Dossier de
cessió d'espais
2013

Els serveis del Cèntric Espai Cultural són:

Biblioteca
Arxiu
Auditori
Sala d'Exposicions
Sales d'estudi
Cafè-restaurant
Parking de rotació
www.centric.elprat.cat

El Cèntric és l'espai cultural més emblemàtic del Prat i un dels més
reconeguts de l'àrea metropolitana. Es troba a cinc minuts de l'aeroport i de
la ciutat de Barcelona, enmig d'un dels pols de serveis més importants del
sud d'Europa.
El Cèntric fa possible organitzar qualsevol activitat amb tot el suport tècnic
necessari i un entorn amb tots els serveis: parking, cafè-restaurant de
qualitat, sales de diferents formats...
En aquest dossier trobareu la descripció dels espais susceptibles de ser
llogats per a les vostres activitats.

Auditori
298 localitats + 8 espais per a cadires de rodes.
Escenari: 11 x 7,20 metres.
Petit camerino. Taules conferència
Disseny acústic d'Higini Arau.
Equipament tècnic
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projector vídeo LCD Videoprojector DLP, 1 chip, resolució WUXGA (1920x1200), 6000
lumens ANSI. Contrast 2000: 1 Sistema de doble llum. Entrada HD-SDI
Pantalla cinema 7 x 4 metres en la boca de l'escenari
Pantalla congressos 4 x 3 metres al fons de l'escenari.
Sistema de so Meyer
Sistema àudio per premsa
Microfonia convencional, inalàmbrica i flexo
Il·luminació: 24 focus
Càmera vídeo per enregistrament d'actes. Escalador, conversor, matriu de video per
petites produccions audiovisuals in situ
Pre-instal·lació sistema de traducció simultània amb 4 radiadors Bosch.

Vestíbuls Auditori
Primera i segona planta.
Aptes per a recepcions, cóctels i càterings de peu dret.

Mobiliari: sofàs, butaques, taules rodones
Aforament: 300 persones.

Sala d'actes de la Biblioteca
70 cadires amb pala per escriure
Tarima amb taula de conferències

Equipament tècnic
•

•
•
•
•

Projector vídeo LCD
Pantalla congressos 3 x 2 metres al fons de l'escenari.
Sistema de so Meyer
Microfonia convencional, inalàmbrica i flexo
Càmera vídeo per enregistrament d'actes.

Sala @tic
Sala de formació en tecnologies de la informació per a 19 persones
19 PC
Impressora
Projector vídeo opcional per a docent

Aules d'estudis
Sala 1:
Aula per a formació interna, cursos i tallers.
Aforament recomanat: 35-40 persones
Taules electrificades per a connexió d'ordinadors portàtils
Projector vídeo (sense amplificació de so) opcional.
Sala 2 i 3:
Aules per a trobades de petits grups.
Aforament recomanat: 8-12 persones
Projector vídeo opcional.

PREUS PÚBLICS 2013

SALA FORMAT A
Necessitats tècniques professionals

Usos

Auditori Cèntric
1 tècnic inclòs

Congressos
Convencions
Jornades

Vestíbul Auditori Cèntric

Càterings complementaris a les
activitats. Recepcions.

SALA FORMAT B
Mitjà format
Petita cobertura tècnica

Preu

1470 €/dia
840 €/mig dia

Usos

157 €

Preu genèric

Sala d'Actes Biblioteca

Congressos de mitjà format
Jornades
Conferències
Formació

42 €/h
Mínim 2 hores

Atic Cèntric

Activitats de formació

26 €/h
Mínim 2 hores

SALA FORMAT C
Petit format
Sense necessitats tècniques

Usos

Preu genèric

Aules d'estudi Cèntric A

Formació
Seminaris

21 €/h

Aules d'estudi Cèntric C i B

Reunions petit format
Seminaris

21 €/h

Contacte:

Cèntric Espai Cultural
Plaça de Catalunya, 39-41
08820 El Prat de Llobregat
www.centric.elprat.cat
Telèfon, 93 479 29 68
centric@elprat.cat

