Experiències singulars,
esdeveniments únics
La Pedrera-Casa Milà, una de les obres més conegudes d’Antoni Gaudí, icona
internacional de Barcelona arreu del món i Patrimoni Mundial per la UNESCO.
A La Pedrera gaudireu d’espais sostenibles, innovadors i adaptats a totes les mesures sanitàries i tecnològiques del moment.
SERVEI EN STREAMING. Els espais
de La Pedrera incorporen com a novetat
N el servei de retransmissió d’esdeveniments
O en format híbrid o totalment en Streaming.
V
A La Pedrera tindreu la possibilitat de reE transmetre els vostres esdeveniments amb
T la màxima qualitat mentre us acompanya
A un equip de professionals durant tot el
procés de producció:
T
Pre-producció. Us assesorarem amb
el muntatge de l’escenari, la dinàmica de
realització, els ponents implicats i la interacció amb el públic remot. Suport en la
definició i creació dels grafismes i gravació
i edició de les ponències remotes.
Producció. Reproducció audiovisual
(presentacions,vídeos,conferències,música,projeccions en 3D,etc.). Possibilitat de
traducció simultània. Incorporació d’elements gràfics per a realitzar la continuïtat
de la retransmissió (chyrons, mosca,
capçalera, etc.).
Adequació de la il·luminació de sala durant
el transcurs de tot l’esdeveniment. Realització de retrasmissió amb multicàmeres.
Reproducció multidispositiu i multicanal.
Connexió bidireccional de ponents remots.
Post-producció. Entrega de l’esdeveniment gravat. Informe de resultats de la retransmissió:
Connexions totals, geolocalitzacions, canals, etc. Adaptem cada proposta a les
vostres necessitats segons la tipologia de
l’acte.

ESPAIS
L’AUDITORI. Un espai idoni per a la celebració de simposis, jornades, convencions
d’empresa o presentacions presencials,
híbrides o totalment virtuals. Equipat amb totes
les prestacions tecnològiques necessàries.
Disposa a més, d’un espai lateral amb accés
directe al pati exterior des d’on es pot contemplar, de forma exclusiva, la façana posterior
de La Pedrera. També compta amb una sala
VIP que té accés directe al pati exterior.
SALA GAUDÍ. És una sala situada a les antigues cotxeres de La Pedrera, diàfana gràcies
a una innovadora estructura metàl·lica dissenyada per Gaudí.
Polivalent, ja que permet la realització d’actes diversos i està equipada amb els recursos
tècnics necessaris per a la celebració de qualsevol tipus d’esdeveniment.
SALA QUATRE GATS. Un espai acollidor i
amb molta personalitat, situat a l’entresol de
La Pedrera, amb un dels sostres més espectaculars de La Pedrera i amb vistes a Passeig de
Gràcia.
Ideal per acollir celebracions en un entorn incomparable i un ambient acollidor. Celebracions virtuals, híbrides o presencials.
SALA LA MONUMENTAL. L’espai més petit
i acollidor de l’entresol.
De forma rectangular i amb un dels sostres i
motllures més elaborats i espectaculars de La
Pedrera, aquesta sala esdevé un entorn perfecte per a gaudir d’un esdeveniment en petit
format.
SALA EL CERCLE ARTÍSTIC DE SANT
LLUC. Espai ubicat a l’entresol, on el terra
combina de forma particular el parquet i la
rajola. Un espai idoni i polivalent que permet
celebrar tot tipus d’esdeveniments.

SALA EL PALAU DE LA MÚSICA. Sala on
predominen les formes sinuoses, generant
d’aquesta manera un espai únic i molt original. Amb grans finestrals i vistes al carrer de
Provença, és ideal per a celebrar qualsevol
tipus d’acte, presentació o celebració.

VISITES GUIADES VIRTUALS O
PRESENCIALS. La Pedrera ofereix a més
la possibilitat de complementar qualsevol
dels esdeveniments amb una visita virtual
o presencial.
Una espectacular visita per a descobrir
els espais més exclusius de l’ edifici de la
mà dels nostres guies especialitzats en La
Pedrera, el Modernisme i la vida d’Antoni
Gaudí.
Aquesta experiència permetrà conèixer
impressionants espais com l’icònic terrat dels
guerrers, l’àtic de la balena, el pis dels veïns
o els espectaculars patis interiors d’aquesta
obra mestra.
Més informació
—
events@lapedrera.com
+34 93 214 25 76
La Pedrera-Casa Milà
Passeig de Gràcia, 92
08008 Barcelona
www.lapedrera.com

La nostra raó de ser: les persones
La Fundació Catalunya La Pedrera serveix a la societat construint un futur
millor i més just. Per això, ofereix oportunitats a les persones; impulsa el
talent, la creació i l’educació; fomenta hàbits d’alimentació saludables, i
conserva i comparteix el patrimoni natural i cultural.

