
LA CASA DELS
PERIODISTES



El Col·legi de Periodistes de Catalunya 
ofereix un seguit d’espais, com ara 
sales i aules, a disposició d’entitats 
i empreses que vulguin gaudir d’un 
espai on fer reunions, conferències i 
jornades professionals.

L’excel·lent ubicació del Col·legi de 
Periodistes i les prestacions d’aquests 
espais, recentment renovats, permeten 
convertir la seva seu en un punt de 
trobada amb forta incidència entre la 
societat civil i excel·lents resultats de 
convocatòria i difusió. 

PRESENTACIÓ



Totes les sales estan equipades amb 
la millor tecnologia. Oferim serveis 
complementaris, com el servei de 
càtering. Local adaptat per a persones 
discapacitades.

FEU DEL COL·LEGI UN 
PUNT MÉS DE TROBADA! 



Àmplia sala d’actes amb capacitat per 
a 100 persones, renovada l’estiu del 
2013 i equipada amb sistema de so, de 
projecció i de videoconferència.

Disposa d’un espai frontal per als 
professionals de la premsa gràfica, ràdio 
i TV.

És la sala més utilitzada a la ciutat per 
organitzacions de tota mena gràcies al 
ressò que proporciona ser a “la casa dels 
periodistes”.

SALA D’ACTES



Un espai noble i excel·lent, de 70 m2, 
per a reunions, jornades, presentacions, 
cursos o trobades amb els periodistes per 
difondre iniciatives, novetats, serveis i 
productes.

Amb detalls històrics, materials de 
gamma alta i galeria amb vistes a la 
Rambla de Catalunya.

SALA DE JUNTES



Espai destinat a reunions de petit 
format i amb un aforament no superior 
a les 15 persones. En cas de ser 
necessari, es pot incorporar pantalla i 
canó de projecció.

SALA DE REUNIONS



Magnífica aula amb grans prestacions 
tecnològiques i capacitat per a 42 
persones. 

Disposa d’un equip de so d’alta qualitat 
i de recent implantació, projector i rack 
de premsa pels mitjans de comunicació.

AULA 1



viu, cèntric i de fàcil accés, adaptat a les 
vostres necessitats, prestigiós i vinculat 
a la comunicació i el periodisme.
 
Oferim la nostra col·laboració per 
donar àmplia difusió als vostres 
esdeveniments.

Connecteu amb un espai 



Horaris
De dilluns a divendres de 9 a 21 h

Reserves
Tel. 933 17 19 20

Consultar condicions especials per a col·legiats.

TARIFA LLOGUER DE SALES COL·LEGIALS 2016

PREUS PER A NO COL·LEGIATS

Planta principal Planta primera

Sala 
d’actes

Sala 
juntes

Sala 
reunions

Aula 1

Sessió fins a dues hores 350 350 150 300 

1/2 Jornada 650 650 300 600 

Jornada sencera 1200 1000 500 1000 



Rambla de Catalunya, 10 
08007 Barcelona
Tel. 933 17 19 20
www.periodistes.org


