanquinats que van donar a aquest sector una tonalitat beix.

4. Reconstrucció hipotètica del Castell abans de la restauració de 1897
a. Abans de 1897, el castell estava completament abandonat i
en un estat d’absoluta deixadesa. A finals del segle XIX el castell va viure l’abandó d’algunes de les seves estances i l’ensorrament de murs i parets (1880-1890). Amb la desaparició de
la pirateria en aquella època, la fortalesa va perdre el sentit
defensiu i part de la seva identitat. La poca documentació que
hi ha de l’època mostra fotografies cap al 1890 que mostren
un edifici en un estat gairebé ruïnós.
5. El Castell, al segle XX, abans de la restauració de 1989-1996
a. Amb la restauració que va encarregar el Manuel Girona el 1897,
es va construir l’actual muralla, i es van refer amb criteris historicistes les torres. Així mateix, es van incloure a la façana del
cos B portes i finestres amb un aire de gòtic tardà i es va fer
recréixer la torre més alta. Les obres van estar clarament influenciades per les teories neogòtiques dominant a l’època. Mig
segle més tard, el temple i el castell van tornar a quedar en estat de semiabandonament per les conseqüències que va tenir
Guerra Civil Espanyola (1936-1939) al conjunt. En aquells anys,
el castell es va utilitzar primer per les autoritats de la Generalitat i de la República com a centre d’instrucció de reclutes, i
més tard com a caserna i presó de les Brigades Internacionals.
Quan el castell ja estava en un avançat estat de deteriorament,
l’Ajuntament de Castelldefels va comprar el conjunt l’any 1988
abans de realitzar una restauració fonamental que va durar 7
anys. Amb la seva adquisició, l’Ajuntament expressava la seva
voluntat que algun dia els espais emblemàtics que van ser testimoni dels canvis i el desenvolupament de Castelldefels com a
ciutat poguessin tenir una utilitat pública.
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6. Estat del castell el 1996
a. El 1996 van acabar les obres de restauració de l’església de
Santa Maria del Castell. Aquests treballs de restauració es van
iniciar amb una investigació arqueològica on es van descobrir
les restes d’un poblat ibèric i una vil·la romana. Aquestes troballes es van consolidar i conservar per poder deixar-les visibles al públic, sota un paviment de vidre. La restauració que
es va dur a terme permet apreciar una gran part de la fàbrica
original: una nau central, el transsepte i tres absis a llevant.

L’EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DE LA CIUTAT
DE CASTELLDEFELS (Mòdul 6.1.2)
Panell gràfic a paret amb gràfica d’imatges de les primeres dades del poblat ibèric fins al segle XXI
L’escriptura notarial i el plànol del segle XVIII es reprodueix a la
gràfica.

Mapa que mostra la planificació del centre de la ciutat i de la zona
baixa de l’actual barri de Montemar. 1926.
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PANELL i TRACK AUDIOGUIA
Contingut:
SEGLE XVIII
Una vegada el visitant es troba davant el plànol del segle XVIII en
què es veu una petita vila agrícola i ramadera, formada per unes
poques cases distribuïdes al voltant del turó del Castell:
• Aquest mapa ens proporciona informació referent a la vida
quotidiana i a les activitats pròpies del poble. Alguns exemples són el molí d’oli (trull) comú, l’hostal, l’hort del Castell,
el corral de la Ribera o el pou de la “Vinya”.
• Al plànol també es poden apreciar alguns cognoms al costat
de les masies, que pertanyen a les famílies que les posseïen en aquell temps com Coscullana, Valls, Claret, Salabert,
Roca, Riberta, Domènech, etc.
SEGLES XIX i XX
Inici del canvi de l’eix de Castelldefels
• Grans canvis després de prop d’un mil·lenni d’existència de
Castelldefels a finals del segle XIX i principis del segle XX.
• El tren arriba al poble el 29 de desembre de 1881.
·· 1883 – inauguració de l’estació.
·· Es trobava pràcticament aïllada, sense habitatges al
voltant.
• 1881 – s’obre al trànsit la carretera de Santa Creu de Calafell (actual Avinguda de la Constitució) que connecta amb al-

tres poblacions del Baix Llobregat dels voltants de Castelldefels com Sant Boi, Viladecans i Gavà. Situada a 50 metres
i en paral·lel a les vies del tren.
• Des de llavors, els grans terratinents del municipi van començar a pensar que el creixement i desenvolupament de la
vila hauria de ser des del centre del poble en aquella època
cap a la nova estació i carretera.
·· S’ha de tenir en compte la plaga que van sofrir les vinyes per un insecte minúscul anomenat fil·loxera i que
es va estendre per tota Catalunya a partir de l’any 1877.
·· En aquella època, però, encara no hi havia indústries i
els pocs més de 300 habitants que tenia el poble treballaven al camp.
• 1903 – Manuel Girona decideix construir la nova església de
Castelldefels a menys de 500 metres de l’Estació i davant
d’aquesta.
·· Es va situar en un solar agrícola sense cap casa a prop,
fruit de la cessió que per a tal fi havia realitzat uns anys
enrere Concepción Costa, la mare d’Arcadi Balaguer
Costa, que a l’època, era una de les majors terratinents
del terme municipal al costat de Girona i Francisco
Viñas.
·· La decisió de donar aquest terreny per a una església
tenia a veure amb els desitjos de Concepción Costa i del
rector Juan Claramunt d’edificar una nova parròquia a
causa del mal estat en què es trobava la casa rectoral
i l’església del castell, i també pel dificultós accés per
arribar al temple, amb una incòmoda pujada, la qual no
permetia el fet de poder anar als oficis religiosos a les
persones de certa edat o amb problemes de salut.
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• Amb el terme municipal ja sanejat en la tercera dècada del
segle XX, i amb la disminució de malària, les platges començaven a omplir-se dels primers banyistes.

• A mitjans dels anys 20 arribava l’electricitat i el telèfon a la
localitat, en part, gràcies a Arcadi Balaguer.

• Després de situar l’estació i l’església cara a cara, l’evolució
del centre de la població quedava marcada per les dues ubicacions.

• LA PLATJA – La planificació urbanística de la zona de la platja comença possiblement als anys 20. Entre els plans d’urbanització de la ciutat hi ha un que data de l’agost de 1917
anomenat “Projecte de Cases per la Colònia ‘Los Pinares’”,
els quals eren uns terrenys situats entre la via del tren i la
carretera.

ANYS 20
• Finals 1926 – les autoritats municipals aproven el projecte
de “Urbanització i de l’Eixample Sud-oest de Castelldefels”
de l’arquitecte municipal José Mª Deu Amat, qui va planificar per primera vegada l’entramat de carrers situat entre
l’església i l’estació de ferrocarril, i qui va donar el seu disseny actual a la plaça de l’Església.
·· El projecte comprenia la zona que s’estén entre el Poble
Vell, l’església, la carretera, l’estació, així com el passeig
que connectava el barri aïllat de les Botigues i la platja,
i un incipient passeig Marítim que després s’ampliaria
fins a arribar a Gavà i Sitges, etc.
• Instal·lació de la fàbrica de La Rocalla a Castelldefels
(Construcció i posada en marxa entre 1929 i 1932) la qual
va suposar un increment exponencial de la població pels
seus treballadors i treballadores i les seves famílies què van
residir inicialment a l’actual carrer Doctor Trueta i el Carrer
Santiago Rusiñol.
• 1918 – Terme municipal poc dens i amb poques construccions
·· 78 cases inclouen l’Ajuntament, l’església i el Castell, 51
pel Poble Vell, 14 al barri de les Botigues i 13 al de Llopart
(actual Vista Alegre).
·· Es van triplicar el 1939 amb un total de 243 edificacions.

·· A finals dels anys 20, Castelldefels va començar a posar-s’hi de moda pels seus banys i balnearis.
• Població de Castelldefels
·· 1920: 365 habitants
·· 1930: 797 habitants
·· 1940: 2013 habitants
ANYS 40
• 1947 – continua l’expansió cap a l’oest del poble. S’autoritza
la segona meitat de la prolongació del carrer Arcadi Balaguer per arribar fins a Montemar, una nova urbanització que
s’enllaça amb la carretera.
• La construcció d’aquesta enorme urbanització i d’altres en
direcció Sitges i cap a Gavà, així com per la platja i per la
Pineda, va fer que –fins a la urbanització els anys 90 del
segle XX del barri de la Muntanyeta– el plànol del municipi
fossi peculiar durant mig segle, amb un reduït coll d’ampolla
situat entre la plaça de l’Estació i la plaça de l’Església, de
mig kilòmetre d’extensió, i amb tres o quatre àrees urbanitzades tant al nord-est com al sud-oest, així com a la platja.
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• A inicis del 1949 el Ple Municipal presidit per Francisco Casacuberta Roger va decidir estudiar la construcció d’un nou
Ajuntament. Data d’inauguració: 14 d’agost de 1951.
• Poc després de la construcció de l’Ajuntament, entre finals
de 1951 i 1952 es va executar el projecte de la primera ornamentació i construcció de la plaça de l’Església.
·· Va ser transformada en zona per als vianants el 1999.
ANYS 50
• Fins a finals dels anys 50 es pot veure com el centre es van
omplint de cases, especialment a l’avinguda Santa María i al
carrer Arcadi Balaguer. El carrer Església continua sent un
camí arbrat sense habitatges. La part de darrere l’església
continua sense cap urbanització.
ANYS 60 i 70
• Entre 1960 i 1980 la plaça de l’Església canvia notablement,
creixent per tota l’àrea l’alçada dels edificis. S’obre el carrer
Església i es comença a construir habitatge.
LA PLAÇA
• La plaça de l’Església urbanitzada té poc més de 50 anys.
• Des de la seva creació, la plaça es va convertir cada vegada
més en el centre administratiu, de passeig i de comerç en una
part molt important d’una població que creixia ràpidament.
Prop de dues mil persones cada any.
• La seva centralitat va augmentar amb la urbanització de tota
la gran àrea de La Muntanyeta.

• Els nous hàbits ciutadans i la nova cultura urbana va motivar
la creació d’una àmplia zona per als vianants en el centre de
la població. Aquestes obres es van realitzar entre 1998 i 1999.
La nova zona lliure de tràfic es va inaugurar el 9 de maig de
1999 i fou guardonada amb el Premi d’Accessibilitat, modalitat d’Urbanisme que concedia la Diputació de Barcelona.
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Àmbit 7.
Manuel Girona: El Castell i el Modernisme
Situació:
Planta noble
Objectius àmbit:
Aquest àmbit se centra en explicar els temes següents:
• Manuel Girona i la transformació del Castell i de Castelldefels: creixement, transformació a finals del segle XIX.
• Mostrar l’evolució del conjunt del castell, restauració i decoració de la planta noble.
• El Castell com a propietat privada i permanent d’una família
ben avinguda.
• Lectura iconogràfica de la decoració pictòrica i escultòrica
de les sales del Castell.
Descripció experiència:
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Àmbit 7.2

Àmbit 7.3

Àmbit 7.4

Àmbit 7.6

Àmbit 7.1

Àmbit 7.5

Àmbit 7.7
16
1

15

2

14

3

13

4

12

foto gran format

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

5

11

6

10

7

Plànol

9

PLANTA DISTRIBUCIÓ

8

Nº Plànol

Planta Noble
Data
07 MARÇ 2018

28
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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Subàmbit 7.1

Subàmbit 7.2

SALA GRAN: ESPAI Manuel Girona

SALA XINESA I SALA GRAFITS

Track Audioguia (Mòdul 7.1.1)

Track Audioguia (Mòdul 7.2.0)

Contingut:

Contingut:

• Qui era Manuel Girona

• Història de la provinença del nom de la sala.

• Quan i perquè va comprar

• L’ús de la sala en època dels Girona.

• Com ens ha arribat

SALA GRAN – FINESTRES
Track Audioguia (Mòdul 7.1.2)
Contingut:
• Quan Manuel Girona contemplava la vista per aquests mateixos finestrals...
• tot era francament diferent de com ho veiem ara.
• De fet fins al segle XX, el terme municipal de Castelldefels
era una extensió majoritàriament de conreu amb diverses
masies.
• De ben segur que es veien totes les torres de guaita o defensa del terme municipal.
• Què veiem ara: la urbanització recent de la ciutat.

Subàmbit 7.3
SALA GRAFITS
Zona de pas
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Subàmbit 7.4

Subàmbit 7.6

SALA D’ESGRIMA

PASSADÍS

Track Audioguia (Mòdul 7.4.0)

Zona de pas

Contingut:
• Les pintures i les màximes i la seva restauració.
• Restauració de les pintures s’han fet un parell de vegades...
però Manuel Girona les restaura de forma “barroera”
• Són tretes de llibres

Subàmbit 7.5
ESPAI CUINA
Track Audioguia (Mòdul 7.5.0)
Contingut:
• Mirada a la cuina recreada
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Subàmbit 7.7
SALA MENJADOR
Track Audioguia (Mòdul 7.7.0)
Contingut:
• Explicar ús com a menjador.
• Finestra oberta del passa plats i es veu la cuina recreada.
• Descripció breu dels objectes exposats.
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Peces exposades en vitrines i a l’espai (Mòduls 7.7.1, 7.7.2 i 7.7.3):

El Petó Perdut (Lambert Escaler i
Milà 1874-1957)

Les rajoles
- Segle XVII a segle XIX.
- Dipositades al Magatzem de la Brigada Municipal.

- Terracota
- Datada de 1903

Fotografies de l’època

Els vitralls
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1.9 Proposta de disseny gràfic

Proposta per plafó amb cronologia
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Mostra gràfica per plafó
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2.1 Física
2.1.1 Llista d’elements museogràfics
Àmbit

Subàmbit

Mòdul

Tipus

Element

0 Un Passeig pels jardins del Castell
0

1

Àmbit 0.1 - Exterior

0

1

0

2

0

2

1

Físic

Catenàries

0

2

2

Físic

Tòtems

1

Físic

Totems
Àmbit 0.2 - Pati interior

1 Recepció/Entrada
1

1

Àmbit 1.1 Recepció

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Físic

Mobiliari recepció

1

1

1

Tecnològic

Sistema informàtic - Ordinador gestió

1

1

1

Tecnològic

Telefonia

1

1

1

Tecnològic

Sistema informàtic - Entrada dades personals

1

1

2

1

1

2

Físic

Mobiliari expositor

1

1

2

Tecnològic

Sistema il·luminació

1

1

3

1

1

3

1

1

4

1

1

4

Físic

Mobiliari emmagatzematge audioguies

1

1

4

Tecnològic

Sistema carrega i emmagatzematge audioguies

1

1

4

Contingut

Audio track 1.1.4 - Benvinguda

1

1

5

1

1

5

Tecnològic

Sistema wifi - wifi convidats
Taulell recepció

Mòdul expositor

Moble existent
Físic

Pintura
Moble audioguies

Moble auxiliar
Físic

Mobiliari auxiliar

2 Túnel i entrada cavallerisses
2

1

Àmbit 2.1 - Túnel

2

1

0

Tecnològic

Sistema audioguies

2

1

0

Contingut

Audio track 2.1.0 - Introducció
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Àmbit

Subàmbit

Mòdul

Tipus

Element

2

2

2

2

0

2

2

1

2

2

1

Físic

Rampa

2

2

1

Físic

Porta automàtica

2

2

1

Tecnològic

Monitor compte enrere

2

2

1

Tecnològic

Sistema il·luminació

2

2

1

Contingut

Vídeo compte enrere

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

1

Tecnològic

Rack

2

3

2

Tecnològic

Quadre llums

Àmbit 2.2 - Entrada cavallerisses
Físic

Tancament
Entrada àmbit 2

Sortida àmbit 3
Físic

Sistema cortinatge
Àmbit 2.3 - Sala tècnica

3 Espai immersiu: Viu com els Pirates
3

0

1

Audioguies

Sistema audioguies

3

0

1

Tecnològic

Sistema de so

3

0

1

Contingut

Audio track 3.0.1 - Zona immersiva

3

0

1

Contingut

So ambient

3

1

3

1

0

Físic

Encadellat

3

1

0

Físic

Mobiliari baranes

3

1

0

Físic

Reducció obertura

3

1

0

Tecnològic

Sistema il·luminació

3

1

1

3

1

1

Tecnològic

Sistema projecció

3

1

1

Contingut

Vídeo 3.1.1 - Introducció

3

1

2

3

1

2

Físic

Sistema hidràulic

3

1

2

Físic

Sistema baranes seguretat

3

1

2

Físic

Pantalla projecció

3

1

2

Tecnològic

Sistema projecció

3

1

2

Contingut

Vídeo 3.1.2 - Salpant de l’Alger

3

1

3

3

1

3

3

2

3

2

0

Físic

Encadellat

3

2

0

Físic

Reducció obertura

3

2

0

Tecnològic

Sistema il·luminació

3

2

1

3

2

1

Físic

Mobiliari i attrezzo

3

2

1

Tecnològic

Sistema projecció

Àmbit 3.1

Audiovisual - Introducció

Audiovisual - Salpant de l’Alger

Sortida àmbit
Físic

Sistema cortinatge motoritzat
Àmbit 3.2

Audiovisual - Bodega pirata
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Àmbit

Subàmbit

Mòdul

Tipus

Element

3

2

1

Contingut

Vídeo 3.2.1 - La bodega pirata

3

2

2

3

2

2

3

3

3

3

0

Físic

Encadellat

3

3

0

Físic

Tancament finestra

3

3

0

Físic

Mobiliari i attrezzo

3

3

0

Tecnològic

Sistema il·luminació

3

3

1

3

3

1

Físic

Mobiliari i attrezzo

3

3

1

Físic

Metacrilat holograma

3

3

1

Tecnològic

Sistema de projecció

3

3

1

Tecnològic

Sistema il·luminació

3

3

1

Tecnològic

Sistema monitor

3

3

1

Contingut

Vídeo 3.3.1 - Cabina de l’almirall Dragut

3

3

1

Contingut

Video finestra

3

4

3

4

0

Físic

Encadellat

3

4

0

Físic

Tancament finestra

3

4

0

Físic

Rampa de sortida

3

4

0

Tecnològic

Sistema il·luminació

3

4

1

3

4

1

Tecnològic

Sistema projecció

3

4

1

Contingut

Vídeo 3.4.1 - Atac a Castelldefels

3

4

2

3

4

2

Sortida àmbit
Físic

Sistema cortinatge motoritzat
Àmbit 3.3

Audiovisual - Cabina de l’almirall Dragut

Àmbit 3.4

Audiovisual - Atac a Castelldefels

Sortida àmbit
Físic

Porta automàtica

4 Espai interactiu: Conèixer els Pirates
4

0

1

Físic

Tancament

4

0

2

Físic

Sostres acústics

4

0

2

Tecnològic

Sistema il·luminació

4

1

4

1

0

Físic

Cartell entrada

4

1

0

Audioguies

Controladora audioguies

4

1

0

Contingut

Track àudio 4.1.0 -

4

1

1

4

1

1

4

2

4

2

1

4

2

1

Físic

Mobiliari

4

2

1

Físic

Maqueta interactiva

4

2

1

Físic

Reproduccions torres

Àmbit 4.1

Gràfica entrada
Físic

Gràfica
Àmbit 4.2
Interactiu - Organitza la defensa
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Àmbit

Subàmbit

Mòdul

Tipus

Element

4

2

1

Tecnològic

Sistema il·luminació

4

2

1

Tecnològic

Sistema informàtic

4

2

1

Tecnològic

Sistema monitors

4

2

1

Tecnològic

Sensors i intel·ligencia sensors

4

2

1

Tecnològic

Controladora audioguies

4

2

1

Contingut

Interactiu

4

2

1

Contingut

Track àudio 4.2.1

4

2

2

4

2

2

4

3

4

3

1

4

3

1

Físic

Mobiliari

4

3

1

Físic

Maqueta canó interactiu

4

3

1

Físic

Maqueta visor interactiu

4

3

1

Tecnològic

Sistema il·luminació

4

3

1

Tecnològic

Sistema informàtic

4

3

1

Tecnològic

Sistema monitors

4

3

1

Tecnològic

Sensors i intel·ligencia sensors

4

3

1

Tecnològic

Controladora audioguies

4

3

1

Contingut

Interactiu

4

3

1

Contingut

Track àudio 4.3.1

4

3

2

4

3

2

Físic

Tòtem pergamí

4

3

2

Tecnològic

Sistema il·luminació

4

4

4

4

1

4

4

1

Físic

Panell gràfic dibond

4

4

1

Físic

Sistema guiatge monitors

4

4

1

Tecnològic

Sistema monitors

4

4

1

Tecnològic

Sensors i intel·ligencia sensors

4

4

1

Contingut

Interactiu

4

4

2

4

4

2

Físic

Tòtem pergamí

4

4

2

Tecnològic

Sistema il·luminació

4

5

4

5

1

4

5

1

Físic

Mobiliari i attrezzo

4

5

1

Tecnològic

Sistema monitors

4

5

1

Tecnològic

Sensors i intel·ligencia sensors

4

5

1

Tecnològic

Controladora audioguies

4

5

1

Contingut

Interactiu

Gràfica
Físic

Banderoles
Àmbit 4.3
Interactiu - Canons a les torres

Gràfica

Àmbit 4.4
Interactiu - La costa sota atac constant

Gràfica

Àmbit 4.5
Les caixes del tresor
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Àmbit

Subàmbit

Mòdul

Tipus

Element

4

5

1

Contingut

Track àudio 4.5.1

4

5

2

4

5

2

4

6

4

6

1

4

6

1

Físic

Màstil suport monitor

4

6

1

Tecnològic

Sistema monitors

4

6

1

Tecnològic

Sistema informàtic

4

6

1

Tecnològic

Controladora audioguies

4

6

1

Contingut

Interactiu

4

6

1

Contingut

Track àudio 4.6.1

4

6

2

4

6

2

4

7

4

7

1

4

7

1

Físic

Marc pantalla

4

7

1

Tecnològic

Sistema monitors

4

7

1

Tecnològic

Sistema informàtic

4

7

1

Tecnològic

Controladora audioguies

4

7

1

Contingut

Interactiu

4

7

2

4

7

2

4

8

4

8

1

4

8

1

Físic

Barana tancament

4

8

1

Físic

Màstil suport monitor

4

8

1

Tecnològic

Sistema monitors

4

8

1

Tecnològic

Sistema informàtic

4

8

1

Tecnològic

Controladora audioguies

4

8

1

Contingut

Interactiu

4

8

1

Contingut

Track àudio 4.8.1

4

8

2

4

8

2

Físic

Attrezzo

4

8

2

Físic

Banc

4

8

2

Físic

Banderoles

4

9

4

9

0

4

9

1

4

9

1

Físic

Banc

4

9

1

Físic

Cortinatge

4

9

1

Tecnològic

Sistema monitors

Gràfica
Físic

Banderoles
Àmbit 4.6
Botí mes preuat

Gràfica
Físic

Banderoles
Àmbit 4.7
Vestuari i jerarquia

Gràfica
Físic

Panell
Àmbit 4.8
Atac pirata

Ambientació

Àmbit 4.9
Tecnològic

Sistema il·luminació
Pirates de tots els mars i tots els temps
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Àmbit

Subàmbit

Mòdul

Tipus

Element

4

9

1

Tecnològic

Controladora audioguies

4

9

1

Contingut

Vídeo

4

9

1

Contingut

Track àudio 4.9.1

5 Castelldefels, una historia a través dels segles
5

1

Àmbit 5.1 - Església

5

1

0

Físic

Bancs

5

1

0

Tecnològic

Sistema il·luminació

5

1

0

Tecnològic

Controladora audioguies

5

1

0

Contingut

Track àudio 5.1.0

5

1

1

5

1

1

Tecnològic

Compte enrere

5

1

1

Contingut

Vídeo

5

1

2

5

1

2

Físic

Gobelins

5

1

2

Físic

Canvi vidre

5

1

2

Tecnològic

Sistema projecció

5

1

2

Contingut

Vídeo

5

2

5

2

0

Tecnològic

Sistema il·luminació

5

2

0

Físic

Tancament finestra

5

2

0

Físic

Modul expositor

5

3

5

3

1

Rack

5

3

2

Quadre llums

Entrada

Audiovisual

Àmbit 5.2 - Lateral

Àmbit 5.3 - sala tècnica

6 Història del Castell i la Ciutat
6

1

Àmbit 6.1

6

1

0

6

1

1

6

1

1

Físic

Conjunt vitrines

6

1

1

Tecnologic

Sistema audioguies

6

1

1

Contingut

Track àudio 6.1.1

6

1

2

6

1

2

Físic

Plafó

6

1

2

Tecnologic

Sistema audioguies

6

1

2

Contingut

Track àudio 6.1.2

Tecnologic

Sistema iluminació
Maquetes

Gràfica

7 Manuel Girona: El Castell i el Modernisme
7

1

Àmbit 7.1 - Sala intitucional

7

1

1

7

1

1

Tecnològic

Controladora audioguies

7

1

1

Contingut

Track àudio 7.1.1

Entrada
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Àmbit

Subàmbit

Mòdul

7

1

2

7

1

2

Tecnològic

Controladora audioguies

7

1

2

Contingut

Track àudio 7.1.2

7

1

3

7

1

3

7

2

7

2

0

Tecnològic

Controladora audioguies

7

2

0

Contingut

Track àudio 7.2.0

7

3

Àmbit 7.3 - Sala grafitis

7

4

Àmbit 7.4 - Sala esgrima

7

4

0

Tecnològic

Controladora audioguies

7

4

0

Contingut

Track àudio 7.4.0

7

4

0

Físic

Bancs

7

5

7

5

0

Físic

Encadellat

7

5

0

Tecnològic

Controladora audioguies

7

5

0

Contingut

Track àudio 7.5.0

7

5

0

Tecnològic

Il·luminació

7

5

1

7

5

1

Físic

Lleixa

7

5

1

Físic

Attrezzo cuina

7

5

1

Físic

Restauració cuina econòmica

7

6

Àmbit 7.6 - Passadís

7

7

Àmbit 7.7 - Menjador

7

7

0

Físic

Encadellat

7

7

0

Tecnològic

Controladora audioguies

7

7

0

Tecnològic

Il·luminació

7

7

0

Contingut

Track àudio 7.7.0

7

7

1

7

7

1

Físic

Vitrina expositor

7

7

1

Físic

Barana tarima

7

7

2

7

7

2

Físic

Passaplats

7

7

3

7

7

3

Físic

Vitrina vertical

7

7

3

Físic

Peana amb vitrina

7

7

3

Físic

Panell vertical

2.1.2 Planimetria

Tipus

Element
Finestres

Pas a menjador
Físic

Catenàries
Àmbit 7.2 - Sala Xinesa

Àmbit 7.5 - Cuina

Cuina econòmica
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E

F

Àmbit 6.1
Àmbit 4.4

H'

H

D

D'

Àmbit 4.5

Àmbit 4.3
0,80

Àmbit 4.8
C

C'

Àmbit 0.2

Àmbit 2.3

(Sala tècnica)

Àmbit 4.6

Àmbit 4.9

Àmbit 4.2
Àmbit 2.1

Àmbit 0.2

Àmbit 2.2

Àmbit 4.7
Àmbit 4.1

Àmbit 3.1

B'

Àmbit 3.4

G

Àmbit 3.2

Àmbit 1.1

Àmbit 3.3

G'

Nº Plànol

00

A

A'

Escala
A3 1/100

B

E'

F'

E
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Àmbit 7.2

Àmbit 7.3

Àmbit 7.4

Àmbit 7.6

Àmbit 7.1

Àmbit 7.5

Àmbit 7.7
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1

15

2

14

3

13

4

12

foto gran format
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2.2 Tecnologia
2.2.1 Descripció sistema de control
El sistema de control del museu estarà basat en el autòmat de control Crestron CP3N el qual permet l’aïllament
de la xarxa de museografia de la xarxa externa gràcies al
seu doble port de xarxa. Fent possible el control del sistema des dels ordinadors de gestió sense que aquests
interfereixin en el correcte funcionament del museu.
El sistema de control serà l’encarregat de mantindre la
sincronia allà on sigui necessària de la resta d’elements
entre els que hi ha reproductors Brightsign, ordinadors,
controladores DMX i controladores de relé.
També serà l’encarregat d’encendre, apagar i monitoritzar tots aquells elements tecnològics que ho permetin
com per exemple projectors, monitors, ordinadors...

2.2.2 Descripció sistema
de funcionament
El control del museu estarà basat en una interfície web
accessible des de l’ordinador de gestió de l’entrada.
En aquesta interfície es podrà controlar l’encesa i apagada del museu, així com el control i monitoratge del mateix mentre estigui actiu.
A l’interior dels racks es trobarà també un ordinador
amb monitor teclat i ratolí. Aquests ordinadors seran utilitzats bàsicament per a tasques de manteniment i actualització del sistema de museu. Si bé també es podrà
entrar a la interfície de control per tal de tindre una segona opció d’encesa i apagada davant d’algun imprevist.

Gràcies a aquest control centralitzat es tindrà control i
monitorització de tots els elements tecnològics del museu ja sigui directament o a través dels reproductors i
controladores.

La interfície de control d’aquests ordinadors tindrà també una versió avançada per tal de poder executar tasques mes relacionades amb el manteniment i gestió
d’incidències com reinicialització d’alguns elements, patrons de prova per a calibratge de projectors...

L’ordinador del rack de les cavallerisses serà també l’encarregat de tindre la base de dades del sistema centralitzat de recol·lecció de dades dels visitants durant la visita, tant d’imatges com de resultats a la zona interactiva
els quals es podran extreure a través del ordinador de
recepció.

Aquests ordinadors estaran també configurats amb programari de control en remot per tal de solucionar incidències de forma remota. Per tal de tindre també accés
directe als elements tecnològics aquests ordinadors
també tindran doble xarxa.
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En el cas que no sigui possible la interconnexió entre els
diferents àmbits caldrà controlar-los separadament.

2.2.3 Descripció projectors

2.2.4 Descripció monitors
Els monitors escollits varien segons les especificacions
buscades, en la seva majoria es tracta de monitors Philips:

Els projectors escollits son de la marca EPSON, tots
ells amb resolució WUXGA 1920x1200 i control a través
de xarxa. Depenent de les necessitats de l’ espai i de la
grandària de les projeccions s’ha optat pels següents
models:

Philips Signage 43BDL4051T i 55BDL4051T

EPSON EB-7400U

Philips DLine 32BDL4050D, 55BDL4050D i 65BDL4050D

Projector de 5500 lúmens amb òptiques intercanviables, zoom i lens shift automàtic i capacitat de correcció
d’imatge avançada i blending. Depenent de les necessitats inclou o no òptica.

Monitors FullHD 1920x1080 amb 32, 55 i 65 polzades
respectivament, capacitat de funcionament 24/7, 450
candeles per metre quadrat i control a través de xarxa.

EPSON EB-7905U
Projector de les mateixes característiques amb 7000 lúmens, escollit per l’absis principal de l’església per tal de
que no hi hagi tanta diferència de lluminositat entre els
absis.
EPSON EB-700U
Projector ultracurta distància de 4000 lúmens i òptica
fixa de rang 0,27:0,37, escollit pels punts on no hi ha possibilitat de tindre una distància de projecció superior.

Monitors FullHD 1920x1080 tàctils amb tecnologia infraroig de fins a 10 punts simultanis amb 43 i 55 polzades
respectivament, capacitat de funcionament 24/7, 450
candeles per metre quadrat i control a través de xarxa.

Philips 223V5LHSB2
Monitor FullHD 1920x1080 amb 22 polzades i 200 candeles per metre quadrat. Petit monitor utilitzat per als
comptes enrere de les sales on es necessiti.
Per a les aplicacions mes especifiques i amb mes exposició al visitant s’ha optat per monitors de categoria industrial per tal d’assegurar el seu funcionament continuat.
SOLTEC SARM173W-10
Monitor industrial amb vidre reforçat FullHD 1920x1080
amb 17 polzades i 400 candeles per metre quadrat.
ADVANTECH IDS-3121WR-25FHA1E
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Monitor industrial sense marc FullHD 1920x1080 amb
21,5 polzades i 250 candeles per metre quadrat.

2.2.5 Descripció reproductors
Els reproductors es separen en tres grups, el primer són
els reproductors d’una sola sortida de vídeo sense interactivitat els quals són de la marca Brightsign amb diferents models segons les necessitats:
Brightsign LS423
Utilitzat en els monitors de compte enrere, permet la reproducció de vídeo bàsic FullHD i el control per xarxa.
Brightsign HD223
Utilitzat en els monitors no interactius, permet la reproducció de vídeo FullHD, el control per xarxa i la activació
selectiva a través de ports I/O utilitzables amb sensors.
Brightsign XD223
Utilitzat en la majoria de projectors, permet la reproducció fins a 4K amb control per xarxa.
La segona categoria son els reproductors dels interactius els quals son un model d’ordinador barebone d’última generació de la marca INTEL amb els components
necessaris i sistema operatiu Windows, aquests interactius comptaran amb una càmera HD per tal d’enregistrar
la experiència del visitant.
INTEL NUC 6I7KYK + MEMPEK1W032GAXT + CT16G4SFD8213

Ordinador amb processador Intel i7-6770HQ, disc dur
Intel Optane de 32 GB i 16GB de RAM DDR4 2133 amb
Windows 10 Home.
La tercera categoria es el reproductor de la multi projecció de l’església, donades les altes necessitats de sincronia i correcció geomètrica s’ha optat per un ordinador
preparat per a suportar el programari WATCHOUT amb
6 sortides de vídeo. Sent necessari un ordinador d’última
generació amb una targeta gràfica professional del rang
de AMD FirePRO W9100 i la llicència del programari. Les
sortides de vídeo d’aquest reproductor comptaran amb
extensors de vídeo per HDBT.

2.2.6 Descripció il·luminació
La il·luminació esta determinada per les necessitats
pròpies de la museografia, les quals es tradueixen en
general per focus molt puntuals per tal de ressaltar elements. Depenent del espai i les necessitats s’ha optat
per diferents tipus de lluminària:
CLS REVO Compact Track DMX 3000K 10W
Focus a carril amb òptiques intercanviables i control exhaustiu de la intensitat a través de DMX, es l’escollit per
la zona immersiva del àmbit 3 on es completament necessari un focus que sigui completament regulable en
una línia de temps marcada pel xou a través del DMX
amb una capacitat de fer una rampa molt suau en la seva
encesa i apagada.

121

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Memòria tècnica · Memòria constructiva
02 Memòria descriptiva

CLS REVO Compact DMX 3000K 10W
Mateix focus que l’anterior sense adaptador a carril, es
l’escollit per a la il·luminació de l’església per les mateixes raons.
LEDS-C4 ATOM medium 22º 14,3W 3000k
Focus a carril puntual amb accessoris de correcció de
l’òptica amb una bona potència per a la il·luminació museogràfica dels diferents elements, control a través de
tall de fase allà on sigui necessari. Donat que aquests focus donaran una llum constant i sense variacions no es
necessari el control exhaustiu dels anteriors.
Perfileria led KLUS ALU-45
Perfileria led amb un angle de 45º respecte la superfície
instal·lada, donat que en el seu interior hi hauria tira de
led aquesta podrà ser controlada per diferents sistemes
depenent de la seva font d’alimentació s’optarà per DMX
o regulació directe manual depenent del cas.
Perfileria led KLUS TEKNIK + LOKOM
Perfileria led que consta de dos perfils diferenciats, sent
un la guia de l’altre, especialment dissenyat per a encastar a sostres de forma senzilla i funcional.

2.2.7 Descripció so
En tots els espais llevat de la església tot el so provindrà
de les audioguies, a l’església el so del espai estarà reforçat per un sistema d’altaveus de QSC basat en 8 altaveus de 50W model AD-S4T i un subwoofer AD-S28TW.
Per tal de poder calibrar aquest sistema en un entorn
amb acústica complicada s’utilitzarà la taula de mescles
amb 8 canals de DSP model TM-8 conjuntament amb
dues etapes de potència model SPA4-100.

2.2.8 Descripció sensors
Els sensors dependran en cada cas de les necessitats
específiques del interactiu en el qual estiguin instal·lats.
Per a l’interactiu 4.2.1 – Organitza la defensa caldrà un
sensor capaç de detectar si la torre inserida és del tipus
correcte i en el lloc correcte, de forma que hi haurà un
sensor a cada forat capaç de detectar si hi ha torre i quin
tipus de torre.
Per a l’interactiu 4.3.1 – Canons a les torres caldrà un
sistema de sensors capaç de distingir tant la posició en
el eix horitzontal com la inclinació del canó.
Per a l’interactiu 4.4.1 – La costa sota atac constant caldrà un sistema de sensors capaç de determinar la posició dels 4 monitors.
Per a l’interactiu 4.5.1 – Les caixes del tresor caldrà un
sistema de sensors capaç de detectar l’obertura dels
baguls.
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2.2.9 Descripció Audioguies
Les audioguies funcionaran de forma totalment automàtica, sense necessitat de que l’usuari tingui que manipular-les llevat de l’espai interactiu on per ser capaços de
sincronitzar completament l’usuari i l’interactiu sense
afectar la resta caldrà pitjar un botó.
Les audioguies seran a la vegada un sistema de reconeixement de l’usuari, sense en cap moment tindre les
seves dades personals la seva experiència al museu quedarà registrada gràcies a l’audioguia i podrà ser transferida si ho desitja al final de la visita.
Les audioguies també podran ser utilitzades per al guiatge de grups, sense perdre les seves característiques anteriors, podent ser moderades pel guia.
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2.3 Audiovisual
2.3.1 Àudios
L’àudio de tota la visita s’escoltarà amb un sistema d’audioguia. Els tracks de les audioguies constaran de locució en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès), música i efectes.

2.3.2 Vídeos
Els diferents vídeos es realitzaran a partir d’imatges d’arxiu, rodatge de personatges i imatge generada en 2D i
3D segons es detalla en l’apartat “contingut audiovisual”
de cada àmbit.

2.3.3 Interactius
Interactius de diferents tipus: mecànics, amb pantalla
tàctil, etc...Realitzats a partir d’imatge d’arxiu, imatge
generada amb 2D i 3D, etc... Veure descripció a l’apartat
“contingut audiovisual” de cada àmbit.
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3.2 Àmbit 0. Un Passeig pels Jardins del Castell
3.2.1 Breu explicació de l’espai
Aquest àmbit consta d’un itinerari senyalitzat amb sis
punts clau que ens permet descobrir la història del Castell, els seus orígens i la seva evolució al llarg dels segles
mitjançant plafons interpretatius localitzats dins del recinte emmurallat del Castell. Les senyalitzacions al voltant del castell explicaran, per una banda, les diferents
parts de l’evolució de la façana del castell al llarg dels
segles i per una altra, informació sobre punts significatius dins (i fora) del recinte emmurallat. Alguns exemples inclouen descripcions tant de l’església del Castell
com del castell d’Eramprunyà en runes, visible des de la
rampa que dóna accés a l’entrada del Castell. L’itinerari
es pot fer amb grup amb el guiatge d’un monitor, o de
forma autoguiada per part de visitants individuals.

3.2.2 Elements Físics
Sis Tòtems exterior castell. Senyalització construïda
amb planxes metàl·liques plegades, simulant full de pergamí amb mides de 190cm (alç) x 70 cm (amp). S’aplicarà un pintat al forn (color a definir) i gràfica.
Dos Tòtems pati castell. Senyalització construïda amb
planxes metàl·liques plegades, simulant full de pergamí
amb mides de 190cm (alç) x 70 cm (amp). S’aplicarà un
pintat al forn (color a definir) i gràfica.
6 postes catenària amb cinta retràctil.

3.2.3 Contingut audiovisual
No hi ha cap contingut audiovisual en aquest àmbit.

3.2.4 Planimetria
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3.3 Àmbit 1. Recepció/Entrada
3.3.1 Breu explicació de l’espai
L’espai de recepció i entrada del Castell es troba a mà
dreta una vegada el visitant entra per la porta principal
del Castell al pati d’armes. El taulell es troba en un racó
de l’espai, formant una “L” de nivells diferents per facilitar l’accessibilitat. La taquilla i el control d’accés es troben en aquest espai, com també l’entrega d’audioguies
i l’àrea de gestió en general. També es tracta d’un punt
d’informació de visitants i usuaris on s’oferirà informació turística de la ciutat.

3.3.2 Elements Físics
1.1.1 Conjunt moble taulell de recepció planta en forma
Z (mides i forma segons plànols), construït amb taulers
de melamina (color a definir), format per dues taules de
treball amb alçada de 75 cm d’alçada amb un gruix de
tauler de 6 cm, moble d’unió construït amb melamina de
19 de gruix , separació central, dos prestatges centrals i
el sobre, conjunt de 3 taulers de melamina amb un gruix
de 6 cm col·locats segons plànol. Situat a part dreta del
taulell s’hi incorporarà mostrador alt de 120 cm d’alçada construït amb el cos de melamina i frontal de MDF
amb dibuix fressat i lacat del mateix color que la resta
del mostrador.

1.1.2 Conjunt de 2 mobles expositors construïts amb
melamina (color a definir) de 19mm cantellejat amb PVC
de 1,5mm, amb mides aprox de 100 cm (amp) X 40 cm
(prof) X 180 cm (alç), 3 prestatges de vidre 5+5 cp amb
cremallera lateral per la regulació d’alçada, 1 prestatge
de melamina de 30 mm de gruix (color a definir) cantellejat amb PVC de 2mm, tapetes laterals a la part frontal de 6 cm d’amplada i lluminària lineal LED amb perfil
d’alumini 45º i protector difusor.
1 moble expositor construït amb melamina (color a definir) de 19mm cantellejat amb PVC de 1,5mm, amb mides
aprox de 100 cm (amp) X 40 cm (prof) X 180 cm (alç), 3
prestatges de vidre 5+5 cp amb cremallera lateral per la
regulació d’alçada, 1 prestatge de melamina de 30 mm
de gruix (color a definir) cantellejat amb PVC de 2mm ,
tapetes laterals a la part frontal de 6 cm d’amplada, lluminària lineal LED amb perfil d’alumini 45º i protector
difusor i 2 portes de vidre 3+3 cp amb frontisses de vitrina pivotants i pany de vitrina. Tapeta lateral dret per
ajustatge a la paret de 31 cm d’amplada del alçada = mobles expositors i tapeta lateral esquerra per ajustatge a
la paret formant cantonera amb mides aprox de 31 cm
d’amplada i 27 cm de profunditat.
1.1.3 Pintat de moble existent
1.1.4 Moble per a audioguies construït amb melamina
(color a definir) de 19mm cantellejat amb PVC de 2mm,
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amb mides aprox de 145 cm (amp) X 30 cm (prof) X 180
cm (alç) amb 5 unitats de safates de càrrega mod OP6.
1.1.5 Moble auxiliar construïts amb melamina (color a
definir) de 19mm cantellejat amb PVC de 1,5mm, amb
mides aprox de 110 cm (amp) X 30 cm (prof) X 75 cm
(alç) amb , separació central, dos prestatges de melamina amb cremallera lateral per la regulació d’alçada, dues
portes batents amb sistema d’obertura tipus toca-toca
amb panys de tancament.

3.3.3 Elements tecnològics
1.1.0 - Un punt d’accés wifi amb capacitat de múltiples
SSID per generar accés a Internet per a convidats.
1.1.0 - Un sistema informàtic basat en un monitor tàctil i
un ordinador destinats a la gestió de l’enviament de l’experiència de la visita als clients que ho desitgin.
1.1.1 - Un sistema informàtic que constarà d’un ordinador destinat a la gestió del museu conjuntament amb
tots els perifèrics necessaris i una impressora multi funció amb escàner.
1.1.1 - Un sistema de telefonia per a la gestió del museu.
1.1.2 - Un sistema d’il·luminació basat en perfileria led
per al nou moble expositor
1.1.4 - Un sistema de càrrega i emmagatzematge d’audioguies.

3.3.4 Contingut audiovisual
Track d’audioguia: Benvinguda al complex enregistrat en
quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès). Veu en
off femenina utilitzant un to informatiu i amable. Banda
sonora musical suau amb tons que remetin a les diferents musiques de la visita museogràfica: èpica de la pirateria i el món marítim, el món modernista i una música
genèrica dinàmica instrumental.

3.3.5 Planimetria
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3.4 Àmbit 2. Túnel i entrada cavallerisses
3.4.1 Breu explicació de l’espai
Aquest àmbit inclou el túnel i passadís que connecta el
pati d’armes del Castell amb l’espai arquitectònic de les
cavallerisses. A continuació el visitant es trobarà amb un
espai introductori abans d’entrar a les sales expositives
immersives. Aquest espai conté una pantalla amb un
compte enrere indicant el temps que falta per la propera
sessió de l’audiovisual i l’obertura de portes.

3.4.2 Elements físics
2.2.0 Construcció de paraments de plaques de cartró-guix
(tipus Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat formant parets de 10 cm de gruix amb una alçada total de 250cm, formant cancell d’accés a àmbit 1:

Parament de sortida d’àmbit 3 de 150cm (amp) X 250cm
(alç) amb obertura de 100cm (amp) X 220cm (alç) = 3,75
m2
Construcció de sostre de plaques de cartró-guix (tipus
Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat,
col·locat a zona cancell d’accés a àmbit 1= 3,50 m2.
Pintat de parets noves de Pladur de interiors i exteriors
del cancell amb dues capes de pintura plàstica mate color a definir= 25,21 m2.
Pintat de sostre del cancell amb amb dues capes pintura
plàstica mate color a definir= 3,50 m2.

Parament d’accés de 160cm (amp) X 250cm (alç) amb
obertura de 90cm (amp) X 220cm (alç) = 4,00 m2

2.2.1 Construcció de rampa d’accés a l’àmbit 1 de planta irregular, amb fusta de pi Flandes o avet encadellat
amb acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet
(color a definir) clavat sobre estructura de rastells de pi
adaptada i ajustada a parets del cancell. (Veure Plànols)
= 3,50 m2.

Parament corbat amb radi interior de 212 cm amb mides
de de 327cm (amp) X 250cm (alç) = 8,18 m2

Reproducció funcional de fanalet de galera, inclou instal·lació interior de lluminària (la llum simularà flama).

Parament de 65cm (amp) X 250cm (alç) amb nínxol per
col·locar comptador de l’espai immersió = 1,65 m2

Subministrament i col·locació de bastiment i dues portes de quarterons batents de fusta de pi acabat tenyit
i envernissat, amb ferratges preparats per obertura automàtica sincronitzada amb el show de l’espai immersió.
El sistema d’obertura es farà a partir d’un motor de do-
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ble fulla amb braços. S’incorporarà al conjunt una bateria d’emergència

3.4.3 Elements tecnològics
Àmbit 2.1
2.1.0 - Un sensor no síncron d’audioguia amb l’activació
del track 2.1.0.
Àmbit 2.2
2.2.1 - Un sistema d’il·luminació basat en dos rèpliques
de fanals turcs amb làmpades d’efecte foc.
2.2.1 - Un monitor de compte enrere amb el monitor, suport i reproductor.
Àmbit 2.3
2.3.1 – Rack constituït dels següents elements:
Un moble rack de 42 unitats amb safates, guies i tots els
accessoris necessaris
Un sistema de corrent constant SAI de 1000W Line-Interactive per a la protecció dels elements mes crítics del
sistema de control.
Un autòmat de control per a la gestió i manteniment de
la museografia.
Tres switch per a la infraestructura de xarxa dels àmbits
3 i 4.
Una controladora de llums DMX per al control de les
llums DMX dels àmbits 3 i 4

Un repartidor splitter de DMX per les diferents línies de
DMX
Un dimmer de 12 canals DMX per a la regulació de llums
dels carrils del àmbit 4
Un ordinador de control industrial per a la monitorització externa i les bases de dades del sistema de seguiment de la experiència museogràfica.
Un sistema de router i tallafocs per a la infraestructura
de xarxa i la separació de les xarxes de gestió i invitats.
2.3.2 – Quadre de protecció elèctrica amb tos els components necessaris per a la protecció i dues controladores de relé

3.4.4 Contingut Audiovisual
Track d’audioguia: Presentació de l’àmbit de les cavallerisses enregistrat en quatre idiomes (català, castellà,
anglès i francès). Veu en off femenina utilitzant un to informatiu i amable. Banda sonora musical suau amb tons
que remetin a la èpica de la pirateria i el món marítim.
Monitor de temps: Comptador de temps digital amb text
indicatiu proper passi / próximo pase / next show / prochaine séance.

3.4.5 Planimetria
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3.5.1

Breu explicació de l’espai

L’espai de les sales expositives (àmbit 3 i 4), arquitectònicament dividit en 4 naus, s’aprofitarà per a la repartició temàtica dels continguts sobre la pirateria. Per una
banda, dues naus es faran servir per a l’espai immersiu i
les altres dos per l’espai interactiu.
L’espai immersiu s’estructura amb una museografia
basada en projeccions que aportin espectacularitat al
muntatge, així com efectes suggestius que aportin sofisticació a la visita. Aquest espai, mitjançant il·luminació,
escenografia i projeccions genera quatre escenes en un
recorregut temàtic que duu al visitant des del coneixement del context en el qual neix i es desenvolupa la pirateria fins a formar part d’una tripulació pirata. L’audioguia porta la narració dels personatges que ens parlen
i una ambientació sonora in situ (cruixir de la fusta, les
onades, la tripulació que crida de fons, etc.) completa la
sensació immersiva de l’àmbit.

Elements tecnològics
3.0.1 - Una controladora d’audioguies amb sincronia
amb l’activació del track 3.0.1.
3.0.1 – Un sistema de so basat en 6 altaveus i un subwoofer repartits pels quatre subàmbits per tal de generar so
ambient.
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3.5.2 Àmbit 3.1
3.5.2.1 Elements Físics
3.1.0Construcció de tarima flotant alçada aprox de 20
cm (= que la tarima elevadora):
Col·locació d’encadellat de fusta de pi Flandes o avet,
acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet (color
a definir) sobre plataforma elevadora. Perimetralment
a la sala s’hi col·locarà registre de taula de fusta de pi
Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat amb vernís de
parquet (color a definir), base estructural amb rastellat
de taulons de pi adaptats al terra de la sala i ajustada a
parets. Perímetre interior del rastrells amb tapeta ajustada a terra i s’hi col·locarà una junta de goma amb raspall ajustada a plataforma mòbil.
Balustrada de tancament de 100cm d’alçada col·locada
per llum de l’obertura entre àmbit 3.1 i 3.4, formada per
passamà, base i barrots tornejats de 10cm de gruix, separats entre ells +/- 23 cm tot amb fusta de pi Flandes o
avet, acabat tenyit i envernissat, la barana està formada
per un tram fix de 330 cm. (Veure Plànols).
Reducció de l’obertura de l’arc entre àmbits 3.1 i 3.2 i
adequació per col·locar-hi cortina d’obertura automàtica i sincronitzada a projecció: llindar decoratiu postís
ajustat a la volta existent i polsera amb una amplada del
50% de l’obertura de llum de l’arc, construït amb esquelet interior de fusta i recobriment d’encadellat amb fusta

de pi Flandes o avet , acabat tenyit i envernissat, la part
inferior del llindar s’hi farà un calça per encastar-hi guia
de sistema d’obertura de cortina.
3.1.2 Tarima elevadora pivotant, (construïda segons plànols enginyeria). Es construirà amb base d’estructura de
ferro, sistema d’elevació hidràulic sincronitzat amb projecció (escena segona: Salpant d’Alger).
Barana de seguretat de 100cm d’alçada col·locada perimetralment a la tarima elevadora pivotant, formada per
passamà, base i barrots tornejats de 10cm de gruix, separats entre ells +/- 23 cm tot amb fusta de pi Flandes o
avet, acabat tenyit i envernissat, la barana està formada
per tres trams fixes 2 unitats de 450 cm, 1 unitat de 300
cm i dos trams de 200 cm mòbils corredors amb sistema
automàtic i sincronitzada la projecció. (Veure Plànols).
Moble tematitzat tipus caixa de bodega de vaixell pirata, per ocultar motor del sistema hidràulic de la tarima
elevadora del l’àmbit 3.1 l’estructura de la Caixa serà de
melamina color negre amb aïllament acústic, sistema de
tancament amb porta batent amb clau. Les mides de la
caixa dependrà del motor a instal·lar-hi.
Pantalla de projecció tèxtil, simulant vela de vaixell. 10
m2 (Col·locada a l’àmbit 3.4)
Cortina acústica color a definir, amb sistema de carril
motoritzat amb obertura i tancament sincronitzat amb
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programació museogràfica de l’àmbit 3.1. mides d’obertura 220cm ampl x 270cm alç.

3.5.2.2 Elements tecnològics
3.1.0 - Un sistema d’il·luminació de la sala basat en un
carril amb 4 focus controlables per DMX.
3.1.1 - Un sistema de projecció zenital basat en un projector, la seva òptica, el seu suport i el seu reproductor.
3.1.2 - Un sistema de projecció frontal (situat a l’àmbit
3.4) basat en un projector, la seva òptica, el seu suport i
el seu reproductor.

3.5.2.3 Contingut audiovisual
La producció audiovisual d’aquesta sala es reparteix en
dues escenes.
Escena primera: Producció audiovisual per ser projectada a terra amb màscara circular. Tractament d’imatges
infogràfic amb animacions 2D sobre mapa de la Mediterrània d’estil antic. Muntatge en motion graphics de
tots els elements: imatges d’arxiu i il·lustracions ad hoc.
A l’inici i final d’aquest audiovisual, imatges zenitals del
mar en loop.
Track d’audioguia: Narració sincrònica amb l’audiovisual
amb la veu femenina narradora acompanyada d’alguns
efectes de so i música ambiental.
Escena segona: Producció audiovisual frontal que recrea
el perfil de la costa d’Alger i la ciutat el segle XVI. Anima-

ció d’aquesta imatge recreant el moviment amb que seria vist des d’un vaixell, sensació del vaivé de les onades,
que anirà acompanyat de l’efecte 4D de la plataforma
mòbil de la sala. Integració digital de vaixells en 3D en
l’escena projectada.
Track d’audioguia: Narració sincrònica amb l’audiovisual
amb la veu del pirata Otxalí que parla en primera persona i es dirigeix a l’espectador com si fos un pirata més.
Veu masculina de mitjana edat acompanyada d’alguns
efectes de so.
Producció de so ambiental: Efectes del moviment del
mar, crits de feinejar dels pirates i mariners, cruixir de
fustes... pels altaveus per l’ambientació sonora de la
sala.

3.5.2.4 Planimetria
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5Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació de l'àmbit, mitjançat carril
electrificat acabat negre, suspès sostre volta
1Ud.Porta 2 fulles automàtica
seguint el mateix disseny de les portes
que es troben en el Castell.
Instal.lació prèvia de nou premarc metàl.lic
frontisses i manilles.
batents,
amb els corresponents
Aquesta nova porta portarà motor d'apertura,
i aïllant acústic en el seu interior

nivell 1

Àmbit 3.1
Atac Castelldefels
4Ud.Baranes-Balaustrades
en conjunt amb les dissenyades
en l'espai InterActiu - Símil "Galera Turca".
Aquestes seràn més lleugeres i ancorades
sobre Tarima amb Moviment.
Sistema de Seguretat mitjançant
a la "Tarima amb moviment"
per
mòbils,
baranes

projecció

Tarima amb Moviment

Projecció Zenital
3,30

1Ud.Tarima central amb moviment ,
mitjançant taulons i estructura interna
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi, ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)
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balaustrada

balaustrada
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1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral amb
una petita finestra
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3.5.3 Àmbit 3.2
3.5.3.1 Elements Físics
3.2.0 Construcció de tarima col·locada sobre base estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra
de la sala i ajustada a parets, alçada aprox de 20 cm. Perimetralment a la sala s’hi construirà un emmarcat de
30 cm d’amplada, registrable amb taula de pi Flandes
o avet. A l’interior de l’emmarcat de la tarima s’hi col·locarà encadellat de fusta de pi Flandes o avet. Tota la tarima acabada amb tenyit i envernissada amb vernís de
parquet (color a definir). 34,44 m2
Llindar decoratiu postís ajustat a la volta de l’arc entre
àmbits 3.2 i 3.3, construït amb esquelet interior de fusta i
recobriment d’encadellat amb fusta de pi Flandes o avet,
acabat tenyit i envernissat, la part inferior del llindar s’hi
farà un calça per encastar-hi guia de sistema d’obertura
de cortina.
Reproducció funcional de fanalet de galera, inclou instal·lació interior de lluminària (la llum simularà flama).
3.2.1 4 Unitats de cofres tematitzats interior i exteriorment amb motius pirates inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo. Botes d’aigua, tematitzades d’època pirata.
3.2.2Cortina acústica color a definir, amb sistema de carril motoritzat amb obertura i tancament sincronitzat a
projecció de l’àmbit 3.2. mides d’obertura 320cm ampl
X 270cm alç.

3.5.3.2 Elements tecnològics
3.2.0 - Un sistema d’il·luminació de la sala basat en tres
carrils amb 10 focus controlables per DMX i dos rèpliques de fanals turcs amb làmpades d’efecte foc.
3.2.1 - Un sistema de multi projecció basat en 3 projector
d’ultra curta distància i un projector amb òptica, tots ells
amb suports i reproductors.

3.5.3.3 Contingut audiovisual
Producció audiovisual per ser projectada sobre l’espai.
Recreació 3D de l’espai idealitzat d’una bodega en una
galera compartimentada pels diferents projectors per
integrar-se a l’escenografia i generar la sensació de profunditat. Integració d’imatges en 2D o 3D per recrear els
tresors materials que el personatge va enumerant: baguls amb joies, botes de vi... Rodatge de personatges en
chroma per integrar a la bodega com a captius raptats
pels corsaris.
Track d’audioguia: Narració sincrònica amb l’audiovisual
amb la veu del pirata Otxalí que parla en primera persona i es dirigeix a l’espectador com si fos un pirata més.
Veu masculina de mitjana edat amb caràcter acompanyada d’alguns efectes de so.
Efectes del moviment del mar, crits de feinejar dels pirates i mariners, cruixir de fustes.

3.5.3.4 Planimetria

158

159

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Àmbit3.Espaiimmersiu:ViucomelsPirates
F

E

ALÇAT-SECCIÓ G-G'

H'
H
D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

2,01

0,20

2,01

0,50

3,40

E

registrable per intstal.lacions
1Ud.Tarima central, mitjançant taulons
i estructura interna de suport-reforç
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi, ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral amb
una petita finestra

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral amb
una petita finestra

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral

projecció

G
Àmbit 3.2
Bodega Pirata

G'
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Projecte Executiu
1Conj.Atrezzo Bodega,
mobiliari vari per a muntatge
d'una simulació de
"Bodega d'una Galera Turca"

projecció
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1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
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3.5.4 Àmbit 3.3
3.5.4.1 Elements Físics
3.3.0 Construcció de tarima col·locada sobre base estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra de la sala i ajustada a parets, alçada aprox de 20 cm.
Perimetralment a la sala s’hi construirà un emmarcat de
30 cm d’amplada, registrable amb taula de pi Flandes o
avet. A l’interior de l’emmarcat de la tarima s’hi col·locarà encadellat de fusta de pi Flandes o avet. Tota la tarima acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet (
color a definir). 19,82 m2
Llibreria prestatgeria tematitzada amb estètica de galera
pirata d’època inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo.
Baguls tematitzats interior i exteriorment amb motius
pirates inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo.
Tancament de l’obertura de la finestra amb tauler MDF
pintat amb franquícia perimetral de 2 cm.
3.3.1 Escriptori i cadira tematitzades amb estètica de galera pirata d’època amb sistema de projecció hologràfic
inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo.
Reproducció funcional de fanalet de galera, inclou instal·lació interior de lluminària (la llum simularà flama).

3.5.4.2 Elements tecnològics
3.3.0 - Un sistema d’il·luminació de la sala basat en dos
carrils amb 11 focus controlables per DMX.
3.3.1 - Un sistema d’il·luminació basat en dos rèpliques
de fanals turcs amb làmpades d’efecte foc.
3.3.1 - Un sistema de projecció basat en un projector
d’ultracurta distància amb el seu suport i reproductor.
3.3.1 – Un sistema de monitor basat en un monitor de 32
polzades amb el seu suport i reproductor.

3.5.4.3 Contingut audiovisual
Producció audiovisual d’holograma integrat en l’espai
de la figura del pirata Dragut. Rodatge del personatge en
chroma per integrar en la projecció sense fons.
Track d’audioguia: Narració sincrònica amb l’audiovisual: integrant els dos personatges, el del holograma,
l’almirall Dragut i del que ens parla en off, el corsari Otxalí. Acompanyada per alguns efectes de so.

3.5.4.4 Planimetria
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per evitar forats a les paret de la finestra.
La Placa de Dibond es
separarà del forat-llum de la finestra 1cm. aprox, segons
paret de pedra i segons arestes.

1Conj. Simulació paret amb finestra+Estanteria
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i estructura interior de reforç, per a suportar
1Ud.Monitor 32" i processador
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per evitar forats a les paret de la finestra.
La Placa de Dibond es
separarà del forat-llum de la finestra 1cm. aprox, segons
paret de pedra i segons arestes.
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i estructura interna de suport
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi,
ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)
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3.5.5 Àmbit 3.4
3.5.5.1 Elements Físics
3.4.0 Construcció de tarima col·locada sobre base estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra de la sala i ajustada a parets, alçada aprox de 20 cm.
Perimetralment a la sala s’hi construirà un emmarcat de
30 cm d’amplada, registrable amb taula de pi Flandes o
avet. A l’interior de l’emmarcat de la tarima s’hi col·locarà encadellat de fusta de pi Flandes o avet. Tota la tarima acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet (
color a definir). 19,43 m2
Construcció de rampa de sortida d’àmbit 3.4 de planta
irregular, amb fusta de pi Flandes o avet encadellat amb
acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet ( color a
definir) clavat sobre estructura de rastells de pi.= 2,16 m2
Balustrada de tancament de 100cm d’alçada col·locada
per llum de l’obertura entre àmbit 3.4 i àmbit 4, formada
per passamà, base i barrots tornejats de 10cm de gruix,
separats entre ells +/- 23 cm tot amb fusta de pi Flandes
o avet , acabat tenyit i envernissat, la balustrada està formada per dos trams fixos de 75 cm. que es col·locaran
en dues bandes de la rampa.
Reproducció funcional de fanalet de Galera, inclou instal·lació interior de lluminària. (la llum simularà flama)

Subministrament i col·locació de pòrtic metàl·lic i dues
portes batents automàtiques sincronitzades amb el
show de l’espai immersiu. Aquestes portes seran metàl·liques i incorporaran tractament acústic.
Tematització de les portes automàtiques d’accés a àmbit 4.

3.5.5.2 Elements tecnològics
3.4.0 - Un sistema d’il·luminació basat en dos rèpliques
de fanals turcs amb làmpades d’efecte foc i una perfileria led per tal d’il·luminar posteriorment la vela.
3.4.1 - Un sistema de projecció frontal (situat a l’àmbit
3.1) basat en un projector, la seva òptica, el seu suport i
el seu reproductor.

3.5.5.3 Contingut audiovisual
Producció audiovisual per a doble projecció.
Zenital: producció audiovisual amb la imatge del mar en
moviment integrant efectes visuals 2D de canonades
que hi van a caure al mar esquitxant.
Frontal: producció audiovisual recreant la costa de Castelldefels el segle XVI, a la que ens anem apropant.
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Track d’audioguia: Narració sincrònica amb l’audiovisual
amb la veu del pirata Otxalí que parla en primera persona i es dirigeix a l’espectador com si fos un pirata més.
Veu masculina de mitjana edat. Acompanyada de la recreació sonora de l’atac amb molts efectes de canonades, explosions, foc, crits dels pirates...

3.5.5.4 Planimetria
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2Ud.Fanalets Suspesos-Exterior Galera
per il.luminació de la zona "Sortida", i crear ambient
de "Galera Turca" i suspesos del sostre volta.

H

ALÇAT-SECCIÓ F-F'

1Ud.Vela en tensió per a projectar ,
tela tipus plastificada tensada, símil
velamen Galera Turca,
i subjectada a tarima i a volta/parets
per a projectar-hi al damunt.
Separada 45cm. de l'aparell AC.

G
G'

A'
B

A
F'

E'

1,20

1,75

0,20

1,66

2,60

E

registrable per intstal.lacions

2Ud.Balaustrades per "Sortida"
amb formació de Rampa

1Ud.Tarima central, mitjançant taulons
i estructura interna de suport
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi,
ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)

1Ud.Placa Dibond 3mm amb Impressió (símil pedra paret)
registrable amb cargols "avellanados", per a tapiar finestra.
Muntada sobre bastidor de fusta que
s'ajustarà aquest a la paret i subjectat
amb escuma de poliuretà i retallada,
per evitar forats a les paret de la finestra.
La Placa de Dibond es
separarà del forat-llum de la finestra 1cm. aprox, segons
paret de pedra i segons arestes.

0,45

sortida Aire Condicionat

fanalet
penjat
Galera

F

1Ud.Tarima central, mitjançant taulons
i estructura interna de suport
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi,
ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)

Retroil.luminació de la vela, mitjançant
1Conj.Tira de Led que banya d'abaix a dalt

Àmbit 3.4
Salpant cap Alger

F'
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PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 3.4-Espai Immersiu
3,51

1Ud.Porta 2 fulles automàtica
seguint el mateix disseny de les portes
que es troben en el Castell.
Instal.lació prèvia de nou premarc metàl.lic
frontisses i manilles.
batents,
corresponents
els
amb
Aquesta nova porta portarà motor d'apertura,
i aïllant acústic en el seu interior
1Ud.Pletina Massissa d'entrega
per a rampa construïda
amb taulons d'un 10cm.ample

projecció
sobre tela símil Vela

1Ud.Vela en tensió per a projectar ,
tela tipus plastificada tensada, símil
velamen Galera Turca,
i subjectada a tarima i a volta/parets
per a projectar-hi al damunt.
Separada 45cm. de l'aparell AC.
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Àmbit 4. Espai interactiu: Conèixer els Pirates

3.6.1 Breu explicació de l’espai
L’espai interactiu s’estructura amb una museografia basada en la interacció i la suggestió, combinant suports
més convencionals com ara els plafons, amb activitats
més lúdiques, creades a partir de tecnologia avançada.

Conjunt de parament de tancament amb reforç estructural per la col·locació de pantalles, mides
75/125/200*/150 cm (amp) X 250cm (alç) *col·locació
de porta camuflada d’accés a l’espai tècnic = 13,75 m2

En cadascun d’aquests suports es tracta una sèrie de temes relacionats amb la pirateria i la seva repercussió en
la història de Castelldefels com ara les arquitectures i els
sistemes de defensa, l’evolució de la pirateria, les rutes
i els sistemes de navegació, els objectius i la provinença
dels pirates, la jerarquia, les armes i les tècniques d’assalt entre d’altres.

Construcció de sostre de plaques de cartró-guix (tipus
Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat,
col·locat a zona l’àmbit 4.0.1 = 15,75 m2
Pintat de parets noves de Pladur interiors i exteriors del
tancament de l’àmbit 4.0.1:amb dues capes de pintura
plàstica mate color a definir= 68,00 m2
Pintat de sostre del tancament de l’àmbit 4.0.1:amb amb
dues capes pintura plàstica mate color a definir= 15,75 m2

3.6.1.1 Elements Físics
Construcció de paraments de plaques de cartró-guix (tipus Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat
formant parets de 10 cm de gruix amb una alçada total
de 250cm, formant tancament de l’àmbit 4.0.1:
Parament corbat amb radi interior de 450 cm amb mides de 560 cm (amp) X 250cm (alç) = 14,00 m2
Parament d’accès a l’àmbit 4.0.1:de 375cm (amp) X
250cm (alç) amb obertura de 90cm (amp) X 220cm
(alç) = 6,25 m2

3.6.1.2 Elements tecnològics
4.0.2 – Sistema d’il·luminació basat en carrils trifàsics
amb 55 focus regulables per tall de fase i perfileria led
per a la il·luminació de les voltes.
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3.6.2 Àmbit 4.1 – Presentació àmbit
3.6.2.1 Elements Físics
Sostres acústics. 35 panells acústics 1200x600.
Aplicació de gràfica a parament corbat 14,00 m2

3.6.2.2 Elements tecnològics
4.1.0 – Controladora d’audioguies no síncrona, activació
track 4.1.0

3.6.2.3 Contingut Audiovisual
Track d’audioguia: Presentació de l’àmbit de l’espai interactiu enregistrat en quatre idiomes (català, castellà,
anglès i francès). Veu en off femenina utilitzant un to informatiu i amable. Banda sonora musical suau amb tons
que remetin a la èpica de la pirateria i el món marítim.
Explicació de la dinàmica d’interacció d’aquest àmbit.

3.6.2.4 Planimetria
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3.6.3 Àmbit 4.2 – Defensar la costa
3.6.3.1 Elements Físics
Plataforma de melamina (color a definir) a 75 cm d’alçada amb frontal de 6 cm de gruix i planta semicircular,
ajustat a parets de sala, col·locat sobre base estructural
construïda amb perfil metàl·lica, faldó frontal inferior de
la plataforma de MDF amb portes de 60x60 cm d’accés a
AACC existent a sala, semilacat (color = melamina base)
. Galeria de 6 cm d’alçada colada a la part inferior de la
plataforma per col·locar lluminària lineal de LEDs, amb
sistema de dimerització. 6 unitats de potes tornejades
tipus espiral. Bases rectangulars de melamina de 6 cm
de gruix, cantellats de 1,5 mm per encaixar pantalla de
19” i de recollida de peces, aquestes bases es col·locaran
als extrems de la plataforma.
Maqueta volumètrica reproduint la costa de Castelldefels, mecanitzada per la instal·lació d’elements d’interactivitat.
Maquetes a escala de torres de vigia i defensa.
Senyalització amb impressió sobre tèxtil amb forma de
banderola penjada del sostre de la sala.

3.6.3.2 Elements tecnològics
4.2.1 – Controladora d’audioguies síncrona amb activació manual, activació de tracks 4.2.1
4.2.1 – Sistema de monitors amb dos monitors tàctils
industrial sense marc

4.2.1 – Sistema informàtic amb dos ordinadors tipus interactius.
4.2.1 - Sensors i intel·ligència de sensors detecció de tipus de torres.
4.2.1 – Sistema d’il·luminació basat en perfileria led amb
llum a 45º per la part inferior del moble.

3.6.3.3 Contingut Audiovisual
Aplicació interactiva: programació d’aplicació interactiva de reconeixement d’objectes mitjançant sensors integrats en una escenografia. L’usuari ha de col·locar les
torres de defensa en el lloc correcte i rebrà l’explicació
breu de cadascuna de les torres en una pantalla adjacent. L’activació de l’inici del joc es farà mitjançant el
botó de l’audioguia que permetrà sincronitzar l’idioma i
les respostes sonores.
Track d’audioguia: Resposta sonora a la interacció del
joc. Instruccions en l’idioma que el usuari hagi escollit a
l’inici de la visita.

3.6.3.4 Planimetria
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11Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb volta
plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació de
il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables
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1Ud.Maqueta interactiva al damunt de sobre amb Forma
mitjançant xapa i tub metàl.lics / soldat
com estructura interna de reforç i sistema d'ancoratge.
NOTA: s'instal.laràn dos registres de 60x60cm. en la part inferior
1Ud.Sobre amb Forma de 60+60mm
i canal per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
construcció al damunt del mateix de dos rectangles a dos nivells,
per a incorporar 2Ud.Pantalles 19" i les Torres de Joc
Sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble
6Ud.Potes Tornejades símil porta Noble
com a suport i decoratives del sobre de 60mm de gruix

C'

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED
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18Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb volta
plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació de
il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables

Àmbit4.Espaiinteractiu:ConèixerelsPirates
F

E

H'
H
D

D'

C
C'

B'

3Ud.Tires de Led emportrades en
fals sostre de Pladur de nova construcció
Alçada interior lliure 250cm.

G
G'

A'
B

A
F'

E'

2,13
0,76

1,75

1Ud.Cortinatge tipus
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de nova construcció amb
aïllant/absorvent acústic

6Ud.Potes Tornejades
formació de 1Ud.Bancada amb Forma i
símil porta Noble
estructura interior de reforç,
a suport i decoratives
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superior
seient 2 tableros de 30mm, el
del sobre de 60mm de gruix
de fòrmica i l'inferior de DM o aglomerat,
cantejat a to amb el tablero superior
i incorporació en inferior de tira de LED mod.45-ALU en canal.
Frontal amb forma mitjançant tablero 10mm
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i canal per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
construcció al damunt del mateix de dos rectangles a dos nivells,
per a incorporar 2Ud.Pantalles 19" i les Torres de Joc
Sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble
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1Ud.Maqueta interactiva al damunt de sobre amb Forma
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com estructura interna de reforç i sistema d'ancoratge.
NOTA: s'instal.laràn dos registres de 60x60cm. en la part inferior
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3.6.4 Àmbit 4.3 – Canons a les torres
3.6.4.1 Elements Físics
Plataforma de melamina (color a definir) a 75 cm d’alçada amb frontal de 6 cm de gruix i planta semicircular,
ajustat a parets de sala, col·locat sobre base estructural construïda amb perfil metàl·lica, faldó frontal inferior
de la plataforma de MDF amb portes de 60x60 cm d’accés a AACC existent a sala, semilacat (color = melamina
base) . Galeria de 6 cm d’alçada collada a la part inferior
de la plataforma per col·locar lluminària lineal de LEDs,
amb sistema de dimerització. 6 unitats de potes tornejades tipus espiral. A la part posterior de la plataforma si
construirà la reproducció volumètrica d’una muralla de
defensa.
3 Suport de pantalles de 55” construït amb perfil metàl·lic.
3 Conjunts de visor i canó, tematitzats i interactius, amb
base de peu i sistema de moviment pivotant.
Senyalització construïda amb planxes metàl·liques plegades, simulant full de pergamí amb mides de 190cm
(alç) x 70 cm (amp). S’aplicarà un pintat al forn (color a
definir) i gràfica.

3.6.4.2 Elements Tecnologics
4.3.1 – Controladora d’audioguies síncrona amb activació manual, activació de tracks 4.3.1
4.3.1 – Sistema de monitors amb dos monitors de 55
polzades i dos monitors de 6,5 polzades dins els visors
amb els seus respectius suports
4.3.1 – Sistema informàtic amb dos ordinadors tipus interactius.
4.3.1 - Sensors i intel·ligència de sensors per al posicionament del canó.
4.3.1 – Sistema d’il·luminació basat en perfileria led amb
llum a 45º per la part inferior del moble.
4.3.1 – Sistema d’il·luminació basat en perfileria led amb
llum a 45º per a la il·luminació dels pergamins.

3.6.4.3 Contingut audiovisual
Aplicació interactiva mecànica: Interactiu mecànic composat per unes reproduccions de canons i de visor de
llarga vista que apunten a unes pantalles de fons.
Són tres parelles de canó i visor, per tal que puguin jugar simultàniament a diversos usuaris. Els visors duen
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incorporats unes pantalles internes que permeten donar
informació a qui hi mira sobre la orientació del tir. Els
canons es poden moure en posicions en l’eix vertical i en
l’eix horitzontal i tenen uns botons per disparar virtualment cap a unes pantalles de fons. L’activació de l’inici
del joc es farà mitjançant el botó de l’audioguia que permetrà sincronitzar l’idioma i les respostes sonores.
Pantalla frontal: Producció audiovisual amb il·lustració i
animació 2D de la línia de l’horitzó i l’aparició de diferents galeres pirates que es mouen d’esquerra a dreta o
viceversa.
Pantalles visors: Recreació de la imatge de la pantalla
frontal, però més pròxima i amb una retícula integrada.
En disparar el canó es reprodueix en el visor la trajectòria
i la retícula ens indicarà el lloc on ha caigut la canonada.
Track d’audioguia: Resposta sonora a la interacció del
joc. Instruccions en l’idioma que el usuari hagi escollit a
l’inici de la visita. Efectes de so per indicar: canonades a
l’aigua o canonades al vaixell.

3.6.4.4 Planimetria
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10Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb volta
plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació de
il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables

6Ud.Potes Tornejades símil porta Noble
com a suport i decoratives del sobre de 60mm de gruix

1,20

1,75

1,66

0,76

1,82

E

2 Conj. Canons i Allargavistes
mitjançant estructura telescòpica per Allargavistes
i ancorada a paviment
i Canons al damunt de sobre 60mm gruix.

1Ud.Sobre amb Forma de 60+60mm i canal
per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble

1Ud.Muralla i suports per a 2Ud.pantalles 55" i 3Ud.processadors,
mitjançant xapa plegada i tub metàl.lics / soldat
com estructura interna de reforç i sistema d'ancoratge.
NOTA: s'instal.laràn dos registres de 60x60cm. en la part inferior
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mitjançant xapa plegada i tub metàl.lics / soldat
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NOTA: s'instal.laràn dos registres de 60x60cm. en la part inferior
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1Ud.Sobre amb Forma de 60+60mm i canal
per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED
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de il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables
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1Ud.Placa Dibond 3mm amb Impressió (símil pedra paret)
registrable amb cargols "avellanados", per a tapiar finestra.
Muntada sobre bastidor de fusta que
s'ajustarà aquest a la paret i subjectat
amb escuma de poliuretà i retallada,
per evitar forats a les paret de la finestra.
La Placa de Dibond es
separarà del forat-llum de la finestra 1cm. aprox, segons
paret de pedra i segons arestes.

pantalla 55"

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED

cónsola d'Aire Condicionat

possible construcció per a
2 Conj. Canons i Allargavistes
mitjançant estructura telescòpica per Allargavistes
i ancorada a paviment
i Canons al damunt de sobre 60mm gruix.
6Ud.Potes Tornejades símil porta Noble
com a suport i decoratives del sobre de 60mm de gruix

1Ud.Muralla i suports per a 3Ud.pantalles 55" i 3Ud.processadors,
mitjançant xapa plegada i tub metàl.lics / soldat
com estructura interna de reforç i sistema d'ancoratge.
NOTA:les 3 parts inferiors s'instal.laràn registres de 60x60cm.
1Ud.Sobre amb Forma de 60+60mm i canal per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble
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1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED
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3.6.5 Àmbit 4.4 – La costa sota atac constant
3.6.5.1 Elements Físics
Panell gràfic col·locat a paret amb base de Dibond i estructura de perfil metàl·lic amb dues guies per sistema
mòbil de pantalles de 19”, mida aprox del panell de 595
cm (ampl) X 190 cm (alç). La base del panell es col·locarà a 70 cm d’alçada. La gràfica s’aplicarà amb impressió directe al Dibond.
Dos Tòtems. Senyalització construïda amb planxes metàl·liques plegades, simulant full de pergamí amb mides
de 190cm (alç) x 70 cm (amp). S’aplicarà un pintat al
forn (color a definir) i gràfica.

3.6.5.2 Elements tecnològics
4.4.1 – Sistema de monitors amb dos quatre monitors
de 17 polzades, incloent suport i reproductor.
4.4.1 - Sensors i intel·ligència de sensors per al posicionament dels monitors.
4.4.2 – Sistema d’il·luminació basat en perfileria led amb
llum a 45º per a la il·luminació dels pergamins.

3.6.5.3 Contingut Audiovisual
Aplicació interactiva: Realització de 10 fitxes infogràfiques segons guió amb text i il·lustració del mapa on es
produeix cada atac. L’activació de l’inici del joc es farà
mitjançant el botó de l’audioguia que permetrà sincronitzar l’idioma i les respostes sonores.
Track d’audioguia: Resposta sonora a la interacció. Instruccions en l’idioma que el usuari hagi escollit a l’inici
de la visita.

3.6.5.4 Planimetria
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28Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació dels àmbits, mitjançat carril
electrificat acabat negre, perimetral a tots els plafons absorbents i
suspés del sostre volta.
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17Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb
volta , plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació
de il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables
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espai per a Gràfica Cronològica 200x6000mm
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4 Conj.Baguls del Tresor diferents tamanys
amb pantalla interior muntada en tapa voltada
que gira sobre frontisses, amb pany i/o cadenat
i "atrezzo" en el seu interior

1Ud.Pergamins Autoportants
(gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED

1Ud.Plafó Gràfic Vertical , ample 5,96 metres
i col.locat a 70cm. del paviment, amb 2 línees de
recorregut de 2Ud.Pantalles 19", instal.lats a dues alçades.
Aquest estarà separat paret uns 20cm.

1Ud.Pafó Gràfic Vertical, ample 6 metres
i col.locat a 70cm. del paviment, amb 2 línees de
recorregut 2Ud.Pantalles 19" ,
instal.lades a dues alçades.
Aquest estarà separat de la paret uns 20cm.

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED
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3.6.6 Àmbit 4.5 – Les caixes del tresor
3.6.6.1 Elements Físics
3 Caixes tematitzades interior i exteriorment amb motius pirates inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo.
S’hi instal·larà braç telescòpic per ajudar a l’obertura i
tancament de la caixa. A l’interior de la tapa s’instal·larà
pantalla.
1 Caixa tematitzada exteriorment amb motius pirates inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo. Aqueta caixa no
tindrà sistema d’obertura.
Senyalització amb impressió sobre tèxtil amb forma de
banderola penjada del sostre de la sala.

3.6.6.3 Contingut Audiovisual
Aplicació interactiva: Producció de tres audiovisuals en
motion graphics, tractament infografic dels continguts:
imatges d’arxiu, il·lustracions en 2D i grafismes. L’activació de l’inici del joc es farà mitjançant el botó de l’audioguia que permetrà sincronitzar l’idioma i les respostes
sonores. Cada producció anirà associada a alguna de les
caixes. Capsa 1: Mercaderies del desig: joies, diners,... i
rutes comercials.
Capsa 2: Mercaderies del desig: espècies i aliments, i el
repartiment del botí.
Capsa 3: Mercaderies del desig: teles, esclaus i naus.

3.6.6.2 Elements tecnològics
4.5.1 – Controladora d’audioguies síncrona, activació de
tracks 4.5.1
4.5.1 – Sistema de monitors amb tres monitors de 32
polzades, incloent suport i reproductor.
4.5.1 - Sensors i intel·ligència de sensors per a la detecció de l’obertura dels baguls.

Track d’audioguia: Narració sincrònica de cada un dels
tres vídeos enregistrat en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès). Veu en off femenina utilitzant un
to informatiu i amable. Banda sonora musical suau amb
tons que remetin a la èpica de la pirateria i el món marítim.

3.6.6.4 Planimetria
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28Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació dels àmbits, mitjançat carril
electrificat acabat negre, perimetral a tots els plafons absorbents i
suspés del sostre volta.
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17Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb
volta , plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació
de il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables
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4 Conj.Baguls del Tresor diferents tamanys
amb pantalla interior muntada en tapa voltada
que gira sobre frontisses, amb pany i/o cadenat
i "atrezzo" en el seu interior

1Ud.Pergamins Autoportants
(gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED

1Ud.Plafó Gràfic Vertical , ample 5,96 metres
i col.locat a 70cm. del paviment, amb 2 línees de
recorregut de 2Ud.Pantalles 19", instal.lats a dues alçades.
Aquest estarà separat paret uns 20cm.

1Ud.Pafó Gràfic Vertical, ample 6 metres
i col.locat a 70cm. del paviment, amb 2 línees de
recorregut 2Ud.Pantalles 19" ,
instal.lades a dues alçades.
Aquest estarà separat de la paret uns 20cm.

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED
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3.6.7

Àmbit 4.6 – El botí més preuat

3.6.7.1 Elements Físics
Pal de suport de pantalla, simulant pal de vaixell, format
per: un peu metàl·lic amb platina circular i tub, pilar en
forma de tronc cònic amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, l’interior del pilar estarà foradat
per passar cablejat, suport metàl·lic per instal·lar pantalla de 43”amb sistema de graduació de l’angle, pilar mig
en forma de tronc cònic amb fusta de pi Flandes o avet,
acabat tenyit i envernissat, tub de ferro amb dues anelles de ferro de 6 cm i pilar superior en forma de tronc
cònic i tall final esbiaixat amb fusta de pi Flandes o avet,
acabat tenyit i envernissat.
2 Conjunts de corda d’espart gruixuda i anella de ferro
de 6 cm collada a paret, la corda unirà aquesta anella
amb una de les anelles del pal.
Senyalització amb impressió sobre tèxtil amb forma de
banderola penjada del sostre de la sala.

3.6.7.2 Elements tecnològics
4.6.1 – Controladora d’audioguies síncrona amb activació manual, activació de tracks 4.6.1
4.6.1 – Sistema de monitors amb un monitor tàctil de 55
polzades

4.6.1 – Sistema informàtic amb un ordinador tipus interactius.

3.6.7.3 Contingut audiovisual
Aplicació interactiva: Programació d’interactiu tàctil
amb tractament visual 2D d’un personatge/silueta que
va canviant segons les característiques proposades.
L’activació de l’inici del joc es farà mitjançant el botó de
l’audioguia que permetrà sincronitzar l’idioma i les respostes sonores.
Track d’audioguia: Resposta sonora a la interacció del
joc. Instruccions en l’idioma que el usuari hagi escollit a
l’inici de la visita.

3.6.7.4 Planimetria
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18Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb volta
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il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
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3Ud.Tires de Led emportrades en
fals sostre de Pladur de nova construcció
Alçada interior lliure 250cm.
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24Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació dels àmbits, mitjançat carril
electrificat acabat negre, perimetral a tots els plafons absorbents i
suspés del sostre volta.
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3.6.8 Àmbit 4.7 – Vestuari i jerarquia
3.6.8.1 Elements Físics
Construcció de paraments de plaques de cartró-guix (tipus Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat
formant parets de 10 cm de gruix amb mides total de
150 cm (amp) X 250cm (alç) amb reforç estructural per
la col·locació de pantalla i ajustat a l’exterior corba de la
paret del cancell amb tapetes laterals encolades = 3,75
m2
Marc de quadre amb talla decorativa ajustat a pantalla,
penjant a paret (color i acabat a definir).
Panells gràfics de Dibon

3.6.8.2 Elements tecnològics
4.7.1 – Controladora d’audioguies síncrona amb activació manual, activació de tracks 4.7.1
4.7.1 – Sistema de monitors amb dos monitors tàctils de
55 polzades
4.7.1 – Sistema informàtic amb un ordinador tipus interactius.

3.6.8.3 Contingut Audiovisual
Aplicació interactiva de realitat augmentada: Programació d’aplicació interactiva amb reconeixement d’imatge
i super-imposicions per de sota de la cara de l’usuari de
diversos vestuaris relacionats amb els personatges del
joc. L’aplicació gestiona la càmera externa en temps real
i la integració de les il·lustracions dels vestuaris en 2D.
L’activació de l’inici del joc es farà mitjançant el botó de
l’audioguia que permetrà sincronitzar l’idioma i les respostes sonores.
La interacció de l’usuari amb el joc és mitjançant la pantalla tàctil.
La programació haurà d’incloure la opció de realitzar una
fotografia amb el personatge escollit i poder enviar-la. El
sistema d’audioguia emmagatzema cada imatge al codi
assignat a aquell dispositiu a l’inici de la visita. Quan el
visitant surt i torna l’audioguia, se li envia la fotografia al
mail que hagi proporcionat.
Track d’audioguia: Resposta sonora a la interacció del
joc. Instruccions en l’idioma que el usuari hagi escollit a
l’inici de la visita.

3.6.8.4 Planimetria
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3.6.9 Àmbit 4.8 – Atac pirata
3.6.9.1 Elements Físics
Balustrada de tancament de 100cm d’alçada, formada
per passamà, base i barrots tornejats de 10cm de gruix,
separats entre ells +/- 23 cm tot amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, la barana està
formada per trams fixes de 70/60/60/70 cm, semicercles de radi interior de 100cm, amb cordes circulars de
473/397cm (Veure Plànols).
2X Pal de suport pantalla, simulant pal de vaixell, format
per: un peu metàl·lic amb platina circular i tub, pilar en
forma de tronc cònic amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, l’interior del pilar estarà foradat
per passar cablejat, suport metàl·lic per instal·lar pantalla de 43”amb sistema de graduació de l’angle, pilar mig
en forma de tronc cònic amb fusta de pi Flandes o avet,
acabat tenyit i envernissat, tub de ferro amb dues anelles de ferro de 6 cm i pilar superior en forma de tronc
cònic i tall final esbiaixat amb fusta de pi Flandes o avet,
acabat tenyit i envernissat.
2 Conjunts de corda d’espart gruixuda i anella de ferro
de 6 cm collada a paret, la corda unirà aquesta anella
amb una de les anelles del pal.
Senyalització amb impressió sobre tèxtil amb forma de
banderola penjada del sostre de la sala.

Banc de planta en L ajustat a columna existent a sala,
construït amb estructura interior, sobra entapissat de
tela (a escollir) i folrat de base amb MDF semilacat color
a definir. El sobre simularà dos gruixos de 6 cm.
Elements d’atrezzo.

3.6.9.2 Elements tecnològics
4.8.1 – Controladora d’audioguies síncrona amb activació manual, activació de tracks 4.8.1
4.8.1 – Sistema de monitors amb dos monitors tàctils de
55 polzades
4.8.1 – Sistema informàtic amb un ordinador tipus interactius.

3.6.9.3 Contingut audiovisual
Aplicació interactiva multimèdia tàctil: Programació d’un
interactiu tàctil amb la base d’un mapa de la Mediterrània el segle XVI. L’usuari haurà d’escollir entre diferents
opcions per realitzar un atac: tripulació, nau, objectiu. Cadascuna d’aquestes opcions estarà parametritzada i donarà un grau d’èxit diferent als atacs. La suma de les accions del joc li donaran un grau d’èxit a la jerarquia pirata.
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El tractament visual dels elements gràfics del joc ha de
ser equilibrat entre l’animació divertida i simpàtica i el
rigor històric.
L’activació de l’inici del joc es farà mitjançant el botó de
l’audioguia que permetrà sincronitzar l’idioma i les respostes sonores. Això permet emmagatzemar el resultat
de la interacció amb el joc per un possible enviament de
diploma digital.

Track d’audioguia: Resposta sonora a la interacció del
joc. Instruccions en l’idioma que el usuari hagi escollit a
l’inici de la visita.

3.6.9.4 Planimetria
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3.6.10 Àmbit 4.9 – Històries de Pirates
3.6.10.1 Elements Físics
Banc de planta circular ajustat a la paret circular de la
sala, construït amb estructura interior, sobra entapissat
de tela (a escollir) i folrat de base amb MDF semilacat
color a definir. El sobre simularà dos gruixos de 6 cm.
mida de corda circular 527 cm.
Cortina acústica.

3.6.10.2 Elements tecnològics
4.9.0 – Sistema d’il·luminació basat en una rèplica de fanal turc amb làmpades d’efecte foc, perfileria led amb
llum a 45º per a la il·luminació de les bancades exteriors
i interiors i perfileria led amb suport a sostre per a la il·luminació del àmbit.
4.9.1 – Controladora d’audioguies síncrona, activació de
tracks 4.9.1
4.9.1 – Sistema de monitor amb un monitors de 55 polzades, incloent suport i reproductor.

3.6.10.3 Contingut Audiovisual
Producció audiovisual amb motion graphics, alt contingut d’imatges d’arxiu, tractament fotogràfic i grafismes.
La mostra d’obres cinematogràfiques en relació amb els
pirates es podrà fer mitjançant fragments o fotografies
de les pel·lícules. L’audiovisual es reprodueix en loop
amb una duració de 5 minuts.
Track d’audioguia: Narració sincrònica amb l’audiovisual
enregistrat en quatre idiomes (català, castellà, anglès i
francès). Veu en off femenina utilitzant un to informatiu
i amable. Banda sonora musical suau amb tons que remetin a la èpica de la pirateria i el món marítim.

3.6.10.4 Planimetria
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3.7 Àmbit 5. Castelldefels,
una història a través dels segles
3.7.1 Breu explicació de l’espai
Aquest àmbit tracta d’explicar la història de Castelldefels
amb un to narratiu i espectacular amb la utilització de
projeccions audiovisuals dinàmiques i suggestives. L’entrada a l’espai porta al visitant a la nau central primer,
abans d’arribar al transsepte, on es projectarà l’audiovisual sobre els orígens del Castell i la ciutat. Aquesta part
de l’espai centra el relat des de l’època prehistòrica fins
a l’Edat Moderna, passant per l’Edat Mitjana. Aquestes
projeccions es faran sobre gobelins a l’absis i absidioles, i sobre el sostre de la cúpula i les dues naus laterals.
L’audiovisual amb animació i motion graphics mostrarà
la història d’un atac pirata a Castelldefels, el rapte d’un
home i la seva tornada. Narrat per la seva esposa i per ell
mateix. A continuació, el visitant podrà aprendre la història de Castelldefels els segles XVII, XVIII i XIX amb l’ús
de l’audioguia mentre sincrònicament es van il·luminant
diferents espais de la Capella de la Salut, construïda el
1724, com per exemple la nau de la capella d’època Barroca o les pintades fetes per milicians durant la Guerra
Civil Espanyola.

3.7.2 Elements Físics
2 bancades de MDF lacat color ha definir, formades per
tres unitats de banc amb base i laterals de 6 cm de gruix.
Mides de 145cm (amp) X 40 cm(alç) X 46 cm(prof) part
central i 85cm (amp) X 40 cm (alç) X 46 cm (prof) els
dos laterals. Als extrems amb dibuix fressat a MDF. La
part superior de les bancades seran de base entapissada de 6 cm de gruix (color i tela a decidir) amb mides de
158 cm (amp) X 46cm (prof) col·locats segons plànol.
Estructura de suport i pantalles de projecció de gobelin.
Substitució vidres existents tarima sobre paviment.
Mòdul expositor.
Tancament obertura finestra.

3.7.3 Elements tecnològics
5.1.0 - Controladora d’audioguies síncrona, activació de
tracks 5.0.1
5.1.0 – Sistema d’il·luminació basat en 15 focus DMX i
perfileria led per a la il·luminació de les ruïnes.
Àmbit 5.1
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5.1.1 – Sistema de monitor compte enrere amb suport i
reproductor.
5.1.2 – Sistema de multi projecció basat en 6 projectors
amb els seus suports.
Àmbit 5.2
5.2.0 – Sistema d’il·luminació basat en 5 focus DMX i
perfileria led per a la il·luminació d eles baranes.
Àmbit 5.3
5.3.1 – Rack constituït dels següents elements:
Un moble rack de 42 unitats amb safates, guies i tots els
accessoris necessaris
Un sistema de corrent constant SAI de 1000W Line-Interactive per a la protecció dels elements mes crítics del
sistema de control.
Un autòmat de control per a la gestió i manteniment de
la museografia.
Un switch per a la infraestructura de xarxa del àmbit 5.
Una controladora de llums DMX per al control de les
llums DMX de l’àmbit 5
Un repartidor splitter de DMX per les diferents línies de
DMX
Un ordinador de control industrial per a la monitorització externa
5.3.2 – Quadre de protecció elèctrica amb tos els components necessaris per a la protecció i una controladora
de relé

una història a través dels segles

3.7.4 Contingut audiovisual
Producció audiovisual per espectacle de multiprojecció
sobre teles translúcides, mapejat del sostre i il·luminació
que consta de diferents escenes amb tractament diferenciat.
Per a les seqüències de l’evolució històrica des dels ibers
fins el segle XV, producció audiovisual amb tractament
motion graphics, imatges d’arxiu integrades amb màscara per generar l’efecte que floten en l’espai projectada
sobre la tela translúcida.
Per a les seqüències de l’atac i el rapte dels pirates producció d’una animació 2D amb un tractament audiovisual idealitzat, amb proporcions exagerades, il·lustracions dels estats d’ànim, efectes visuals quasi-onírics.
La producció audiovisual ha de tenir en compte la integració amb el joc d’il·luminació de l’espai, tant de les peces com de les runes romanes, tant pel que fa a la saturació de la imatge com a la seqüència de la narració.
Track d’audioguia: Narració sincrònica amb l’espectacle
multiprojecció amb 3 veus en off de caràcter diferent: la
narrativa masculina i neutre, i la dels dos personatges
del rapte pirata (femenina i masculina) on la interpretació i caracterització dramàtica és important.

3.7.5 Planimetria

197

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Àmbit 5. Castelldefels, 
	

198

unha
sitrò
aa
vrié
dseslgels

Àmbit 5.3
Àmbit 5.1

Àmbit 5.2

(Sala tècnica)

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Església
Data
07 MARÇ 2018

21
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Àmbit 5. Castelldefels, 
	

Gobelin

Gobelin

199

unha
sitrò
aa
vrié
dseslgels

Gobelin

Àmbit 5.1
Bancada Esglèsia 02
Bancada Esglèsia 01

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
públic 18+2

Nº Plànol

Plànol

Àmbit 5.3

PLANTA DISTRIBUCIÓ
RACK

Espais: Àmbit 5.1-Esglèsia
Data
07 MARÇ 2018

22
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Àmbit 5. Castelldefels, 
	

200

unha
sitrò
aa
vrié
dseslgels

Construcció Bancades Àmbit 5.1

Bancada Esglèsia 01 (3 unitats independents)

0,90
0,84

0,90
0,84

anterior
Fresat "Galera Turca",
sols en els laterals exteriors
de les bancades

0,46
0,46

0,46

anterior

1,58

detall del Fresat
"Galera Turca"

anterior

0,06
Fresat "Galera Turca",
sols en els laterals exteriors
de les bancades

posterior

Bancada Esglèsia 02 (3 unitats independents)
per accedir a la "Sala Rack"

0,90
0,84

0,90
0,84

0,46
0,46

0,46

anterior

1,58

anterior

0,06
anterior
Fresat "Galera Turca",
sols en els laterals exteriors
de les bancades

posterior

Fresat "Galera Turca",
sols en els laterals exteriors
de les bancades

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 5.1-Església
Data
07 MARÇ 2018

23
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Àmbit 5. Castelldefels, 
	

201

unha
sitrò
aa
vrié
dseslgels

Àmbit 5.3

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
RACK

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

Àmbit 5.2

(Sala tècnica)

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 5.2-5.3-Església
Data
07 MARÇ 2018

24
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Memòria
constructiva

3.8
ÀMBIT 6
Història del Castell
i la Ciutat

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Memòria tècnica · Memòria constructiva
Àmbit 6. Història del Castell i la Ciutat

3.8 Àmbit 6. Història del Castell i la Ciutat
3.8.1 Breu explicació de l’espai
Espai-museu amb vitrines on es mostren les maquetes
il·lustrant l’evolució del Castell i plafons amb facsímils
incorporats de mapes del territori de Castelldefels en
època medieval. Un cop el visitant entra a l’espai des del
pati central del Castell et trobes amb un plafó gràfic explicatiu sobre l’evolució urbanística de la ciutat. A l’altre
costat de l’espai es mostraran les 6 maquetes explicant
visualment l’evolució del Castell, 3 a cada banda, i situades a diferents nivells de profunditat per generar un
efecte atractiu i dinàmic.

3.8.2 Elements Físics
2 Conjunts de 3 vitrines, cada una formada per mòdul
baix de 70 cm d’alçada i planta de 55cm X 65cm, construït de melamina color a definir amb porta frontal, i prestatge central per col·locar sistema de conservació de les
peces exposades, sobre base de 88cm X 82cm amb un
gruix de 6cm amb regata superior per encaixar-hi vitrina
construïda amb vidre de 8mm, quatre laterals i tapa. Mides de vitrina 70cm (amp) X 77cm (prof) X 46cm (alç).
Les tres vitrines s’uniran amb dues bases de melamina 160cm (amp) X 95cm (prof)/ 127cm (amp) X 95cm
(prof) amb gruix de 6 cm que es col·locaran entre el mòdul inferior i les bases de les vitrines i es muntaran segons plànols.
6 unitats de plafons gràfics col·locats a paret amb base
de Dibond i estructura de perfil metàl·lic mida del panell
de 56 cm (amp) X 70 cm (alç) i doble plegat lateral de 3
cm per profunditat i 28 cm per pestanya interior. La base
del panell es col·locarà a 148 cm d’alçada i sobresortit
21/9/3 cm des de la paret. La gràfica s’aplicarà amb impressió directe al Dibond.
2 unitats de plafons gràfics col·locats a paret amb base
de Dibond i estructura de perfil metàl·lica mida del panell de 100 cm (amp) X 190 cm (alç) i doble plegat de 10 cm
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per profunditat i 10 cm per pestanya interior. La base del
panell es col·locarà a 70 cm d’alçada i sobresortida 10
cm des de la paret. La gràfica s’aplicarà amb impressió
directe al Dibond.

3.8.3 Elements tecnològics
Àmbit 6.1
6.1.0 – Sistema d’il·luminació basat amb carril trifàsic i
20 focus tancats.
6.1.1 - Controladora d’audioguies no síncrona, activació
de track 6.1.1
6.1.2 - Controladora d’audioguies no síncrona, activació
de track 6.1.2

3.8.4 Contingut audiovisual
Track d’audioguia 1: Explicació de l’àmbit de les maquetes del Castell indicant les principals característiques i
diferencies entre elles, enregistrat en quatre idiomes
(català, castellà, anglès i francès). Veu en off femenina
utilitzant un to informatiu i amable. Banda sonora amb
música suau d’acompanyament.
Track d’audioguia 2: Explicació de l’evolució urbanística
de la ciutat de Castelldefels enregistrat en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès). Veu en off femenina utilitzant un to informatiu i amable. Banda sonora
amb música suau d’acompanyament.

3.8.5 Planimetria
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3.9.1

Breu explicació de l’espai

L’espai d’aquesta planta està organitzat per un itinerari
per 5 sales de la planta noble. La visita es desplega per
les següents sales de la planta noble del Castell: Sala Institucional, Sala Xinesa, Sala d’Esgrima, Espai cuina i Sala
Menjador on els tracks de l’audioguia proporcionaran
informació sobre la història de la restauració d’aquesta
planta, com també destacarà la iconografia de la decoració i dels seus elements més notables. Les tres primeres
sales no inclouran cap objecte físic per tal de focalitzar la
informació que proporcioni l’audioguia a l’arquitectura i
disseny de l’espai, mentre que a l’espai cuina i a la Sala
Menjador s’exposaran peces de la col·lecció i fotografies
de l’època del Girona.

3.9.1.1 Elements Físics
(7.1.3) 6 postes catenària amb cinta retràctil.

3.9.1.2 Planimetria
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3.9.2 Àmbit 7.1 – Sala Institucional
3.9.2.1 Elements Físics

to informatiu i amable. Banda sonora amb música suau
d’estil modernista d’acompanyament.

No hi ha elements físics en aquest espai.

3.9.2.2 Elements tecnològics
7.1.1 - Controladora d’audioguies no síncrona, activació
de track 7.1.1
7.1.2 - Controladora d’audioguies no síncrona, activació
de track 7.1.2

3.9.2.3 Contingut audiovisual
Track d’audioguia 1: Presentació de l’àmbit, qui era Manuel Girona i com es va produir l’adquisició del Castell,
senyalant els principals elements arquitectònics interessants de la sala. Enregistrat en quatre idiomes (català,
castellà, anglès i francès). Veu en off femenina utilitzant
un to informatiu i amable. Banda sonora amb música
suau d’estil modernista d’acompanyament.
Track d’audioguia 2: Explicació que acompanya la visió
des de les finestres de la Sala Institucional, indicant els
canvis que s’han produït al llarg del temps a la ciutat de
Castelldefels. Enregistrat en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès). Veu en off femenina utilitzant un

3.9.2.4 Planimetria

210

211

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Àmbit7.ManuelGirona:ElCastellielModernisme

16
1

15

2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9

15

14

13

18

20

17

16

19

34

29

31

35

33

32

36

30

8

22

21

23

26

27

24

25

28

Àmbit 7.2
Sala Xinesa

Àmbit 7.3
Sala Grafits

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ

catenàries

Espais: Àmbit 7.1-7.2-7.3-Sales
Data
07 MARÇ 2018

cuina a restaurar
84x224cm
sobre i frontal

Escala
A3 1/50

Promotor

Àmbit 7.6
Pa2.1

Sala Institucional
Àmbit 7.1

30

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

llànties època
il.luminació atrezzo

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Memòria tècnica · Memòria constructiva
Àmbit 7. Manuel Girona: El Castell i el Modernisme

3.9.3 Àmbit 7.2 – Sala Xinesa
3.9.3.1 Elements Físics
No hi ha elements físics en aquest espai.

3.9.3.2 Elements tecnològics
7.2.0 - Controladora d’audioguies no síncrona, activació
de track 7.2.0

3.9.3.3 Contingut audiovisual
Track d’audioguia: Explicació de la història de la sala enregistrada en quatre idiomes (català, castellà, anglès i
francès). Veu en off femenina utilitzant un to informatiu
i amable. Banda sonora amb música suau d’estil modernista d’acompanyament.

3.9.3.4 Planimetria

212

213

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Àmbit7.ManuelGirona:ElCastellielModernisme

16
1

15

2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9

15

14

13

18

20

17

16

19

34

29

31

35

33

32

36

30

8

22

21

23

26

27

24

25

28

Àmbit 7.2
Sala Xinesa

Àmbit 7.3
Sala Grafits

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ

catenàries

Espais: Àmbit 7.1-7.2-7.3-Sales
Data
07 MARÇ 2018

cuina a restaurar
84x224cm
sobre i frontal

Escala
A3 1/50

Promotor

Àmbit 7.6
Pa2.1

Sala Institucional
Àmbit 7.1

30

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

llànties època
il.luminació atrezzo

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Memòria tècnica · Memòria constructiva
Àmbit 7. Manuel Girona: El Castell i el Modernisme

3.9.4 Àmbit 7.3 – Sala Grafits
3.9.4.1 Elements Físics
No hi ha elements físics en aquest espai.

3.9.4.2 Elements tecnològics
No hi ha elements tecnològics en aquest espai.

3.9.4.3 Contingut Audiovisual
No hi ha track d’audioguia en aquest espai.

3.9.4.4 Planimetria
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3.9.5 Àmbit 7.4 – Sala d’Esgrima
3.9.5.1 Elements Físics
7.4.0) bancada de MDF lacat color ha definir, formades
per tres unitats de banc amb base i laterals de 6 cm de
gruix. Mides de 145cm (amp) X 40 cm(alç) X 46 cm(prof)
part central i 85cm (amp) X 40 cm (alç) X 46 cm (prof)
els dos laterals. Als extrems amb dibuix fressat a MDF.
La part superior de les bancades seran de base entapissada de 6 cm de gruix (color i tela a decidir) amb mides
de 158 cm (amp) X 46cm (prof) col·locats segons plànol.

3.9.5.2 Elements tecnològics
7.4.0 - Controladora d’audioguies no síncrona, activació
de track 7.4.0

3.9.5.3 Contingut Audiovisual
Track d’audioguia: Explicació de la història de la sala i
descripció de les pintures murals enregistrada en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès). Veu en off
femenina utilitzant un to informatiu i amable. Banda sonora amb música suau d’estil modernista d’acompanyament i efectes de so de tertúlia amb visitants.

3.9.5.4 Planimetria
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3.9.6 Àmbit 7.5 – Espai cuina
3.9.6.1 Elements Físics
(7.5.0) Construcció de tarima al terra de l’ambit cuina,
amb superfície d’encadellat de fusta de pi Flandes o avet
col·locada sobre base estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra de la sala i ajustada a parets,
alçada aprox de 10 cm. A la part central de la tarima hi
haurà rebaix per col·locar-hi rajoles hidràuliques (sumministrades per la propietat). Tota la tarima acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet ( color a definir).
9,00 m2
(7.5.1) Lleixa de fusta tematitzada i envellida, per exposar elements de cuina.
(7.5.1) Elements d’atrezzo, format per estris variats i d’us
comú cuetànis a la cuina econòmica existent a l’àmbit.
(7.5.1) Restauració de cuina econòmica existent a l’ambit.
(7.5.2) Plafonat de dues parets de l’àmbit cuina, amb melamina inifuga de 16 mm sobre estructura autoportant.
S’hi farà obertura d’accès al quadre de llums existent.
Aplicació d’imprissió plana directament a la melamina

3.9.6.2 Elements tecnològics
7.5.0 - Controladora d’audioguies no síncrona, activació
de track 7.5.0
7.5.0 – Sistema d’il·luminació basat en carril trifàsic amb
8 focus tancats i dos recreacions de llànties

3.9.6.3 Contingut Audiovisual
Track d’audioguia: Breu apunt de la vida domèstica de
Manuel Girona al Castell. Enregistrat en quatre idiomes
(català, castellà, anglès i francès). Veu en off femenina
utilitzant un to informatiu i amable. Banda sonora amb
música suau d’estil modernista d’acompanyament i
efectes de so propis de feinejar a la cuina.

3.9.6.4 Planimetria
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3.9.7 Àmbit 7.6 – Passadís
Passadís que té la funció de zona de pas i connecta la
Sala d’Esgrima amb la Sala Institucional per accedir a la
Sala Menjador.
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3.9.8 Àmbit 7.7 – Sala Menjador
3.9.8.1 Elements Fïsics
(7.7.0) Construcció de tarima al terra amb superfície
d’encadellat de fusta de pi Flandes o avet col·locada sobre base estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra de la sala i ajustada al angle de les parets i
amb dos frontals vistos, alçada aprox de 10 cm. A la part
central de la tarima hi haurà rebaix per col·locar-hi rajoles hidràuliques (sumministrades per la propietat). Tota
la tarima acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet ( color a definir). 14,39 m2
(7.7.1) Conjunt de vitrina vertical i panell gràfic. La vitrina
es construirà amb xapa plegada amb una sortida de paret d’aproximadament de 15 cm i adaptat a la mida dels
vitralls a exposar. S’instal·larà lluminària led perimetral
i vidre de seguretat a la part frontal. Inclourà ferratges
per exposar els vitralls. Envoltant la vitrina plafó gràfic
col·locat a paret amb base de Dibond i estructura de
perfil metàl·lica mida del panell de 120 cm (amp) X 300
cm (alç) i doble plegat de 10 cm per profunditat i 10 cm
per pestanya interior. La base del panell es col·locarà a
54 cm d’alçada i sobresortida 10 cm des de la paret. La
gràfica s’aplicarà amb impressió directe al Dibond.
(7.7.1) Conjunt de barana perimetral a la tarima (7.7.0)
format per muntants de passamans d’acer inoxidable de
50 cm d’alçada i corda textil de 10 mm de gruix

(7.7.2) Adecuació de passaplats existent entre àmbit
menjador i cuina.
(7.7.3) Vitrina formada per mòdul baix de 76 cm d’alçada
i planta de 210cm X 70cm, construït de melamina color a
definir amb porta frontal, i prestatge central per col·locar
sistema de conservació de les peces exposades, sobre
base de 220cm X 90cm amb un gruix de 6cm amb regata superior per encaixar-hi vitrina construïda amb vidre
de 8mm, quatre laterals i tapa. Mides de vitrina 200cm
(amp) X 65cm (prof) X 20cm (alç).
(7.7.3)Plafó gràfic col·locat a paret amb base de Dibond i
estructura de perfil metàl·lica mida del panell de 120 cm
(amp) X 300 cm (alç) i doble plegat de 10 cm per profunditat i 10 cm per pestanya interior. La base del panell
es col·locarà a 54 cm d’alçada i sobresortida 10 cm des
de la paret. La gràfica s’aplicarà amb impressió directe
al Dibond.
(7.3.3) Peanya formada per mòdul baix de 102 cm d’alçada i planta de 50cm X 50cm, construït de melamina color a definir, sobre format per 3 bases de 58cm X 68cm
amb un gruix de 6cm desencaixades entre elles (veure
plànol).
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3.9.8.2 Elements tecnològics
7.7.0 - Controladora d’audioguies no síncrona, activació
de track 7.7.0
7.7.0 – Sistema d’il·luminació basat en carril trifàsic amb
22 focus tancats i perfileria led per a la il·luminació de les
vitrines.

3.9.8.3 Contingut Audiovisual
Track d’audioguia: Descripció de l’ús de la sala com a
menjador i del passa plats i breu explicació dels objectes
exposats. Enregistrat en quatre idiomes (català, castellà,
anglès i francès). Veu en off femenina utilitzant un to informatiu i amable. Banda sonora amb música suau d’estil modernista d’acompanyament.

3.9.8.4 Planimetria

222

223

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Àmbit7.ManuelGirona:ElCastellielModernisme
1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret,
reforçada mitjançant estructura metàl.lica
per a suportar el pes
d'1Ud.Vitrina amb Vitrall Vertical ,
construida amb xapa plegada
i soldada amb guies superior-inferior per a fer
còrrer frontal vidre seguretat
(els laterals són fixes).
El Vitrall serà retroil.luminat
mitjançant tires de LED en tot el seu perímetre.
Mesures 300x150cm.
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1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond
o similar,
gruix 10cm. acabat i
separada de la paret
Mesures 300x150cm.

trasdosat

Àmbit 7.7
Menjador

15

2
3

7

passaplats
atrezzo
plats, gots
safates...d'època

1Conj.Catifa Ceràmica formada per les peces
de 16x16xm i 20x20cm i muntada aquesta catifa
sobre 1Ud.Tarima de fusta "machihembrada",
al mateix nivell,corresponent estructura
interna i instal.lació,
pletina massissia d'entrega a la porta "tancada".
8Ud.Puntals acer inox+pletina+encordat ,
per a protecció de la zona.
1Ud.Bust "el Petó Perdut
sobre peanasímil
"Recepció-Maquetes"

1Ud. Vitrina tipus Urna per Vitralls Horitzontals,
mobiliari construit a to amb Recepció i Bancades
amb incorporació Silici per a conservació
situat en peana, lateral registrable

4vitralls
horitzontals

1Ud.Fotografia Gran Format impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret
Mesures 300x150cm.

1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond
o similar,
gruix 10cm. acabat i
separada de la paret
Mesures 300x150cm.

vitrall vertical
+foto gran fromat

1Ud.Fotografia Gran Format impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret, reforçada
mitjançant estructura metàl.lica per a suportar el pes
d'1Ud.Vitrina amb Vitrall Vertical, construida amb xapa plegada
i soldada amb guies superior-inferior per a fer
còrrer frontal vidre seguretat (els laterals són fixes).
Vitrall retroil.luminat mitjançant tires de LED en el seu perímetre
Mesures 300x150cm.
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22Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació dels Vitralls, Plafons Fotos,
Catifa i Bust,mitjançat carril electrificat acabat negre
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1Conj.Catifa Ceràmica formada per les peces
de 16x16xm i 20x20cm i muntada aquesta catifa
sobre 1Ud.Tarima de fusta "machihembrada",
al mateix nivell,corresponent estructura
interna i instal.lació,
pletina massissia d'entrega a la porta "tancada".
8Ud.Puntals acer inox+pletina+encordat ,
per a protecció de la zona.
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1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret,
reforçada mitjançant estructura metàl.lica
per a suportar el pes
d'1Ud.Vitrina amb Vitrall Vertical ,
construida amb xapa plegada
i soldada amb guies superior-inferior per a fer
còrrer frontal vidre seguretat
(els laterals són fixes).
El Vitrall serà retroil.luminat
mitjançant tires de LED en tot el seu perímetre.
Mesures 300x150cm.

1Ud. Vitrina tipus Urna per Vitralls Horitzontals,
mobiliari construit a to amb Recepció i Bancades
amb incorporació Silici per a conservació
situat en peana, lateral registrable

1Ud.Bust sobre peana 1Ud.Fotografia Gran Format impressió sobre Dibond o similar,
símil
gruix 10cm. acabat i separada de la paret
"Recepció-Maquetes" Mesures 300x150cm.

1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond
o similar,
gruix 10cm. acabat i
separada de la paret
Mesures 300x150cm.

1Ud.Fotografia Gran Format impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret, reforçada
mitjançant estructura metàl.lica per a suportar el pes
d'1Ud.Vitrina amb Vitrall Vertical, construida amb xapa plegada
i soldada amb guies superior-inferior per a fer
còrrer frontal vidre seguretat
(els laterals són fixes).
Vitrall retroil.luminat mitjançant
tires de LED en el seu perímetre
Mesures 300x150cm.
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1Ud. Vitrina tipus Urna per Vitralls Horitzontals,
mobiliari construit a to amb Recepció i Bancades
amb incorporació Silici per a conservació
situat en peana, lateral registrable
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1Ud.Moble Expositors de 4 vitralls horitzontals
símil construcció com "les vitrines de les Maquetes"
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DIN-8SW8

The LanBox-LCX is an autonomous and
versatile DMX controller that can be implemented in almost every application that
requires stand-alone operation of DMX lighting, MIDI, RS-232 and other equipment.
The LanBox-LCX is a powerful and versatile controller. It is
equipped with Ethernet, USB, MIDI in and out, DMX in and
out, eight analogue inputs and eight digital outputs. All these
inputs and outputs can be connected and programmed. For
example, you can use analogue faders to directly control
programmed DMX cues inside the LanBox-LCX. Or you can
use Art-Net data to trigger cues that will start up to eight
RS-232 controlled devices like the iPad. Or you can use the
DMX input to send MIDI messages. Or everything at the
same time of course. This is all done extremely reliable due
to industrial grade hardware and firmware, and once
programmed, it is done autonomously, without the use of a
computer.
The LanBox-LCX has a DMX in- and output. (A, see picture
on the right). The DMX output has an output patcher and
different curves and slopes can be assigned per channel.
The output patcher connects the 512 DMX channels to the
3072 internal mixer channels. Also, all data received from
for example the DMX input can be assigned to any one of
the 3072 mixer channels. Using the abundant amount of
internal channels, it is possible to use extensive programming. The MIDI ports (B) can both send and receive any
type of Controller, Note and SysEx message where all these
messages can be assigned to individual mixer channels and
cues.

DIN Rail High-Voltage Switch
The DIN-8SW8 is an 8-channel lighting control module designed to
support switching of non-dimmable lighting and fans. A single model
supports both 120 and 220-240 Volt applications. Each channel handles
incandescent loads up to 10 Amps, fluorescent loads up to 5 Amps, and
also 1/2 HP motors.*
Override Input
An override input is provided to allow an external contact closure to
momentarily override the control system program and set each channel
output to its override preset state. States can be set and saved
locally from the front panel, or remotely via software.
LCEdit
LCEdit for both MacOSX and
WIndows can be used to control
and program the LanBox-LCX. The
software can be downloaded for
free from our website and is
shipped with every LanBox

DIN Rail Installation
The DIN-8SW8 is designed to snap onto a standard DIN rail for
installation in a wall mount enclosure. Wiring connections are made
using screw terminals positioned along the top and bottom, clearly
accessible from the front for easy installation and servicing. All
setup controls and indicators are positioned on the center front
panel. When installed in an enclosure utilizing 45 mm cutouts, the
DIN-8SW8's front panel stays accessible while the connections are
concealed.
Cresnet®
The DIN-8SW8 communicates with a DIN-AP2 2-Series Automation
Processor, or other Crestron 2-Series control system, via the Cresnet
control network. A pair of Cresnet ports is provided on the DIN-8SW8
allowing for easy daisy-chaining of several DIN Rail Series automation
control modules.

Also MIDI Time Code (MTC), SysEx and Midi Show
Messages (MSX) can be used. The Ethernet port (C) can be
used for both sending and receiving of data via UDP and
Art-Net. Also this port can be used to fully control and
program the LanBox via TCP (for example using Crestron of
Max/MSP).
At the back side of the LanBox there are eight analogue
inputs and eight digital outputs. Each input has an 10 bit
(1024 steps) resolution. The inputs are mapped to the
internal mixer channels, but these can also be used to -for
example- control cue properties like transparancy or speed
or trigger a cues based on the input value.
The digital outputs are also multipurpose.Every output can
be used arbitrarily as a switch or as a RS-232 output. Each
output can directly provide 20mA of current, but using the
many +6VDC outputs also at the back of the LanBox the full
power of the adapter (1000mA) can be used. One or more
of the outputs can also be used to send RS-232 messages.
Using this feature it is possible to control equipment like
iPods, projectors and media players.

Package
The LanBox-LCX is shipped including
power supply, ethernet cables , usb
cable and a cd with LCEdit for MacOSX
and Windows all manuals and tutorials.

“Build interactive installations
for musea and artists...”

Use any DMX or MIDI controller to influence
the internal cues and channels in the
LanBox-LCX while it controls a large setup
in your restaurant, bar, building or house.

“Integrate, control and distribute
data via ethernet...”
The Lanbox will run standalone. But also all information
like MIDI messages, Art-Net or DMX input data can
be broadcasted over ethernet. So you can use a MIDI
or DMX device to control both MIDI operated
applications like Ableton, Max/MSP and Isadora
remotely via ethernet while you also use this same
device to control the lights via DMX.

Add Art-Net data from,
for example, a video
f
feed from an installation room at the same time and
have the fire alarm installation override the lights
using one of the eight avaiable analogue inputs.

Switch Channels: 8
Maximum Per Channel: 10 Amps incandescent, 5 Amps fluorescent, 0.5 HP @
120 to 240 Volts AC, 50/60 Hz;
5 Amps @ 30 Volts DC;
16 Amps Resistive
Module Total: 80 Amps incandescent, 40 Amps fluorescent @ 120 to 240 Volts
AC, 50/60 Hz
Load Types*: Incandescent, Magnetic Low-voltage, Electronic Low-Voltage,
Neon/Cold Cathode, Fluorescent, Motors
1 - 8: (8) sets of (2) captive screw terminals;
Isolated Class 1 SPST relay switch circuits 1 - 8;
Relay Rating: 10 Amps incandescent, 5 Amps fluorescent, 16 Amps resistive, 0.5
HP @ 240 Volts AC (per channel);

www.crestron.com
sales: sales@lanbox.com
support: support@lanbox.com
contact: info@lanbox.com
Phone: +31 (0)85 87712761

Controls & Indicators

1 - 8 : (8) Red LEDs and (8) miniature pushbuttons for status indication and
local control of each channel
NET ID: (2) 7-Segment green LED digits and (2) miniature pushbuttons for
setting Cresnet ID
SETUP: (1) Red LED and (1) recessed miniature pushbutton for enabling
setup mode and touch-settable ID
OVR: (1) Red LED and (1) miniature pushbutton for enabling override mode
and saving override presets
PWR: (1) Green LED, illuminates when DC power is applied to the NET port
NET: (1) Yellow LED, indicates communication with the control processor
RESET: (1) Recessed miniature pushbutton, resets internal processor
Enclosure

Light gray polycarbonate housing with polycarbonate label overlay, UL94 V-0
rated, 35mm DIN EN 60715 rail mount, DIN 43880 form factor for
enclosures with 45mm front panel cutout, occupies 9 DIN module spaces
(162mm)
Power Requirements

Load Ratings

Connections
Using the LanBox-LCX any installation, for example
in a museum can be build. Use the analogue inputs of
the LanBox to connect push buttons and other sensors,
Based on the sensors, internally saved cues can be
triggered or adjusted. Cues can hold not only dmx data,
trigge
but also SysEx and RS-232 commands. So any iPad or
other products like projectors or media players can be
controlled. Also, everything can be monitored remotely
via ethernet using for example LC-Edit or Max/MSP.

www.lanbox.com/showcases.php
Chamber of Commerce: 24264708
VAT: NL804471666B01
BIC: RABONL2U
IBAN: NL31 RABO 0340 479876

8 channels of power switching
Supports 120 to 240 Volt 50/60 Hz
Override input
Cresnet communications
Setup via front panel or software
Programmable functionality via DIN-AP2
9M wide DIN rail mounting

SPECIFICATIONS
“Install cost effective and easy to
use controls for large setups...”

The LanBox-LCX is a solution to many
problems. Have a look at the showcases
on our website to see the many
possibilities

LanBox Products
Thames 9
3144DG
Maassluis, The Netherlands

>
>
>
>
>
>
>

NET: (2) 4-pin 3.5mm detachable terminal blocks, paralleled;
Cresnet slave port
OVERRIDE: (2) 2-pin 3.5mm detachable terminal blocks, paralleled;
Sensing input for external low-voltage contact closure;
Activates override mode when a closure is present;
Minimum Closure Rating: 10mA (per module) at 24 Volts

800.237.2041

Cresnet Power Usage: 5.4 Watts (0.23 Amps @ 24 Volts DC)
Environmental

Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)
Heat Dissipation: 18 BTU/hr
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DIN-8SW8
DIN-8SW8DIN
DIN Rail High-Voltage Switch
Dimensions

Height: 3.71 in (9.42 cm)
Width: 6.26 in (15.90 cm)
Depth: 2.35 in (5.95 cm)

Typical DIN-8SW8 Application

DIN-8SW8
DIN-8SW8DIN Rail High-Voltage Switch

Weight

13.1 oz (369 g)
* May not be compatible with some high inrush current loads.
Available Models
DIN-8SW8: DIN Rail High-Voltage Switch, 8 feeds, 8 channels

Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive | Rockleigh, NJ 07647
Tel: 800.237.2041 / 201.767.3400 | Fax: 201.767.1905
www.crestron.com

Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive | Rockleigh, NJ 07647
Tel: 800.237.2041 / 201.767.3400 | Fax: 201.767.1905
www.crestron.com

All brand names, product names and trademarks are the property of their respective owners.
©2015 Crestron Electronics, Inc. | 15 Volvo Drive | Rockleigh, NJ 07647
Specifications subject to change without notice. 12/29/2015
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SYS-4U510-4A52EE

4U Entry-level IPC with Intel 6th Gen
Core i5-6500, DDR4 2133 8GB,
1x PCIex16, 1x PCIex4, 5x PCI, 500GB
HDD, 24x DVD-RW, Win7 Pro 64 bit
Features
 Intel® H110 Platform
- 6th Gen Core i5-6500 processor
- DDR4 2133 8GB
 Expansion Capability
- 1 PCIex16, 1 PCIex4, 5 PCI
- PCIex16 is with Gen3 support
 User friendly and reliable design
- Front accessible USB and PS/2 interfaces
- Ruggedized design with three-year warranty
- 300W 80plus power supply

La gama DOMOS ha sido diseñada para cubrir las
necesidades en comunicaciones, networking, housing,
hosting, cableado estructurado, tecnología audiovisual,
telefonía, etc

7

5years

Power
Optimized

Características Técnicas














Long Life
Cycle

Speciﬁcations

Fabricado en chapa de acero de 1,5 y
2mm.
Sólida estructura fácilmente
desmontable.
Puerta frontal con cristal de seguridad.
Puerta posterior ciega.
Paneles laterales de fácil acceso.
Cierre de seguridad con la misma
llave para paneles y puertas.
Tapas superiores con pretroquelados
para montaje de ventiladores o paso
de cables.
4 pies regulables en altura.
4 montantes de 19".
4 soportes pasa cables en toda la gama
800 de ancho.
Kit de continuidad eléctrica.
Puertas dobles de vidrio o ciegas
(Opcional).

Normativas
Conforme a la norma 19":
IEC 60 297 / UNE 20 539
Protección IP 30 según norma:
IEC 60 529 / UNE 20 324
Capacidad de carga según norma:
IEC 61 587-1 / UNE EN 61 587-1

Thermal
Optimized

Processor System
Memory
Graphics

Expansion Slot

Storage
Front I/O Interface

Rear I/O Interface

Watchdog Timer
Power Supply
Cooling
Miscellaneous

RAL 9005

Environment

Physical Characteristics

CPU
Core/Thread
TDP
Base Frequency
Memory Type
Memory Capacity
Controller
Total PCI-X/PCI/PCIe slots
Slot location 1
Slot location 2
Slot location 3
Slot location 4
Slot location 5
Slot location 6
Slot location 7
5.25"
3.5"
USB
PS/2
VGA
DVI-D
Ethernet
USB
Audio
Serial
PS/2
Output
Interval
Output Rating
Input Voltage
Fan
Air Filter
LED Indicators
Temperature
Humidity
Vibration (5 ~ 500 Hz)
Shock
Dimensions (W x H x D)
Weight

Certificate

LGA 1151 Intel Core i5-6500
4/4
65W
3.2GHz
DDR4 Non-ECC 2133 MHz DIMM
8GB
Processor build-in Intel® HD Graphics 530
7
PCI
PCI
PCI
PCI
PCIex4 (Gen2)
PCI
PCIex16 (Gen3)
Front-accessible
3 (1 x 24x DVD RW in one of the drive bay)
1 (1 x 500GB SATA HDD)
2 (USB 2.0)
1
1
1
2 (RJ-45, Intel I219V/Intel I211 AT)
4 (2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0)
2 (Mic-in, Line-out)
2 (RS-232)
2 (1 x keyboard and 1 x mouse)
System reset
Programmable 1 ~ 255 sec
300W
100 ~ 240 VAC
1 (12 cm / 77 CFM)
Yes
Power and HDD activity
Operating
0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)
10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing
1 Grms
10 G (with 11 ms duration, half sine wave)
486 x 177 x 446 mm (19" x 7" x 17.6")
10.7 kg (23.5 lb)
CE

Internal
1

Non-Operating
-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)
10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing
2G
30 G

Pre-configured Systems
All product specifications are subject to change without notice

Last updated : 12-Apr-2016
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SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA (SAI)

SYS-4U510-4A52EE

ESTABILIZADORES-REDUCTORES
DE FLUJO LUMINOSO
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
ONDULADORES ESTÁTICOS
INVERSORES FOTOVOLTAICOS
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN
SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO

Dimensions

Unit: mm [inch]

INDUSTRIAL COMPUTER 510

465.7 [18.33]
486.4 [19.15]

INDUSTRIAL COMPUTER 510

426.5 [16.79]

POWER
SUPPLY

SPS ADVANCE RT

SAI Line-interactive senoidal de 750 VA a 3.000 VA

SPS ADVANCE RT: Protección avanzada para redes y servidores IT

172.3 [6.78]

87.7
[3.45]
92 [3.62]92 [3.62] 92 [3.62] 92 [3.62]

Ordering Information
P/N
SYS-4U510-4A52EE

De tecnología Line-interactive con salida senoidal, la serie SPS ADVANCE RT de SALICRU es un SAI que reúne las mejores
prestaciones del mercado, desde el formato convertible torre/rack (2U) con display LCD orientable para la integración en cualquier
entorno informático profesional, hasta el factor de potencia de salida 0,9 que, junto a la forma de onda de salida senoidal, le hace
compatible con todos los servidores IT actuales de PFC activo.

101.6 [4.00]
174.9 [6.89]

490.2 [19.30]
446.1 [17.56]

Description
4U entry IPC, 6th i5/DDR4 8GB/500GB HDD/
Win7Pro/7 expansion

Por otro lado, las posibilidades de comunicación, vía RS-232 + USB + SNMP junto a los distintos softwares multiplataformas de
gestión y monitorización, permiten la adaptabilidad a cualquier sistema informático. También son destacables las funciones EPO
(Emergency Power Off) para apagados de emergencia, las bases de salida configurables y priorizables, la función Green-mode para
ahorro de energía y las opciones de autonomía extendida para aplicaciones que requieran de un mayor back-up.

40.3 [1.59]

System Content
Item
Chassis
Motherboard
Processor
Memory
HDD
DVD-RW
OS
Power cord

Description
IPC-510MB-30ZCE
AIMB-705G2-00A1E
Intel Core i5-6500
DDR4 2133 4GB
500GB 3.5" HDD
24x DVD-RW
Win7 Pro SP1 64bit
1702002605 (EU), or 1702031801 (UK),
or 1702002600 (UL/CSA/USA)

La gama de potencias disponibles es: 750 VA, 1.000 VA, 1.500 VA, 2.000 VA y 3.000 VA.
Q'ty
1
1
1
2
1
1
1
1

Prestaciones
· SAI Line-interactive con salida senoidal.
· Factor de potencia de salida = 0,9.
· Estabilización permanente.
· Pantalla gráfica orientable.
· Convertible torre/rack.
· Altura montaje rack de 2U.
· Incluye pedestal (torre) y orejas (rack).
· Control de cargas seleccionables y priorizables.(1)
· Función Green-mode.
· Interfaces de comunicación serie (RS-232) y USB.
· Software de monitorización para Windows,
Unix, Linux y Mac.
· Slot inteligente para SNMP/relés.(1)
· Protección línea datos/módem.
· Ampliaciones de autonomía disponibles.(1)
· Detector automático de frecuencia.
· EPO - Paro de emergencia.(1)
· Función Cold Start para arranque desde baterías.
· Autotest en cada arranque y/o manual.
· Avisador de reemplazo de baterías.
· SLC Greenergy solution.

SPS ADVANCE RT

(1) Para modelos ≥ 1.500 VA

Aplicaciones: Versatilidad e integración para entornos informáticos
Online Download www.advantech.com/products

Todas las prestaciones descritas dan como resultado un SAI fiable, eficiente, flexible y gestionable, siendo la solución más óptima
para la protección de todo tipo de servidores, incluidos los que disponen de fuente de alimentación de PFC activo. También se pueden conseguir soluciones de alimentación redundantes mediante la instalación de dos SAI SPS ADVANCE RT junto a un sistema
de transferencia automático SPS.16.STS de SALICRU.
Seguridad aumentada para todo tipo de aplicaciones IT, tales como servidores, telefonía VoIP, electrónica de red y periféricos
asociados.
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2
AÑOS

GARANTÍA
POR REPOSICIÓN DEL PRODUCTO

REF. JM819C00 CODE 401AB000604 ED. ENERO 2015 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

VÁLIDO EN ESPAÑA Y PORTUGAL

CP3N

SPS ADVANCE RT

SAI Line-interactive senoidal de 750 VA a 3.000 VA
MODELO

750 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA
220 / 230 / 240 V

Rango de tensión

Buck-Boost
50 / 60 Hz ±5 Hz en modo Normal; 40÷70 Hz en modo Generador (1)

Rango de frecuencia
Capacidad para absorber transitorios

SALIDA

Potencia activa (W)

675

Precisión de tensión (modo Bat.)

±5% RMS

Distorsión armónica total (THDv)

<3%

Frecuencia
Forma de onda
Modo baterías

Tipo de batería

Potencia
activa (W)

SPS.750.ADV RT

750

675

5 horas

SPS.1000.ADV RT

1.000

900

SPS.1500.ADV RT

1.500

1.350

SPS.2000.ADV RT

2.000

1.800

SPS.3000.ADV RT

3.000

2.700

· Registro on-line en support.salicru.com.
· 2 años de garantía, baterías incluidas.
· Posibilidad de ampliación del periodo de garantía.

@salicru_SA

> Eight IR/serial, eight relay, and eight Versiport I/O ports
> Programmable event scheduling with astronomical time clock
> Native BACnet™/IP support [2]
> Installer setup via Crestron Toolbox™ software or web browser

Display LCD; orientable
Modo autonomía
Batería baja

Alarma acústica cada segundo

Fallo SAI

Alarma acústica continua
Alarma acústica cada segundo

0º C ÷ +40º C

> Hardware level security using 802.1X authentication

<40 dB

<45 dB

> TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols

Soporta familia Windows, Unix, Linux y Mac

> FIPS 140-2 compliant encryption

Sí

Optoacopladores

No

Sí
Sí

SNMP

No

Sí

Paro de emergencia (E.P.O.)

No

Sí

Protección de transientes para módem/red
Contactos libres de potencial
Seguridad

Sí
No

Opcional
EN-62040-1-1; EN-60950-1

Compatibilidad electromagnética (CEM)

EN-62040-2

Funcionamiento

EN-62040-3

Gestión de Calidad y Ambiental

ISO 9001 e ISO 14001 TÜV

(1) Reducción de potencia del 15%
(2) Para modelos ≥1.500 VA
(3) Al 75% de la carga

GAMA
POTENCIA

DIMENSIONES

PESO

750 / 675
1.000 / 900
1.500 / 1.350
2.000 / 1.800
3.000 / 2.700

436 x 438 x 89 (2U)
436 x 438 x 89 (2U)
436 x 438 x 89 (2U)
608 x 438 x 89 (2U)
608 x 438 x 89 (2U)

15
16
18,5
28
29

(VA / W)

Dimensiones y pesos para equipos con autonomía estándar

902 48 24 00* +34 93 848 24 00** WWW.SALICRU.COM

> Secure access through full user/group management or Active
Directory integration

Hasta 95%, sin condensar

RS-232

www.linkedin.com/company/salicru

> Increased network throughput and security

1500 m.s.n.m.

Software de monitorización

SPS.750.ADV RT
SPS.1000.ADV RT
SPS.1500.ADV RT
SPS.2000.ADV RT
SPS.3000.ADV RT

> Full Unicode (multi-language) support

Alarma acústica continua

Altitud máxima

MODELO

> C#, symbol based, and drag-and-drop programming
environments

Alarma acústica cada 4 segundos

Ruido acústico a 1 metro

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com

> Two RS-232 COM ports with software handshaking only

Sí

Temperatura de trabajo

(*) Solo para España (**) Resto del mundo

> One RS-232/422/485 COM port with hardware and
software handshaking

SÍ

+30% de potencia activa sobre otros SAI con FP=0,7.

Garantía Salicru

> SNMP remote management support

4 horas

Arranque en frío (Cold start)
Green-mode

Humedad relativa

NORMATIVA

> Crestron Fusion® Cloud Enterprise Management Service support

Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento
10 minutos

USB

Potencia
aparente (VA)

IEC320 C13 +
IEC320 C19

8
8+1
4
Sí, dos para cargas prioritarias y no prioritarias (2)

Reemplazo de baterías

FP salida = 0,9

> XPanel with Smart Graphics™ computer and web based control
> iPhone®, iPad®, and Android™ control app support

IEC320 C13

Sobrecarga

INTERFACE

> Industry-standard Ethernet and Cresnet® wired communications
> Control Subnet — provides a dedicated local network for
Crestron® devices

2 ÷ 6 ms

Tiempo de recarga al 90%

GENERALES

> High-speed USB 2.0 host port

110% apagado a los 30 segundos;120% apagado a los 100 ms

Tipo

Autonomía (3)

1. Nivel de batería disponible.
2. Nivel de carga conectada.
3. Estado SAI / ajustes de usuario.
4. Tensión / frecuencia / bases entrada.
5. Tensión / frecuencia / bases salida.
6. Indicador aviso / ajustes.

> Rear panel memory card slot

110% apagado a los 3 minutos;150% apagado a los 200 ms

Ondulador - red
TIEMPO DE
TRANSFERENCIA

INDICADORES
ALARMAS
AUDIBLES

> Expandable storage up to 1TB

Sí

Cantidad

FUNCIONES

> Onboard 512MB RAM & 4GB Flash memory

2700

Senoidal pura
Modo línea

Cortocircuito
Tomas de salida

1800

50 / 60 Hz
±0,1 Hz

Precisión de frecuencia (modo Bat.)

BATERÍA

Modelo

1350
0,9
220 / 230 / 240 V

Grupos

Display

900

Tensión

Sobrecarga

> Exclusive modular programming architecture

6,5 kA

Factor de potencia

Salidas AC tipo IEC, configurables.
Protector activo módem/network.
Slot inteligente SNMP/AS-400.
Entrada AC.
Interface RS-232 / optoacopladores.
Puerto USB.
Paro de emergencia (EPO).

> 3-Series® Control Engine — substantially
faster and more powerful than other
control systems

±20% en modo Normal; -30% +20% en modo Generador (1)

Estabilizador

SPS.1500.ADV RT

> Enterprise-class control system

Line-interactive con salida senoidal
Tensión

(F x AN x AL mm.)

(Kg)

Datos sujetos a variación sin previo aviso.

TECNOLOGÍA
ENTRADA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3-Series Control System®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones

> IIS v.6.0 Web Server
> IPv6 ready
> Front panel USB computer console port
> 1-space rack-mountable

The Crestron® CP3N is an enterprise-class control system with a dedicated
Control Subnet port. Featuring the 3-Series® control engine, the CP3N
forms the core of any modern networked home or commercial building,
managing and integrating all the disparate technologies throughout your
facility to make life easier, greener, more productive, and more enjoyable.
3-Series® Control Systems
Today’s commercial buildings and custom homes comprise more
technology than ever before, and all these systems need to be networked,
managed, and controlled in fundamentally new ways. The IP based
3-Series platform is engineered from the ground up to deliver a networkgrade server appliance capable of faithfully handling everything from
boardroom AV and home theater control to total building management.
crestron.com

| 800.237.2041

3-Series embodies a distinctively robust, dynamic, and secure platform
to elevate your system designs to higher levels of performance and
reliability. Compared to other control systems, Crestron 3-Series provides
a pronounced increase in processing power and speed with more memory,
rock solid networking and IP control, and a unique modular
programming architecture.
Modular Programming Architecture
Designed for enhanced scalability, the CP3N affords high-speed, realtime multi-tasking to seamlessly run multiple programs simultaneously.
This exclusive modular programming architecture lets programmers
independently develop and run device-specific programs for AV, lighting,
shades, HVAC, security, etc., allowing for the optimization of each program,
and allowing changes to be made to one program without affecting the
whole. Even as your system grows, processing resources can easily be
shifted from one 3-Series processor to another without rewriting any code.
The end benefit is dramatically simplified upgradability with minimal
downtime, whether implementing changes on site or remotely via
the network.
Robust Ethernet & IP Control
IP technology is the heart of 3-Series, so it should be no surprise that
its networking abilities are second to none. Gigabit Ethernet connectivity
enables integration with IP-controllable devices and allows the CP3N to be
part of a larger managed control network. Whether residing on a sensitive
corporate LAN, a home network, or accessing the Internet through a cable
modem, the CP3N provides secure, reliable interconnectivity with
IP-enabled touch screens, computers, mobile devices, video displays,
media servers, security systems, lighting, HVAC, and other equipment —
whether on premises or across the globe.
Dedicated Control Subnet
The Crestron Control Subnet is a Gigabit Ethernet network dedicated to
Crestron devices. Via the CP3N’s Control Subnet port, an installer may
simply connect a single touch screen or wireless gateway, or add a
Crestron PoE switch (CEN-SW-POE-5 or CEN-SWPOE-16) [1] to handle
multiple touch screens, gateways, AV components, and other devices.
Auto-configuration of the entire subnet is performed by the CP3N,
discovering each device and assigning IP addresses without any extra
effort from the installer.
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CP3N 3-Series Control System®

CP3N

3-Series Control System®

support RS-232 up to 115.2k baud with software handshaking, one port
also supports hardware handshaking, RS-422, and RS-485
IR/Serial: Supports 1-way device control via infrared up to 1.2 MHz or
serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
CP3N – Rear View
A separate LAN port on the CP3N provides a single-point connection to
the customer’s LAN, requiring just one IP address for the complete control
system. The LAN port allows full interconnectivity between devices on
the local subnet with other devices, systems, servers, and WAN/Internet
connections outside the local subnet. For sensitive applications that require
absolute security, the entire Control Subnet can be completely isolated
from the customer’s LAN using Isolation Mode.
Control Apps & XPanel
Years ago, Crestron pioneered the world’s first IP-based control system
unleashing vast new possibilities for controlling, monitoring, and
managing integrated systems over a LAN, WAN, and the Internet. Today,
Crestron offers more ways than ever to control your world the way you
want. Using a computer, smartphone, or tablet device, Crestron lets you
control anything in your home or workplace from anywhere in the world.
Native to every 3-Series control system, Crestron XPanel technology
transforms any laptop or desktop computer into a virtual Crestron touch
screen. Crestron control apps deliver the Crestron touch screen experience
to iPhone®, iPad®, and Android™ devices, letting you safely monitor and
control your entire residence or commercial facility using the one device
that goes with you everywhere.

Onboard Control Ports
In addition to Ethernet, the CP3N includes three bidirectional COM ports
and eight IR ports to interface directly with all of your centralized AV
sources, video displays, and other devices. Eight programmable relay ports
are included for controlling projection screens, lifts, power controllers,
and other contact-closure actuated equipment. Eight “Versiport” I/O ports
enable the integration of power sensors, motion detectors, door switches,
alarms, or anything else that provides a dry contact closure, low-voltage
logic, or 0-10 Volt DC signal.
BACnet™/IP
Native support for the BACnet/IP communication
protocol provides a direct interface to third-party building management
systems over Ethernet, simplifying integration with HVAC, security, fire &
life safety, voice & data, lighting, shades, and other systems. Using
BACnet/IP, each system runs independently with the ability to
communicate together on one platform for a truly smart building.[2]

SPECIFICATIONS
Control Engine

Crestron Fusion® Cloud
Crestron Fusion Cloud provides an integrated
platform for creating truly smart buildings that save energy, enhance
worker productivity, and prolong the life-span of valuable equipment.
As part of a complete managed network in a corporate enterprise, college
campus, convention center, or any other facility, the CP3N works integrally
with Crestron Fusion Cloud to enable remote scheduling, monitoring, and
control of rooms and technology from a central help desk. It also enables
organizations to reduce energy consumption by tracking real-time usage
and automating control of lighting, shades, and HVAC.

Crestron 3-Series; real-time, preemptive multi-threaded/multitasking
kernel; Transaction-Safe Extended FAT file system; supports up to 10
simultaneously running programs

SNMP Support
Built-in SNMP support enables integration with third-party IT management
software, allowing network administrators to manage and control Crestron
systems on the network in an IT-friendly format.

Communications

Cresnet
Cresnet provides a dependable network wiring solution for Crestron
keypads, lighting controls, shade motors, thermostats, occupancy sensors,
and other devices that don’t require the higher speed of Ethernet. The
Cresnet bus offers easy wiring and configuration, carrying bidirectional
communication and 24VDC power to each device over a simple 4-conductor
cable. To assist with troubleshooting, the CP3N includes our patent-pending
Network Analyzer which continuously monitors the integrity of the Cresnet
network for wiring faults, marginal performance, and other errors.
®

crestron.com

| 800.237.2041

Connectors & Card Slots

RELAY OUTPUT 1 – 8: (2) 8-pin 3.5 mm detachable terminal blocks;
Comprises (8) normally open, isolated relays;
Rated 1 Amp, 30 Volts AC/DC; MOV arc suppression across contacts
I/O 1 – 8: (1) 9-pin 3.5 mm detachable terminal block;
Comprises (8) “Versiport” digital input/output or analog input ports
(referenced to GND);
Digital Input: Rated for 0-24 Volts DC, input impedance 20k Ohms, logic
threshold >3.125V low/0 and <1.875V high/1;
Digital Output: 250 mA sink from maximum 24 Volts DC, catch diodes for
use with “real world” loads;
Analog Input: Rated for 0-10 Volts DC, protected to 24 Volts DC maximum,
input impedance 21k Ohms with pull-up resistor disabled;
Programmable 5 Volts, 2k Ohms pull-up resistor per pin
IR - SERIAL OUTPUT 1 – 8: (2) 8-pin 3.5 mm detachable terminal blocks;
Comprises (8) IR/Serial output ports;
IR output up to 1.2 MHz;
1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 115.2k baud
COM 1: (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block;
Bidirectional RS-232/422/485 port;
Up to 115.2k baud; hardware and software handshaking support
COM 2 – 3: (2) 3-pin 3.5 mm detachable terminal blocks;
Bidirectional RS-232 ports;
Up to 115.2k baud; software handshaking support
MEMORY: (1) SD memory card slot;
Accepts one SD or SDHC card up to 32 GB for memory expansion

Memory

USB: (1) USB Type A female; USB 2.0 port for storage devices

SDRAM: 512 MB
Flash: 4 GB
Memory Card: Supports SD and SDHC cards up to 32 GB
External Storage: Supports USB mass storage devices up to 1 TB

LAN: (1) 8-pin RJ45 jack;
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port;
Connects to the customer’s LAN

Ethernet: 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, autodiscovery, full/half duplex, industry-standard TCP/IP stack, UDP/IP, CIP,
DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), FIPS 140-2
compliant encryption, IEEE 802.1X, SNMP, BACnet/IP [2], IPv4 or IPv6,
Active Directory authentication, IIS v.6.0 Web Server, SMTP e-mail client
Control Subnet: 10/100/1000 Mbps Ethernet, auto-switching, autonegotiating, auto-discovery, full/half duplex, DHCP server, DNS Server,
port forwarding, Isolation Mode
Cresnet: Cresnet master mode
USB: Supports USB mass storage class devices via rear panel USB 2.0
host port, supports computer console via front panel USB 2.0 device port
RS-232/422/485: For 2-way device control and monitoring, all ports

CONTROL SUBNET: (1) 8-pin RJ45 jack;
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port;
Provides a dedicated local network for Crestron devices
NET: (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block;
Cresnet master port;
Outputs power to Cresnet devices if a power pack is connected to the
24VDC power input jack;
Receives Cresnet network power if no power pack is connected to the
24VDC power input jack;
See “Power” section for additional specifications
24VDC 2.0A: (1) 2.1 x 5.5 mm DC power connector;
24 Volt DC power input; PW-2420RU power pack included;
Passes through to NET port to power Cresnet devices;
See “Power” section for additional specifications

crestron.com

| 800.237.2041

G: (1) 6-32 screw;
Chassis ground lug
COMPUTER (front): (1) USB Type B female;
USB 2.0 computer console port (6 ft cable included);
For setup only
Controls & Indicators

PWR: (1) Green LED, indicates operating power supplied from power pack
or Cresnet network
NET: (1) Amber LED, indicates communication with the Cresnet system
MSG: (1) Red LED, indicates control system has generated an
error message
HW-R: (1) Recessed pushbutton for hardware reset
SW-R: (1) Recessed pushbutton for software reset
LAN (rear): (2) Bi-color green/amber LEDs, left LED indicates Ethernet link
status and connection speed, right LED indicates Ethernet activity
CONTROL SUBNET (rear): (2) Bi-color green/amber LEDs, left LED
indicates Ethernet link status and connection speed, right LED indicates
Ethernet activity
Power

Power Pack: 2.0 Amps @ 24 Volts DC;
100-240 Volts AC, 50/60 Hz power pack, model PW-2420RU included
Available Cresnet Power: 24 Watts (1 Amp @ 24 Volts DC) when using
power pack
Cresnet Power Usage: 15 Watts (0.625 Amp @ 24 Volts DC) when using
Cresnet network power
Environmental

Temperature: 41° to 113° F (5° to 45° C)
Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)
Heat Dissipation: 50 BTU/hr
Enclosure

Chassis: Metal, black finish
Faceplate: Extruded metal, black finish, polycarbonate label overlay
Mounting: Freestanding or 1 RU 19-inch rack-mountable (adhesive feet
and rack ears included)
Dimensions

Height: 1.70 in (44 mm) without feet
Width: 17.28 in (439 mm);
19.00 in (483 mm) with rack ears
Depth: 6.56 in (167 mm)
Weight

3.1 lb (1.42 kg)
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16/24-PORT GIGABIT SWITcH

CP3N 3-Series Control System®
MODELS & ACCESSORIES

Notes:

Available Models

1. Item(s) sold separately.
2. License required. The CP3N supports a maximum of 1000 BACnet objects when dedicated
for BACnet use only. Actual capabilities are contingent upon the overall program size and
complexity.

CP3N: 3-Series Control System

®

Included Accessories
PW-2420RU: Power Pack, Desktop, 24VDC, 2A (50 Watts), Regulated,
US/International (Qty. 1 included)

2nd generation
green technology

This product may be purchased from an authorized Crestron dealer. To find a dealer, please
contact the Crestron sales representative for your area. A list of sales representatives is available
online at www.crestron.com/salesreps or by calling 800-237-2041.
The specific patents that cover Crestron products are listed online at: patents.crestron.com.

Available Accessories
PWE-4803RU: PoE Injector
CEN-SW-POE-5: 5-Port PoE Switch
CEN-SWPOE-16: 16-Port Managed PoE Switch
C2N-HBLOCK: Multi-type Cresnet Distribution Block
CNTBLOCK: Cresnet Distribution Block
CNSP-XX: Custom Serial Interface Cable
IRP2: IR Emitter Probe w/Terminal Block Connector
Crestron® App: Control App for Apple® iOS® & Android™
XPanel: Crestron Control® for Computers
myCrestron: Dynamic DNS Service for Crestron Systems
Crestron Fusion®: Enterprise Management Platform
3-Series® BACnet™/IP Support: 3-Series Native BACnet/IP Interface
License
CSP-LIR-USB: IR Learner

Certain Crestron products contain open source software. For specific information, please visit
www.crestron.com/opensource.
Crestron, the Crestron logo, 3-Series, 3-Series Control System, Cresnet, Crestron Control,
Crestron Fusion, Crestron Toolbox, and Smart Graphics are either trademarks or registered
trademarks of Crestron Electronics, Inc. in the United States and/or other countries. BACnet and
the BACnet logo are either trademarks or registered trademarks of American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. in the United States and/or other countries.
Apple, iPad, and iPhone are either trademarks or registered trademarks of Apple Inc. in the
United States and/or other countries. IOS is either a trademark or registered trademark of Cisco
Technology, Inc. in the United States and/or other countries. Android is either a trademark or
registered trademark of Google, Inc. in the United States and/or other countries. Other
trademarks, registered trademarks, and trade names may be used in this document to refer
to either the entities claiming the marks and names or their products. Crestron disclaims any
proprietary interest in the marks and names of others. Crestron is not responsible for errors in
typography or photography. Specifications are subject to change without notice.
©2016 Crestron Electronics, Inc.

16/24-port GIGABIt swItch
ECO-FRIENDLY

Innovative design saves power
automatically

SILENt OPERatION

Fanless design provides noise-free operation

INtELLIgENt Data StREamINg

QoS support provides clear VoIP calls and
smooth online gaming

THINK GREEN

D-Link’s DGS-1016D 16-Port Gigabit Switch and DGS-1024D 24-Port Gigabit Switch are part of a new series of SOHO/SMB devices that make use of D-Link’s 2nd
generation Green Ethernet technology, providing more energy savings and a longer product life without sacrificing operational performance or functionality.
Recyclable packaging and minimized use of harmful substances (RoHS compliant) make this switch truly environmentally friendly.

cONSERVES ENERGy

By building on the foundation of D-Link’s 1st generation of Green Ethernet technology, the 16/24-Port Gigabit Switch helps you conserve energy automatically
through several methods. It automatically powers down ports that have no link, allowing the switch to save substantial amounts of power by cutting power
usage for unused ports or ports connected to computers that have been shut down. It can also detect connected cable lengths, and adjusts power usage
accordingly, helping you save energy without affecting networking performance.

ENVIRONMENTALLy FRIENDLy

The 16/24-Port Gigabit Switch was designed with the environment in mind, and was built to follow RoHS standards to minimize use of hazardous materials. It
uses recyclable packaging that helps reduce waste, and complies with the WEEE directive.

Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive
Tel: 800.237.2041 / 201.767.3400
www.crestron.com

| Fax: 201.767.1903

| Rockleigh, NJ 07647

All brand names, product names and trademarks are the property of their respective owners.
©2016 Crestron Electronics, Inc.
Specifications subject to change without notice. Revised 10/18/16

DGS-1016D/1024D
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16/24-PORT GIGABIT SWITcH

2nd generation
green technology

16/24-port GIGABIt swItch
ECO-FRIENDLY

Innovative design saves power
automatically

SILENt OPERatION

Fanless design provides noise-free operation

INtELLIgENt Data StREamINg

QoS support provides clear VoIP calls and
smooth online gaming

THINK GREEN

D-Link’s DGS-1016D 16-Port Gigabit Switch and DGS-1024D 24-Port Gigabit Switch are part of a new series of SOHO/SMB devices that make use of D-Link’s 2nd
generation Green Ethernet technology, providing more energy savings and a longer product life without sacrificing operational performance or functionality.
Recyclable packaging and minimized use of harmful substances (RoHS compliant) make this switch truly environmentally friendly.

cONSERVES ENERGy

By building on the foundation of D-Link’s 1st generation of Green Ethernet technology, the 16/24-Port Gigabit Switch helps you conserve energy automatically
through several methods. It automatically powers down ports that have no link, allowing the switch to save substantial amounts of power by cutting power
usage for unused ports or ports connected to computers that have been shut down. It can also detect connected cable lengths, and adjusts power usage
accordingly, helping you save energy without affecting networking performance.

ENVIRONMENTALLy FRIENDLy

The 16/24-Port Gigabit Switch was designed with the environment in mind, and was built to follow RoHS standards to minimize use of hazardous materials. It
uses recyclable packaging that helps reduce waste, and complies with the WEEE directive.

DGS-1016D/1024D
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CLS REVO Compact Track DMX spot
Type
Colour
Material
Weight
IP Rating
IK class
Optics
Light source
Colour temperature
CRI
Drive current
Driver
Control
Dimming
Remarks
Optional accessories
Connection
Life time
Warranty
Origin

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10 Watt IP20 DMX controllable aluminium track spot
Blank or black anodized aluminium
Massive CNC machined aluminium
1300 gr
IP20
X
Configurable: 8°, 12°, 30°, 61°, 12 x 46° beam angle
Lumileds High Power LED: 4x Luxeon T
2700K, 3000K, 4000K, 6500K, amber, blue, red & green
>80
Internal driver
Internal DMX driver
DMX512, individually addressable and programmable
DMX512 protocol
Choice of Global or Eutrac rail adapter
Databus rail products
3 phase Track adapter
Up to 50.000 hours
3 years
Designed and manufactured in the Netherlands

ATOM
35-6282-60-MS

Design by Leds-c4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo:

El acabado de la fotografía puede no coincidir
con el de la referencia. Para identificar el real ver
descripción del acabado.

RPM:

-

Índice protección IP:

NA

Fuente de luz 1:
Lámpara especificada en la etiqueta de la luminaria

1 x LED
14.3 W
Blanco cálido - 3000K
1275 lm(N)
CRI 90

Índice resistencia IK:

NA

Consumo total (W):

14.3 W

Ángulo Ópticas / Reflector:

22º

Voltaje / Frecuencia:

220-240V/50Hz

Garantía:

5

Posibilidad de extensión de garantía:

No

Unidades por caja:

8

Peso neto (Kg):

0.000

Código EAN:

8435526842940

CFM:

-

320º

Descargar formato .ldt /.ies

90º

MATERIALES / ACABADOS
Material estructura: Aluminio
Acabado estructura: Negro
Haga clic en la imagen para descargar la
etiqueta energética

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Protocolo de regulación: Corte de fase

LEDS-C4 se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones del
producto.
Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com
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71-6281-00-00

Accessoris

Material estructura:

PMMA

Acabado estructura:

Transparente

71-6437-23-00
Material estructura:

Aluminio

Acabado estructura:

Dorado

71-6282-60-00
Material estructura:

Aluminio

Acabado estructura:

Negro

Material estructura:

Aluminio

Acabado estructura:

Negro

71-6437-14-00
Material estructura:

Aluminio

Acabado estructura:

Blanco

71-6283-60-00

71-6279-60-00
Material estructura:

Aluminio

Acabado estructura:

Negro

71-6280-00-00
Material estructura:

PMMA

Acabado estructura:

Transparente

LEDS-C4 se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones
del producto.
Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

LEDS-C4 se reserva el derecho de realizar las modificaciones técnicas oportunas con el fin de mejorar las prestaciones
del producto.
Recomendamos consultar con el equipo comercial para aclarar cualquier duda.

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com
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ATOM M

ARCHITECTURAL

Ø75

183,4

130

Aluminum
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CLS REVO COMPACT IP67 outdoor in ground mounted fixture
Type
Colour

: 10 Watt IP67 outdoor In ground mounted fixture
: Die cast housing + anti corrosion housing: black
Cover ring: stainless steel colour
Material
: Marine grade 316 stainless steel mounting ring. Stainless steel 316 mounting
screws. ABS plastic anti corrosion housing
Aluminum die cast housing
Weight
: 2300 gr
IP Rating
: IP67
IK class
: 10
Optics
: Configurable: 8°, 12°, 30°, 61° & 12 x 46° beam angle
Light source
: Lumileds High Power LED: 4x Luxeon T
Colour temperature : 2700K, 3000K, 5000K, 6500K, amber, blue, red & green
CRI
: >80
Drive current
: 700mA
Driver
: 180‐264 VAC IP 67 power supply built in
Power factor driver : >0,90
Dimming
: Not possible
Remarks
: Ventilation gland with Gore‐Tex membrane fitted to avoid moisture and
condensation
IP 67 2/3/4 way gel mold set included in the package
Double IP67 protection
Optional accessories : X
Connection
: 200 cm cable with open end
Life time
: Up to 50.000 hours
Warranty
: 3 years warranty
Origin
: Designed and manufactured in the Netherlands.

DATA SHEET

45-ALU LED extrusion – article number B4023ANODA

Product characteristics:

The angular extrusion is made from high quality aluminum (also available in Black double-anodized) and is designed for flexible or
rigid LED strips that are 8 - 10mm wide. Cover options include: KA-BIS, HS (frosted or clear), LIGER (frosted matte) or Satin focusing
cover- S with which you can obtain a 10 degree light beam angle. Covers are made of polycarbonate and additionally, HS covers are
certified for excellent resistance to all weather conditions and UV radiation, as well as being flame retardant.
Standard polypropylene end caps and mounting brackets are used for the extrusion as supplementary accessories.The extrusion
can be mounted to surfaces with the use of double-sided adhesive tape or mounting brackets. The mounting bracket guarantees
easy and secure mounting of the extrusion and can also work as a connector between two extrusions. The LED fixture can also be
assembled to be waterproof with a level of IP 67.

Applications

The extrusion with the LED light source is mostly used in interior lighting, especially to light cabinets, stairs, glass-cases or as a
decoration light for a niche in drywall ceilings.

Products related to the Extrusion

cover type KA-BIS
frosted (17071)
clear (17072)
cover type LIGER
(17031)

cover type HS
frosted (1369)
transparent (1370)

cover type S
(17111)

end cap
without hole (1383)
with hole (1440)
Black without hole(24070)

mounting bracket
stainless steel (24144)
chrome matt (1455)

Technical specifications
Ingress Protection Rating
Product Number

Material

IP 20 (standard), IP 67 (optional)
B4023ANODA_1 (39.4”)
B4023ANODA_2 (78.7”)
B4023ANODA_3 (118”)
body – aluminum, cover – polycarbonate (PC), end cap – polypropylene (PP), mounting
bracket – steel

**sample item from the mounting system of profiles

www.KlusDesign.com

We reserve the right to change and modify our products

Vero Beach, FL 32962 / United States / Customer Service: sophia@klusdesign.com / (Ph.) 772 321 2260, 772 569 6655
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DATA SHEET

LIPOD LED extrusion – article number B5554

LOKOM LED extrusion – article number B5553

Product characteristics
The extrusion made from high quality, double-anodized aluminum is designed for a maximum of two flexible or rigid LED strips that
are 8 - 10 mm wide. LEDs can be hidden behind multiple cover options: HS22 (frosted or clear) LIGER 22 (frosted matte) made of
polycarbonate or the G-L semicircular or G-K square made of polymethyl methacrylate. The HS22 cover is certified for excellent
resistance to all weather conditions and UV radiation and is flame retardant.
The height of the profile was designed in such a way that when the HS22 cover and two flexible or rigid LEDs are applied together
with 15mm spaced LEDs, you can get a single line of light (assuming that the LEDs will be mounted so that one strip is offset by
approx 7mm, relative to the other).
Standard polypropylene end caps are used for the extrusion as supplementary accessories. KOMPENSA-L and KOMPENSA-K end
caps can be applied with LIPOD end caps, and respectively, with G-L and G-K covers.
When it comes to drywall, the profile is mounted in the TEKNIK/TEKUS profile, using TEKNIK clips (we recommend three pairs per
meter of the profile). Due to the slim and narrow collar, when mounted in the TEKNIK profile we get a fixture flush with the plane
of the surface. The TEKNIK/TEKUS profile allows for the construction of precise slots (grooves) in the surfaces of walls and drywall
ceilings
All optional accessories are described on our website, www.KlusDesign.com.

Technical specification
Ingress Protection Rating

IP 20

Product Number

B5553ANODA_1 (39.4”)
B5553ANODA_2 (78.7”)

Material

body – aluminum, cover – polycarbonate (PC), end cap – polypropylene (PP),
latch – polyoxymethylene (POM), connector – steel

Applications
The architectural extrusion with the LED light source is ideal for creating light illuminations indoors. The possibility of getting a
single line of light, thanks to a frosted cover, makes this extrusion many arrangements. Due to the possibility of installing two strips
inside the extrusion it can also be used as a primary energy-efficient light source.
Products related to the Extrusion

extrusion TEKNIK
(B5555) ½” drywall
Extrusion TEKUS
(B6638_ 5/8” drywall

cover type HS22
end cap LOKOM
frosted (17011)
without hole (24005)
clear (17022)
Cover type LIGER 22
Frosted matte (17032)

Customer Service: sophia@klusdesign.com / (Ph.) 772 321 2260, 772 569 6655

metalized end cap
(24103)

TEKNIK Clip
(24003)

05-502 Piaseczno – Kamionka / Świerkowa 6 / NIP: PL 123-000-58-69 / POLAND / Customer Service: maria@klus.com.pl / (Ph./fax.) + 48 22 757 40 51

241

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Memòria tècnica · 04 Memòria de qualitats

1/1

DATA SHEET

TEKNIK LED extrusion – article number B5555V1NA

Product characteristics
The aluminum extrusion is used to build precise slots (grooves) in the surfaces of walls and drywall ceilings. Thanks to its design it is
possible to install the selected extrusions inside (LOKOM, LIPOD, GIZA, GIP). Installation is carried out by snapping in the selected
extrusion through the use of TEKNIK Clips (we recommend three pairs of clips per meter of the profile). The TEKNIK extrusion with
beam structures of walls and ceilings is mounted by screwing them to the collar of the extrusion. The distance between the collar
and its top) edges is equal to the thickness of standard 1/2" drywall, i.e. 12 mm.

Applications
The technical extrusion allows the installation of other architectural extrusions inside of it .
Products related to the Extrusion

extrusion LOKOM
(B5553)

extrusion LIPOD
(B5554)

extrusion GIZA
(B5556)

extrusion GIP-K
(B4574 + 00415
or 17007)

end cap TEKNIK
without hole (24002)

TEKNIK Clip
(24003)

Technical specification
Ingress Protection Rating

IP 20

Product Number

B5555V1NA_1 (39.4”)
B5555V1NA_2 (78.7”)

Material

body – aluminum, end cap – polypropylene (PP), clip – polyoxymethylene (POM)

Customer Service: sophia@klusdesign.com / (Ph.) 772 321 2260, 772 569 6655
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BOMBILLA EFECTO FUEGO
DE LED E27 4,5W

130 MM

MODELO: V501/V502
BOMBILLA MUY DECORATIVA Y SORPRENDENTE ya que recrea
el efecto del fuego con las tiras LED extracálidas que lleva en su
interior. Los mejores resultados se consiguen cuando la unes a
una lámpara con cristales glaseados.
** SI TU LÁMPARA TIENE EL PORTALÁMPARAS EN LA PARTE
INFERIOR ESCOGE BOCA ARRIBA, SI SE ENCUENTRA EN LA
PARTE SUPERIOR, BOCA ABAJO. En la descripción encontrarás
un ejemplo.
52 MM

4,5W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

230V

360º

IP20

DESCRIPCIÓN
Es muy sencillo y solo tienes dos opciones.

Casquillo

E27

Potencia

4,5W

Voltaje

230V

Ángulo

360º

Chip
IP
Vida útil
Alto
Diámetro
Certiﬁcados

Tenemos dos modelos de bombilla fuego dependiendo de:
Si tu lámpara tiene el PORTALÁMPARAS EN LA PARTE
INFERIOR DEBES ELEGIR BOCA ARRIBA, para que la
bombilla fuego haga el movimiento desde el casquillo
hacia la punta de la bombilla

SMD 2835
IP20
30.000 horas

V501

130mm

V502

52mm
CE, ROHS

APLICACIONES
En casa tanto en el interior como en tus exteriores
(jardines, terrazas...)

Si tu lámpara tiene el PORTALÁMPARAS EN LA PARTE
SUPERIOR, DEBES ESCOGER LA OPCIÓN BOCA ABAJO
para que la bombilla que te enviemos sea la que hace un
movimiento de abajo hacia arriba pero desde la punta de la
bombilla hacia el casquillo.

Encima de los muros de la entrada de tu casa, o también
en la pared o colgado.
Ideal para casas rurales, castillos, restaurantes, bares,
hoteles, comercios, locales, iluminación decorativa.
Ambientes medievales o antiguos.
Decoraciones tipo Vintage.

+34 93 241 80 81

comercial@barcelonaled.com

WWW.BARCELONALED.COM

+34 93 241 80 81

comercial@barcelonaled.com

WWW.BARCELONALED.COM
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Philips
Monitor LCD con
SmartControl Lite

V-Line

22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

223V5LHSB2

Imágenes LED fantásticas
con colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. Equipada con HDMI y
SmartControl Lite, es una opción fantástica.
Imágenes vivas en todo momento
• Tecnología LED para colores intensos
• SmartContrast para unos tonos negros con más matices
• Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas
• Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite
Experiencia multimedia
• HDMI-ready para un entretenimiento en Full HD
Opción fantástica
• Diseño compacto que ahorra espacio
• Pantalla ecológica sin mercurio
• El montaje VESA aporta flexibilidad
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223V5LHSB2/00

Monitor LCD con SmartControl Lite
V-Line 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

Destacados
Tecnología LED
Los LED blancos son dispositivos de estado
sólido que se iluminan completamente, con un
brillo constante y un tiempo de inicio de
ahorro de energía más rápido. Los LED no
contienen mercurio, lo que permite un
reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos.
Los LED permiten un mayor control de la
regularidad de la retroiluminación de LCD, lo
que da como resultado una relación de
contraste elevada. Además, ofrece una
reproducción de color superior gracias a un
brillo constante a través de la pantalla.

V-Line 22 (21,5"/54,6 cm en diagonal)

Especificaciones
mientras juegas. Al seleccionar el modo de
ahorro, se ajustan el contraste y la
retroiluminación para una visualización
perfecta de las aplicaciones cotidianas de
oficina y un menor consumo de energía.

calibración de la pantalla, multimedia, gestión
de ID, etc. con el ratón.
HDMI ready

La calidad de imagen importa. Las pantallas
habituales ofrecen buena calidad, pero
sabemos que tú esperas más. Esta pantalla
cuenta con una resolución Full HD de 1920 x
1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de
unos detalles nítidos y de un gran brillo, así
como un contraste increíble y colores realistas
para una imagen que parece cobrar vida.
SmartControl Lite
SmartControl Lite es la siguiente generación
de software que controla la interfaz de usuario
del monitor basándose en iconos 3D. Esto
permite al usuario configurar perfectamente
parámetros del monitor como el color, brillo,

Imagen/Pantalla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla de 16:9 con Full HD

SmartContrast

SmartContrast es la tecnología de Philips que
analiza los contenidos que visualizas, ajustando
automáticamente los colores y controlando la
intensidad de la retroiluminación para mejorar
dinámicamente el contraste y obtener así las
mejores imágenes y vídeos digitales, así como
un contraste óptimo para disfrutar más

223V5LHSB2/00

Monitor LCD con SmartControl Lite

Un dispositivo HDMI-ready tiene todo el
hardware necesario para admitir una entrada
de interfaz multimedia de alta definición
(HDMI). Un cable HDMI permite transmitir
audio y vídeo digitales de alta calidad a través
de un solo cable desde un ordenador o desde
fuentes AV (incluidos sintonizadores,
reproductores de DVD, receptores de A/V y
cámaras de vídeo).
Sin mercurio
Los monitores de Philips con retroiluminación
LED no contienen mercurio, una de las
sustancias naturales más tóxicas que afectan a
los seres humanos y a los animales. De esta
forma, se reduce el impacto medioambiental
de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la
fabricación hasta el desecho.

•

Tipo de panel LCD: LCD TFT
Tipo de retroiluminación: Sistema White LED
Tamaño de panel: 21,5 pulgadas / 54,6 cm
Área de visualización efectiva: 476,64 (H) x 268,11
(V)
Relación de aspecto: 16:9
Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
Brillo: 200 cd/m²
SmartContrast: 10.000.000:1
Relación de contraste (típica): 600:1
Punto de píxel: 0,248 x 0,248 mm
Ángulo de visión: 90º (H) / 65º (V), @ C/D > 10
Colores de pantalla: 16,7 M
Frecuencia de escaneado: 30 - 83 kHz (H) / 56 76 Hz (V)
sRGB

Conectividad

• Entrada de señal: HDMI (HDCP digital), VGA
(analógica)
• Entrada sincronizada: Sincronización separada,
Sincronización en verde

Cómodas funciones

• Comodidad para el usuario: Auto/Abajo, 4:3 Súper
ancha/Arriba, Brillo/Atrás, Menú/Aceptar,
Conexión/desconexión
• Idiomas OSD: Portugués de Brasil, Checo,
Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán,
Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco,
Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español,
Sueco, Turco, Ucraniano, Griego, Chino
tradicional
• Otra comodidad: bloqueo Kensington, Montaje
VESA (100 x 100 mm)
• Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7, Windows 8

• Modo desactivado: 0,5 W
• Indicador LED de alimentación: Funcionamiento:
blanco, Modo de espera: blanco (parpadeante)
• Alimentación: Integrada, 100-240 V CA, 50-60 Hz

Dimensiones

• Producto con soporte (mm): 503 x 376 x 213 mm
• Producto sin soporte (mm): 503 x 316 x 50 mm
• Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 555 x 414 x
107 mm

Peso

• Producto con soporte (kg): 2,61 kg
• Producto sin soporte (kg): 2,35 kg
• Producto con embalaje (kg): 3,87 kg

Condiciones de funcionamiento

• Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a
40 °C °C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C
a 60° C °C
• Humedad relativa: 20 %-80 %
• Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no
funcionamiento: 12192 m
• MTBF: 30 000 hora(s)

Desarrollo sostenible

• Protección del medio ambiente y ahorro de
energía: EnergyStar 7.0, EPEAT Silver, RoHS, Sin
plomo, Sin mercurio
• Material de embalaje reciclable: 100 %

Cumplimiento de normativas y
estándares

• Aprobación de regulaciones: BSMI, Marca CE, FCC
Clase B, SEMKO, Certificado TCO, TUV/ISO9241307, cETLus, EAC, INMETRO

Carcasa

Soporte

• Inclinación: -5/20 grado

• Color: Negro
• Acabado: Muy fino (bisel frontal)/Textura (cubierta
posterior)

Potencia

Contenido de la caja

• En modo: 15,3 W (típ.) (método de prueba
EnergyStar 7.0)
• Modo de espera: 0,5 W

• Monitor con soporte
• Cables: VGA, alimentación
• Documentación del usuario
•

Fecha de emisión
2017-11-15
Versión: 3.0.1

10,000,000:1
SmartContrast

®

12 NC: 8670 001 30528
EAN: 87 12581 73583 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios
respectivos.
www.philips.com
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BRIGHTSIGN LS

SPECIFICATIONS

SIGNATURE BRIGHTSIGN RELIABILITY.
AFFORDABLE ENTRY-LEVEL PERFORMANCE.

MODEL

LS423

VIDEO ENGINE DECODER
Single 1080p60 video decoding

X

BrightSign’s fully featured commercial-grade player provides a far superior alternative to the consumer devices

MEDIA FORMATS

sometimes chosen for price-sensitive installations. Based on the award-winning BrightSign HD platform,

Video Codecs: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1

X

BrightSign LS delivers our signature reliability and affordability. A robust feature set, including H.265 and Full HD

Video Containers: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv

X

video decoding, entry-level HTML5 performance, USB 2.0 (type C), and networking, is provided in a very small

Images: BMP, JPEG, PNG

form digital signage media player.

Audio: MP2, MP3, AAC, and WAV (AC3 is passed through)
HTML5

X
X (USB, UDP)

Live Feeds: Live Data, Live Text, MRSS, Twitter, Flickr, etc.

X

X

Tagging: BrightSign Network users can assign media and
player tags for highly targeted content distribution

X

X

BrightSign App: update signs with an iOS device

X

Geo-Fencing: trigger playback based on location (requires
USB dongle)

X

Sign Preview: preview presentation playback in BrightAuthor

X

Remote Snapshot: remotely view a snapshot image of the
display’s playback

X

BrightPlatesTM: easy template-based sign creation service

X

Networking: update, manage and schedule your signage

X

B-deploy: A setup feature to deploy many players at once

X

X

HARDWARE INTERFACES

Entry-Level Media Player

External micro SD Slot (SDHC and SDXC); SDHC storage up to
32GB SDXC storage up to 2TB

The small form, commercial-grade BrightSign LS423 is fully featured to run circles around the competition.

USB High Speed Host Port (also supports content updates)

Free BrightAuthor Software

X

Network connected and featuring H.265 and 1080p60 video playback, entry-level HTML5 support and USB

Analog Audio Out via USB (with dongle)

X

BrightSign Networking Options

X

HDMI 2.0a Out

X

ACCESSORIES

Ethernet

X

USB Button Pads

X

M.2 (E) Keyed Wi-Fi/Bluetooth Connector

X

Wireless/Bluetooth Module

X

MicroSD Class 10 Cards (various capacities)

X

(type C) interactivity, this model is perfect for simple streaming applications and large deployments of
common content.

Price: $250

Wi-Fi External Antenna Connectors
Status LEDs

X

SOFTWARE

X (Type C)

X (Single)
Power

Reset and Service Buttons

X

Real Time Clock

X

Features
FULL HD

High Efficiency Video Decoding

1080p60
single decode

IP Streaming

Entry-Level
HTML5

BrightBeaconTM

BrightWallTM

Zones

Remote
Snapshot

BrightPlates

MISCELLANEOUS
Dimensions (W x H x D)

FEATURES

H.265

X

Interactivity: trigger playback from virtually any type of
interactive device via a multitude of interactive ports

X (Entry-level)

1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p,
1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p,
1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p,
1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p,
1280x720x50 /59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p,
720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p

H.265
HEVC

LS423

IP Streaming: play streaming media

DISPLAY RESOLUTIONS

BrightSign LS423

MODEL
Zones: playback multiple content types on a single screen

H.265 Decoding: smaller file sizes and lower bitrates than
H.264

X

HTML5: hardware-accelerated engine that plays modular
HTML assets flawlessly alongside high-bandwidth video

X (Entry-level)

BrightBeaconTM: 2-way Bluetooth/Beacon communication
between mobile devices & signage

X

BrightWall™: synchronized playback across multiple displays

X

96.8 x 23.7 x
144.3mm or 3.8
x 0.9 x 5.7 in

Weight

5.6 oz

Power

5V/2A (10
Watts)USB
compatible
power

Multi-Country Power & Regulatory Approvals

X

Built-in Wall Mounting Brackets

X

1 year warranty, parts and labor

X

Interactive

Preview

Live Feeds

Geo-Fencing

Tagging

BrightSign
App

Sign Preview

TM

100base T
Networking

B-Deploy

BrightSign, LLC. 16780 Lark Ave., Suite B Los Gatos, CA 95032
BrightSign, LLC. 16780 Lark Ave., Suite B Los Gatos, CA 95032

|

USA 408-852-9263

|

International +44 1223 298500

|

www.brightsign.biz

|

USA 408-852-9263

|

International +44 1223 298500

|

www.brightsign.biz
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A

B

1.02
100mm
MOUNTING

3.38

3

2

C/ Metal·lúrgia, 6 Pol. Industrial Les Goules
08551 - Tona - BARCELONA
Tel.: +34 93 881 35 25 Fax: +34 93 881 35 24
www.soltec-ep.com

Professional applications

for Industrial and

Designed

4

1.88
2.38

1.38

4.00

5

2.50

5

SHEET SCALE = 1:2

FACE TILTS
5 UP
15 DOWN

1.52
75mm
MOUNTING

4

4.75

.38

4.00

.99

7

6

7

THE INFORMATION AND DESIGNS CONTAINED
IN THIS DRAWING ARE CONFIDENTIAL AND THE
PROPRIETARY PROPERTY OF CHIEF MFG., INC.
NEITHER THIS DESIGN NOR ANY INFORMATION
CONTAINED IN THIS DRAWING MAY BE
REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS
WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF
CHIEF MFG., INC.

1.82

.50

6

B

SIZE

TITLE

VESA Mount
Net (WxHxD)

DIMENSIONS (mm)

Power Supply Input
LCD Consumption
Energy Management

ELECTRICAL

Analogue RGB input
Digital Input
Plug & Play
Auto Detection
No Signal Detected
Identification

CONNECTIVITY

Panel Technology
Display Area (mm)
Size
Pixel Pitch (mm)
Screen Aspect
Native Resolution
Viewing Angle LRUD
Contrast ratio
Brightness cd/m2
Colors
Response Time
Life Time (hours)

DISPLAY

75x75
432x265x52

12VDC
20W
VESA DPMS

1xDB15
1xDVI
VESA DDC2Bi
Yes
Standby Mode
DDC2Bi EDiD v1.3

FTR-4000

6
560x470x200

DWG. NO.

Protective Glass
Customized Color

Digital Media Player
RS-232 Control
High Brightness
Touch Screen

Option 2

CVBS + S-Video Inputs
Display Port
Industrial Computer
Option 1

OPTIONS

Security
Accessories

OTHERS

Operation Temperature
Storage Temperature
Operation Humidity (%)
Storage Humidity (%)

ATOM D2550 1,86GHz
RAM 2GB DDR3
Intel i5 3,2GHz
RAM 4GB DDR3
Built-in D5 DM Player
1xDB9
TBD
Capacitive Technology
Projected Capacitive
4mm Tempered glass
RAL Palette

1xRCA / 1xMiniDIN
DP 1.1a

CE; RoHS
220VAC Power Adaptor
Installation Manual

+0º to 70º
-20º to 70º
5 to 95
5 to 95

8

CUSTOMER PRINT
FTR-4000

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Net Weight (Kg)
Packing (WxHxD)

MANUFACTURING, INC.
8401 EAGLE CREEK PKWY STE. 700, SAVAGE, MN 55378
1.800.582.6480 * FAX 1.877.894.6918

CHIEF

8

Specifications subject to changes without previous notice

Edge LED Technology
381,88(H) x 214,81(V)
17,3”
0,198 x 0,198
16:9
1.920 x 1.080
80º/80º/60º/80º
600:1 (Typ)
400 (Typ)
16,7 M Colors
40ms Ton +Toff
50.000

Full HD 17.3” Professional VESA Mount Monitor

3

CHIEF MANUFACTURING INC.
MOUNT ORDER NUMBER IS FTR-4000
PHONE: 1-800-582-6480

1.69

5.56

Ref. SARM173W-10

1

5.61

.25 x6

2

A

B

C

D

FTR-4000

C

D

1
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IDS-3121GD

21.5" FHD OpenFrame Monitor
Features

NEW

 21.5" Full HD 1920 x 1080 LCD panel with LED backlight for 20% power
saving and environmental protection

IDS-3121GD
Dimensions

Unit: mm
508.60
360.00

 0° C ~ 45° C range operating temperature

254.30

 Surface capacitive touchscreen solution
 USB touch interface
20.00

 Signal interface: VGA & DVI with optional HDMI

20.00
546.60

COMPLIANT
2002/95/EC

Introduction

27.30

23.15
35.27

28.23
35.27

263.30

48.00(GD)

75.00
37.50
DVI-D

The Advantech IDS-3121GD Embedded Open Frame Monitor series offers flexible options for LCD, touchscreen, signal interface and chassis mounting.The series supports rear and
VESA mounting. The integrated brackets bring the benefits of easy installation and provide flexibility for different applications.

Specifications

Display

Touchscreen

Environment

Model
Size
Resolution
ViewingAngle
Brightness
ColorSupport
ContrastRatio
ResponseTime
Backlight Life (hrs)
Touchscreen
Surface Hardness
Durability
Transparency
OperatingTemperature
StorageTemperature
Humidity
Vibration (non-operating)

Mechanical

Net Weight
Gross Weight
Dimension (mm)
Package Dimension (mm)
VESA Mounting
I/O

System

OSD
Power
EMC Compliance

IDS-3121GD
21.5" LED panel
1920 x 1080 (FHD)
178°(H), 178°(V)
250 (cd/m2)
16.7M colors
1000:1
14ms (Typ.)
30,000 hrs
Surface Capacitive TouchScreen
Mohs 7
200 million touches
91.5% ±1.5%
0 ~ 45° C
-20 ~ 60° C
10 ~ 90% @ 40° C, non-condensing
Vibration:
Shock:
1.5Grms, random wave,
100G, half-sine wave,
Freq.: 5-500Hz,
Active time 3ms,
Duration : 30 mins each Axis
Direction: ±X, ±Y, ±Z (one time for each Axis)
5.36 kg
7.11 kg
546.6 x 295.2 x 48
655 x 422 x 160
100 x 100, 75 x 75 (mm)
VGA x1; DVI-D x 1; 12VDC Jack x 1;
USB x 1 (USB is reserved for theconnection to enable touch usage only)
Hot key, MENU, Auto/Source, DOWN/Left/Minus, UP/Right/Plus, Power on/off
Menu Functions: Brightness, Contrast, Image Setup, Color Temp, OSD Setup, Input Select, Reset, Auto Adjust
60 W power adapter, with AC 100 ~ 240 V input and DC +12 V @ 5 A output
Consumption: 30 W (Max.)
CE/FCC/CCC

Optional Items

Packing List
Description
1 x M Cable USB-A(M)/USB-A(M) 1.8 meter
1 x VGA cable 15P (M) 1.8 meter
1 x Adaptor AC100-240V/DC12V

PartNumber
1702002600
1700000596
1700018705
1700000243

Description
3-Pin power cord (USA)
3-Pin power cord (China)
3-Pin power cord (EU)
DVI cable 2.0 meter

Ordering Information
ModelName
IDS-3121GD-25FHA2E

Description
21.5" FHD 250 cd/m2 LED Open Frame touch
monitor

Online Download www.advantech.com/products

Industrial Display Solutions
All product specifications are subject to change without notice

74.30
143.30(Touch USB)
234.80(VGA IN)
273.51(DVI IN)
382.30(DC IN)

Last updated : 4-Jun-2015

5.00(TYP.)

DC 12V

100.00
50.00
50.00
100.00

8-M4 Vesa Screw Holes

75.00
37.50

13.71
5.25

526.60

267.786(Panel Active Area)
284.69(Touch Outline)

180.00
79.60

RoHS

495.22(Touch Outline)
476.064(Panel Active Area)

147.60
295.20

35.60

23.00 22.50

13.71
5.26

 Versatile mounting method for rear mounting and VESA mounting

5.00
5.00
17.00 65.60 60.00 60.00 65.60 17.00

 Integrated bracket for easy installation

10.00(TYP.)
5.00(TYP.)
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Philips Signage Solutions
Pantalla multitoque

55 pulg.

55BDL4051T/00

Pantalla multitoque

55 pulg. Con tecnología Android, Multitoque

Destacados
hora del día, y con la función de orientación
automática, podrás mostrar el contenido en
posición vertical u horizontal con solo girar la
pantalla.

Plug & Play multitoque

Con tecnología Android
Multitoque

FailOver

55BDL4051T

Descubre un nuevo nivel de interacción
con toda la potencia de Android
Acércate a tu público más que nunca. Rápida, precisa y extremadamente duradera, su
alto rendimiento es equiparable a su excelente fiabilidad y funcionalidad.
Interacción máxima con el público
• Disfruta de una interactividad increíble para una experiencia verdaderamente multitoque
• 10 puntos de contacto
• Cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo
Soluciones innovadoras para cualquier aplicación de señalización
• Android: ejecuta tu propia aplicación y elige tu favorita
• Wi-Fi integrado
• Guardar y reproducir contenido con la memoria interna
• Mejora la conectividad con la ranura mPCIe integrada.

Ahora puedes disfrutar de un nivel totalmente
nuevo de interactividad gracias a la tecnología
táctil integrada. Una mayor flexibilidad y el
óptimo rendimiento táctil simultáneo se aúnan
a unas excelentes opciones de funcionamiento
para ofrecerte la interacción de usuario
definitiva. Las pantallas multitoque permiten el
reconocimiento táctil automático. El conector
USB, es compatible con HID y proporciona un
auténtico funcionamiento Plug & Play.
Cristal antideslumbramiento
En esta pantalla táctil integrada, el cristal
antideslumbramiento con paralaje óptico bajo
permite disfrutar de la experiencia táctil más
envolvente. Con un deslumbramiento mínimo
o inexistente y bajo reflejo en la pantalla, las
imágenes se muestran cristalinas, con colores
puros y una gran claridad.
Con tecnología Android
Con el sistema operativo Android integrado en
la pantalla, puedes trabajar con los sistemas
operativos más desarrollados del planeta y
guardar tu propia aplicación directamente en la
pantalla. O bien, elige entre la amplia biblioteca
de aplicaciones Android y reproduce
contenido desde ella. Con el programador
integrado, puedes organizar tus aplicaciones y
contenidos en función de tus clientes y de la

Para que las exigentes aplicaciones comerciales
funcionen correctamente, es esencial que
mantengas el contenido a punto. Aunque no es
probable que se produzca un desastre con tu
contenido, FailOver proporciona protección
de contenidos gracias a una tecnología
revolucionaria que realiza copias de seguridad
del contenido que se muestra en la pantalla en
el caso de que se produjera un error en el
reproductor multimedia. FailOver se inicia
automáticamente en cuanto se produce un
error en la conexión de entrada principal; tú
solo tienes que seleccionar una conexión de
entrada principal y una conexión de FailOver,
y podrás disfrutar de una protección al
instante.
Memoria interna

Guarda y reproduce contenido con la memoria
interna. Carga tus archivos multimedia en la

Maximiza el impacto de tu mensaje
• CMND: toma el control de tus pantallas
Mejor para ti, para tu negocio y para tu público
• Mantén tu contenido a punto con FailOver
• Asegúrate de que el contenido se reproduce con capturas automáticas

Plug & Play

Multi-Touch

pantalla y reproduce contenido de forma
inmediata. Junto con el navegador interno,
también sirve como memoria caché al
transmitir contenidos en línea. Si la red falla, la
memoria interna permite seguir transmitiendo
el contenido, ya que reproduce una versión del
mismo almacenada en caché, lo que garantiza
que puedas seguir disfrutando de tus archivos
multimedia incluso cuando no hay conexión de
red.
Ranura PCI
Con la ranura PCI integrada, podrás conectar
un módulo Wi-Fi/Bluetooth o 4G LTE, para
mejorar aún más la comunicación con la
pantalla. La comunicación entre equipos
también se ha mejorado, con numerosas
configuraciones disponibles para que las
utilicen los clientes, como la capacidad para
ampliar las funciones del producto o el control
de señales.
CMND

CMND, una sólida plataforma de gestión de
pantallas, vuelve a poner el poder en tus
manos. Actualiza y gestiona el contenido con
CMND & Create o controla los ajustes con
CMND & Control. Todo es posible con
CMND.
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1

Fecha de emisión
2016-12-16

1.72
43.8

1.45
36.9

2

3.00
76.2

4.75
120.7

•

0.34
8.6

CPU: Quad Core Cortex A9 de 1,8 GHz
GPU: ARM Mali400 Quad Core de 533 MHz
Memor.: DDR3 de 2 GB
Almacenamiento: 16GB EMMC

6.00
152.4

•
•
•
•

MAXIMUM MOUNTING PATTERN IS 31.7" (805 mm) WITHOUT REVERSING UPRIGHTS
MAXIMUM MOUNTING PATTERN IS 34.3" (871 mm) WITH REVERSING UPRIGHTS
FOR RECESSED APPLICATIONS, MINIMUM VERTICAL LIFT FOR HOOK
ENGAGEMENT IS .75" (19 mm)

7.00
177.8

THE INFORMATION AND DESIGNS CONTAINED IN
THIS DRAWING ARE CONFIDENTIAL AND THE
PROPRIETARY PROPERTY OF MILESTONE AV
TECHNOLOGIES NEITHER THIS DESIGN NOR ANY
INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING
MAY BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO OTHERS
WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF
MILESTONE AV TECHNOLOGIES.

18.75
476.3
20.50
520.7

Reproductor interno

RAILS CAN BE SLID LEFT OR RIGHT
FOR OFFSET

• Reproducción de imágenes a través de USB: BMP,
GIF, JPEG, JPG, PDF
• Reproducción de audio a través de USB: AAC, AIF,
AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV,
WMA
• Reproducción de vídeos a través de USB: M2TS,
M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS,
TTS, VOB, WMV

11/9/2015

0.34
8.7
1.48 TYP.
37.5

9.84
250.0
1.75
44.5

7
6

Aplicaciones multimedia

LSM1U CUSTOMER TECH DRAWING

19.69
500.0

6436 CITY WEST PKWY
EDEN PRAIRIE MN, 55344
PHONE: 866-977-3901
FAX: 877-894-6918

A

B

D

16.00
406.4
17.00
431.8

• Idiomas de los menús en pantalla: Árabe, Inglés,
Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Español,
Turco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional,
Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Portugués,
Sueco
• Aprobación de regulaciones: CE, CCC, FCC Clase
B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, BSMI, EnergyStar
7.0, GOST, PSE, VCCI
• Garantía: 3 años de garantía

JAB 04/20/2016 - RELEASED ON ECO: 500013505

Varios

1.82
46.2

• Altavoces integrados: 2 x 10 W

• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de
CA, Cable RS232, Cable USB, Mando a distancia,
Pilas para mando a distancia, Guía de inicio rápido
• Accesorios opcionales: ColourCalibrationKit
(CCK4601)
• Soporte: BMO5922 (opcional)

8.50
215.9

Sonido

Accesorios

3

• Formatos informáticos
Resolución
Frecuencia de actualización
640 x 480
60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600
56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768
60 Hz

• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.):
1271,0 x 741,8 x 91,4 mm
• Dimensiones del equipo, en pulgadas
(An. x Al x Pr.): 50,04 x 29,20 x 3,6 pulgada
• Peso del producto: 31 kg
• Peso del producto (lb): 68,34 libras
• Montaje VESA: 400 x 400 mm, M6
• Anchura del bisel: 29,2 mm

• Red eléctrica: 100 ~ 240 V de CA, 50/60 Hz
• Consumo en modo en espera: <0,5 W
• Consumo (típico): 76 W

16.00
406.4
MINIMUM WALL UPRIGHT SPACING

Resolución de pantalla compatible

Dimensiones

Potencia

23.62
600.0

• Entrada de vídeo: DisplayPort (1.2), HDMI (x2),
DVI-D, USB, VGA (a través de DVI)
• Salida de vídeo: DisplayPort, DVI-I, VGA (a través
de DVI-D)
• Entrada de audio: Audio izquierdo/derecho (RCA),
Toma de 3,5 mm
• Salida de audio: Audio izquierdo/derecho (RCA),
Conector de altavoz externo
• Control externo: RJ45, Toma de infrarrojos
(entrada/salida) de 3,5 mm, Toma RS232C
(entrada/salida) de 2,5 mm
• Otras conexiones: micro SD, Micro USB, mPCIe,
Toma de alimentación USB (5 V, 2 A)

Rango de temperatura (funcionamiento): 5 ~ 40 °C
Humedad relativa: 20 ~ 80 %
MTBF: 50.000 hora(s)
Altitud: 0 ~ 3000 m
Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~
60 °C

34.73
882.0
34.0
863.0

Conectividad

•
•
•
•
•

STATUS:

• Tecnología multitoque: Táctil con infrarrojos
• Puntos de contacto: 10 puntos de contacto
simultáneos
• Fácil instalación: Compatible con HID
• Cristal protector: Cristal de seguridad templado
de 5 mm, Antideslumbramiento, Antirreflejos

Cómodas funciones

• Ubicación: Horizontal (24/7), Vertical (24/7)
• Señal de bucle intermedio: RS232, VGA, Bucle
intermedio IR, DisplayPort, DVI
• Con control de red: RS232, RJ45, Sólo un cable
(HDMI-CEC), HDMI (un cable)
• Rendimiento de imagen: Control del color
avanzado
• Picture in Picture: PIP
• Funciones de protección de pantalla: Desviación de
píxeles, bajo brillo
• Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
• Señal del mando a distancia: Se puede bloquear
• Funciones de ahorro de energía: Apagado/
encendido inteligente
• Otra comodidad: Asas para transporte

Condiciones de funcionamiento

5

Interactividad

1280 x 768
60 Hz
1280 x 800
60 Hz
1280 x 1024
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1366 x 768
60 Hz
1440 x 900
60 Hz
1600 x 1200
60 Hz
1920 x 1080
60 Hz
1920 x 1200
60 Hz
• Formatos de vídeo
Resolución
Frecuencia de actualización
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576p
50 Hz
576i
50 Hz
720p
50, 60 Hz
1080i
50, 60 Hz
50, 60 Hz
1080p

4

• Tamaño pant. en diagonal: 54,64 pulgada / 138,8
cm
• Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p
• Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
• Brillo: 450 cd/m²
• Relación de contraste (típica): 1100:1
• Relación de contraste dinámico: 500.000:1
• Tratamiento de la superficie: Revestimiento
antirreflejos
• Relación de aspecto: 16:9
• Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
• Punto de píxel: 0,63 x 0,63 mm
• Colores de pantalla: 16,7 millones
• Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
• Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro
de peine 3D, Desentrelazado de compensación de
mov., Escaneado progresivo, Desentrelazado 3D
MA, Mejora del contraste dinámico

8

Especificaciones

0.49 TYP.
12.5

55 pulg. Con tecnología Android, Multitoque

Imagen/Pantalla

TECH-000780

55BDL4051T/00

Pantalla multitoque

C
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BRIGHTSIGN HD

SPECIFICATIONS
MODEL

AN UPDATED CLASSIC.
MAINSTREAM PERFORMANCE.

HD223

HD1023

VIDEO ENGINE DECODER
Single 1080p60 video decoding

reliability and ease of use. All models offer H.265 decoding, HTML5 rendering with mainstream

X

X

Video Codecs: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1

X

X

IP Streaming: play streaming media

X

X

Video Containers: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv

X

X

IP Streaming Server: serve IP streams from local storage

X

X

Images: BMP, JPEG, PNG

X

X
X

Interactivity: connect virtually any type of interactive device to
a multitude of interactive ports

X

HTML5

X (Mainstream)

and Mosaic Mode make this set of players a perfect fit for a wide range of applications.

DISPLAY RESOLUTIONS
1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p,
1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p,
1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p,
1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p,
1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p,
720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p

X

playback from local, networked and streaming sources. Includes the standard I/O package of Gigabit
Ethernet, GPIO, and analog/digital audio.

X

X

USB High Speed Host Port (also supports content updates)

X (Type A)

Phoenix GPIO Port (8-pin bi-directional terminal block)

X

X

3.5mm RS-232 Serial Port

Price: $350

X

3.5mm Audio Out (analog & digital)

X

X

HDMI 2.0a Out

X

X

Ethernet

BrightSign HD1023

X (Gigabit)

M.2 (E) Keyed Wi-Fi/Bluetooth Connector

X

Wi-Fi External Antenna Connectors

Expanded I/O Player
All the features of the HD223 plus additional interactive options via USB 2.0 (type A), and serial ports to
fully engage your audience.

Price: $450

Status LEDs

X
X (dual)

Power, Error, Busy, Update

Reset and Service Buttons

X

X

Real Time Clock

X

X

X

X

FEATURES
H.265 Decoding: smaller file sizes and lower bitrates than
H.264

Features
H.265
HEVC

X

HARDWARE INTERFACES
External micro SD Slot (SDHC and SDXC); SDHC storage up to
32GB SDXC storage up to 2TB

Enjoy flawless Full HD single video decoding, mainstream HTML5 performance and simultaneous

X

Mosaic Mode: simultaneously play a multitude of smaller
resolution videos that add up to the maximum video
resolution of the player

Audio: MP2, MP3, AAC, and WAV (AC3 is passed through)

Standard I/O Player

HD1023

X

X

performance, and Gigabit Ethernet. Robust interactive controls, live content features, BrightWallTM

BrightSign HD223

MODEL

X

MEDIA FORMATS

BrightSign HD models are ideal for mainstream Full HD and HTML5 applications that require high

HD223

Zones: playback multiple content types on a single screen

X (GPIO, UDP)

X (GPIO,
USB, serial,
UDP)

Live Feeds: Live Data, Live Text, MRSS, Twitter, Flickr, etc.

X

X

Tagging: BrightSign Network users can assign media and
player tags for highly targeted content distribution

X

X

BrightSign App: update signs with an iOS device

X

X

Geo-Fencing: trigger playback based on location (requires
USB dongle)

X

Sign Preview: preview presentation playback in BrightAuthor

X

Remote Snapshot: remotely view a snapshot image of the
display’s playback

X

X
X

BrightPlatesTM: easy template-based sign creation service

X

X

Networking: update, manage and schedule your signage

X

X

B-deploy: A setup feature to deploy many players at once

X

X

Free BrightAuthor Software

X

X

BrightSign Networking Options

X

X

SOFTWARE

ACCESSORIES
USB Button Pads

X

Wireless/Bluetooth Module

X

X

MicroSD Class 10 Cards (various capacities)

X

X

MISCELLANEOUS
159.9 x 22 x 144.2mm or 6.3 x
0.87 x 5.7 in

Dimensions (W x H x D)
Weight

12 oz

Power

12V / 1.5A (18 Watts)

HTML5: hardware-accelerated engine that plays modular
HTML assets flawlessly alongside high-bandwidth video

X (Mainstream)

Multi-Country Power & Regulatory Approvals

X

X

BrightBeaconTM: 2-way Bluetooth/Beacon communication
between mobile devices & signage

X

X

Built-in Wall Mounting Brackets

X

X

BrightWall™: synchronized playback across multiple displays

X

X

1 year warranty, parts and labor

X

X

FULL HD

High Efficiency Video Decoding

H.265

1080p60
single decode

IP Streaming

Mainstream
HTML5

IP Streaming Server

BrightWallTM

BrightBeaconTM

B-Deploy

Preview

Mosaic Mode

Zones

Remote Snapshot

BrightPlates

Interactive

TM

Live Feeds

Geo-Fencing

Tagging

BrightSign App

Sign Preview

Gigabit
Networking

BrightSign, LLC. 16780 Lark Ave., Suite B Los Gatos, CA 95032

|

USA 408-852-9263

|

International +44 1223 298500

|

www.brightsign.biz

BrightSign, LLC. 16780 Lark Ave., Suite B Los Gatos, CA 95032

|

USA 408-852-9263

|

International +44 1223 298500

|

www.brightsign.biz
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puede crear una imagen escalable brillante de hasta 130 pulgadas y
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El primer proyector de cartelería láser de ultracorta distancia de Epson es una
alternativa económica a las pantallas planas para mostrar imágenes Full HD de alta
calidad a tamaños mucho mayores.
Esta solución potente y brillante permite proyectar información o vídeo exactamente
donde se necesiten. Su fiabilidad implica que puede instalarse prácticamente en
cualquier lugar sin necesidad de mantenimiento.

Dinamiza las visualizaciones con una imagen de tamaño escalable hasta 130
pulgadas
Una imagen de gran tamaño de hasta 130 pulgadas se combina con una resolución
WUXGA brillante y nítida de 4.000 lúmenes para lograr una eficaz solución de
cartelería de ultracorta distancia. Es idónea para museos y galerías de arte que
quieran incluir proyecciones impactantes como parte de sus exposiciones o mostrar
información cambiante al visitante. También es útil para los comercios que quieran
mostrar información y publicidad de forma atractiva, y para las empresas que deseen
una solución de ultracorta distancia para sus reuniones.
Solución de visualización asequible y fiable
La EB-700U es una solución de visualización asequible que funciona de manera fiable
con un mantenimiento periódico mínimo. Gracias a la tecnología láser, no hay que
sustituir ninguna lámpara, mientras que su panel inorgánico y la rueda de visualización
fosforescente son tan fiables que Epson ofrece una garantía de hasta cinco años o
20.000 horas.
Versátiles y fáciles de instalar
Tan compacta y ligera que un único técnico puede instalarla, la EB-700U también
tiene la flexibilidad necesaria para las exigencias más rigurosas y la versatilidad
idónea para trabajar en espacios estrechos o difíciles. Su diseño de ultracorta
distancia permite proyectar imágenes de gran tamaño desde una distancia corta,
incluso en áreas estrechas como escaparates. Además, puede girarse 360 grados en
cualquier dirección y admite la proyección vertical.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Proyector de cartelería versátil
El diseño de ultracorta distancia es perfecto
incluso para espacios estrechos
Pantalla láser HD de hasta 130 pulgadas
Resolución WUXGA Full HD con tecnología
3LCD de Epson
Fiabilidad para instalar y olvidarse del
mantenimiento
Proyector láser sin necesidad de
mantenimiento con 20.000 horas o cinco
años de garantía
Instalación fácil y flexible
Pueden girarse 360 grados y proyectar en
modo vertical
Sencilla instalación
Se puede ajustar la configuración a través
del navegador web o dispositivo inteligente
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Sistema de proyección

Tecnología 3LCD

Pantalla LCD

0,67 pulgada con MLA (D10)

IMAGEN
Emisión de luz en color

4.000 Lumen- 2.800 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4

Emisión de luz blanca

4.000 Lumen - 2.800 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012

Resolución

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Relación de contraste

2.500.000 : 1

Correción keystone

Manual vertical: ± 3 °, Manual horizontal ± 3 °

Reproducción del color

Hasta 1.070 millones de colores

Alta definición

Full HD

ASPECTO
Relación proyección

0,27 - 0,37:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Tamaño de la imagen

70 pulgadas - 130 pulgadas

Distancia proyector objetivo

0,4 m ( 70 pulgada pantalla)

gran angular
Distancia proyector tele

0,8 m ( 130 pulgada pantalla)

Lente de proyección número F 1,6
Distancia focal

4,2 mm

Foco

Manual

Desplazamiento

5,8 : 1

EB-700U
INCLUYE
Cable de alimentación
Mando a distancia incl. pilas
Guía rápida
Warranty card
Manual en CD
Equipo

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-700U

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Filtro de Aire- ELPAF43
V13H134A43
Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
Soporte para techo (Blanco) - ELPMB22
V12H003B22
Wall Mount - ELPMB53 - EB700U
V12H902040

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
Código SKU

V11H878540

Código de barras

8715946641140

Dimensiones embalaje individual

571 x 663 x 250 mm

Peso de la caja

14,96 kg

País de origen

China

CONECTIVIDAD
Función USB

3 en 1: imagen / ratón / sonido

Interfaces

USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN
inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada HDMI (3x), Entrada
S-Video, MHL, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x)

Aplicación Epson iProjection

Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS
Seguridad

Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado,
Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN
inalámbrica, Protección por contraseña

Características

Ajuste del brillo automático, Selección automática de entrada, Altavoz integrado, Logo de usuario
personalizable, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible,
Instalación sin driver, Fácil configuración de la pantalla OSD, Pantalla de inicio, Aplicación
iProjection para Chromebook, función dividir pantalla, Aplicación iProjection

Modos de color

Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB

GENERAL
Consumo de energía

423 vatio, 332 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby), On mode power consumption as defined in
JBMS-84 342 vatio

Dimensiones del producto

494 x 437 x 188 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

11 kg

nivel de ruido

Normal: 39 dB (A) - Ahorro: 30 dB (A)

Software incluido

Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

Altavoces

16 vatio

Color

Blanco

OTROS
Garantía

60 meses Reparación en taller o 20.000 h
Ampliación de garantía opcional disponible

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n’Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
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EB-G7400U

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Sistema de proyección

Tecnología 3LCD

Pantalla LCD

0,76 pulgada con C2 Fine

IMAGEN
Emisión de luz en color

5.500 Lumen de conformidad con ISO IDMS15.4

Emisión de luz blanca

5.500 Lumen de conformidad con ISO 21118:2012

Emisión de luz en color

4.950 lm

vertical
Emisión de luz blanca vertical 4.950 lm
Resolución

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Alta definición

4K mejora

Relación de aspecto

16:10

Relación de contraste

50.000 : 1

Native Contrast

2.000 : 1

Lámpara

400 W, 4.000 h Durabilidad

Lámpara (orientación vertical) 400 vatio, 2.000 Horas Durability
Correción keystone

Manual vertical: ± 45 °, Manual horizontal ± 30 °

Reproducción del color

Hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Fácil de configurar y con pocos requisitos de mantenimiento, este
proyector de instalación WUXGA de 5.500 lúmenes crea imágenes
brillantes, con colores vivos y más detalles gracias a la tecnología 4K.
Ideal para presentaciones profesionales en una gran variedad de auditorios, el EBG7400U crea imágenes con colores brillantes y vivos gracias a la tecnología 3LCD de
Epson y a los altos niveles de emisión de luz blanca y en color en igual proporción. Dado
que su instalación se adapta a cualquier situación y no requiere un alto mantenimiento,
este proyector mejorado con tecnología 4K constituye una solución fácil de instalar en
espacios donde solo cabría usar proyectores de gama alta.
Calidad de imagen superior
Con este potente proyector de instalación destinado a usarse en auditorios, podrás
conseguir una calidad excepcional y sacar el máximo partido a las presentaciones. La
tecnología 3LCD de Epson y unos altos niveles de emisión de luz blanca y en color en
igual proporción te permitirán proyectar imágenes con resolución WUXGA más intensas y
brillantes, incluso a plena luz del día, gracias a sus 5.500 lúmenes. En aras de conseguir
una experiencia de visualización superior, el proyector incluye una tecnología de mejora
4K, lo que confiere a las imágenes una nitidez, claridad y detalles sin iguales.
Colocación sencilla
Gracias a una nueva gama de lentes motorizadas, como las lentes de ultracorta distancia
opcionales (UST), y su mecanismo de desplazamiento horizontal y vertical, la instalación
del proyector, con una capacidad de rotación de 360°, consigue un grado de flexibilidad
tal que permite su colocación en prácticamente cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Calidad de imagen superior
Tecnología 3LCD, balance de blancos
optimizado y mejor ajuste de color
Imágenes en alta definición (HD) con
tecnología de mejora 4K
Nitidez, claridad y detalles asombrosos
gracias al genuino efecto 4K
Instalación flexible con rotación de 360°
Flexibilidad total sin distorsión ni pérdida de
luminosidad
Función de memoria de lente
Guarda los parámetros de ajuste del
proyector, como la posición, el enfoque y el
zoom de la imagen
Modo de proyección vertical
Posibilidad de cambiar a otro modo sin tener
que cambiar la lámpara

Relación proyección

1,44 - 2,33:1

Zoom

Motorizado, Factor: 1 - 1,6

Desplazamiento de lente

Motorizado - Vertical ± 67 %, horizontal ± 30 %

Lente de proyección número F1,7 - 2,3
Distancia focal

24 mm - 38,2 mm

Foco

Motorizado

Lens position memory

10 positions

Tamaño proyección

50 pulgadas - 300 pulgadas

Distancia proyector objetivo

1,5 m - 9,4 m (50 pulgada pantalla)

gran angular
Distancia proyector tele

2,5 m - 15,1 m (50 pulgada pantalla)

CONECTIVIDAD
Interfaces

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n (opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada
DVI, Entrada BNC, HD-BaseT, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo minijack (3x), HDMI (HDCP 2.2)

GENERAL
Consumo de energía

498 vatio, 0,3 vatio (Standby)

Voltaje de suministro

CA 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto

525 x 472 x 189 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

12,7 kg

nivel de ruido

Normal: 31 dB (A) (4K enhancement OFF)

Colour

White

FUNCIONES AVANZADAS
Seguridad

Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña

Características

4K mejora, Altavoz integrado, Cámara documentos compatible, Memoria de posición de la
lente

Modos de color

Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

OTROS
Garantía

36 meses Reparación en taller o 20.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h
Ampliación de garantía opcional disponible

EB-G7400U
INCLUYE
Cubierta de cable
Cable ordenador
Tapa objetivo
Mando a distancia incl. pilas
Juego de manuales de usuario
Cable de alimentación
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EB-G7905U

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
TECNOLOGÍA
Sistema de proyección

Tecnología 3LCD

Pantalla LCD

0,76 pulgada con C2 Fine

IMAGEN
Emisión de luz en color

7.000 Lumen-5.600 Lumen (económico) de conformidad con ISO IDMS15.4

Emisión de luz blanca

7.000 Lumen - 5.600 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012

Emisión de luz en color

5.600 lm

vertical
Emisión de luz blanca vertical 5.600 lm
Resolución

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Alta definición

4K mejora

Relación de aspecto

16:10

Relación de contraste

50.000 : 1

Native Contrast

2.000 : 1

Lámpara

400 W, 3.000 h Durabilidad, 4.000 h Durabilidad (modo económico)

Lámpara (orientación vertical) 400 vatio, 2.000 Horas Durability
Correción keystone

Manual vertical: ± 45 °, Manual horizontal ± 30 °

Reproducción del color

Hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Fácil de configurar y con pocos requisitos de mantenimiento, este
proyector de instalación WUXGA de 7.000 lúmenes crea imágenes
brillantes, con colores vivos y más detalles gracias a la tecnología 4K.
Ideal para presentaciones profesionales en una gran variedad de auditorios, el EBG7905U crea imágenes con colores brillantes y vivos gracias a la tecnología 3LCD de
Epson y a los altos niveles de emisión de luz blanca y en color en igual proporción. Dado
que su instalación se adapta a cualquier situación y no requiere un alto mantenimiento,
este proyector mejorado con tecnología 4K constituye una solución fácil de instalar en
espacios donde solo cabría usar proyectores de gama alta.
Calidad de imagen superior
Con este potente proyector de instalación destinado a usarse en auditorios, podrás
conseguir una calidad excepcional y sacar el máximo partido a las presentaciones. La
tecnología 3LCD de Epson y unos altos niveles de emisión de luz blanca y en color en
igual proporción te permitirán proyectar imágenes con resolución WUXGA más intensas y
brillantes, incluso a plena luz del día, gracias a sus 7.000 lúmenes. En aras de conseguir
una experiencia de visualización superior, el proyector incluye una tecnología de mejora
4K, lo que confiere a las imágenes una nitidez, claridad y detalles sin iguales.
Colocación sencilla
Gracias a una nueva gama de lentes motorizadas, como las lentes de ultracorta distancia
opcionales (UST), y su mecanismo de desplazamiento horizontal y vertical, la instalación
del proyector, con una capacidad de rotación de 360°, consigue un grado de flexibilidad
tal que permite su colocación en prácticamente cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Calidad de imagen superior
Tecnología 3LCD, balance de blancos
optimizado y mejor ajuste de color
Imágenes en alta definición (HD) con
tecnología de mejora 4K
Nitidez, claridad y detalles asombrosos
gracias al genuino efecto 4K
Instalación flexible con rotación de 360°
Flexibilidad total sin distorsión ni pérdida de
luminosidad
Función de memoria de lente
Guarda los parámetros de ajuste del
proyector, como la posición, el enfoque y el
zoom de la imagen
Modo de proyección vertical
Posibilidad de cambiar a otro modo sin tener
que cambiar la lámpara

Relación proyección

1,44 - 2,33:1

Zoom

Motorizado, Factor: 1 - 1,6

Desplazamiento de lente

Motorizado - Vertical ± 67 %, horizontal ± 30 %

Lens position memory

10 positions

Tamaño proyección

50 pulgadas - 300 pulgadas

Lente de proyección número F1,7 - 2,3
Foco

Motorizado

Distancia proyector objetivo

1,5 m - 9,4 m (50 pulgada pantalla)

gran angular
Distancia proyector tele

2,5 m - 15,1 m (50 pulgada pantalla)

Distancia focal

24 mm - 38,2 mm

CONECTIVIDAD
Interfaces

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Tipo B (Sólo Servicio), RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n (opcional), Entrada VGA, Salida VGA, Entrada
DVI, Entrada BNC, HD-BaseT, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo minijack (3x), HDMI (HDCP 2.2)

GENERAL
Consumo de energía

572 vatio, 477 vatio (económico), 0,3 vatio (Standby)

Voltaje de suministro

CA 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto

525 x 472 x 189 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso

12,7 kg

nivel de ruido

Normal: 39 dB (A) - Ahorro: 31 dB (A) (4K enhancement OFF)

Colour

Black

FUNCIONES AVANZADAS
Seguridad

Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña

Características

4K mejora, Altavoz integrado, Cámara documentos compatible, Memoria de posición de la
lente

Modos de color

Cine, Dinámico, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

OTROS
Garantía

36 meses Reparación en taller o 20.000 h, lámpara: 12 meses o 1.000 h
Ampliación de garantía opcional disponible

EB-G7905U
INCLUYE
Cubierta de cable
Cable ordenador
Tapa objetivo
Mando a distancia incl. pilas
Juego de manuales de usuario
Cable de alimentación
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BRIGHTSIGN XD

SPECIFICATIONS

TRUE 4K HDR PLAYBACK.
ADVANCED PERFORMANCE.

MODEL

XD233

XD1033

VIDEO ENGINE DECODER
Single 1080p60 video decoding

X

X

Dual 1080@60p decoding

X

X

BrightSign XD delivers superior technology for advanced applications, including a powerful

Native 4K@60p CEA HDR10 video decoding

X

X

4K video decoding engine that supports all the technology standards of the True 4K

MEDIA FORMATS

MODEL

XD233

XD1033

BrightBeaconTM: 2-way Bluetooth/Beacon communication
between mobile devices & signage

X

X

BrightWall™: synchronized playback across multiple displays

X

X

Autowall™: embraces the power of HTML5 to create unique
multimedia video walls

X

X

Zones: playback multiple content types on a single screen

X

X

ecosystem: H.265-encoded native 4K content at 60fps, CEA HDR10 and HDMI 2.0a for

Video Codecs for 4K content: H.265

X

X

stunning picture quality. It is also capable of 4K upscaling and dual decoding two 1080p60

Video Containers for 4K H.265 content: .ts, .mov, .mp4, .mkv

X

X

videos at once. All models include Gigabit Ethernet and offer a hardware-accelerated HTML5

Video Codecs for Full HD: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10),
MPEG-2, MPEG-1

X

X

Video Containers for Full HD content: .ts, .mpg, .vob, .mov,
.mp4, .m2ts, .wmv

IP Streaming Server: serve IP streams from local storage

X

X

X

X

Encoding Server: transcode or composite/encode IP streams

X

X

Interactivity: connect virtually any type of interactive device
to a multitude of interactive ports

X (GPIO, IR,
UDP)

X (GPIO,
dual USB,
serial, IR,
UDP)

engine with advanced performance.

BrightSign XD233

Images: BMP, JPEG, PNG

X

X

Audio: MP2, MP3, AAC,FLAC, OGG, and WAV (AC3 is passed
through)

X

X

HTML5

Standard I/O Player
Offers a powerful 4K video engine capable of decoding two Full HD videos simultaneously and an advanced
HTML5 engine. It includes the standard I/O package of Gigabit Ethernet, GPIO, IR, analog/digital audio, and
an M.2 SSD interface.

X (Advanced)

DISPLAY RESOLUTIONS*
4K resolutions: 3840x2160, 4096x2160, 3840x600

X

X

Upscaling to: 3840x2160x24/25/29.97/30p

X

X

1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p,
1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p,
1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p,
1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p,
1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p,
720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p

Price: $450

X

X

HARDWARE INTERFACES

BrightSign XD1033
Expanded I/O Player
Includes all the features BrightSign XD233 plus additional interactive options with the added serial and dual
USB 2.0 (type A and C) ports for engaging interactive displays.

Locking Power Connector

X

X

External micro SD Slot (SDHC and SDXC); SDHC storage up to
32GB SDXC storage up to 2TB

X

X

M.2 SSD Interface

X

USB High Speed Host Port (also supports content updates)
Phoenix GPIO Port (12-pin bi-directional terminal block)

3.5mm IR In/Out

Features

H.265

Powerful 4K
Video Engine

1080p60
dual decode

Advanced
HTML5

IP Streaming

M.2 SSD
Interface

IP Streaming Server

Digital Audio

BrightBeaconTM

BrightWallTM

Mosaic Mode

Zones

Interactive

Remote Snapshot

Gigabit
Networking

BrightPlates

AutoWall™

Live Feeds

Geo-Fencing

B-Deploy

Extended
Thermal

Preview

Tagging

BrightSign App

Sign Preview

BrightSign, LLC. 16780 Lark Ave., Suite B Los Gatos, CA 95032

X

X

X

X

BrightSign App: update signs with an iOS device

X

X

Sign Preview: preview presentation playback in BrightAuthor

X

X

Remote Snapshot: remotely view a snapshot image of the
display’s playback

X

X

Remote View: remotely view a video clip of a running
BrightSign presentation

X

X

BrightPlatesTM: easy template-based sign creation service

X

X

Networking: update, manage and schedule your signage

X

X

Geo-Fencing: trigger playback based on location (requires
USB dongle)

X

X

X

X

X

SOFTWARE

X

Free BrightAuthor Software

X

X

X

BrightSign Networking Options

X

X

Wireless/Bluetooth Module

X

X

MicroSD Class 10 Cards (various capacities)

X

X

3.5mm Audio Out (analog & SPDIF digital)

X

X

ACCESSORIES

X

X

USB Button Pads

X (Gigabit)
X

X

Reset and Service Buttons

X

X

X

X

H.265 Decoding: smaller file sizes and higher quality content
than H.264

X

X

Powerful 4K Video Engine: True 4K CEA HDR10, 4K upscaling,
dual video decoding and superior scaling

X

X
X (Advanced)

X

MISCELLANEOUS

X (Dual)

Real Time Clock

HTML5: hardware-accelerated engine that plays modular
HTML assets flawlessly alongside high-bandwidth video

X

B-deploy: A setup feature to deploy many players at once

FEATURES

A

Live Feeds: Live Data, Live Text, MRSS, Twitter, Flickr, etc.
Tagging: BrightSign Network users can assign media and
player tags for highly targeted content distribution

HDMI 2.0a Out

M.2 (E) Keyed Wi-Fi/Bluetooth Connector

High Efficiency Video Decoding

X

Extended Thermal: A setup feature to deploy many players
at once

X

Wi-Fi External Antenna Connectors

SSD

FULL HD

X

X

X

X

Ethernet

H.265
HEVC

X

IP Streaming: play streaming media

X (2 ports:
Type A&C)

3.5mm RS-232 Serial Port

Price: $550

Mosaic Mode: simultaneously play a multitude of smaller
resolution videos that add up to the maximum video
resolution of the player

Dimensions (W x H x D)

179.9 x 21.9 x 204.2mm or 7.1
x 0.86 x 8 in

Weight

20 oz

Power

12V / 3A (36 Watts)

Multi-Country Power & Regulatory Approvals

X

X

Built-in Wall Mounting Brackets

X

X

1 year warranty, parts and labor

X

X

70°

|

USA 408-852-9263

|

TM

International +44 1223 298500

|

www.brightsign.biz

Copyright © 2017 by BrightSign, LLC. All rights reserved. BrightSign and the BrightSign logo are registered trademarks of BrightSign, LLC.
Other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. DOC-05-17

263

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Memòria tècnica · 04 Memòria de qualitats

AD-S4T

AD-S4T Details
Horizontal Contour:

Impedance / Frequence Response:

-2

30
0
-30
-60

4.5" small format, surface
mount loudspeaker

-90

-4

100

80

95

72

Sound Pressure, Level (dB)

60

261 mm [10.27 in]

AcousticDesign™ Series
AD-S4T

0

-6
-8

161 mm [6.34 in] -10

1k

2k

5k

10k

64

85

56

80

48

70

32

65

24

60

16

55

8

50

-12
500

90

20

50

100

200

500

1k

2k

5k

10k

Impedance, Amplitude (ohm)

Axial Angle (deg)

90

163 mm [6.42 in]

Sound Pressure, Level (dB)

0
20k

F requenc y (H z)

20k

Frequency Response (Raw)

Frequency (Hz)

F requency Response (Intrinsic Correction™)
Impedance (8 Ohm Bypass)

• Advanced voicing filter

sets using QSC Intrinsic
Correction™, available through
either Q-SYS processing or CXD
Series amplifier platforms

• Low-saturation and low-loss

70/100V transformers with 8Ω
bypass

• Lightweight ABS enclosures

offer long-term durability and
lasting good looks

• Sealed input panel cover and

powder coated aluminum grilles
for added weather resistance

• Meets IEC60529 IP-54 for dust

and splash resistance

• Available in black (RAL 9011) or

white (RAL 9010)

• Complete EASE, CF2, CAD, &

BIM information available online

The AD-S4T features a high quality 100 mm
[4 in] weather treated paper cone woofer
on a 25 mm [1 in] voice coil. A carefully
selected 19 mm [.75 in] silk dome tweeter
with a 19 mm [.75 in] voice coil perfectly
matches the sensitivity and performance
of the woofer for outstanding full-range
reproduction.
Consistent and even 120° axisymmetric
(conical) coverage is achieved through
DMT™ (Directivity Matched Transition),
a QSC innovation which matches the
directivity patterns of the woofer and the
high-frequency waveguide at the crossover
point. The result is a coherent transition
between transducers and improved off-axis
response.
The even, accurate frequency response
of the AD-S4T is maintained even in
70/100V applications by use of a low-loss,
low-saturation 30-watt transformer with
selectable taps, including an 8Ω bypass.
To preserve weather resistance, the rotary
selector is located on the back of the
enclosure, protected by a weather grommet.

Installers will appreciate the award-winning
X-Mount™ system included with each
full-range AcousticDesign™ model. This
ingenious mounting solution achieves
unprecedented ease-of-installation
in horizontal, vertical, wall, or ceiling
deployments. Knurled surfaces at the
pivot planes ensure the load will not drift
or sag over time. Articulation marks allow
preconfiguration of the X-Mount™ while on
the ground with no special tools required.
Once secure, the loudspeaker installs in
seconds, allowing the installer to work safer,
smarter, and faster with repeatable results.

Effective frequency range1
Rated noise power / voltage2
Broad-band sensitivity3
Coverage angle (-6 dB)
Directivity factor (Q)
Directivity Index
Maximum continuous SPL4
4
161 mm
in]
Maximum peak
SPL[6.34
Rated impedance
Recommended amplifier
Transformer taps
Input connector type
Enclosure material
Grille material
X-Mount material

163 mm [6.42 in]

161 mm [6.34 in]

Enclosure Details
Ingress protection
Operating environment
Testing

To further enhance performance and speed
of install with optimum result, advanced
voicing filter sets using QSC Intrinsic
Correction™ techniques are obtainable via
the Q-SYS Platform including CXD Series
amplifiers for a complete QSC systems
solution.
The AcousticDesign™ Series feature a
stylish appearance free of obtrusive logo
adornments for aesthetically sensitive
installations. AcousticDesign™ surface
loudspeakers are available in QSC standard
black (RAL 9011) or white (RAL 9010) and
may be painted to match any decor.

261 mm [10.27 in]

AcousticDesign™ series offers integrators
a premium quality installed sound solution
where performance, coverage, and
aesthetics are paramount. Combined with
unprecedented ease-of-installation and high
weather resistance, the AcousticDesign™
Series provides integrators a versatile and
confident install solution.

With rugged ABS enclosures, sealed
input panel covers, and powder-coated
aluminum grilles for weather resistance, the
AcousticDesign™ surface mounted series
exceed IEC60529 IP-54 ratings for dust and
splash resistance.

161 mm [6.34 in]

AD-S4T
19 mm [.75 in] silk dome tweeter
19 mm [.75 in] voice-coil horn loaded
100 mm [4.5 in] weather treated paper cone woofer,
25 mm [1 in] voice-coil
68 Hz – 20 kHz
50 watts / 20 volts (rms)
87 dB SPL
120°
6
8 dB
104 dB
110 dB
8 ohms
100 watts
70 V: 30, 15, 7.5, 3.75 watts and 8 ohm bypass
100V: 30, 15, 7.5 watts and 8 ohm bypass
Euroblock connector with parallel output
Painted ABS polymer
Powder coated aluminum
Powder coated aluminum
IP-54
Designed for indoor and outdoor use
The AD Series loudspeakers qualified for outdoor
use using the following tests:
Salt fog: MIL-STD-810G Method 509.5 for 100 hrs.

261 mm [10.27 in]

the loudspeaker to be easily
installed and deployed at
a variety of angles with no
slippage over time

The QSC AcousticDesign™ AD-S4T is a
surface mounted 70/100V, 4.5" two-way
loudspeaker system, ideally suited for a
wide variety of foreground and background
sound reinforcement applications.

LF transducer

163 mm [6.42 in]

• X-Mount™ system enables

System Details
HF transducer

261 mm [10.27 in]

Transition) ensures smooth,
uniform frequency response over
the coverage area

163 mm [6.42 in]

261 mm [10.27 in]

• DMT™ (Directivity Matched

Specifications:

Restaurant ∙ Retail ∙ Audio Visual ∙ Education ∙ Concourses ∙ Casinos ∙
Transportation Terminals ∙ Worship Facilities ∙ Large System Ancillary Support

Humidity: MIL-STD-810G Method 507.5, Natural
cycle B2, cyclic high RH for 7 days
High and low temperature: tested to QSC internal
standards between -20° and 50° C
Operating Temperature Range
Net weight
Product dimensions
Shipping weight
Shipping dimensions
Included accessories

161 mm [6.34 in]

-20 to 50° C [-4 to 122° F]
2.9 kg [6.5 lb]
261 x 161 x 163 mm [10.27 x 6.34 x 6.42 in]
7.65 kg [16.8 lb] (pair packed)
394 x 261 x 458 mm [15.5 x 10.3 x 18 in] (pair
packed)
X-Mount mounting system, euroblock connector,
input panel cover

Free-field, -10 dB from on-axis sensitivity
IEC60268-1 noise signal for 2 hours
On-Axis, free-field sensitivity, 2.83V, 1 m
4
Calculated from rated noise voltage and sensitivity
1
2

163 mm [6.42 in]As part of QSC’s ongoing commitment to product development,

specifications are subject to change without notice.

3

For your system integration needs, complete
EASE, CF2, CAD, and BIM files are available
for download at QSC.com.
1675 MacArthur Boulevard • Costa Mesa, CA 92626 • Ph: 800/854-4079 or 714/957-7100 • Fax: 714/754-6174
261 mm [10.27 in]

Features

Dimensions:

163 mm [6.42 in]

X-Mount™ (included)

161 mm [6.34 in]

© 2017 QSC, LLC all rights reserved. QSC, Q-SYS and the QSC logo are registered trademarks of QSC, LLC in the U.S. Patent and Trademark office and other
countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Patents may apply or be pending.
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SPA2-60 | SPA4-60
SPA2-200 | SPA4-100

SPA Series
SPA2-60 | SPA4-60
SPA2-200 | SPA4-100
Low-Z / High-Z Professional Amplifiers

Features
• Up to 200 watts per channel into 4
and 8 ohms - the outputs of the
SPA2 and SPA4 -60 models
are designed to provide up to
60 watts per channel while the
SPA4-100 will provide up to
100 watts and the SPA42-200
will provide up to 200 watts per
channel into Low-Z loads
• ENERGY STAR qualified amplifier The ENERGY STAR qualified
SPA Series employ an efficient
class-D design to conserve
energy and reduce operational
cost
• Bridgeable outputs for higher power Bridging the outputs of the
SPA -60 amplifiers provide up to
250 watts, while the SPA2-200
and the SPA4-100 will deliver up
to 350 watts into 70V or 100V
when bridged
• Auto-Ramp provides quiet startup and
power-down - The ENERGY STAR
auto-ramp circuitry ensures quiet
and fast power up from standby
and seamless power-down
following 25 minutes of inactivity,
dramatically reducing power
consumption
• Rack-mountable 1U, half rack width
enclosure - The SPA Series can be
mounted in 1 RU, 1/2 rack space,
and their clever joining brackets
enable easy under-table and wallmounting

The SPA Series amplifiers from QSC are
four half rack 1U, convection cooled power
amplifiers delivering two or four channels of
up to 200 watts per channel into 4Ω and 8Ω.
These amps can also be bridged to supply
up to 400 watts into 4Ω and 8Ω, and up to
350 watts into 70V or 100V loads making
them extremely flexible for Low-Z or High-Z
applications. Utilizing an advanced
Class-Damplifier design and Universal
Power Supply the SPA Series are efficient,
allowing them to be convection cooled and are
ENERGY STAR qualified with quiet auto-ramp
standby functionality. The SPA Series
are housed in an unobtrusive black painted
1/2 RU chassis with unique mounting hardware
enabling rack, table and wall mounting
capabilities.
SPA2-60 & SPA4-60
The SPA2-60 two channel amplifier and
SPA4-60 four channel amplifier both deliver 60
watts rms per channel into 4 or 8 ohms; the
channels can also be bridged providing up to
200 watts rms into 4 or 8 ohms per channel
pair. The bridged channels can be switched
into 70V or 100V direct drive mode providing
up to 250 watts rms into a 70V or 100V output.
An 80Hz highpass filter is engaged when in
70V or 100V mode ensuring that distributed
loudspeaker transformers are not overdriven
and saturated by too much low frequency
content.
SPA2-200
For higher power the SPA2-200 two channel
amplifier delivers up to 200 watts rms per
channel into 4 or 8 ohms; the two channels
can also be bridged providing up to 400 watts
rms into 4 or 8 ohms. When the channels are
bridged they can be switched into 70V or 100V
direct drive mode providing up to 350 watts
rms into a mono 70V or 100V output. Like the
other SPA models, an 80Hz highpass filter is
engaged when in 70V or 100V mode.

SPA4-100
The SPA4-100 four channel amplifier delivers
100 watts rms per channel into 4 or 8 ohms;
the four channels can also be bridged in
pairs, each pair providing up to 200 watts
rms into 4 or 8 ohms. The SPA4-100 bridged
pair channels can be switched into 70V or
100V direct drive mode providing up to 350
watts rms into a 70V or 100V output; when in
70V or 100V mode the 80Hz highpass filter is
automatically engaged.

SPA Series
SPA2-60

SPA4-60

SPA2-200

SPA4-100

Channels

2

4

2

4

Stereo Mode (all channels driven)
8Ω
4Ω

60 W
60 W

60 W
60 W

200 W
200 W

100 W
100 W

Bridged Outputs (per bridged output pair)
8Ω & 4Ω
70V
100V

200 W
250 W
250 W

200 W
250 W
250 W

400 W
350 W
350 W

200W
350 W*
350 W*

Frequency Response (4Ω and 8Ω)

20 Hz - 20 KHz +/- 0.1 dB

Signal to Noise (20 Hz - 20 KHz)

>100 dB

Input Sensitivity

1.23V (+4 dBu)

Gain at 8Ω

25.0 dB

Output Circuitry

Class D

Input Impedance

>10k, balanced or unbalanced

Maximum Input Level

12.3V (+24 dBu)

Cooling

Convection

Input Connectors

3.5 mm Euro, 5 position (green)

3.5 mm Euro, 10 position (green)

Remote Connectors

3.5 mm Euro, 5 position (black)

3.5 mm Euro, 10 position (black)

Output Connectors

5 mm Euro, 4 position (green)

Efficient Amplifier with Auto-Ramp

Front Panel Indicators

Power, per channel Signal, per channel Protect/Limit

The SPA Series amplifiers utilize a highly
efficient class-D design that conserves
energy to reduce operational costs and
requires no active cooling. They are ENERGY
STAR qualified with auto-ramp circuitry that
seamlessly transitions to/from Standby with
no audible pops.

Rear Panel Indicators

Bi-Color LED Signal/Protect/Limit per channel

Controls

4Ω/8Ω/70V Bridged Highpass On/100V Bridged Highpass (per channel pair)

General Purpose Inputs

Remote Volume, Remote Standby, on 3.5 mm connectors (10k potentiometer is not included)

Highpass Filter

80Hz in Bridged 70V & 100V

Dimensions

1.7” x 8.7” x 9.5” (43 mm x 220 mm x 241 mm)

Amplifier Protection

Net Weight

3.5 lb (1.1 kg)

4.0 lb (1.4 kg)

Both amplifiers in the SPA Series feature rms
and thermal limiting, as well as protection
against over current, short circuit, and under/
over voltage.

6.5 lb (2.5 kg)

Protection, Control and Mounting
The SPA Series provide rms and thermal
limiting as well as over-current and shortcircuit protection so you can employ them
with confidence. They also come with multiple
mounting options. Every SPA Series comes
with a complete mounting kit allowing it to be
rack mounted by itself or with a second unit in
a 1RU space. Included connecting brackets
provide additional strength whenrack mounting
two amps together, but also make for simple
under-table or wall mounting (like behind a
TV). The SPA Series can also be mounted in
plenum spaces when used with the Plenum Kit
accessory.

Shipping Weight

6 lb (2.3 kg)

Power Requirements

Universal Power Supply 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz with active power factor correction

Agency Approvals

UL, CE, Energy Star, RoHS/WEEE compliant, FCC Class B (Conducted and Radiated emissions),
UL 2043 with Plenum Kit accessory

Carton Contents

IEC Cable, Quick Start Guide, Connector Pack, Rack Mount Ears, Mounting Brackets

Specifications subject to change without notice.
*Peak Power – dependent on other channel loads.

1675 MacArthur Boulevard • Costa Mesa, CA 92626 • Ph: +1.800.854.4079 or +1.714.957.7100 • Fax: +1.714.754.6174

©2016 QSC, LLC all rights reserved. QSC and the QSC logo are registered trademarks of QSC, LLC in the U.S. Patent and Trademark office and other countries. All other trademarks are the
property of their respective owners. Patents may apply or be pending.
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AD-S28T w

AD-S28T w

Dimensions

AcousticDesign™ Surface Mount Subwoofer
Features
• Dual 8" polypropylene cone woofers
• Large port area for extended low-frequency performance

22.75"
603 mm

• Dual chamber ported bandpass cabinet

15.5"
394 mm

15.9"
404 mm

• Defeatable passive 120 Hz low-pass filter with
impedance compensation
• 250 watts continuous power handling, 700 watts peak
• 70/100 V multitap transformer with 8 ohm bypass
• Yoke mount and flying hardware included

9.9"
251 mm

• Marine grade plywood construction
The AcousticDesign Series of installation
loudspeaker products from QSC expands with the
new AD-S28Tw surface mount subwoofer system.
Designed to supplement audio systems by adding
low-frequency extension, the new AD-S28Tw is
acoustically matched to the entire AD Series. Rated
for 250 watts continuous power handling and able
to take up to 700 watt peaks, the AD-S28Tw is a
great complement to any of the ceiling-mount or
surface-mount AD Series models.
The dual 8" woofers are equipped with
polypropylene cones for protection in humid
environments. The bandpass enclosure features
two chambers. One chamber is completely sealed,
while the other chamber features a large port. The
bandpass design allows for tight precise bass with
extension down to 36 Hz. This highly efficient
design produces a 1W at 1m sensitivity of 94 dB
SPL. The AD-S28Tw has a built-in passive low-pass
filter set at 120 Hz.
The marine grade plywood enclosure is built to the
highest standard to provide exceptional resistance
to high humidity. The zinc-plated steel grille has
a black foam backing, molded ABS endcaps and
a rotatable logo. On the rear of the enclosure is
the input cup with a hinged door to conceal the
controls and input connections. Input and output
nickel plated screw terminals accept wiring from
18 AWG (1.02 mm) to 12 AWG (2.053 mm).
Two rotary switches can be found in the input
cup. One switch selects between the 70V / 100V
transformer taps, while the other switch enables or
disables the internal passive low-pass filter.
The AD-S28Tw can be deployed in a number
of ways. With the included rubber feet attached,
the subwoofer can be floor or shelf-standing.
Suspended installation is available with either the
included forged-shoulder eyebolts and accessories
or the included steel yoke.

Specifications
Configuration

Surface mount bandpass subwoofer, ported

Low-frequency Transducer

Dual 8" (200 mm) weather resistant, polypropylene cone woofers,
rubber surround

Frequency Range1

39

Frequency Response (-6 dB)

42 Hz – 165 Hz

Useable Frequency Range (-10 dB)

36 Hz – 205 Hz

Filter

120 Hz low-pass, passive, bypassable

Maximum Output2

39

Calculated Peak / Continuous Output
2π (half space)
4π (full space)

Front

0.4"
10 mm

Side

AD-S28Tw with Yoke Mount

10"
245 mm

11.3"
288 mm

15.9"
404 mm

124 dB SPL / 118 dB SPL
118 dB SPL / 112 dB SPL

Nominal Impedance

8Ω

Power Rating

39

RMS Power Handling3

250 W (2 hours IEC)

Recommended Max Amp Power

500 W RMS

Sensitivity

94 dB, 2.83 V, 1 m, half space (2π)

Transformers

39

Type

Custom low distortion laminated core, wide bandwidth design

Taps

70V: 200, 100, 50, 25 W / 100V: 200, 100, 15 W /
8Ω selected by switch

Environmental

Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray and dust; IEC 60529
IP-X4 splash rating

Enclosure

39

Material

Marine grade plywood, ABS, steel grille

Finish

Textured black paint

Grille

Painted steel

Connectors

4 position barrier strip; 2 in / 2 out

Weight - Net / Shipping

43 lb (19.5 kg) / 55 lb (25 kg)

Mounting Hardware (included)

Top

Black powder coated steel yoke with attachment hardware
Black zinc coated forged shoulder steel M6 eyebolts
Black powder coated steel shear plates with attachment hardware
Black rubber feet with integral threaded bolt

1) All frequency ranges specified refer to measured free field response.
2) Calculated SPL at 1m, speaker operating at rated RMS power with pink noise within specified frequency range
3) Maximum input power tested in accordance with IEC 268-5 recommendations, 50 Hz – 20 kHz band limiting, 6 dB signal crest factor.

4.9"
125 mm

Front

Top

Yoke Mount Only
1.1" / 28 mm
0.5" / 13 mm
0.7"
18 mm

8"
203 mm

2.5" / 64 mm
5" / 127 mm
15.75"
400 mm

Top

15.9"
405 mm

Side

Specifications subject to change without notice.
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QSC TouchMix

TouchMix-8 Technical Drawing
13.1 in (333 mm)

Accessory
Only

TouchMix-8 | TouchMix-16
Features
• TM-16 with 20 full-function inputs
(16 mic/line, 2 stereo line)
• TM-8 with 12 full-function inputs
(8 mic/line, 2 stereo line)
• 4-band full parametric EQ,
variable high-pass and low-pass
filters on all input channels.
• Gate and compressor on all input
channels.
• 4 professional quality stereo DSP
effects plus a pitch corrector.

• 8 DCA and 8 Mute groups.
• Color, capacitive touch screen
graphical user interface combined
with hardware controls for fast
and intuitive operation.
• Wizards, info and preset libraries
assist the user with channel
setup, proper gain adjustment,
effects selection and more.
• Monitor mixes: TM-16, 6 mono
plus 2 stereo, TM-8, 4 mono.
• Drives wired In Ear Monitors
(IEM) directly.
• Direct to hard-drive recording and
playback of multi-track wave files.
Capable of recording all input
channels plus a user-selected
stereo output pair.
• Remote control via mobile
devices. Wi-Fi interface included.

Phones
Cue / Monitor

Aux 3/4

Right

QSC TouchMix mixers are designed for
musicians, production professionals and live
performance venues that need the power
and capability of a large “concert” mixing
console in a compact, affordable and easy
to use form. TouchMix-8 and TouchMix-16
mixers have the functionality to satisfy
demanding professionals combined with a
range of features and functions that help the
less experienced user achieve quality results.
A breakthrough in innovation and digital
mixer design, TouchMix is the result of a
remarkable collaboration between QSC and
industry icons Greg Mackie and Peter Watts
(M&W Pro Audio Ltd.) TouchMix not only
resets the bar for performance and value,
but also redefines the user experience for
both professionals and novices alike.

sound engineers spent months working
with musicians, all manner of instruments,
popular microphones and pickups and
multiple speaker systems to develop a library
of settings that are specifically designed for
live sound reinforcement. In addition, the
onboard Effects Wizard guides you through
the selection and assignment of appropriate
effects while the Gain Wizard continuously
monitors and displays input clipping, allowing
you to focus on your performance. The
TouchMix also comes with a comprehensive
library of complete Mixer Scenes to get
you started. User scenes may be stored or
recalled from either internal or USB memory
and at the user’s option, scenes may include
or omit main and auxiliary mix levels.

Aux 1

Aux 2

Aux 3

Aux 4

4

Left

Main Left

Main Right

3

Professional live sound reinforcement
engineers have come to expect functionality
such as four bands of fully parametric
EQ, variable high and low-pass filters,
compressors and gates on every channel.
They rely on multiple, high quality digital
effects. They expect equalization, limiting and
delay on all the outputs as well as the control
that DCA and mute groups provide. And
they expect pristine audio quality throughout
the audio path of the mixer, including lowdistortion, class-A microphone preamps and
professional grade converters for all inputs
and outputs. With TouchMix’s, “no asterisk”
specifications, there are no tradeoffs – just
great performance.

TouchMix-8
2

1

3

4

5

6

7

8
Stereo In

Fast, Professional Results for Everyone
Digital cameras have ‘point and shoot’
features to help casual users achieve results
approaching those of skilled photographers.
At the same time, these cameras offer all the
features an advanced photographer wants.
With this in mind, the TouchMix design team
set out to create a mixer that does for live
sound what ‘point and shoot’ technology
has done for photography. Many TouchMix
functions such as EQ, compressors, gates
and limiters offer you a choice of Advanced
Mode operation that offers total control over
all parameters or Simple Mode that provides
only the most essential controls.
There’s also a comprehensive library of
Channel Presets. These are not typical,
generic, one-size-fits-all settings developed
in a recording studio. Experienced, live

TouchMix may also be controlled remotely by
means of Wi-Fi connection to wireless iOS
devices. The available Remote Control App
controls all mixer parameters and the mixer
includes a WiFi adapter that creates the
network connection between the mixer and
the hand-held device. No external network
hardware is required.
To sound their best, musicians need to hear
themselves. With four (TouchMix-8) or ten
(TouchMix-16) auxiliary output channels,
TouchMix has ample stage monitor mixing
capability. Both models have the ability
to drive multiple, wired stereo in-ear
monitors directly.
TouchMix is also capable of direct recording
to an external USB hard drive – no
external computer is required. All inputs plus
a stereo mix are created in 32-bitbroadcast
wave format. Tracks can also be played back
on the mixer or imported into most DAW
software for over-dubs and post production.
Finally, the TouchMix comes complete with
its own padded carrying case, for transport
and protection. Wherever your music takes
you, the TouchMix will be there, ready to take
the stage to help you achieve the most ideal
sound for your audience.

Stereo In

9/10

11/12

Instrument

1

2
Trim

TouchMix mixers are completely selfcontained. They require no external PC or
video display. The graphic, color touchscreen provides display of and access to
mix parameters. Mixer parameters may be
adjusted on the screen or via the physical
rotary encoder. Frequently used functions
can be accessed or controlled using hardware
buttons.

1

Phones

3
Trim

4
Trim

5
Trim

6
Trim

7
Trim

Phantom

8
Trim

Trim

Compact and Complete
“Big Mixer” Features and Specifications

2

Home

Standby

+48V

FX
Mute

Info

Mute
Groups

Cue/
Monitor

Wizard

Aux 3/4

U2
User

Menu

U3

0

User

U4

U1

Record/
Play

Press for f ine

9.6 in (245 mm)

• 1/3 octave graphic equalization,
limiters, delay and notch filters on
main and aux. outputs.

Power

2.2 in (56 mm)

USB

TouchMix
Compact Digital Mixer
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TouchMix-16 Technical Drawing

TouchMix-8 | TouchMix-16 Specifications
TouchMix-8

14.2 in (360 mm)

Main Right

Main Left

Aux 6

Aux 5

Aux 4

Aux 3

Aux 2

Aux 1

2.3 in (58 mm)

Talkback

Power
Accessory
Only

USB

Aux 1

Aux 2

Aux 3

Aux 4

Aux 5

Aux 6

Main Left

Main Right

Talkback

TouchMix-16
1

2

3

4

5

6

7

8

Stereo In

Stereo In

17/18

9

10

11

12

13

14

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Trim

Trim

Trim

Trim

Trim

Trim

Trim

Aux Out

Cue

Monitor

9/10

Phantom

+48V

Standby

Wizard

Trim

Aux

11.5 in (291 mm)

2

Aux Out

7/8

16

1

19/20

Info

FX
Mute

Mute
Groups

Talkback
Phones

User

0

U2

Menu
Record/
Play

Talk

Monitor

User

U3

User

User

U1

U4

Press for f ine

TouchMix-16

DIsplay (both models)

6.1” x 3.5” (156mm x 90mm) color TFT, touch sensing.

Inputs (Mic/Line)

12 Total:
4, XLR/TRS combo
4, XLR
2 Stereo, 1/4” TRS

20 Total:
4, XLR/TRS combo
12, XLR
2 Stereo, 1/4” TRS

Input (Talkback)

N/A

1, XLR

Outputs

2 Main, XLR, line-level
4 Auxes, XLR, line-level
1 Stereo TRS, (Line or In Ear Monitor, 16 ohm min. impedance)
1 Stereo Cue, TRS, (Line or headphone, 16 ohm min. impedance)

2 Main XLR, line-level
6 Auxes: XLR, line-level
2 Stereo auxes: TRS, (Line or In Ear Monitor, 16 ohm min. impedance)
1 Stereo Monitor, TRS, (Line or headphone, 16 ohm min. impedance)
1 Stereo Cue, TRS, (Line or headphone, 16 ohm min. impedance)

Mic & Line Input Channel Processing

4-band parametric EQ with Hi/Low shelving option • variable 24db/octave Low-cut & High-cut filters • Gate • Compressor

2-Track (USB) & FX Return Processing

2-band shelving EQ • variable 24db/octave Low-cut • Gate • Compressor

Output Channel Processing

Main outputs and auxes 1–6: 1/3 octave GEQ • Limiter • 4 full-frequency notch filters • Variable 18dB/oct Low-cut and High-cut filters
Auxes 7/8 & 9/10 (TM-16 only): 4-band PEQ, Limiter • Additional variable 18dB/oct Low-cut and High-cut filters

Recording 1

14 tracks, requires USB 3.0 HD • FAT32 format • minimum 7800 RPM

Groups

8 DCA groups (with mutes) • 8 Mute groups

22 tracks, requires USB 3.0 HD • FAT32 format • minimum 7800 RPM

Cue

Selectable AFL or PFL

Effects

4 professional effects engines configurable as reverb (2 types) • pitch shift • mono delay • stereo delay • chorus.
1 Pitch Correct (assignable to any mono input channel)

Scene and Preset Memory

Scenes: 130 user-defined scenes, including all mixer parameters may be stored internally or on FAT32 formatted USB
Channel and FX Presets: 130 user-defined channel presets and 130 FX presets may be stored internally or on FAT32 formatted USB

External Control 2

iOS TouchMix app for iPad, iPad mini, iPad Air. Control via Wi-Fi provides access to all mixer functions. Requires iOS 6 or higher.

Wi-Fi 3

USB Wi-Fi adapter included

Dimensions (HWD)

56 mm x 333 mm x 245 mm
2.2” x 13.1” x 9.6”

58 mm x 360 mm x 291 mm
2.3” x 14.2” x 11.5”

Weight

4.3 lb (1.95 kg)

5.9 lb (2.98 kg)

Line Voltage Requirements

100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Sampling Frequency

Selectable 44.1kHz or 48kHz

Internal Processing

32-bit floating point

Latency

<1.6msec, any input to any output

THD

<0.005%, +4 dBu, 20 Hz - 20 kHz, unity gain, any input to any output

Frequency Response

20 Hz - 20 kHz +/-0.5 dB, any input to any output

Dynamic Range

105 dB

Equivalent Input Noise

-126 dBu

Residual Output Noise

-86 dBu

Crosstalk

-80 dB

S/N Ratio

-94 dB

Maximum Input Level

+16 dBu (Mic/Line inputs, XLR), +26 dBu (Mic/Line inputs, TRS), +22 dBu (Stereo inputs)

Phantom Power

48V, individually switchable per channel

Included Accessories

USB WiFI adapter, Soft Carrying Case, Power Supply

1 A list of drives that have been validated by QSC may be found at qsc.com. The hard-drive market is huge and continuously changing so there are many drives QSC
has not validated that will work Always test a new drive before using it for a critical session. Minimum requirement is USB 3.0 HD, SSD or 7800 RPM, FAT32 format.
2 The TouchMix App requires iOS 6 or higher.
3 Use only the Wi-Fi adapter supplied with your mixer.

Specifications subject to change without notice.
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ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Dades de l’obra
Tipus d’obra:
Museïtzació Castell de Castelldefels
Emplaçament:
Castell de Castelldefels
Plaça del Castell, s/n, 08860 Castelldefels, Barcelona
Superfície construïda:
Superficie útil Castell: 1.549,8m2
Superfície aproximada de l’espai de museïtzació: 800m2
Promotor:
Ajuntament de Castelldefels
Autor/s del Projecte d’execució:
Produccions Culturals Transversal
Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Produccions Culturals Transversal
Dades tècniques de l’emplaçament
Topografia:
No afecta al projecte
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
No afecta al projecte
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn:
No afecta al projecte
Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:
No afecta al projecte
Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres:
No afecta al projecte
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra
3. Identificació dels riscos
3.01. Mitjans i maquinaria
3.02. Treballs previs
3.03.Enderrocs
3.04. Moviments de terres i excavacions
3.05. Fonaments
3.06. Estructura
3.07. Ram de paleta
3.08. Coberta
3.09. Revestiments i acabats
3.10. Instal·lacions
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex II del RD 1627/1997)
5. Mesures de prevenció i protecció
5.01. Mesures de protecció col·lectiva
5.02. Mesures de protecció individual
5.03. Mesures de protecció a tercers
6. Primers auxilis
7. Normativa aplicable
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per
dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el
qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra
pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no
n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions
Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració.
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d’Incidències pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d’Incidències
hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin
la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent
per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als
sots-contractistes (art. 11è).

2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció
preventiva recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de
l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors
- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i
substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes
- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps
efectiu que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
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- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o
activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són
els següents:
L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents principis generals:
- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l’origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l’evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir
a les zones de risc greu i específic
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que
es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball,
l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables
a l’obra establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre,
s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra,
tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada
moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
3.01. Mitjans i maquinaria
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua,
llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
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- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
3.02. Treballs previs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua,
llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.03.Enderrocs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua,
llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l’estructura

- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació i baixada de runes
3.04. Moviments de terres i excavacions
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua,
llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
3.05. Fonaments
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua,
llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
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-

Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d’encofrats
Fallides de recalçaments
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.06. Estructura
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua,
llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d’encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats de l’accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.08. Coberta
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua,
llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes de pals i antenes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.07. Ram de paleta
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs

3.09. Revestiments i acabats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
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- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
3.10. Instal·lacions
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua,
llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre-esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos
especials (Annex II del RD 1627/1997)
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc
de treball
- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un

-

risc d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut
dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió
Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió
Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit
Treballs que impliquin l’ús d’explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats
pesats

5. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les
individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de
protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
5.01. Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre
les diferents feines i circulacions dins l’obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant
a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les
tasques de càrrega i descàrrega
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- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions
aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció,
frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real
dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de
protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes,
lones)
- Ús de canalitzacions d›evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d›escales de mà, plataformes de treball i bastides
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
5.02. Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció
de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció
caldrà establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el
cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de mandils
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari
en els treballs amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire
5.03. Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament
envaeixi la calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin
entrar
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra
com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les
tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real
dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes,
lones)

6. Primers auxilis
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la
normativa vigent.
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als
quals s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra
i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels
possibles accidentats.
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7. Normativa aplicable
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)
RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997
RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRU- RD 604 / 2006
EBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVEN- (BOE 29/05/2006)
CIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RD 487/1997
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS (BOE 23/04/1997)
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RE- R.D. 773/1997.
LATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
(BOE: 12/06/97)
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN RD 486/1997, 14 de abril
LOS LUGARES DE TRABAJO
(BOE: 23/04/1997)
En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD
1627/1997 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica
i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001
(BOE: 21/06/01)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO O. de 20 de mayo de 1952
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE
LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correcció
d’errades: BOE: 17/10/70
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM
2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y
MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril de 1990
(BOE: 24/04/90))

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d’errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S’APROVA EL MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN
OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS
MECÁNICOS

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS
CONTRA AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75
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Amid

Preu ut

Import

00_EXTERIOR

14.624,00

Físic

14.624,00

Àmbit 0.1 - Senyalètica exterior

6,00

1.600,00

9.600,00

Catenàries. Postes Catenària amb cinta retràctil.

6,00

144,00

864,00

Tòtem. Senyalització construïda amb planxes metàl·liques plegades, simulant full de pergamí amb mides de 190cm
(alç) x 70 cm (amp). S’aplicarà un pintat al forn (color a definir) i gràfica. Disseny gràfic inclòs.

2,00

2.080,00

4.160,00

Tòtem. Senyalització construïda amb planxes metàl·liques plegades, simulant full de pergamí amb mides de 190cm
(alç) x 70 cm (amp). S’aplicarà un pintat al forn (color a definir) i gràfica. Disseny gràfic inclòs.

Àmbit 0.2 - Pati interior

01_RECEPCIÓ - ENTRADA

15.440,00

Físic

10.400,00

Àmbit 1.1 - Recepció
1.1.1 Conjunt moble taulell de recepció planta en forma Z (mides i forma segons plànols), construït amb taulers de
melamina (color a definir), format per dues taules de treball amb alçada de 75 cm d’alçada amb un gruix de tauler
de 6 cm, moble d’unió construït amb melamina de 19 de gruix , separació central, dos prestatges centrals i el sobre,
conjunt de 3 taulers de melamina amb un gruix de 6 cm col·locats segons plànol. Situat a part dreta del taulell s’hi
incorporarà mostrador alt de 120 cm d’alçada construït amb el cos de melamina i frontal de MDF amb dibuix fressat i
lacat del mateix color que la resta del mostrador.

1,00

4.800,00

4.800,00

1.1.2 Conjunt de 2 mobles expositors construïts amb melamina (color a definir) de 19mm cantellejat amb PVC de
1,5mm, amb mides aprox de 100 cm (amp) X 40 cm (prof) X 180 cm (alç), 3 prestatges de vidre 5+5 cp amb cremallera lateral per la regulació d’alçada, 1 prestatge de melamina de 30 mm de gruix (color a definir) cantellejat amb
PVC de 2mm, tapetes laterals a la part frontal de 6 cm d’amplada i lluminària lineal LED amb perfil d’alumini 45º
i protector difusor. 1 moble expositor construït amb melamina (color a definir) de 19mm cantellejat amb PVC de
1,5mm, amb mides aprox de 100 cm (amp) X 40 cm (prof) X 180 cm (alç), 3 prestatges de vidre 5+5 cp amb cremallera lateral per la regulació d’alçada, 1 prestatge de melamina de 30 mm de gruix (color a definir) cantellejat amb
PVC de 2mm , tapetes laterals a la part frontal de 6 cm d’amplada, lluminària lineal LED amb perfil d’alumini 45º i
protector difusor i 2 portes de vidre 3+3 cp amb frontisses de vitrina pivotants i pany de vitrina. Tapeta lateral dret
per ajustatge a la paret de 31 cm d’amplada del alçada = mobles expositors i tapeta lateral esquerra per ajustatge a
la paret formant cantonera amb mides aprox de 31 cm d’amplada i 27 cm de profunditat.

1,00

3.200,00

3.200,00

1.1.3 Pintat de moble existent

1,00

240,00

240,00
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1.1.4 Moble per a audioguies construït amb melamina (color a definir) de 19mm cantellejat amb PVC de 2mm, amb
mides aprox de 145 cm (amp) X 30 cm (prof) X 180 cm (alç) amb 5 unitats de safates de càrrega mod OP6.

1,00

1.520,00

1.520,00

1.1.5 Moble auxiliar construïts amb melamina (color a definir) de 19mm cantellejat amb PVC de 1,5mm, amb mides
aprox de 110 cm (amp) X 30 cm (prof) X 75 cm (alç) amb , separació central, dos prestatges de melamina amb cremallera lateral per la regulació d’alçada, dues portes batents amb sistema d’obertura tipus toca-toca amb panys de
tancament.

1,00

640,00

640,00

5.040,00

Tecnologia

Àmbit 1.1 - Recepció

1,00

320,00

320,00

Monitor tàctil infraroig 43” 24/7 450cd Full HD Philips 43BDL4051T

1,00

1.600,00

1.600,00

Ordinador entrada dades amb windows i programari gestió dades personals, enviament de resultats i enquesta
satisfacció

1,00

1.280,00

1.280,00

Ordinador PC torre per a gestió amb windows i programari de gestió

1,00

800,00

800,00

Periferics PC: Monitor, teclat, ratolí...

1,00

320,00

320,00

Impressora multifunció escàner A4

1,00

160,00

160,00

1.1.1 Telefonia. Telèfon per a recepció. No inclou contractació ni manteniment de la línia telefònica.

1,00

160,00

160,00

1.1.2 Sistema il·luminació - Perfileria LED moble, inclou tira de LED, accesoris i font d’alimentació regulable (metre)

5,00

80,00

400,00

1.1.0 Sistema wifi - Punt d’accés wifi múltiples SSID
1.1.1 Sistema informàtic - adquisició de dades

1.1.1 Sistema informàtic - Ordinador gestió

02_PLANTA BAIXA. TUNEL I ENTRADA CAVALLERISES

27.146,72

8.510,38

Físic

Àmbit 2.2
2.2.0 Tancament
Construcció de paraments de plaques de cartró-guix (tipus Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat
formant parets de 10 cm de gruix amb una alçada total de 250cm, formant cancell d’accés a àmbit 1:
Parament d’accés de 160cm (amp) X 250cm (alç) amb obertura de 90cm (amp) X 220cm (alç) = 4,00 m2
Parament corbat amb radi interior de 212 cm amb mides de de 327cm (amp) X 250cm (alç) = 8,18 m2
Parament de 65cm (amp) X 250cm (alç) amb nínxol per col·locar comptador de l’espai immersió = 1,65 m2
Parament de sortida d’àmbit 3 de 150cm (amp) X 250cm (alç) amb obertura de 100cm (amp) X 220cm (alç) = 3,75
m2

13,87

56,00

776,72

Construcció de sostre de plaques de cartró-guix (tipus Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat, col·locat a zona cancell d’accés a àmbit 1= 3,50 m2.

3,50

43,20

151,20
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25,21

10,40

262,18

Pintat de sostre del cancell amb amb dues capes pintura plàstica mate color a definir= 3,50 m2.

3,50

10,40

36,40

2.2.1 Construcció de rampa d’accés a l’àmbit 1 de planta irregular, amb fusta de pi Flandes o avet encadellat amb
acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet (color a definir) clavat sobre estructura de rastells de pi adaptada i
ajustada a parets del cancell. (Veure Plànols) = 3,50 m2.

1,00

3.120,00

3.120,00

Portes tematitzades preparades per obertura automàtica. Subministrament i col·locació de bastiment i dues portes
de quarterons batents de fusta de pi acabat tenyit i envernissat, amb ferratges preparats per obertura automàtica
sincronitzada amb el show de l’espai immersió

1,00

1.280,00

1.280,00

Motor per doble fulla amb braços

1,00

1.826,98

1.826,98

Bateries per falta de subministrament elèctric

2,00

148,45

296,90

Muntatge de motor i braços

1,00

280,00

280,00

2.2.2 Cortinatge de sortida

1,00

480,00

480,00

Pintat de parets noves de Pladur de interiors i exteriors del cancell amb dues capes de pintura plàstica mate color a
definir= 25,21 m2.

2.2.1 Portes automàtiques

17.836,35

Tecnologia

Àmbit 2.2 - Entrada espai 3
2.2.1 Sistema il·luminació - Fanal ambientació vaixell
Fanal turc 70 x 30 cm mecanitzat amb portalàmpades i vidres vinilats. Reproducció funcional de fanalet de galera,
inclou instal·lació interior de lluminària (la llum simularà flama).

1,00

240,00

240,00

Lampada efecte foc amb portalàmpades

1,00

80,00

80,00

Monitor 22 polzades FullHD amb entrada de vídeo HDMI Philips V-line 223V5LHSB2

1,00

90,00

90,00

Suport monitor regulable CHIEF FTR4100

1,00

45,00

45,00

Reproductor controlable per xarxa FullHD Brightsign LS423

1,00

250,00

250,00

Moble Rack SOIMER DOMOS 42 unitats amb safates, guies i accesoris

1,00

1.600,00

1.600,00

Sistema protecció corrent continua SAI 1000W Line-Interactive SPS.1000.ADV RT

1,00

330,00

330,00

Autòmata de control programable amb doble xarxa Creston CP3N

1,00

2.694,00

2.694,00

Switch 16 ports amb velocitat fins a 1GB DLINK DGS-1016D

3,00

58,00

174,00

Controladora il·l uminació DMX Lanbox LCX

1,00

450,00

450,00

Repartidor de senyal DMX Splitter de 8 sortides JNR-DMX SPLITTER 1 IN - 8 OUT

1,00

154,00

154,00

Dimmer de 12 canals controlable per DMX TINHAO DIMMER AT 2000 R

1,00

1.660,00

1.660,00

2.2.1 Sistema monitors - Compte enrere

Àmbit 2.3 - Sala rack
2.3.1 Rack
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Ordinador de control industrial enrackable Advantech amb Windows 10

1,00

1.398,61

1.398,61

Monitor 19” FullHD , teclat i ratolí

1,00

200,00

200,00

Sistema de router i tallafocs

1,00

1.280,00

1.280,00

Etapa de potencia SO 4 canals 100W QSC SPA4-100

2,00

979,58

1.959,16

Taula de so amb 8 canals DSP QSC TM-8

1,00

1.209,58

1.209,58

Components de protecció elèctrica, muntatge i integració del quadre

1,00

3.200,00

3.200,00

Controladora de relé Creston DIN 8SW8

2,00

302,00

604,00

Font d’alimentació Creston DIN PWS60

1,00

218,00

218,00

2.3.2 Quadre llums

800,00

Continguts

Audiovisual
2.2.1 Monitor compte enrere. Producció vídeo. Inclou guió i dissey gràfic.

1,00

800,00

800,00

03_PLANTA BAIXA. ZONA INMERSIVA

168.958,97

68.235,87

Físic

Àmbit 3.1
3.1.0 Construcció de tarima flotant alçada aprox de 20 cm (= que la tarima elevadora):
Col·locació d’encadellat de fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet (color a
definir) sobre plataforma elevadora. Perimetralment a la sala s’hi col·locarà registre de taula de fusta de pi Flandes
o avet, acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet (color a definir), base estructural amb rastellat de taulons
de pi adaptats al terra de la sala i ajustada a parets. Perímetre interior del rastrells amb tapeta ajustada a terra i s’hi
col·locarà una junta de goma amb raspall ajustada a plataforma mòbil.

1,00

3.120,00

3.120,00

3.1.0 Balustrada de tancament de 100cm d’alçada col·locada per llum de l’obertura entre àmbit 3.1 i 3.4, formada per
passamà, base i barrots tornejats de 10cm de gruix, separats entre ells +/- 23 cm tot amb fusta de pi Flandes o avet,
acabat tenyit i envernissat, la barana està formada per un tram fix de 330 cm. (Veure Plànols).

1,00

640,00

640,00

3.1.0 Reducció de l’obertura de l’arc entre àmbits 3.1 i 3.2 i adequació per col·locar-hi cortina d’obertura automàtica
i sincronitzada a projecció: llindar decoratiu postís ajustat a la volta existent i polsera amb una amplada del 50%
de l’obertura de llum de l’arc, construït amb esquelet interior de fusta i recobriment d’encadellat amb fusta de pi
Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, la part inferior del llindar s’hi farà un calça per encastar-hi guia de sistema
d’obertura de cortina.

1,00

1.488,00

1.488,00

1,00

32.000,00

32.000,00

3.1.2 Sistema hidràulic
Sistema hidràulic. Tarima elevadora pivotant, (construïda segons plànols enginyeria). Es construirà amb base
d’estructura de ferro, sistema d’elevació hidràulic sincronitzat amb projecció (escena segona: Salpant d’Alger).
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1,00

1.600,00

1.600,00

Barama de seguretat. Barana de seguretat de 100cm d’alçada col·locada perimetralment a la tarima elevadora
pivotant, formada per passamà, base i barrots tornejats de 10cm de gruix, separats entre ells +/- 23 cm tot amb
fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, la barana està formada per tres trams fixes 2 unitats de 450
cm, 1 unitat de 300 cm i dos trams de 200 cm mòbils corredors amb sistema automàtic i sincronitzada la projecció.
(Veure Plànols).

1,00

1.600,00

1.600,00

Motorització de l’obertura de barana de tancament

2,00

1.200,00

2.400,00

3.1.2 Pantalla de projecció tèxtil, simulant vela de vaixell. 10 m2 (col·locada en àmbit 3.4)

1,00

720,00

720,00

3.1.3 Cortinatge amb obertura motoritzada controlat per la programació museogràfica. Cortina acústica color a
definir, amb sistema de carril motoritzat amb obertura i tancament sincronitzat amb programació museogràfica de
l’àmbit 3.1. mides d’obertura 220cm ampl x 270cm alç.

1,00

1.760,00

1.760,00

3.2.0 Construcció de tarima col·locada sobre base estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra de
la sala i ajustada a parets, alçada aprox de 20 cm. Perimetralment a la sala s’hi construirà un emmarcat de 30 cm
d’amplada, registrable amb taula de pi Flandes o avet. A l’interior de l’emmarcat de la tarima s’hi col·locarà encadellat de fusta de pi Flandes o avet. Tota la tarima acabada amb tenyit i envernissada amb vernís de parquet (color a
definir). 34,44 m2

1,00

3.760,00

3.760,00

3.2.0 Llindar decoratiu postís ajustat a la volta de l’arc entre àmbits 3.2 i 3.3, construït amb esquelet interior de fusta
i recobriment d’encadellat amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, la part inferior del llindar s’hi
farà un calça per encastar-hi guia de sistema d’obertura de cortina.

1,00

1.328,00

1.328,00

3.2.1 cofres atrezzo. Cofres tematitzats interior i exteriorment amb motius pirates inclou conjunt d’elements varis
d’atrezzo. Botes d’aigua, tematitzades d’època pirata

4,00

320,00

1.280,00

3.2.2 Cortinatge amb obertura motoritzada controlat per la programació museogràfica. Cortina acústica color a
definir, amb sistema de carril motoritzat amb obertura i tancament sincronitzat a projecció de l’àmbit 3.2. mides
d’obertura 320cm ampl X 270cm alç.

1,00

1.760,00

1.760,00

1,00

3.568,00

3.568,00

Llibreria prestatgeria tematitzada amb estètica de galera pirata d’època inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo.

1,00

800,00

800,00

Baguls tematitzats interior i exteriorment amb motius pirates inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo.

1,00

528,00

528,00

3.3.0 Tancament de l’obertura de la finestra amb tauler MDF pintat amb franquícia perimetral de 2 cm.

1,00

80,00

80,00

1,00

960,00

960,00

Moble tematitzat tipus caixa de bodega de vaixell pirata, per ocultar motor del sistema hidràulic de la tarima elevadora del l’àmbit 3.1 l’estructura de la Caixa serà de melamina color negre amb aïllament acústic, sistema de tancament amb porta batent amb clau. Les mides de la caixa dependrà del motor a instal·lar-hi.
3.1.2 Barana seguretat motoritzada

Àmbit 3.2

Àmbit 3.3
3.3.0 Construcció de tarima col·locada sobre base estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra de
la sala i ajustada a parets, alçada aprox de 20 cm. Perimetralment a la sala s’hi construirà un emmarcat de 30 cm
d’amplada, registrable amb taula de pi Flandes o avet. A l’interior de l’emmarcat de la tarima s’hi col·locarà encadellat de fusta de pi Flandes o avet. Tota la tarima acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet ( color a definir).
19,82 m2
3.3.0 Mobiliari i attrezzo

3.3.1 Mobiliari i attrezzo
Escriptori tematitzat amb estètica de galera pirata d’època amb sistema de projecció hologràfic inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo.
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Cadira tematitzada

1,00

720,00

720,00

3.3.1 Metacrilat per a projecció efecte holograma.

1,00

80,00

80,00

1,00

3.568,00

3.568,00

Construcció de rampa de sortida d’àmbit 3.4 de planta irregular, amb fusta de pi Flandes o avet encadellat amb acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet ( color a definir) clavat sobre estructura de rastells de pi.= 2,16 m2

1,00

288,00

288,00

Balustrada de tancament de 100cm d’alçada col·locada per llum de l’obertura entre àmbit 3.4 i àmbit 4, formada
per passamà, base i barrots tornejats de 10cm de gruix, separats entre ells +/- 23 cm tot amb fusta de pi Flandes o
avet, acabat tenyit i envernissat, la balustrada està formada per dos trams fixos de 75 cm. que es col·locaran en dues
bandes de la rampa.

1,00

632,00

632,00

3.4.0 tancament obertura finestra

1,00

80,00

80,00

Portes tematitzades preparades per obertura automàtica. Subministrament i col·locació de pòrtic metàl·lic i dues
portes batents automàtiques sincronitzades amb el show de l’espai immersiu. Aquestes portes seran metàl·liques i
incorporaran tractament acústic.

1,00

1.072,00

1.072,00

Motor per doble fulla amb braços

1,00

1.826,98

1.826,98

Bateries d’emergència per falta de subministrament elèctric

2,00

148,45

296,90

Muntatge de motor i braços

1,00

280,00

280,00

Àmbit 3.4
3.4.0 Construcció de tarima col·locada sobre base estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra de
la sala i ajustada a parets, alçada aprox de 20 cm. Perimetralment a la sala s’hi construirà un emmarcat de 30 cm
d’amplada, registrable amb taula de pi Flandes o avet. A l’interior de l’emmarcat de la tarima s’hi col·locarà encadellat de fusta de pi Flandes o avet. Tota la tarima acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet ( color a definir).
19,43 m2
3.4.0 Rampa de sortida

3.4.2 Portes automàtiques

57.523,10

Tecnologia

3.0.1 Sistema de so
Altaveus - QSC 50W AD-S4T

6,00

177,09

1.062,54

Subwoofer - QSC AD-S28TW

1,00

735,20

735,20

Carril trifàsic amb control DMX de 3 metres amb accesoris i sistema d’anclatge

1,00

250,00

250,00

Focus 10W controlable a través de DMX CLS REVO Compact DMX

4,00

420,00

1.680,00

Projector òptiques intercanviables 5500lm WUXGA EPSON EB-7400U

1,00

3.173,56

3.173,56

Òptica curta distància 0,6-08 EPSON ELPLU03

1,00

3.018,75

3.018,75

Àmbit 3.1
3.1.0 Sistema il·luminació

3.1.1 Sistema projecció
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Suport projector a sostre per a projecció cenital

1,00

150,00

150,00

Reproductor controlable per xarxa 4K Brightsign XD223

1,00

450,00

450,00

Projector òptiques intercanviables 5500lm WUXGA EPSON EB-7400U

1,00

3.173,56

3.173,56

Suport projector a sostre per a projecció frontal

1,00

150,00

150,00

Òptica curta distància 0,6-08 EPSON ELPLU03

1,00

3.018,75

3.018,75

Reproductor controlable per xarxa 4K Brightsign XD223

1,00

450,00

450,00

3,00

250,00

750,00

10,00

420,00

4.200,00

Fanal turc 70 x 30 cm mecanitzat amb portalàmpades i vidres vinilats. Reproducció funcional de fanalet de galera,
inclou instal·lació interior de lluminària (la llum simularà flama).

1,00

240,00

240,00

Lampada efecte foc

1,00

80,00

80,00

Projector òptiques intercanviables 5500lm WUXGA EPSON EB-7400U

1,00

3.173,56

3.173,56

Suport projector a sostre per a projecció frontal

1,00

150,00

150,00

Òptica curta distància 0,6-08 EPSON ELPLU03

1,00

3.018,75

3.018,75

Projector ultracurta distància 4000lm WUXGA EPSON EB-700U

3,00

2.801,53

8.404,59

Suport projector ultracurta distància a paret CHIEF WP22US

3,00

175,00

525,00

Reproductor controlable per xarxa 4K Brightsign XD223

4,00

450,00

1.800,00

2,00

250,00

500,00

11,00

420,00

4.620,00

Fanal turc 70 x 30 cm mecanitzat amb portalàmpades i vidres vinilats. Reproducció funcional de fanalet de galera,
inclou instal·lació interior de lluminària (la llum simularà flama).

2,00

240,00

480,00

Lampada efecte foc amb portalàmpades

2,00

80,00

160,00

Projector ultracurta distància 4000lm WUXGA EPSON EB-700U

1,00

2.801,53

2.801,53

Reproductor controlable per xarxa 4K Brightsign XD223

1,00

450,00

450,00

3.1.2 Sistema projecció

Àmbit 3.2
3.2.0 Sistema il·luminació
Carril trifàsic amb control DMX de 3 metres amb accesoris i sistema d’anclatge
Focus 10W controlable a través de DMX CLS REVO Compact DMX

3.2.1 Sistema projecció

Àmbit 3.3
3.3.0 Sistema il·luminació
Carril trifàsic amb control DMX de 3 metres amb accesoris i sistema d’anclatge
Focus 10W controlable a través de DMX CLS REVO Compact DMX
3.3.1 Sistema il·luminació

3.3.1 Sistema projecció

3.3.1 Sistema monitors
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Monitor 32 polzades 24/7 450cd/m2 FullHD 32BDL4050D

1,00

500,00

500,00

Suport monitor CHIEF LSM1U

1,00

175,00

175,00

1,00

350,00

350,00

Fanal turc 70 x 30 cm mecanitzat amb portalàmpades i vidres vinilats. Reproducció funcional de fanalet de Galera,
inclou instal·lació interior de lluminària. (la llum simularà flama)

2,00

240,00

480,00

Lampada efecte foc amb portalàmpades

2,00

80,00

160,00

Perfileria LED iluminació posterior vela, inclou tira de LED, accesoris i fonts d’alimentació DMX (metre)

5,00

80,00

400,00

Projector òptiques intercanviables 5500lm WUXGA EPSON EB-7400U

1,00

3.173,56

3.173,56

Suport projector a sostre per a projecció frontal

1,00

150,00

150,00

Òptica curta distància 0,6-08 EPSON ELPLU03

1,00

3.018,75

3.018,75

Reproductor controlable per xarxa 4K Brightsign XD223

1,00

450,00

450,00

Reproductor controlable per xarxa FullHD Brightsign HD223

Àmbit 3.4
3.4.0 Sistema il·luminació

3.4.1 Sistema projecció

43.200,00

Continguts

Audiovisuals
3.1.1 Vídeo zenital. Producció de vídeo. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

4.800,00

4.800,00

3.1.2 Vídeo vela. Producció de vídeo. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

9.600,00

9.600,00

3.2.1 Bodega. Producció de vídeo. Inclou guió, disseny gràfic…

4,00

2.400,00

9.600,00

3.3.1 Almirall Dragut. Producció de vídeo. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

9.600,00

9.600,00

3.4.1 Atac a Castelldefels - frontal. Producció de vídeo. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

8.000,00

8.000,00

3.4.1 Atac a Castelldefels - zenital. Producció de vídeo. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

1.600,00

1.600,00
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04_PLANTA BAIXA. ZONA INTERACTIUS

213.757,45

Físic

73.264,10

4.0.1 Tancament

34,00

56,00

1.904,00

15,75

43,20

680,40

68,00

10,40

707,20

15,75

10,40

163,80

panells acústics 1200x600

35,00

78,00

2.730,00

Sistema anclatge a sostre 4 anclatges + cable

35,00

58,50

2.047,50

1,00

240,00

240,00

14,00

120,00

1.680,00

4.2.1 Plataforma de melamina (color a definir) a 75 cm d’alçada amb frontal de 6 cm de gruix i planta semicircular,
ajustat a parets de sala, col·locat sobre base estructural construïda amb perfil metàl·lica, faldó frontal inferior de la
plataforma de MDF amb portes de 60x60 cm d’accés a AACC existent a sala, semilacat (color = melamina base) .
Galeria de 6 cm d’alçada colada a la part inferior de la plataforma per col·locar lluminària lineal de LEDs, amb sistema de dimerització. 6 unitats de potes tornejades tipus espiral. Bases rectangulars de melamina de 6 cm de gruix,
cantellats de 1,5 mm per encaixar pantalla de 19” i de recollida de peces, aquestes bases es col·locaran als extrems
de la plataforma.

1,00

4.528,00

4.528,00

4.2.1 Maqueta volumètrica reproduint la costa de Castelldefels, mecanitzada per la instal·lació d’elements d’interactivitat.

1,00

8.000,00

8.000,00

13,00

128,00

1.664,00

2,00

480,00

960,00

Construcció de paraments de plaques de cartró-guix (tipus Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat
formant parets de 10 cm de gruix amb una alçada total de 250cm, formant tancament de l’àmbit 4.0.1:
Parament corbat amb radi interior de 450 cm amb mides de 560 cm (amp) X 250cm (alç) = 14,00 m2
Parament d’accès a l’àmbit 4.0.1 de 375cm (amp) X 250cm (alç) amb obertura de 90cm (amp) X 220cm (alç) = 6,25
m2
Conjunt de parament de tancament amb reforç estructural per la col·locació de pantalles, mides 75/125/200*/150
cm (amp) X 250cm (alç) *col·locació de porta camuflada d’accés a l’espai tècnic = 13,75 m2
Construcció de sostre de plaques de cartró-guix (tipus Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat, col·locat a zona l’àmbit 4.0.1 = 15,75 m2
Pintat de parets noves de Pladur interiors i exteriors del tancament de l’àmbit 4.0.1:amb dues capes de pintura
plàstica mate color a definir= 68,00 m2
Pintat de sostre del tancament de l’àmbit 4.0.1:amb amb dues capes pintura plàstica mate color a definir= 15,75 m2
4.0.2 Sostres acústics

Àmbit 4.1
4.1.0 Cartell entrada
4.1.1 Aplicació de gràfica a parament corbat

Àmbit 4.2

4.2.1 Reproduccions torres interactives . Maquetes a escala de torres de vigia i defensa.
4.2.2 Banderoles. Senyalització amb impressió sobre tèxtil amb forma de banderola penjada del sostre de la sala.
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Àmbit 4.3
4.3.1 Mobiliari
Plataforma de melamina (color a definir) a 75 cm d’alçada amb frontal de 6 cm de gruix i planta semicircular, ajustat
a parets de sala, col·locat sobre base estructural construïda amb perfil metàl·lica, faldó frontal inferior de la plataforma de MDF amb portes de 60x60 cm d’accés a AACC existent a sala, semilacat (color = melamina base) . Galeria
de 6 cm d’alçada collada a la part inferior de la plataforma per col·locar lluminària lineal de LEDs, amb sistema de
dimerització. 6 unitats de potes tornejades tipus espiral. 3 Suport de pantalles de 55” construït amb perfil metàl·lic.

1,00

5.408,00

5.408,00

Tematització muralla. A la part posterior de la plataforma si construirà la reproducció volumètrica d’una muralla de
defensa.

1,00

480,00

480,00

4.3.1 Maqueta canó interactiu. 3 Conjunts de canó, tematitzats i interactius, amb base de peu i sistema de moviment
pivotant.

2,00

2.400,00

4.800,00

4.3.1 Maqueta visor interactiu. 3 Conjunts de visor , tematitzats i interactius, amb base de peu i sistema de moviment
pivotant.

2,00

1.600,00

3.200,00

4.3.2 Tòtem. Senyalització construïda amb planxes metàl·liques plegades, simulant full de pergamí amb mides de
190cm (alç) x 70 cm (amp). S’aplicarà un pintat al forn (color a definir) i gràfica. Disseny gràfic inclòs.

1,00

2.080,00

2.080,00

12,00

693,60

8.323,20

4.4.1 Sistema de Guies per pantalles de 19”

2,00

960,00

1.920,00

4.4.2 Tòtem. Senyalització construïda amb planxes metàl·liques plegades, simulant full de pergamí amb mides de
190cm (alç) x 70 cm (amp). S’aplicarà un pintat al forn (color a definir) i gràfica. Disseny gràfic inclòs.

2,00

2.080,00

4.160,00

Baguls d’atrezzo per pantalles. Caixes tematitzades interior i exteriorment amb motius pirates inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo. S’hi instal·larà braç telescòpic per ajudar a l’obertura i tancament de la caixa. A l’interior de la
tapa s’instal·larà pantalla

3,00

480,00

1.440,00

Atrezzo interior Baguls

1,00

120,00

120,00

Baguls d’atrezzo. 1 Caixa tematitzada exteriorment amb motius pirates inclou conjunt d’elements varis d’atrezzo.
Aqueta caixa no tindrà sistema d’obertura.

1,00

400,00

400,00

4.5.2 Senyalització amb impressió sobre tèxtil amb forma de banderola penjada del sostre de la sala.

1,00

480,00

480,00

4.6.2 Màstil suport pantalla. Pal de suport de pantalla, simulant pal de vaixell, format per: un peu metàl·lic amb platina circular i tub, pilar en forma de tronc cònic amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, l’interior del
pilar estarà foradat per passar cablejat, suport metàl·lic per instal·lar pantalla de 43”amb sistema de graduació de
l’angle, pilar mig en forma de tronc cònic amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, tub de ferro amb
dues anelles de ferro de 6 cm i pilar superior en forma de tronc cònic i tall final esbiaixat amb fusta de pi Flandes o
avet, acabat tenyit i envernissat. 2 Conjunts de corda d’espart gruixuda i anella de ferro de 6 cm collada a paret, la
corda unirà aquesta anella amb una de les anelles del pal.

1,00

800,00

800,00

4.6.2 Senyalització amb impressió sobre tèxtil amb forma de banderola penjada del sostre de la sala.

1,00

480,00

480,00

Àmbit 4.4
4.4.1 Panell gràfic col·locat a paret amb base de Dibond i estructura de perfil metàl·lic amb dues guies per sistema
mòbil de pantalles de 19”, mida aprox del panell de 595 cm (ampl) X 190 cm (alç). La base del panell es col·locarà a
70 cm d’alçada. La gràfica s’aplicarà amb impressió directe al Dibond.

Àmbit 4.5
4.5.1 Mobiliari i Attrezzo

Àmbit 4.6
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Àmbit 4.7
4.7.1 Construcció de paraments de plaques de cartró-guix (tipus Pladur o similar) amb estructura de ferro galvanitzat formant parets de 10 cm de gruix amb mides total de 150 cm (amp) X 250cm (alç) amb reforç estructural per
la col·locació de pantalla i ajustat a l’exterior corba de la paret del cancell amb tapetes laterals encolades = 3,75 m2.
Marc de quadre amb talla decorativa ajustat a pantalla, penjant a paret (color i acabat a definir).

2,00

504,00

1.008,00

4.7.2 Panell Gràfic Dibond

3,00

709,60

2.128,80

4.8.1 Balustrada de tancament de 100cm d’alçada, formada per passamà, base i barrots tornejats de 10cm de gruix,
separats entre ells +/- 23 cm tot amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, la barana està formada
per trams fixes de 70/60/60/70 cm, semicercles de radi interior de 100cm, amb cordes circulars de 473/397cm
(Veure Plànols).

1,00

3.611,20

3.611,20

4.8.1 Pal de suport pantalla, simulant pal de vaixell, format per: un peu metàl·lic amb platina circular i tub, pilar en
forma de tronc cònic amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, l’interior del pilar estarà foradat per
passar cablejat, suport metàl·lic per instal·lar pantalla de 43”amb sistema de graduació de l’angle, pilar mig en forma
de tronc cònic amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat, tub de ferro amb dues anelles de ferro de
6 cm i pilar superior en forma de tronc cònic i tall final esbiaixat amb fusta de pi Flandes o avet, acabat tenyit i envernissat. Conjunts de corda d’espart gruixuda i anella de ferro de 6 cm collada a paret, la corda unirà aquesta anella
amb una de les anelles del pal.

2,00

800,00

1.600,00

4.8.2 Senyalització amb impressió sobre tèxtil amb forma de banderola penjada del sostre de la sala.

2,00

480,00

960,00

4.8.2 Banc de planta en L ajustat a columna existent a sala, construït amb estructura interior, sobra entapissat de
tela (a escollir) i folrat de base amb MDF semilacat color a definir. El sobre simularà dos gruixos de 6 cm.

1,00

1.200,00

1.200,00

4.8.2 Elements d’atrezzo

1,00

240,00

240,00

4.9.1 Banc de planta circular ajustat a la paret circular de la sala, construït amb estructura interior, sobra entapissat
de tela (a escollir) i folrat de base amb MDF semilacat color a definir. El sobre simularà dos gruixos de 6 cm. mida de
corda circular 527 cm.

1,00

2.400,00

2.400,00

4.9.1 Cortina acústica

1,00

720,00

720,00

Àmbit 4.8

Àmbit 4.9

70.093,35

Tecnologia

4.0.2 Sistema il·luminació
Perfileria LED KLUS model ALU-45, inclou accesoris i fonts d’alimentació DMX (metre)

50,00

80,00

4.000,00

Carril trifàsic 3 metres amb adaptadors i sistema d’anclatge

20,00

150,00

3.000,00

Focus tancat a carril LEDS-C4 ATOM medium 22º amb accesoris

60,00

175,00

10.500,00
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Àmbit 4.2

2,00

688,00

1.376,00

Ordinador Barebone Intel NUC NUC6I7KYK

2,00

500,00

1.000,00

Disc dur SSD 32GB M2 Intel Optane MEMPEK1W032GAXT

2,00

82,65

165,30

Memòria RAM DDR4 2x8GB 2133 SODIMM Crucial 16GB DDR4-2133 SODIMM CT16G4SFD8213

2,00

156,50

313,00

Sistema operatiu Windows 10 Home

2,00

120,00

240,00

4.2.1 Sensors i inteligencia sensors

13,00

320,00

4.160,00

5,00

80,00

400,00

Monitor 55 polzades 24/7 450cd/m2 FullHD 55BDL4050D

2,00

1.050,00

2.100,00

Suport monitor CHIEF LSM1U

2,00

175,00

350,00

Monitor 6,5 polzades per a l’interior dels visors

2,00

800,00

1.600,00

Ordinador Barebone Intel NUC NUC6I7KYK

2,00

500,00

1.000,00

Disc dur SSD 32GB M2 Intel Optane MEMPEK1W032GAXT

2,00

82,65

165,30

Memoria RAM DDR4 2x8GB 2133 SODIMM Crucial 16GB DDR4-2133 SODIMM CT16G4SFD8213

2,00

156,50

313,00

Sistema operatiu Windows 10 Home

2,00

120,00

240,00

4.3.1 Sensors i inteligencia sensors

2,00

2.400,00

4.800,00

4.3.1 Sistema il·luminació - Perfileria LED KLUS model ALU-45, inclou accesoris i fonts d’alimentació DMX (metre)

5,00

80,00

400,00

4.3.2 Sistema il·luminació - Perfileria LED, inclou tira de led, accesoris i font d’alimentació regulable (metre)

3,00

80,00

240,00

Monitor FullHD industrial 17” amb vidre reforçat SOLTEC SARM173W-10

4,00

1.120,00

4.480,00

Suport monitor CHIEF FTR4100

4,00

45,00

180,00

Reproductor controlable per xarxa FullHD Brightsign HD223

4,00

350,00

1.400,00

4.4.1 Sensors i inteligencia sensors

1,00

4.000,00

4.000,00

4.4.2 Sistema il·luminació - Perfileria LED, inclou tira de led, accesoris i font d’alimentació regulable (metre)

6,00

80,00

480,00

4.2.1 Monitor tàctil Open Frame Advantech IDS-3121WR-25FHA1E
4.2.1 Sistema informàtic

4.2.1 Sistema il·luminació - Perfileria LED KLUS model ALU-45, inclou tira de LED, accesoris i fonts d’alimentació
DMX (metre)

Àmbit 4.3
4.3.1 Sistema monitors

4.3.1 Sistema informàtic

Àmbit 4.4
4.4.1 Sistema monitors
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Àmbit 4.5
4.5.1 Sistema monitors
Monitor 32 polzades 24/7 450cd/m2 FullHD 32BDL4050D

3,00

500,00

1.500,00

Suport monitor CHIEF LSM1U

3,00

175,00

525,00

Reproductor controlable per xarxa FullHD Brightsign HD223

3,00

350,00

1.050,00

4.5.1 Sensors i inteligencia sensors

3,00

160,00

480,00

Monitor tàctil infraroig 55” 24/7 450cd Full HD Philips 55BDL4051T

1,00

2.050,00

2.050,00

Suport monitor CHIEF LSM1U

1,00

175,00

175,00

Ordinador Barebone Intel NUC NUC6I7KYK

1,00

500,00

500,00

Disc dur SSD 32GB M2 Intel Optane MEMPEK1W032GAXT

1,00

82,65

82,65

Memòria RAM DDR4 2x8GB 2133 SODIMM Crucial 16GB DDR4-2133 SODIMM CT16G4SFD8213

1,00

156,50

156,50

Sistema operatiu Windows 10 Home

1,00

120,00

120,00

Camera fullHD

1,00

160,00

160,00

Monitor tàctil infraroig 55” 24/7 450cd Full HD Philips 55BDL4051T

2,00

2.050,00

4.100,00

Suport monitor CHIEF LSM1U

2,00

175,00

350,00

Ordinador Barebone Intel NUC NUC6I7KYK

2,00

500,00

1.000,00

Disc dur SSD 32GB M2 Intel Optane MEMPEK1W032GAXT

2,00

82,65

165,30

Memòria RAM DDR4 2x8GB 2133 SODIMM Crucial 16GB DDR4-2133 SODIMM CT16G4SFD8213

2,00

156,50

313,00

Sistema operatiu Windows 10 Home

2,00

120,00

240,00

Camera fullHD

2,00

160,00

320,00

Monitor tàctil infraroig 55” 24/7 450cd Full HD Philips 55BDL4051T

2,00

2.050,00

4.100,00

Suport monitor CHIEF LSM1U

2,00

175,00

350,00

Àmbit 4.6
4.6.1 Sistema monitors

4.6.1 Sistema informàtic

Àmbit 4.7
4.7.1 Sistema monitors

4.7.1 Sistema informàtic

Àmbit 4.8
4.8.1 Sistema monitors

4.8.1 Sistema informàtic
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Ordinador Barebone Intel NUC NUC6I7KYK

2,00

500,00

1.000,00

Disc dur SSD 32GB M2 Intel Optane MEMPEK1W032GAXT

2,00

82,65

165,30

Memòria RAM DDR4 2x8GB 2133 SODIMM Crucial 16GB DDR4-2133 SODIMM CT16G4SFD8213

2,00

156,50

313,00

Sistema operatiu Windows 10 Home

2,00

120,00

240,00

Camera fullHD

2,00

160,00

320,00

Perfileria LED bancades exteriors KLUS model ALU-45, inclou tira de LED, accesoris i fonts d’alimentació DMX (metre)

3,00

80,00

240,00

Perfileria LED bancades KLUS model ALU-45, inclou tira de LED, accesoris i fonts d’alimentació DMX (metre)

8,00

80,00

640,00

Perfileria LED sostre KLUS model TEKNIK + LOKOM, inclou tira de LED, accesoris i fonts d’alimentació DMX (metre)

8,00

80,00

640,00

Fanal turc 70 x 30 cm mecanitzat amb portalàmpades i vidres vinilats

1,00

240,00

240,00

Lampada efecte foc

1,00

80,00

80,00

Monitor 55 polzades 24/7 450cd/m2 FullHD 55BDL4050D

1,00

1.050,00

1.050,00

Suport monitor CHIEF LSM1U

1,00

175,00

175,00

Reproductor controlable per xarxa FullHD Brightsign HD223

1,00

350,00

350,00

Àmbit 4.9
4.9.0 Sistema il·luminació

4.9.1 Sistema monitors

70.400,00

Continguts

Interactius
4.2.1 Organitza la defensa. Producció i programació. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

8.000,00

8.000,00

4.3.1 Canons a les torres. Producció i programació. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

19.200,00

19.200,00

4.6.1 Botí mes preuat. Producció i programació. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

3.200,00

3.200,00

4.7.1 Vestuari i jerarquia. Producció i programació. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

12.800,00

12.800,00

4.8.1 Seqüència atac. Producció i programació. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

6.400,00

6.400,00

10,00

480,00

4.800,00

4.5.1 Botí. Producció i programació. Inclou guió, disseny gràfic…

3,00

3.200,00

9.600,00

4.9.1 Pirates al cinema i la literatura. Producció i programació. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

6.400,00

6.400,00

Audiovisual
4.4.1 La costa sota atac constant. Producció i programació. Inclou guió, disseny gràfic…
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05_ESGLÉSIA

130.398,45

11.200,00

Físic

Àmbit 5.1

2,00

1.520,00

3.040,00

55,00

32,00

1.760,00

Estructura subjecció pantalles de projecció de gobelin

1,00

3.200,00

3.200,00

5.1.1 Canvi vidre. Modificacions vidres tarima paviment església.

1,00

1.600,00

1.600,00

5.2.0 Mòdul expositor

1,00

1.360,00

1.360,00

5.2.0 Tancament obertura finestra

3,00

80,00

240,00

5.1.0 Bancades de MDF lacat color ha definir, formades per tres unitats de banc amb base i laterals de 6 cm de gruix.
Mides de 145cm (amp) X 40 cm(alç) X 46 cm(prof) part central i 85cm (amp) X 40 cm (alç) X 46 cm (prof) els dos
laterals. Als extrems amb dibuix fressat a MDF. La part superior de les bancades seran de base entapissada de 6 cm
de gruix (color i tela a decidir) amb mides de 158 cm (amp) X 46cm (prof) col·locats segons plànol.
5.1.1 Pantalles projecció
Tela de gobelin per a efectes de projecció.

Àmbit 5.2 (Sala tècnica)

70.718,45

Tecnologia

Àmbit 5.1
5.1.0 Sistema il·luminació

30,00

80,00

2.400,00

4,00

235,00

940,00

20,00

420,00

8.400,00

Monitor 22 polzades FullHD amb entrada de video HDMI

1,00

90,00

90,00

Suport monitor CHIEF FTR4100

1,00

45,00

45,00

Reproductor controlable per xarxa FullHD Brightsign LS423

1,00

250,00

250,00

Projector òptiques intercanviables 5500lm WUXGA EPSON EB-7400U

5,00

3.173,56

15.867,80

Projector òptiques intercanviables 7000lm WUXGA EPSON EB-7905U

1,00

4.628,00

4.628,00

Òptica curta distància 0,6-08 EPSON ELPLU03

4,00

3.018,75

12.075,00

Suports projectors frontals CHIEF

6,00

200,00

1.200,00

Perfileria LED il·luminació ruines, inclou tira de led, accesoris i font d’alimentació regulable (metre)
Controladora LED 4 canals CLS LDC-41
Focus LED il·luminació esglesia 10W CLS REVO Compact DMX amb accesoris
5.1.1 Sistema monitors compte enrere

5.1.2 Sistema de projecció
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Àmbit 5.2 (Sala tècnica)
5.2.0 Sistema il·luminació

10,00

80,00

800,00

Controladora LED 4 canals CLS LDC-41

2,00

235,00

470,00

Focus LED il·luminació esglesia 10W CLS REVO Compact DMX amb accesoris

5,00

420,00

2.100,00

Moble Rack 42 unitats amb safates, guies i accesoris

1,00

1.600,00

1.600,00

Switch 16 ports amb velocitat fins a 1GB DLINK DGS-1016D

1,00

58,00

58,00

Autòmata de control programable amb doble xarxa Creston CP3N

1,00

2.694,00

2.694,00

Sistema protecció corrent continua SAI 1000W Line-Interactive SPS.1000.ADV RT

1,00

330,00

330,00

Controladora il·l uminació DMX Lanbox LCX

1,00

450,00

450,00

Repartidor de senyal DMX Splitter de 8 sortides JNR-DMX SPLITTER 1 IN - 8 OUT

1,00

154,00

154,00

Extensors de vídeo a través de HDBT

6,00

210,00

1.260,00

Monitor 19” FullHD, teclat i ratolí

1,00

200,00

200,00

Ordinador última generació sistema Watchout i llicències

1,00

11.200,00

11.200,00

Ordinador de control industrial enrackable Advantech amb windows

1,00

1.386,65

1.386,65

Components de protecció elèctrica

1,00

1.600,00

1.600,00

Controladora de relé Creston DIN 8SW8

1,00

302,00

302,00

Font d’alimentació Creston DIN PWS60

1,00

218,00

218,00

Perfileria LED, inclou tira de led, accesoris i font d’alimentació regulable (metre)

Àmbit 5.3
5.3.1 Rack

5.3.2 Quadre potència

48.480,00

Continguts

Audiovisual
5.1.0 Compte enrere. Producció de vídeo. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

480,00

480,00

5.1.1 Història a través dels segles. Producció de vídeo. Inclou guió, disseny gràfic…

1,00

48.000,00

48.000,00
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06_SALA MUSEU

15.085,22

9.660,22

Físic

Àmbit 6.1
6.1.1 Conjunt vitrines
Conjunt de 3 vitrines, cada una formada per mòdul baix de 70 cm d’alçada i planta de 55cm X 65cm, construït de
melamina color a definir amb porta frontal, i prestatge central per col·locar sistema de conservació de les peces
exposades, sobre base de 88cm X 82cm amb un gruix de 6cm amb regata superior per encaixar-hi vitrina.

2,00

1.329,60

2.659,20

Vitrina construïda amb vidre de 8mm, quatre laterals i tapa. Mides de vitrina 70cm (amp) X 77cm (prof) X 46cm
(alç). Les tres vitrines s’uniran amb dues bases de melamina 160cm (amp) X 95cm (prof)/ 127cm (amp) X 95cm
(prof) amb gruix de 6 cm que es col·locaran entre el mòdul inferior i les bases de les vitrines i es muntaran segons
plànols.

6,00

480,00

2.880,00

Unitat de plafons gràfics col·locats a paret amb base de Dibond i estructura de perfil metàl·lic mida del panell de 56
cm (amp) X 70 cm (alç) i doble plegat lateral de 3 cm per profunditat i 28 cm per pestanya interior. La base del panell
es col·locarà a 148 cm d’alçada i sobresortit 21/9/3 cm des de la paret. La gràfica s’aplicarà amb impressió directe al
Dibond.

6,00

280,00

1.680,00

Unitat de plafons gràfics col·locats a paret amb base de Dibond i estructura de perfil metàl·lica mida del
panell
de 100 cm (amp) X 190 cm (alç) i doble plegat de 10 cm per profunditat i 10 cm per pestanya interior. La base del
panell es col·locarà a 70 cm d’alçada i sobresortida 10 cm des de la paret. La gràfica s’aplicarà amb impressió directe
al Dibond.

3,44

709,60

2.441,02

6.1.2

5.425,00

Tecnologia

Àmbit 6.1
6.1.0 Sistema il·luminació
Carril trifàsic 3 metres amb adaptadors i sistema d’anclatge
Focus tancat a carril LEDS-C4 ATOM medium 22º amb accesoris

7,00

150,00

1.050,00

25,00

175,00

4.375,00

07_PLANTA NOBLE

26.256,36

17.191,36

Físic

Àmbit 7.1
7.1.3 Postes catenària amb cinta retràctil

6,00

144,00

864,00
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Àmbit 7.4

2,00

1.520,00

3.040,00

7.5.0 Construcció de tarima al terra de l’ambit cuina, amb superfície d’encadellat de fusta de pi Flandes o avet col·locada sobre base estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra de la sala i ajustada a parets, alçada
aprox de 10 cm. A la part central de la tarima hi haurà rebaix per col·locar-hi rajoles hidràuliques (sumministrades
per la propietat). Tota la tarima acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet ( color a definir). 9,00 m2

9,26

56,00

518,56

7.5.1 Lleixa de fusta tematitzada i envellida, per exposar elements de cuina.

1,00

120,00

120,00

7.5.1 Elements d’atrezzo, format per estris variats i d’us comú cuetànis a la cuina econòmica existent a l’àmbit

1,00

240,00

240,00

7.5.1 Restauració cuina econòmica existent a l’àmbit

1,00

400,00

400,00

7.5.2 Plafonat de dues parets de l’àmbit cuina, amb melamina inifuga de 16 mm sobre estructura autoportant. S’hi
farà obertura d’accès al quadre de llums existent. Aplicació d’imprissió plana directament a la melamina

2,35

400,00

940,00

14,80

56,00

828,80

7.7.1 Conjunt de vitrina vertical i panell gràfic. La vitrina es construirà amb xapa plegada amb una sortida de paret
d’aproximadament de 15 cm i adaptat a la mida dels vitralls a exposar. S’instal·larà lluminària led perimetral i vidre de
seguretat a la part frontal. Inclourà ferratges per exposar els vitralls. Envoltant la vitrina plafó gràfic col·locat a paret
amb base de Dibond i estructura de perfil metàl·lica mida del panell de 120 cm (amp) X 300 cm (alç) i doble plegat
de 10 cm per profunditat i 10 cm per pestanya interior. La base del panell es col·locarà a 54 cm d’alçada i sobresortida 10 cm des de la paret. La gràfica s’aplicarà amb impressió directe al Dibond.

1,00

2.240,00

2.240,00

7.7.1 Conjunt de barana perimetral a la tarima (7.7.0) format per muntants de passamans d’acer inoxidable de 50 cm
d’alçada i corda textil de 10 mm de gruix

1,00

400,00

400,00

7.7.2 Adecuació de passaplats existent entre àmbit menjador i cuina.

1,00

240,00

240,00

7.7.3 Vitrina formada per mòdul baix de 76 cm d’alçada i planta de 210cm X 70cm, construït de melamina color a
definir amb porta frontal, i prestatge central per col·locar sistema de conservació de les peces exposades, sobre
base de 220cm X 90cm amb un gruix de 6cm amb regata superior per encaixar-hi vitrina construïda amb vidre de
8mm, quatre laterals i tapa. Mides de vitrina 200cm (amp) X 65cm (prof) X 20cm (alç).

2,00

2.880,00

5.760,00

7.7.3 Plafó gràfic col·locat a paret amb base de Dibond i estructura de perfil metàl·lica mida del panell de 120 cm
(amp) X 300 cm (alç) i doble plegat de 10 cm per profunditat i 10 cm per pestanya interior. La base del panell es
col·locarà a 54 cm d’alçada i sobresortida 10 cm des de la paret. La gràfica s’aplicarà amb impressió directe al Dibond.

2,00

320,00

640,00

7.7.3 Peanya formada per mòdul baix de 102 cm d’alçada i planta de 50cm X 50cm, construït de melamina color a
definir, sobre format per 3 bases de 58cm X 68cm amb un gruix de 6cm desencaixades entre elles (veure plànol).

1,00

960,00

960,00

7.4.0 Bancada de MDF lacat color a definir, formades per tres unitats de banc amb base i laterals de 6 cm de gruix.
Mides de 145cm (amp) X 40 cm(alç) X 46 cm(prof) part central i 85cm (amp) X 40 cm (alç) X 46 cm (prof) els dos
laterals. Als extrems amb dibuix fressat a MDF. La part superior de les bancades seran de base entapissada de 6 cm
de gruix (color i tela a decidir) amb mides de 158 cm (amp) X 46cm (prof) col·locats segons plànol.

Àmbit 7.5

Àmbit 7.7
7.7.0 Construcció de tarima al terra amb superfície d’encadellat de fusta de pi Flandes o avet col·locada sobre base
estructural amb rastellat de taulons de pi adaptats al terra de la sala i ajustada al angle de les parets i amb dos frontals vistos, alçada aprox de 10 cm. A la part central de la tarima hi haurà rebaix per col·locar-hi rajoles hidràuliques
(sumministrades per la propietat). Tota la tarima acabat tenyit i envernissat amb vernís de parquet ( color a definir).
14,39 m2
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9.065,00

Tecnologia

Àmbit 7.5
7.5.0 Sistema il·luminació

2,00

150,00

300,00

10,00

175,00

1.750,00

2,00

320,00

640,00

8,00

150,00

1.200,00

Focus tancat a carril LEDS-C4 ATOM medium 22º amb accesoris

25,00

175,00

4.375,00

7.7.1 Sistema il·luminació - Perfileria LED KLUS model ALU-45, inclou tira de LED, accesoris i fonts d’alimentació DMX
(metre)

10,00

80,00

800,00

Carril trifàsic 3 metres amb adaptadors i sistema d’anclatge
Focus tancat a carril LEDS-C4 ATOM medium 22º amb accesoris
Llàntia atrezzo imitació foc amb fum

Àmbit 7.7
7.7.0 Sistema il·luminació
Carril trifàsic 3 metres amb adaptadors i sistema d’anclatge

37.240,00

GENERAL

8.000,00

Físic

Cablejat

1,00

8.000,00

8.000,00
7.160,00

Tecnologia

Sistema seguretat i videovigilancia

1,00

7.160,00

7.160,00
22.080,00

Continguts

Àudio
Locucions audioguia. Inclou guions i locució en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès)

4,00

1.200,00

4.800,00

Banda sonora.

1,00

12.800,00

12.800,00

Estudi so grabació efectes i mescles

4,00

1.120,00

4.480,00
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09_Personal de muntatge i programació. Desplaçaments, dietes, miscellaneous.

43.935,00

Personal de muntatge i programació

37.200,00

Programació
Programació del sistema de control basat en Creston

1,00

8.000,00

8.000,00

Programació espectacle multiprojecció llum i so amb Watchout

1,00

5.600,00

5.600,00

Base de dades, emmagatzematge imatges i resultats, sistema de difusio

1,00

5.600,00

5.600,00

Muntador 1

15,00

400,00

6.000,00

Muntador 2

15,00

400,00

6.000,00

Tècnic

15,00

400,00

6.000,00

Muntador

1.135,00

Desplaçaments

Kilometratge

1,00

1.135,00

1.135,00
5.600,00

Dietes

Dietes

100,00

56,00

5.600,00

Total Projecte

692.842,18

Despeses generals

13,00%

90.069,48

Benefici industrial

6,00%

41.570,53

TOTAL

TOTAL AMB 21% IVA

824.482,19

997.623,45
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Cronograma

MES	
  1

EXECUCIÓ	
  MUSEOGRÀFICA
REVISIÓ	
  DEL	
  PROJECTE	
  
Revisió	
  del	
  projecte	
  i	
  validació
ADEQUACIÓ	
  DE	
  L'ESPAI
Adequació	
  i	
  preparació	
  espai
CONTINGUTS
Documentació
Preparació	
  materials.	
  Scanners,	
  compra	
  d'imatges,	
  etc..
Preparació	
  originals	
  gràfica
Producció	
  gràfica
Producció	
  continguts	
  audiovisuals
Programació	
  d'interactius
Muntatge	
  de	
  les	
  peçes	
  audiovisuals
Post-‐producció	
  audiovisual
Validació	
  de	
  continguts
PRODUCCIÓ	
  FÍSICA
Aprovisionament	
  de	
  material
Producció	
  de	
  mobiliari	
  i	
  altres
Pre-‐muntatge	
  al	
  taller
MUNTATGE	
  IN	
  SITU	
  DE	
  LA	
  MUSEOGRAFIA
Muntatge	
  del	
  mobiliari	
  i	
  altres	
  elements
TECNOLOGIA
Aprovisionament	
  de	
  material
Pre-‐muntatge	
  al	
  taller
Instal·∙lacions	
  de	
  cablejat
Instal·∙lació	
  dels	
  sistemes	
  audiovisuals	
  i	
  il·∙luminació
AJUSTOS	
  I	
  TESTOS	
  IN	
  SITU
Programació	
  museogràfica	
  in	
  situ
Presentació	
  a	
  client
Canvis	
  i	
  modificacions
Tests	
  finals	
  /	
  proves	
  d'esforç	
  sistema	
  multimèdia
Entrega	
  de	
  la	
  documentació	
  as	
  built	
  i	
  formació	
  personal
Posada	
  en	
  marxa	
  de	
  l'exposició

MES	
  2

MES	
  3

MES	
  4

MES	
  5

MES	
  6
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Planimetria

E

F

Àmbit 6.1
Àmbit 4.4

H'

H

D

D'

Àmbit 4.5

Àmbit 4.3
0,80

Àmbit 4.8
C

C'

Àmbit 0.2

Àmbit 2.3

(Sala tècnica)

Àmbit 4.6

Àmbit 4.9

Àmbit 4.2
Àmbit 2.1

Àmbit 0.2

Àmbit 2.2

Àmbit 4.7
Àmbit 4.1

Àmbit 3.1

B'

Àmbit 3.4

G

Àmbit 3.2

Àmbit 1.1

Àmbit 3.3

G'

Nº Plànol

00

A

A'

Escala
A3 1/100

B

E'

F'

E
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Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C
C'

B'

A
G
G'

A'
B

A
F'

E'

catenàries

E

alç.76cm

Llum 193cm.

alç.120cm

1,31

alç.70cm

alç.76cm

0,60

BT 269cm.

catenàries

B

B'
alç.76cm

tòtem exterior
benvinguda

3,00

Àmbit 0.2

Àmbit 1.1

BV 430cm.

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
CMP

Llum 237cm.

0,40

vitrina

1,00
BV 542cm.

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ

3,00

Espais: Àmbit 0.2-Pati Interior
Data
07 MARÇ 2018

01
Escala
A3 1/50

Promotor

A'

ENTRADA AL CASTELL

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

E

tòtem exterior
esglèsia

Àmbit 0.2

tòtem exterior
benvinguda

Àmbit 0.2

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol
catenàries

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Espais: Àmbit 0.2-Pati Interior
Data
07 MARÇ 2018

02
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

B'

ENTRADA
CASTELL

Llum 237cm.
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SotaBiga 542cm.

Planimetria
F

E

H'
H

ALÇAT-SECCIÓ A-A'

D

D'

C
C'

B'

SotaBiga 430cm.

G
G'

A'
B

A
F'

E'

E
OK

OK

OK

OK

lliure
0,70

3Conj. de Caixes Exposició
il.luminació Led Perímetral mod.45-ALU
amb 3ud. estants de vidre
i calaix inferior amb pany
i frontal de 30cm.
Alçada indicada per moble CMP
(ojo ampit finestra).
Tapeta i calaix d'entrega a paret
Nota: 1 conj. serà amb portes de vidre
incolor i pany

OK

1Ud.Moble baix de servei
sist. portes toca-toca

armari CMP existent,
serà pintat a to amb Mostrador

1Ud.Zona "servei-papereria" per a
mostrador sense portes
amb reforç interior

1Ud.Fresat sobre frontal DM lacat
a to amb mostrador, ref.:"Galera Turca"

1,20

OK

1,75

OK

1,80
1,20
0,76

OK

2,69

OK

1,66

Fals sostre existent, es conserva
amb les instal.lacions pròpies
d'aire condicionat i il.luminació
"ulls de bou" empotrats
Baix Sostre a 269cm.

4,49

B

1Ud.Moble Audioguies alç.180cm:
5ud. Safates càrrega
mod. OP6
2x45ud. Audioguies
60ud. Auriculars
armari tècnic a l'esquerra
sistema porta toca-toca

alç.76cm

1Ud.Moble baix de servei
sist. portes toca-toca

alç.76cm

armari CMP existent,
serà pintat a to amb Mostrador

CMP

1,31

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n

A'

Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

BV 542cm.

alç.120cm

0,40

alç.76cm

1,00

alç.70cm

Llum 193cm.

1,12

vitrina

Àmbit 1.1

Nº Plànol

Plànol

3,00

catenària

0,60

A

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu

3Conj. de Caixes Exposició
il.luminació Led Perímetral mod.45-ALU
amb 3ud. estants de vidre
i calaix inferior amb pany
i frontal de 30cm.
Alçada indicada per moble CMP
(ojo ampit finestra).
Tapeta i calaix d'entrega a paret
Nota: 1 conj. serà amb portes de vidre
incolor i pany

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 1.1-Recepció / Botiga
Data
07 MARÇ 2018

03
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Llum 237cm.

B'
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Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C
C'

B'

MOBLE AUDIOGUIES

G
G'

A'

F'

E'

B

A

ALÇAT-SECCIÓ B-B'

E
OK

OK

OK

OK

1,20

OK

1,75

OK

1,66

OK

1,79

OK

OK

OK
OK

0,30

OK

OK

1,80

OK

1,80

OK

0,70

OK

0,76

OK

1Ud.Moble Audioguies alç.180cm:
3Conj. de Caixes Exposició
5ud. Safates càrrega
il.luminació Led Perímetre
mod. OP6
amb 3ud. estants de vidre
2x45ud. Audioguies
i calaix inferior amb pany
60ud. Auriculars
i frontal de 30cm.
armari tècnic a l'esquerra
Alçada indicada per moble CMP
sistema porta toca-toca
(ojo ampit finestra).
Tapeta i calaix d'entrega a paret
Nota: 1 conj. serà amb portes de vidre
incolor i pany

OK

2,69

1,84
1,78

1Ud.Zona "servei-papereria" per a
mostrador sense portes
amb reforç interior

armari tècnic

A'

2,50

detall del Fresat
"Galera Turca"

3,00
vitrina

Llum 237cm.

CMP

0,40

BV 542cm.

1,00

Àmbit 1.1
alç.76cm

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu

B

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n

B'

Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 1.1-Recepció / Botiga
Data
07 MARÇ 2018

04
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

E

C

fanalet
Galera

Àmbit 4.6

43
"

bandera pirata
tèxtil gràfica pIntel

1,00

pa
nt
all
a

Àmbit 2.3

gràfica espai

paret
gràfica

Àmbit 4.7

00

bs 250cm
nivell 0

paret
gràfica

Àmbit 2.2

n
pa

ta

lla

5

rampa
fanalet
Galera

5"

1,

1Ud.Pletina Massissa d'entrega
inici rampa construïda
amb taulons d'un 10cm.ample
distància a salvar uns 166cm.
(per 20 cm.nivell 1)

paret
gràfica

00

Àmbit 2.1

Llum per accès 220cmx100cm*
amb incorporació de cortinatge
+sòcol DM de 10cm.alç. ambdues cares

*
1,

nova Construcció Parets amb forma i
Sostre amb Pladur +estructura interna+
aïllant/absorbent acústic
Alçada lliure interior 250cm
exterior 260cm.

comptador
espai immersiu
porta
automàtica
i acústica

nivell 1

3Ud.p.Intel

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n

2,00

Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Espais: Àmbit 2.1-2.2-2.3-Túnel i Entrada
07 MARÇ 2018

05
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

E

5Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació de l'àmbit, mitjançat carril
electrificat acabat negre, suspès sostre volta
1Ud.Porta 2 fulles automàtica
seguint el mateix disseny de les portes
que es troben en el Castell.
Instal.lació prèvia de nou premarc metàl.lic
frontisses i manilles.
batents,
amb els corresponents
Aquesta nova porta portarà motor d'apertura,
i aïllant acústic en el seu interior

nivell 1

Àmbit 3.1
Atac Castelldefels
4Ud.Baranes-Balaustrades
en conjunt amb les dissenyades
en l'espai InterActiu - Símil "Galera Turca".
Aquestes seràn més lleugeres i ancorades
sobre Tarima amb Moviment.
Sistema de Seguretat mitjançant
baranes mòbils, per a la "Tarima amb moviment"

projecció

Tarima amb Moviment

Projecció Zenital
3,30

1Ud.Tarima central amb moviment ,
mitjançant taulons i estructura interna
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi, ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)

balaustrada

balaustrada

balaustrada

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Plaça del Castell, s/n

2,66
4,34

08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral amb
una petita finestra

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Espais: Àmbit 3.1-Espai Immersiu
07 MARÇ 2018
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Planimetria
F

E

ALÇAT-SECCIÓ G-G'
H'
H

D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

2,01

0,20

2,01

0,50

3,40

E

registrable per intstal.lacions
1Ud.Tarima central, mitjançant taulons
i estructura interna de suport-reforç
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi, ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
i part lateral amb
volta
de la
una petita finestra

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral amb
una petita finestra

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral

projecció

G
Àmbit 3.2
Bodega Pirata

G'

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
1Conj.Atrezzo Bodega,
mobiliari vari per a muntatge
d'una simulació de
"Bodega d'una Galera Turca"

projecció

Plaça del Castell, s/n

fanalet
penjat
Galera

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral

atrezzo vari
per creació d'ambient interior
d'una bodega "Galera Turca"

projecció

08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 3.2-Espai Immersiu

projecció

07 MARÇ 2018

07
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A3 1/50

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
1Ud.Tarima central , mitjançant taulons
i estructura interna de suport-reforç
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi, ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)
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Planimetria
F

E

ALÇAT-SECCIÓ G-G'

H'
H
D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

E

3,60

A
F'

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral

E'

1Ud.Placa Dibond 3mm amb Impressió (símil pedra paret)
registrable amb cargols "avellanados", per a tapiar finestra.
Muntada sobre bastidor de fusta que
s'ajustarà aquest a la paret i subjectat
amb escuma de poliuretà i retallada,
per evitar forats a les paret de la finestra.
La Placa de Dibond es
separarà del forat-llum de la finestra 1cm. aprox, segons
paret de pedra i segons arestes.

1Conj. Simulació paret amb finestra+Estanteria
mitjançant taulons de fusta a to amb les tarimes
i estructura interior de reforç, per a suportar
1Ud.Monitor 32" i processador

0,20

cónsola d'Aire Condicionat

registrable per intstal.lacions
1Ud.Tarima central, mitjançant taulons
i estructura interna de suport-reforç
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi, ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)

fanalet
penjat
Galera

Àmbit 3.3
Camarot Pirata
baúls amb
pergamins

1,20
atrezzo,
ampolles aigua, tonel
algun llibre/s
cartes navegació
pergamins...

sortida Aire Condicionat

1Conj.Cortinatge amb Motor
1Ud.Formació de paret de fusta,
mitjançant taulons a to amb la tarima
i estructura interior
part fixe superior segons forma
de la volta i part lateral

estanteria

taula amb
atrezzo

G'
pantalla 32"+pIntel

G

1Ud.Placa Dibond 3mm amb Impressió (símil pedra paret)
registrable amb cargols "avellanados", per a tapiar finestra.
Muntada sobre bastidor de fusta que
s'ajustarà aquest a la paret i subjectat
amb escuma de poliuretà i retallada,
per evitar forats a les paret de la finestra.
La Placa de Dibond es
separarà del forat-llum de la finestra 1cm. aprox, segons
paret de pedra i segons arestes.

1Conj. Simulació paret amb finestra+Estanteria
mitjançant taulons de fusta a to amb les tarimes
i estructura interior de reforç, per a suportar
1Ud.Monitor 32" i processador

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Plaça del Castell, s/n
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

holograma
fanalet
penjat
Galera

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT

cadira
amb braços

Espais: Àmbit 3.3-Espai Immersiu
07 MARÇ 2018
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E'

F'

1Ud.Tarima central, mitjançant taulons
i estructura interna de suport
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi,
ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)
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ALÇAT-SECCIÓ F-F'

Planimetria
F

E

1Ud.Fanalet Suspès-Camarot
per il.luminació de la zona, i crear ambient
de "Galera Turca" i suspès del sostre volta.

10Ud.Projectors
per il.luminació de les zones, mitjançat carril
electrificat acabat negre, en forma de L i suspés del sostre volta.

H'
H
D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

1,20

1,66
0,95
0,20

1,75

2,94

3,40

E

1Conj. Simulació paret amb finestra+Estanteria
mitjançant taulons de fusta a to amb les tarimes
i estructura interior de reforç, per a suportar
1Ud.Monitor 32" i processador

registrable per intstal.lacions

registrable per intstal.lacions

tarimes centrals, bé amb sorroll al trepitjar
o bé amb vibració.
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi, ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)

G'

1Conj.Atrezzo Mobiliari Camarot , mobiliari vari per a muntatge
d'una simulació de "l'Interior Camarot Pirata Turc"

E'

sortida Aire Condicionat
pantalla 32"+pIntel

estanteria
fanalet
penjat
Galera

baúls amb
pergamins

cadira
amb braços

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu

holograma

F

taula amb

1,20 atrezzo

fanalet
penjat
Galera

F'

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT

atrezzo,
ampolles aigua, tonel
algun llibre/s
cartes navegació
pergamins...

Espais: Àmbit 3.3-Espai Immersiu
07 MARÇ 2018

Àmbit 3.3
Camarot Pirata

1Ud.Tarima central, mitjançant taulons
i estructura interna de suport
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi,
ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)
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Planimetria
F

E

H'
D

D'

C
C'

B'

2Ud.Fanalets Suspesos-Exterior Galera
per il.luminació de la zona "Sortida", i crear ambient
de "Galera Turca" i suspesos del sostre volta.

H

ALÇAT-SECCIÓ F-F'

1Ud.Vela en tensió per a projectar ,
tela tipus plastificada tensada, símil
velamen Galera Turca,
i subjectada a tarima i a volta/parets
per a projectar-hi al damunt.
Separada 45cm. de l'aparell AC.

G
G'

A'
B

A
F'

E'

1,20

1,75

0,20

1,66

2,60

E

registrable per intstal.lacions

2Ud.Balaustrades per "Sortida"
amb formació de Rampa

1Ud.Tarima central, mitjançant taulons
i estructura interna de suport
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi,
ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)

1Ud.Placa Dibond 3mm amb Impressió (símil pedra paret)
registrable amb cargols "avellanados", per a tapiar finestra.
Muntada sobre bastidor de fusta que
s'ajustarà aquest a la paret i subjectat
amb escuma de poliuretà i retallada,
per evitar forats a les paret de la finestra.
La Placa de Dibond es
separarà del forat-llum de la finestra 1cm. aprox, segons
paret de pedra i segons arestes.

0,45

sortida Aire Condicionat

fanalet
penjat
Galera

F

1Ud.Tarima central, mitjançant taulons
i estructura interna de suport
Nota: les tarimes són emmarcades per a
taulons tipus fusta de pi,
ample aprox. 30 a 35cm
entrega inglet i per ser registrables tot el
seu perimetre (instal.lacions sóta peces
ceràmiques de l'actual paviment)

Retroil.luminació de la vela, mitjançant
1Conj.Tira de Led que banya d'abaix a dalt

Àmbit 3.4
Salpant cap Alger

F'

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

nivell 1

rampa

Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 3.4-Espai Immersiu
3,51

1Ud.Porta 2 fulles automàtica
seguint el mateix disseny de les portes
que es troben en el Castell.
Instal.lació prèvia de nou premarc metàl.lic
amb els corresponents batents, frontisses i manilles.
Aquesta nova porta portarà motor d'apertura,
i aïllant acústic en el seu interior
1Ud.Pletina Massissa d'entrega
per a rampa construïda
amb taulons d'un 10cm.ample

projecció
sobre tela símil Vela

1Ud.Vela en tensió per a projectar ,
tela tipus plastificada tensada, símil
velamen Galera Turca,
i subjectada a tarima i a volta/parets
per a projectar-hi al damunt.
Separada 45cm. de l'aparell AC.

07 MARÇ 2018
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fanalet
penjat
Galera
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balaustrada

3,29
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Planimetria
F

E

H'
H

ALÇAT-SECCIÓ F-F'

11Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb volta
plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació de
il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables

D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

E

1Ud.Maqueta interactiva al damunt de sobre amb Forma
mitjançant xapa i tub metàl.lics / soldat
com estructura interna de reforç i sistema d'ancoratge.
NOTA: s'instal.laràn dos registres de 60x60cm. en la part inferior
1Ud.Sobre amb Forma de 60+60mm
i canal per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
construcció al damunt del mateix de dos rectangles a dos nivells,
per a incorporar 2Ud.Pantalles 19" i les Torres de Joc
Sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble
6Ud.Potes Tornejades símil porta Noble
com a suport i decoratives del sobre de 60mm de gruix

C'

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED

sortida Aire Condicionat
bandera pirata
tèxtil gràfica

bandera pirata
tèxtil gràfica

Àmbit 4.2
19"

19"

F

F'

Àmbit 4.1
nivell 0
paret
gràfica

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
paret
gràfica

Espais: Àmbit 4.1-4.2-Espai InterActiu
07 MARÇ 2018

11
Escala
A3 1/50

Promotor

paret
gràfica
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ALÇAT-SECCIÓ C-C'

18Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb volta
plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació de
il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables

Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C
C'

B'

3Ud.Tires de Led emportrades en
fals sostre de Pladur de nova construcció
Alçada interior lliure 250cm.

G
G'

A'
B

A
F'

E'

2,13
0,76

1,75

1Ud.Cortinatge tipus
fouscurit c/negra

sòcol DM 100mm alçada
a to amb paret pladur
de nova construcció amb
aïllant/absorvent acústic

6Ud.Potes Tornejades
formació de 1Ud.Bancada amb Forma i
símil porta Noble
estructura interior de reforç,
a suport i decoratives
com
superior
el
seient 2 tableros de 30mm,
del sobre de 60mm de gruix
de fòrmica i l'inferior de DM o aglomerat,
cantejat a to amb el tablero superior
i incorporació en inferior de tira de LED mod.45-ALU en canal.
Frontal amb forma mitjançant tablero 10mm

1,36

1Ud.Sobre amb Forma de 60+60mm
i canal per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
construcció al damunt del mateix de dos rectangles a dos nivells,
per a incorporar 2Ud.Pantalles 19" i les Torres de Joc
Sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble

cónsola d'Aire Condicionat

C
C'

paret
gràfica

sortida Aire Condicionat

Àmbit 4.2

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
4,28

1,20

2,60
2,50

3,64

E

parets de nova construcció
+sostre, amb absorvent acústic
espai lliure interior 250cm

1Ud.Maqueta interactiva al damunt de sobre amb Forma
mitjançant xapa i tub metàl.lics / soldat
com estructura interna de reforç i sistema d'ancoratge.
NOTA: s'instal.laràn dos registres de 60x60cm. en la part inferior

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 4.1-4.2-Espai InterActiu

Àmbit 4.1

07 MARÇ 2018
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Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C
C'

G
G'

A'

F'

E'

B

A

ALÇAT-SECCIÓ F-F'

B'

10Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb volta
plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació de
il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables

6Ud.Potes Tornejades símil porta Noble
com a suport i decoratives del sobre de 60mm de gruix

1,20

1,75

1,66

0,76

1,82

E

2 Conj. Canons i Allargavistes
mitjançant estructura telescòpica per Allargavistes
i ancorada a paviment
i Canons al damunt de sobre 60mm gruix.

1Ud.Sobre amb Forma de 60+60mm i canal
per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble

1Ud.Muralla i suports per a 2Ud.pantalles 55" i 3Ud.processadors,
mitjançant xapa plegada i tub metàl.lics / soldat
com estructura interna de reforç i sistema d'ancoratge.
NOTA: s'instal.laràn dos registres de 60x60cm. en la part inferior

D'

E

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
sortida Aire Condicionat

"

pantalla 55"

pant

alla

a 55
antall

p

F

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
55"

1Ud.Muralla i suports per a 2Ud.pantalles 55" i 3Ud.processadors,
mitjançant xapa plegada i tub metàl.lics / soldat
com estructura interna de reforç i sistema d'ancoratge.
NOTA: s'instal.laràn dos registres de 60x60cm. en la part inferior

Àmbit 4.3

Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 4.3-Espai InterActiu

F'

07 MARÇ 2018
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1Ud.Sobre amb Forma de 60+60mm i canal
per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED
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F

E

H'
H
D

D'

C
C'

B'

ALÇAT-SECCIÓ D-D'

Planimetria

17Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb
volta , plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació
de il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables

G
G'

A'
B

A
F'

E'

E

3,67

1Ud.Placa Dibond 3mm amb Impressió (símil pedra paret)
registrable amb cargols "avellanados", per a tapiar finestra.
Muntada sobre bastidor de fusta que
s'ajustarà aquest a la paret i subjectat
amb escuma de poliuretà i retallada,
per evitar forats a les paret de la finestra.
La Placa de Dibond es
separarà del forat-llum de la finestra 1cm. aprox, segons
paret de pedra i segons arestes.

pantalla 55"

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED

cónsola d'Aire Condicionat

possible construcció per a
2 Conj. Canons i Allargavistes
mitjançant estructura telescòpica per Allargavistes
i ancorada a paviment
i Canons al damunt de sobre 60mm gruix.
6Ud.Potes Tornejades símil porta Noble
com a suport i decoratives del sobre de 60mm de gruix

1Ud.Muralla i suports per a 3Ud.pantalles 55" i 3Ud.processadors,
mitjançant xapa plegada i tub metàl.lics / soldat
com estructura interna de reforç i sistema d'ancoratge.
NOTA:les 3 parts inferiors s'instal.laràn registres de 60x60cm.
1Ud.Sobre amb Forma de 60+60mm i canal per il.luminació LED, mod. 45-ALU,
sobre construït a to amb bancades i mobiliari recepció/maquetes
i potes de suport tornajades símil dibuix porta entrada Noble

E

F

4,37

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu

panta

lla 55

"

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED

pIntel

1,00
0,76
0,70

0,70

1,60

19"

D

pIntel

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 4.3-Espai InterActiu
07 MARÇ 2018

14
Escala
A3 1/50

Promotor

alla
pant

balaustrada
Galera

55"

Àmbit 4.3

pantalla 43"

sortida Aire Condicionat

pantalla 55"

D'
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Planimetria
F

H'
H

28Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació dels àmbits, mitjançat carril
electrificat acabat negre, perimetral a tots els plafons absorbents i
suspés del sostre volta.

E

ALÇAT-SECCIÓ D-D'

17Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb
volta , plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació
de il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables

D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

E

2,60

19"

espai per a Gràfica Cronològica 200x6000mm

0,70

1,05

4 Conj.Baguls del Tresor diferents tamanys
amb pantalla interior muntada en tapa voltada
que gira sobre frontisses, amb pany i/o cadenat
i "atrezzo" en el seu interior

1Ud.Pergamins Autoportants
(gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
incorporació de tires de LED

1Ud.Plafó Gràfic Vertical , ample 5,96 metres
i col.locat a 70cm. del paviment, amb 2 línees de
recorregut de 2Ud.Pantalles 19", instal.lats a dues alçades.
Aquest estarà separat paret uns 20cm.

1Ud.Pafó Gràfic Vertical, ample 6 metres
i col.locat a 70cm. del paviment, amb 2 línees de
recorregut 2Ud.Pantalles 19" ,
instal.lades a dues alçades.
Aquest estarà separat de la paret uns 20cm.

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED

5,96

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu

Àmbit 4.4
D

D'

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Àmbit 4.5

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT

pIntel

Espais: Àmbit 4.4-4.5-Espai InterActiu

pantalla 43"

07 MARÇ 2018

0,80

pIntel

balaustrada
Galera

15
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

0,46

bandera pirata
tèxtil gràfica

pantalla 43"

1,60

19"

paret
gràfica
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H'
H
D

D'

C
C'

B'

3Ud.Tires de Led emportrades en
fals sostre de Pladur de nova construcció
Alçada interior lliure 250cm.

F

ALÇAT-SECCIÓ C-C'

Planimetria

18Ud.Plafons Absorvents (acústica) suspesos del sostre amb volta
plafons mecanitzats de 120x60cm aprox. amb incorporació de
il.luminació-tira de LED perimetral mod. 45-ALU
i carrils electrificats suspesos
del sostre amb projectors orientables

E

24Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació dels àmbits, mitjançat carril
electrificat acabat negre, perimetral a tots els plafons absorbents i
suspés del sostre volta.

G
G'

A'
B

A
F'

E'

2,50

0,46
0,95

1,05

1Ud.Cortinatge tipus
fouscurit c/negra

parets de nova construcció
+sostre, amb absorvent acústic
espai lliure interior 250cm

sòcol DM 100mm alçada
a to amb paret pladur
de nova construcció amb
aïllant/absorvent acústic

formació de 1Ud.Bancada amb Forma i
estructura interior de reforç,
seient 2 tableros de 30mm, el superior
de fòrmica i l'inferior de DM o aglomerat,
cantejat a to amb el tablero superior
i incorporació en inferior de tira de LED mod.45-ALU en canal.
Frontal amb forma mitjançant tablero 10mm

0,46

C

C'

paret
gràfica

fanalet
Galera

Àmbit 4.6

all

a

43

"

bandera pirata
tèxtil gràfica pIntel

nt

Àmbit 4.9

1,00

pa

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu

gràfica espai

1,
00

paret
gràfica

Nº Plànol

Àmbit 4.7

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
55

"

Espais: Àmbit 4.6-4.7-4.9-Espai InterActiu
a
p

Àmbit 2.2

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

paret
gràfica

all

bs 250cm
nivell 0

10 persones
assegudes
+2 cadires rodes

paret
gràfica

t
an

2,60

E

pantalla 43" amb estructura metàl.lica
muntada sobre "Pal Major Galera Turca"
amb canal interior per a cablejat,
base suport i tirant de seguretat

pantalla 43" amb estructura metàl.lica
muntada sobre "Pal Major Galera Turca"
amb canal interior per a cablejat,
base suport i tirant de seguretat

nivell 0
bs 250cm

07 MARÇ 2018

16
Escala
A3 1/50

Promotor

3Ud.p.Intel
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Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

E

Pergamí Autoportant

Àmbit 4.7

Àmbit 4.6

1,05

1,70

Pantalla 43"

pantalla 43" amb estructura metàl.lica
muntada sobre "Pal Major Galera Turca"
amb canal interior per a cablejat,
base suport i tirant de seguretat

mirall Samsung

disseny de la motllura a conjunt
amb la decoració / ebanisteria
de la Llar de Foc i Porta
d'accès a la Sala Noble

150cm.

150cm.

0,94
0,97

cara interior 190cm.amb
Disseny Gràfic
+il.luminació vertical LED

cara interior 210cm.amb
Disseny Gràfic
+il.luminació vertical LED
210cm.

190cm.

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 4.6-4.7-Espai InterActiu
07 MARÇ 2018

17
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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Planimetria
F

E

H'
H
D

5,96

D'

C
C'

B'

G
G'

4,37

A'

F'

E'

B

A

1Ud.Pafó Gràfic Vertical , ample 6 metres
i col.locat a 70cm. del paviment, amb 2 línees de
recorregut 2Ud.Pantalles 19" ,
instal.lades a dues alçades.
Aquest estarà separat de la paret uns 20cm.

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED

F

1Ud.Pergamins Autoportants (gràfica vertical)
construits amb xapa metàl.lica,
unió mitjançant reblons o soldadura,
segons professional,
a tres alçades: 210cm-150cm-170cm.
Incorporació de tires de LED

E

Àmbit 4.4

D

D'
bandera pirata
tèxtil gràfica

Àmbit 4.5

pIntel

Àmbit 4.3

Àmbit 4.8

0,80

pIntel

pantalla 43"

pantalla 43"

balaustrada
Galera

0,46

C

fanalet
Galera

4/5 persones
assegudes

C'

paret
gràfica

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Espais: Àmbit 4.8-Espai InterActiu
07 MARÇ 2018

18
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C
C'

B'

Bancada de l'Àmbit 4.8

G
G'

B

A'

F'

E'

Balaustrada símil Galera Turca
construïda amb fusta massissa tornejada
passamans massís amb motllures
i massís inferior amb canal per a cablejat

A

Àmbit 4.8

E

Àmbit 4.6

0,46

0,46

2,10

canal per cablejat

4/5 persones
assegudes

0,46

pantalla 43" amb estructura metàl.lica
muntada sobre "Pal Major Galera Turca"
amb canal interior per a cablejat,
base suport i tirant de seguretat

0,95

1,05

Pantalla 43"

2,60

Pal Major símil Galera Turca
per a suport de Pantalla 43"
construït amb mitjançant peces metàl.liques
i fusta, amb canal interior per a cablejat

formació de 1Ud.Bancada amb Forma i
estructura interior de reforç,
seient 2 tableros de 30mm, el superior
de fòrmica i l'inferior de DM o aglomerat,
cantejat a to amb el tablero superior
i incorporació en inferior de tira de LED en canal-mod.45-ALU
Frontal amb forma mitjançant tablero 10mm

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Espais: Àmbit 4.8-Espai InterActiu
07 MARÇ 2018

19
Escala
A3 1/50

Promotor
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ALÇAT-SECCIÓ C-C'

Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

0,76

3,64

E

1Ud.Cortinatge tipus
fouscurit c/negra

parets de nova construcció
+sostre, amb absorvent acústic
espai lliure interior 250cm

sòcol DM 100mm alçada
a to amb paret pladur
de nova construcció amb
aïllant/absorvent acústic

C

formació de 1Ud.Bancada amb Forma i
estructura interior de reforç,
seient 2 tableros de 30mm, el superior
de fòrmica i l'inferior de DM o aglomerat,
cantejat a to amb el tablero superior
i incorporació en inferior de tira de LED mod.45-ALU en canal.
Frontal amb forma mitjançant tablero 10mm

C'

paret
gràfica

fanalet
Galera

all

a

43

"

bandera pirata
tèxtil gràfica pIntel

1,00

pa

nt

Àmbit 4.9

gràfica espai

00
1,

paret
gràfica

10 persones
assegudes
+2 cadires rodes

paret
gràfica

paret
gràfica

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n

p

t
an

all

a

55

"

Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

nivell 0
bs 250cm

Nº Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Espais: Àmbit 4.9-Espai InterActiu

3Ud.p.Intel

07 MARÇ 2018
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Escala
A3 1/50
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Planimetria

Àmbit 5.3
Àmbit 5.1

Àmbit 5.2

(Sala tècnica)

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Església
Data
07 MARÇ 2018

21
Escala
A3 1/100

Promotor
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Planimetria

Àmbit 5.1
Bancada Esglèsia 02
Bancada Esglèsia 01

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
públic 18+2

Nº Plànol

Plànol

Àmbit 5.3

PLANTA DISTRIBUCIÓ
RACK

Espais: Àmbit 5.1-Esglèsia
Data
07 MARÇ 2018

22
Escala
A3 1/50

Promotor
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Planimetria

Construcció Bancades Àmbit 5.1

Bancada Esglèsia 01 (3 unitats independents)

0,90
0,84

0,90
0,84

anterior
Fresat "Galera Turca",
sols en els laterals exteriors
de les bancades

0,46
0,46

0,46

anterior

1,58

detall del Fresat
"Galera Turca"

anterior

0,06
Fresat "Galera Turca",
sols en els laterals exteriors
de les bancades

posterior

Bancada Esglèsia 02 (3 unitats independents)
per accedir a la "Sala Rack"

0,90
0,84

0,90
0,84

0,46
0,46

0,46

anterior

1,58

anterior

0,06
anterior
Fresat "Galera Turca",
sols en els laterals exteriors
de les bancades

posterior

Fresat "Galera Turca",
sols en els laterals exteriors
de les bancades

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 5.1-Església
Data
07 MARÇ 2018

23
Escala
A3 1/50

Promotor
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Planimetria

Àmbit 5.3

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
RACK

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

Àmbit 5.2

(Sala tècnica)

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 5.2-5.3-Església
Data
07 MARÇ 2018

24
Escala
A3 1/50

Promotor
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Planimetria

E

F

Àmbit 6.1
Àmbit 4.4

H'

H

D

D'

Àmbit 4.5

Àmbit 4.3
0,80

Àmbit 4.8
C

C'

Àmbit 0.2

Àmbit 2.3
fanalet
Galera

(Sala tècnica)

Àmbit 4.6

Àmbit 4.9

Àmbit 4.2
Àmbit 2.1

Àmbit 0.2

Àmbit 2.2

Àmbit 4.7
Àmbit 4.1

Àmbit 3.1

B'

Àmbit 3.4

G

Àmbit 3.2

Àmbit 1.1

Àmbit 3.3

G'

Nº Plànol

25

A

A'

Promotor

Escala
A3 1/100

B

E'

F'

E
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ALÇAT-SECCIÓ H-H'

Planimetria
F

E

H'
H
D

SotaBiga 572cm.

D'

C

B'

C'

G
G'

A

A'

F'

E'

B

SotaBiga 475cm.
E

18Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació de les Maquetes i Plafons,
mitjançat carril electrificat acabat negre

maqueta 04
6Ud. Vitrines tipus Urna per Maqueta,
mobiliari construit a to amb Recepció i Bancades
amb incorporació Silici per a conservació
situat en cada peana, frontal registrable "toca-toca"

1,20

maqueta 05

1,75

maqueta 06

1,66

6Ud. Plafons Gràfics / per cada Maqueta / 700x560mm
impressió sobre Dibond o similar, gruix 30mm
i muntat sobre paret de pedra / separat-tres nivells

18Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació de les Maquetes i Plafons,
mitjançat carril electrificat acabat negre

maqueta
0,56 06

H

maqueta
0,56 05

maqueta
0,56 04

6Ud. Plafons Gràfics / per cada Maqueta / 700x560mm
impressió sobre Dibond o similar, gruix 30mm
i muntat sobre paret de pedra / separat-tres nivells

6Ud. Vitrines tipus Urna per Maqueta,
mobiliari construit a to amb Recepció i Bancades
amb incorporació Silici per a conservació
situat en cada peana, frontal registrable "toca-toca"

Àmbit 6.1

H'

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

2Ud. Plafons Gràfics per Història Castell ,
impressió sobre Dibond o similar,
mesures 1900x1000mm i gruix 100mm
i muntat sobre paret de pedra / separat

Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 6.1-Exposició Maquetes
Data
07 MARÇ 2018

26
Escala
A3 1/50

Promotor

0,56
maqueta 01

0,56

maqueta
0,56 02

maqueta 03

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

330

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Planimetria
F

E

H'
H
D

D'

C

B'

C'

G
G'

A'
B

A
F'

E'

E

Vitrines Exposicó Maquetes

6Ud. Plafons Gràfics / per cada Maqueta / 700x560mm
impressió sobre Dibond o similar, gruix 30mm
i muntat sobre paret de pedra / separat-tres nivells
6Ud. Vitrines tipus Urna per Maqueta,
mobiliari construit a to amb Recepció i Bancades
amb incorporació Silici per a conservació
situat en cada peana, frontal registrable "toca-toca"

1,90

0,70

4,00

0,56

0,77

0,70
maqueta 05

maqueta 04

2Ud. Plafons Gràfics per Història Castell ,
impressió sobre Dibond o similar,
mesures 1900x1000mm i gruix 100mm
i muntat sobre paret de pedra / separat

2Ud. Plafons Gràfics per Història Castell ,
impressió sobre Dibond o similar,
mesures 1900x1000mm i gruix 100mm
i muntat sobre paret de pedra / separat

0,56

H

0,95

maqueta
0,56 05
maqueta 06

maqueta
0,56 04

0,56

0,63

0,95

0,70

1,05
0,70

1,28

maqueta 06

2,00

1,27

1,60
3,20

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Àmbit 6.1

Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 6.1-Exposició Maquetes
Data
07 MARÇ 2018

27
Escala
A3 1/50

Promotor
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Planimetria

Àmbit 7.2

Àmbit 7.3

Àmbit 7.4

Àmbit 7.6

Àmbit 7.1

Àmbit 7.5

Àmbit 7.7
16
1

15

2

14

3

13

4

12

foto gran format

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

5

11

6

10

7

Plànol

9

PLANTA DISTRIBUCIÓ

8

Nº Plànol

Planta Noble
Data
07 MARÇ 2018

28
Escala
A3 1/100

Promotor
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Àmbit 7.6
Pa2.1

Planimetria

catenàries
16
1

15

2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9

14

13

18

17

16

15

20

19

34

29

35

31

32

36

33
23

22

21

27

24

25

26

llànties època
il.luminació atrezzo

28

cuina a restaurar
84x224cm
sobre i frontal

30

8

catenària

Sala Institucional
Àmbit 7.1

atrezzo
material penjat parets

Àmbit 7.5
Cuina

trasdosat

lleixes a nivell
amb atrezzo cuina
d'entrega al
trasdosat

1Conj.Catifa Rajoles d'origen, muntada i encaixada
sobre 1Ud.Tarima de fusta, amb pletina massissa
d'entrega en porta d'entrada
sobre/estanteria fusta
amb entrega al forat-passaplats i trasdosat

trasdosat

Àmbit 7.7
Menjador

passaplats
atrezzo
plats, gots
safates...d'època
vitrall vertical
+foto gran fromat

foto gran format

16
1

15

2

14

3

13

4

12

5

11

6

10

7

9

4vitralls
horitzontals

catifa ceràmica

bust
el petó perdut

foto gran
format

tarima

8

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
vitrall vertical
+foto gran fromat
foto gran
format

Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Espais: Àmbit 7.1-Sala Institucional
Data
07 MARÇ 2018

29
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

333

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Planimetria

16
1

15

2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9

14

13

18

17

16

15

20

19

34

29

35

31

33

32

36

30

8

23

22

21

27

24

25

26

28

Àmbit 7.2
Sala Xinesa

Àmbit 7.3
Sala Grafits

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ

catenàries

Espais: Àmbit 7.1-7.2-7.3-Sales
Data
07 MARÇ 2018

cuina a restaurar
84x224cm
sobre i frontal

Escala
A3 1/50

Promotor

Àmbit 7.6
Pa2.1

Sala Institucional
Àmbit 7.1

30

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

llànties època
il.luminació atrezzo
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16
1

15

2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9

14

13

18

17

16

15

20

19

34

29

35

31

32

36

33
23

22

21

27

24

25

26

28

Àmbit 7.3
Sala Grafits

30

8

Àmbit 7.4
Sala d'Esgrima

Àmbit 7.6
Pa2.1

cuina a restaurar
84x224cm
sobre i frontal

llànties època
il.luminació atrezzo
atrezzo
material penjat parets

Àmbit 7.5
Cuina

1Conj.Bancada símil a la resta
mobiliari amb tapissat al damunt
com a seient

trasdosat

lleixes a nivell
amb atrezzo cuina
d'entrega al
trasdosat

catenària

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
1Conj.Catifa Rajoles d'origen, muntada i encaixada
sobre 1Ud.Tarima de fusta, amb pletina massissa
d'entrega en porta d'entrada
sobre/estanteria fusta
amb entrega al forat-passaplats i trasdosat

trasdosat

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

passaplats
atrezzo
plats, gots
safates...d'època

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Espais: Àmbit 7.4-7.5-7.6-Sales

vitrall vertical
+foto gran fromat

Data
07 MARÇ 2018

foto gran format

31
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

catifa ceràmica

tarima

bust
el petó perdut

foto gran
format

335
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1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret,
reforçada mitjançant estructura metàl.lica
per a suportar el pes
d'1Ud.Vitrina amb Vitrall Vertical ,
construida amb xapa plegada
i soldada amb guies superior-inferior per a fer
còrrer frontal vidre seguretat
(els laterals són fixes).
El Vitrall serà retroil.luminat
mitjançant tires de LED en tot el seu perímetre.
Mesures 300x150cm.

16
1

4
5
6

14
13
12
11
10
9

14

13

18

17

16

15

20

19

34

29

35

31

33

32

36

30

8

23

22

21

27

24

25

26

28

1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond
o similar,
gruix 10cm. acabat i
separada de la paret
Mesures 300x150cm.

trasdosat

Àmbit 7.7
Menjador

15

2
3

7

passaplats
atrezzo
plats, gots
safates...d'època

1Conj.Catifa Ceràmica formada per les peces
de 16x16xm i 20x20cm i muntada aquesta catifa
sobre 1Ud.Tarima de fusta "machihembrada",
al mateix nivell,corresponent estructura
interna i instal.lació,
pletina massissia d'entrega a la porta "tancada".
8Ud.Puntals acer inox+pletina+encordat ,
per a protecció de la zona.
1Ud.Bust "el Petó Perdut
sobre peanasímil
"Recepció-Maquetes"

1Ud. Vitrina tipus Urna per Vitralls Horitzontals,
mobiliari construit a to amb Recepció i Bancades
amb incorporació Silici per a conservació
situat en peana, lateral registrable

4vitralls
horitzontals

1Ud.Fotografia Gran Format impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret
Mesures 300x150cm.

1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond
o similar,
gruix 10cm. acabat i
separada de la paret
Mesures 300x150cm.

vitrall vertical
+foto gran fromat

1Ud.Fotografia Gran Format impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret, reforçada
mitjançant estructura metàl.lica per a suportar el pes
d'1Ud.Vitrina amb Vitrall Vertical, construida amb xapa plegada
i soldada amb guies superior-inferior per a fer
còrrer frontal vidre seguretat (els laterals són fixes).
Vitrall retroil.luminat mitjançant tires de LED en el seu perímetre
Mesures 300x150cm.

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ
Espais: Àmbit 7.7-Menjador
Data
07 MARÇ 2018

32
Escala
A3 1/50

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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22Ud.Projectors CLS REVO/Black
per il.luminació dels Vitralls, Plafons Fotos,
Catifa i Bust,mitjançat carril electrificat acabat negre

16
1

15

2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9

14

13

18

17

16

15

20

19

34

29

35

31

33

32

36

30

8

1Conj.Catifa Ceràmica formada per les peces
de 16x16xm i 20x20cm i muntada aquesta catifa
sobre 1Ud.Tarima de fusta "machihembrada",
al mateix nivell,corresponent estructura
interna i instal.lació,
pletina massissia d'entrega a la porta "tancada".
8Ud.Puntals acer inox+pletina+encordat ,
per a protecció de la zona.

1,20

1,75

0,54
0,06

1,66

4,00

3,00

4,93

23

22

21

27

24

25

26

28

1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret,
reforçada mitjançant estructura metàl.lica
per a suportar el pes
d'1Ud.Vitrina amb Vitrall Vertical ,
construida amb xapa plegada
i soldada amb guies superior-inferior per a fer
còrrer frontal vidre seguretat
(els laterals són fixes).
El Vitrall serà retroil.luminat
mitjançant tires de LED en tot el seu perímetre.
Mesures 300x150cm.

1Ud. Vitrina tipus Urna per Vitralls Horitzontals,
mobiliari construit a to amb Recepció i Bancades
amb incorporació Silici per a conservació
situat en peana, lateral registrable

1Ud.Bust sobre peana 1Ud.Fotografia Gran Format impressió sobre Dibond o similar,
símil
gruix 10cm. acabat i separada de la paret
"Recepció-Maquetes" Mesures 300x150cm.

1Ud.Fotografia Gran Format
impressió sobre Dibond
o similar,
gruix 10cm. acabat i
separada de la paret
Mesures 300x150cm.

1Ud.Fotografia Gran Format impressió sobre Dibond o similar,
gruix 10cm. acabat i separada de la paret, reforçada
mitjançant estructura metàl.lica per a suportar el pes
d'1Ud.Vitrina amb Vitrall Vertical, construida amb xapa plegada
i soldada amb guies superior-inferior per a fer
còrrer frontal vidre seguretat
(els laterals són fixes).
Vitrall retroil.luminat mitjançant
tires de LED en el seu perímetre
Mesures 300x150cm.

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

ALÇAT
Espais: Àmbit 7.7-Menjador
Data
07 MARÇ 2018

33
Escala
A3 1/50

Promotor
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16
1

15

2
3
4
5
6
7

14
13
12
11
10
9

3,00

0,76

14

13

18

17

16

15

20

19

34

29

35

31

33

32

1,05

0,68

0,97

0,60

36

1Ud. Vitrina tipus Urna per Vitralls Horitzontals,
mobiliari construit a to amb Recepció i Bancades
amb incorporació Silici per a conservació
situat en peana, lateral registrable

2,35

0,20

1,62

1,02

23

22

21

27

24

25

1Ud.Bust "el Petó Perdut
sobre peana, disseny símil a
"Recepció-Maquetes"

Vitrina Horitzontal

26

Vitrall en Vitrina Vertical / Foto

28

Bust "el Petó Perdut"

30

8

2,22

0,68

0,74
1,50

0,58

0,60

4vitralls
horitzontals

0,92
1Ud.Moble Expositors de 4 vitralls horitzontals
símil construcció com "les vitrines de les Maquetes"

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)
Nº Plànol

Plànol

PLANTA DISTRIBUCIÓ I ALÇAT
Espais: Àmbit 7.7-Menjador
Data
07 MARÇ 2018

34
Escala
A3 1/50

Promotor
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Pi001
Pi002

3x2,5

3x2,5

3x2,5
Pi019
3x2,5
Pi020
3x2,5

5x1,5
Pi018

pantalla 43"

3x2,5 Pi017

Pi003

RACK

5x1,5

5x1,5
Pi009

Pi004
5x1,5

pantalla 43"

5x2,5 ( a planta 1a)
Pi016

Pi005
3x2,5
Pi007

5x1,5
Pi008

3x2,5
3x2,5
Pi006

3x2,5

3x2,5

3x2,5
Pi021

Pi010
3x1,5

3x2,5
Pi011
3x1,5 Pi012
3x1,5

3x2,5
Pi023
5x2,5

SQ

3x1,5 Pi013

3x2,5
Pi024

3x1,5
Pi014
3x1,5
Pi015

E

3x2,5
Pi022

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat il·luminació
Espais: Àmbit 3 - Àmbit 4
Data
MARÇ 2018

I-01
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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3x2,5
P006

3x2,5
P005

3x2,5
P008

P007 3x2,5

3x2,5
P001

3x2,5

3x2,5
P009

P002
3x2,5
P010

RACK
P014 3x2,5

3x2,5
P003

3x2,5
P013
3x2,5
P011

3x2,5
P012

3x2,5
P015

3x2,5
P004

3x2,5
P016

3x2,5
P017
P018
3x2,5

3x2,5
P019
P020 3x2,5
3x2,5
P021
5x2,5 (3.1.2 Sistema hidràulic)
P021

3x2,5
P022

3x2,5
P023

3x2,5
P028

3x2,5
P024

5x2,5 (3.1.2 Sistema hidràulic)
P026

3x2,5
P025

3x2,5
P027

3x2,5
P029

3x2,5
P030
3x2,5
P031

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat potència
Espais: Àmbit 3 - Àmbit 4
Data
MARÇ 2018

I-02
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

E
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X006

4 CAT6
X005

4 CAT6

X007
6 CAT6

2 CAT6
X001
2 CAT6
X008

X010

2 CAT6
2 CAT6

2 CAT6
X009

RACK

X011

2 CAT6
X002

2 CAT6
2 CAT6
X003

X013

6 CAT6

2 CAT6 X016

2 CAT6

X017

2 CAT6
X014
X015
2 CAT6
2 CAT6
X004

X018
X019

2 CAT6

2 CAT6

2 CAT6

X020
X021

2 CAT6

2 CAT6

2 CAT6
X023
2 CAT6
X022

4 CAT6
X032
X024

2 CAT6
X025

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

2 CAT6

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat xarxa
Espais: Àmbit 3 - Àmbit 4
Data
MARÇ 2018

I-03
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

E
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pantalla 43"

DMX 001

DMX 002

DMX 003

RACK

DMX 004

DMX 005

DMX 006

DMX 007

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat DMX
Espais: Àmbit 3 - Àmbit 4
Data
MARÇ 2018

I-04
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

E

342
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pantalla 43"

RACK

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat audio
Espais: Àmbit 3 - Àmbit 4
Data
MARÇ 2018

I-05
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

E
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3x2,5
Pi019

3x2,5
Pi020

3x2,5
Pi017

3x2,5
Pi018

5x1,5
Pi016
5x1,5
Pi021

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat il·luminació
Espais: Àmbit 5
Data
MARÇ 2018

I-06
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

344

CASTELL DE CASTELLDEFELS · PROJECTE EXECUTIU MUSEOGRÀFIC
Planimetria

3x2,5
P033

3x2,5
P034

3x2,5
P035
3x2,5
P037

3x2,5
P032

3x2,5
P036

RACK

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat potència
Espais: Àmbit 5
Data
MARÇ 2018

I-07
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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2 CAT6
X027

2 CAT6
X028

2 CAT6
X029

2 CAT6
X031

2 CAT6
X026

2 CAT6
X030

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat xarxa
Espais: Àmbit 5
Data
MARÇ 2018

I-08
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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DMX 008

DMX 009
DMX 010

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat DMX
Espais: Àmbit 5
Data
MARÇ 2018

I-09
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

9

5x2,5 ( de pb)
Pi016

3x2,5
Pi023
trasdosat

5x1,5
Pi022

5x1,5
Pi024

3x2,5
Pi025

36
35
34

20
19
18

33

17

32

16

31

15

30

14

29

13

21
22
23
24
25
26
27
28

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat il·luminació
Espais: Àmbit 7
Data
MARÇ 2018

I-10
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
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1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

10

9

5x2,5 ( de pb)
Pi016

3x2,5
P039

3x2,5
P038

trasdosat

3x2,5
P040

3x2,5
P041

36
35
34

20
19
18

33

17

32

16

31

15

30

14

29

13

21
22
23
24
25
26
27
28

CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL CASTELL
Projecte Executiu
Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
Localitat
08860 Castelldefels (Barcelona)

Nº Plànol

Plànol

PLANTA Cablejat potència
Espais: Àmbit 7
Data
MARÇ 2018

I-11
Escala
A3 1/100

Promotor

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

