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Escenari: 

 

 Entarimat de 8m d’amplada x 5m de fondària x 1,10m d’alçada 
amb faldó negre.  

 

Equip de so i llums  

 

L’equip de so i llums és una infraestructura instal·lada de manera fixa a la Nau 
de Joventut. Aquest equip està destinat a sonoritzar les activitats que s’hi 
desenvolupin per part de les entitats o altres organitzadors. 

 

L’equip de so està connectat permanentment a un limitador registrador de so 
freqüencial CESVA LRF-05 que acompleix els paràmetres establerts per 
l’ordenança municipal que regula els sorolls a l’interior dels locals. 

 

RIDER TÈCNIC 

So 

 

2 Altaveus autoamplificats QSC KW153 

2 Altaveus de subgreus QSC KW181 

2 Monitors escenari DAS AUDIO ACTION 15A 

1 Mànega 50 m dmx  

1 Taula YAMAHA MG 12 XU 6 ch. amb efectes 

1 Micro SHURE SM-58 + peu de micro 

Cablejats, senyal, DMX i corrent 

 

Estructura 

 

2 Torres telescòpiques GUIL ELC-630 + ADT 03  
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16 m truss triangular de 30 mm DT22300 (truss frontal i truss posterior) 

3 Cametes negres ignífugues de 3 m ample x 4,5 m alt 

4 Torres laterals telescòpiques Guil TF03 

 

Il·luminació 

 

1 Taula control llums Triton Blue Discovery 24/48 

4 Par LED PRO 70 5-1 

4 Par LED PRO 270 5-1 

1 Mànega 50 m dmx 

8 Garres muntatges focos i cable de seguretat 

   Cablejats, senyal, DMX  

 

1 Distribuïdor de corrent 400v.P S-32.2 

 

 

Limitador de so 

 

Limitador acústic CESVA LRF-05. 

Inclou les mesures d'emissió a la nau amb sonòmetre 

analitzador/integrador tipus 1 CESVA SC-420 i calibrador CESVA CB006, 
verificats metrològicament. 

1,00 300,00 300,00 

Mesuraments d'immissió al receptor més proper (façana) per tal de no superar 
el nivell màxim permès segons el mapa de capacitat acústica de Vilanova. Els 
mesuraments s'han que dur a terme amb el càlcul de totes les correccions de 
nivell. 

1,00 250,00 250,00 

Realització del certificat d'instal·lació del limitador registrador acústic CESVA 
de joventut, per instal·lador autoritzat, per a l'Ajuntament de Vilanova. 
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Caseta informació i control d’entrades 

 

Caseta portàtil, mòbil, per ús de taquilla. 

Mides: 2700x1500xh2200 

 

 

Barra de bar 

 

7 mòduls de mostrador plegable d’acer galvanitzat de color blanc. Mides: 1,8m x 
0,49m x 1,10m 

 

Mida total de la barra: 12,6 x 0,49m x 1,10m 

 

 

Altres  

  

Bidons de brossa 95l plàstic 7 

Cendrers d’exterior 5 

Cadires de fusta plegables 60 

Taules plegables 183x76  9 

Taules plegables 183x45 5 

Bastida d’alumini, plegable amb rodes, de 
80x160 a alçada de treball 4 m. 1 

Carro de mànega d’aigua de 60 metres 1 

Tanques grogues de 2 metres, de polipropilè  20 

  


