


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
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