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1. OBSERVATORI FABRA



Benvinguts a l’Observatori Fabra de Barcelona

L’observatori Fabra, situat a la muntanya del Tibidabo, és un espai únic i emblemàtic 
de la ciutat on, des dels seus inicis, s’hi treballa en tres àrees: Astronomia, 
Meteorologia i Sismologia.

L’activitat de la Secció Astronòmica està dedicada a l’astrometria de petits planetes 
i cometes, en el marc de programes internacionals. 

La Secció Meteorològica estudia detalladament la climatologia local. La Secció 
Sísmica intervé en la sismologia mundial, però s’ocupa sobre tot de la sismicitat 
regional.

L’Observatori Fabra pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
(RACAB). Construït gràcies a un llegat del Sr. Camil Fabra i Fontanills, primer 
marquès d’Alella, va ser inaugurat l’any 1904 pel Rei Alfons XIII. El seu edifici és obra 
de l’arquitecte modernista Josep Domènech i Estapà.

És el quart observatori més antic del mon que segueix en actiu.

L’àmplia varietat de salons permet acollir esdeveniments d’empresa de diversa
índole, amb l’excel·lència i singularitat com a principals referents: presentacions, 
esmorzars i sopars de gala, conferències, espots publicitaris, desfilades, gravacions, 
casaments, rodes de premsa, etc.









Terrassa
La terrassa de l’observatori Fabra disposa de:
- rac mòbil megafonia amb 8 sortides  
- projector + pantalla projecció 
- micròfon inalàmbric + micròfon de diadema
- il.luminació led inalàmbrica de taula 
- il.luminació led 8 focus façana.
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Sala Modernista
La sala modernista disposa de:
- rac mòbil megafonia 
- altaveus i cablejat 
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Baixada al camí de l’observatori

Ubicació
Camí de l’Observatori s/n, Barcelona
 
GPS coordenades 
41.418377, 2.124768

L’observatori Fabra el trobem ubicat a la muntanya del
Tibidabo a 1 hora i 20 minuts del centre de Barcelona amb
transport públic i a 40 minuts amb transport privat.
Disposa de parking privat i vigilat.

Com arribar?

Transport públic
1- Anar amb ferrocarrils de la generalitat S1, S2 fins a la parada de Peu del funicular
2- Agafar funicular de vallvidrera fins la parada Vallvidrera Superior
3- Agafar Autobus de barri nº 111 fins la parada de Ctra. de Vallvidrera / Camí de l’Observatori

Transport privat
1- Agafar la Carretera de Vallvidrera direcció Tibidabo, arribar rotonda i continuar recta fins el desviament  
    cap a l’observatori Fabra.
2- Agafar carretera de Sant Cugat  i després gafar la carretera de Vallvidrera fins desviament cap a l’observatori Fabra.



2. PALAU REQUESENS



Benvinguts al Palau Requesens

El Palau Requesens de Barcelona és un monument catalogat  com a  Bé Cultural 
d’Interès Nacional  (BICN). Situat molt a prop de l’església de Sant Just, al barri 
Gòtic, era l’edifici residencial més gran que existia a la ciutat en època medieval. Va 
pertànyer a la família Requesens, una de les més importants de la noblesa catalana.

La construcció original és del segle XIII
L’edifici actual prové d’una reforma i ampliació del segle XV, quan va passar a 
Galcerà de Requesens. De la construcció primitiva s’ha conservat l’estructura gòtica i 
algunes finestres coronelles.

El palau es desenvolupa al voltant d’un gran pati amb escala descoberta que porta 
fins a la planta noble. La darrera gran restauració de l’edifici va concloure l’any 1970.

Des de 1917 és la seu de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres, institució que promou 
el coneixement de la història i de la literatura catalana.

L’àmplia varietat de salons permet acollir esdeveniments d’empresa de diversa 
índole, amb l’excel·lència i singularitat com a principals referents: presentacions, 
esmorzars i sopars de gala, conferències, espots publicitaris, desfilades, gravacions, 
casaments, rodes de premsa, etc.









Sala Tinellet + Pati exterior
La Sala Tinellet junt amb el patí disposa de:
- Rac mòbil megafonia
- Projector + pantalla projecció
- Micròfon inalàmbric
- Il.luminació exterior pati
- Il.luminació interior Sala Tinellet

Superficie

Còctel

Banquet

Reunió

282,23

300 pax

180 pax

Capacitats

120 pax

130 paxAuditori

16
,8

12,15

4,534,
16

3,
08

4,
43

7,32

Sala Tinellet = 177,70m2



Sala Tinellet + Pati exterior
La Sala Tinellet junt amb el patí disposa de:
- Rac mòbil megafonia
- Projector + pantalla projecció
- Micròfon inalàmbric
- Il.luminació exterior pati
- Il.luminació interior Sala Tinellet
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Auditori
Espai dins el Palau Requesens per fer presentacions, projeccions, conferències, etc...
- Projector + pantalla projecció
- Micròfon inalàmbric

Capacitats

130 paxAuditori



Transport públic
1- Amb el metro de Barcelona:                        Liceu /          Jaume I
2- Amb autobús: nº 17, nº 45

Transport privat
1- Baixar o pujar per Via Laietana. Es pot aparcar en el parking de la plaça de la Catedral o el parking de Sta Caterina.  
2-Mirar altres parkings per la zona.

Ubicació
Palau Requesens 
Reial Acadèmia de les Bones Lletres 
C/ Bisbe Cassador, 3 (Plaça Sant Just) 
08002 Barcelona
 
GPS coordenades 
41.383169, 2.178894

El palau Requesens el trobm ubicat al centre de Barcelona, 
a 5 minuts caminant des de les Rambles i a 5 minuts de la 
catedral de Barcelona.

Com arribar?



3. REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA 
    DE CATALUNYA (RAMC)



Benvinguts a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC)

Ubicada en un dels edificis neoclàssic més importants de Barcelona on es destaca 
l’espectacular amfiteatre anatòmic construït per Ventura Rodríguez i que es 
destinava a la formació de cirurgians. La història d’aquest edifici està lligada a la 
medicina amb noms com Pere Virgili, Antoni de Gimbernat o Santiago Ramon i Cajal.

L’àmplia varietat de salons permet acollir esdeveniments d’empresa de diversa
índole, amb l’excel·lència i singularitat com a principals referents: presentacions, 
esmorzars i sopars de gala, conferències, espots publicitaris, desfilades, gravacions, 
casaments, rodes de premsa, etc.







Sala Turró   
La Sala Turró junt amb el hall disposa de:
- Rac mòbil megafonia 
- Projector + pantalla projecció 
- Micròfon inalàmbric 
- Il.luminació interior
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Sala Gimbernat   
Espai dins la RAMC per fer presentacions, projeccions, conferències, etc...

Disposa de: 
- Projector + pantalla projecció 
- Micròfon inalàmbric 
- Il.luminació interior

Capacitats

180 paxAnfiteatre



Transport públic
1- Amb el metro de Barcelona:                        Liceu
2- Amb autobús: nº 91, nº 59

Transport privat
1- Baixar per Les Rambles i aparcar a qualsevol parking proper. Per exemple el parking de la Boqueria.
2- Mirar altres parkings de la zona.

Ubicació
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) 
C/ del Carme 47
08001 Barcelona
 
GPS coordenades 
41.381541, 2.170063

La RAMC es troba ubicada al barri del Raval, al centre de 
Barcelona, a 5 minuts caminant des de la parada de metro  
del Liceu.

Com arribar?

Porta accés a la RAMC



4. REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES 
I ARTS DE BARCELONA



Benvinguts a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB)

Institució amb més de 250 anys d’història situada en un edifici del segle XVIII, en 
ple centre de la ciutat. A la seva imponent sala d’actes, Albert Einstein, va explicar 
els fonaments de la relativitat, mentre que a la sala del costat hi descansa el rellotge 
astronòmic Billeter de 1869 que, a més de l’hora, indica amb exactitud la posició 
d’alguns planetes, la Terra, la Lluna i el Sol fins al 2029. Un edifici on la passió per 
l’arquitectura i la devoció per la ciència es veuen magníficament representats.

L’àmplia varietat de salons permet acollir esdeveniments d’empresa de diversa
índole, amb l’excel·lència i singularitat com a principals referents: presentacions, 
esmorzars i sopars de gala, conferències, espots publicitaris, gravacions, rodes de 
premsa, etc.





Sala d’actes
La Sala d’actes de la RACAB disposa de:
- Rac de megafonia amb 2 altaveus a la sala d’actes + 2 a 
la sala de rellotges + 2 a la sala d’instruments
- Projector + pantalla projecció + pantall de seguiment 
- 3 micrófons de taula 
- 2 micròfons de pinça 
- 1 micrófon inalàmbic 
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Sala de rellotges + Sala d’instruments 
Les sales disposen de:
- 2 altaveus a la sala de rellotges 
- 2 altaveus a la sala d’instruments 
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Sala d’instruments = 47,34 m2

Sala de rellotges = 30,58 m2



Ubicació
La Rambla, 115 - 08002 Barcelona
 
GPS coordenades 
41.384134 | 2.170591

La RACAB el trobem ubicat al centre de Barcelona
A 2 min caminant des de la PLaça Catalunya.

Com arribar?

Transport públic
1- Metro: Línies L1, L3 fins a la parada de Plaça Catalunya
2- Ferrocarrils de la Generalitat: L6, S1, S55, S5, S2 i L7 fins a la parada de Plaça Catalunya 
3- Renfe Rodalies de Catalunya: R7, R4, R1 i R3
4- Autobús: N1, N2, N3, N4, N6, N7, N8, N9, N11, N12, N13, N14, N15

Transport privat
1- Amb cotxe direcció plaça Catalunya. Aparcar pàrquing públic o privat.
2- Amb moto direcció plaça Catalunya. Aparcar pàrquing públic o privat.

Entrada a  la RACAB

Façana edifici RACAB



Sternalia Productions S.L.
C/ Torre dels Pardals, 33, local 3
08041 Barcelona (Espanya)  
Tel. 93 170 17 97
info@sternalia.com
www.sternalia.com


