
FHES  Sala d’actes 

Un espai 
modern 
i funcional

Un espai a la teva mida



Sala d’actes completa
La Sala d’actes té capacitat per a 
158 persones i està equipada per 
acollir tot tipus de congressos, 
jornades i presentacions.  
És un espai de 180 m2 que es 
pot compartimentar segons les 
necessitats del client i crear una 
sala d’actes menor o una sala 
polivalent. 

La Fundació Hospital de l’Esperit Sant està situada al terme municipal de Santa 
Coloma de Gramenet, en un punt gairebé limítrof amb els altres municipis que 
l’envolten: Badalona, Sant Adrià de Besòs i Barcelona.  Totalment accessible i 
amb aparcament propi, està ben connectada amb la xarxa de transport públic 
i les rondes, principals accessos a la ciutat de Barcelona. 

La FHES disposa d’una moderna Sala d’actes modulable, que dóna lloc a una 
sala d’actes menor i a una sala polivalent, a les quals s’hi accedeix per mitjà 
d’un funcional vestíbul. Aquests espais estan equipats amb els serveis i les 
tecnologies necessàries per a la realització de jornades, congressos, seminaris, 
conferències i actes diversos. A més, l’Hospital disposa d’una terrassa amb 
vistes als diferents municipis per celebrar-hi activitats de lleure o còctels.   

Sala d’actes 
Un cop dividida, la sala gran 
dóna lloc a una Sala d’actes 
més reduïda, de 115 m2 i amb 
capacitat per a 98 persones. 

Sala polivalent
Sala preparada per realitzar-
hi activitats com reunions, 
seminaris o comunicacions. 
Amb capacitat per a 
60 persones*, aquesta sala, 
de 65 m2, disposa de cadires 
mòbils amb taula incorporada.

Equipament 

Taula presidencial amb 4 micròfons

Micròfons de mà

Ordinador portàtil i DVD

Projector

Pantalla

Càmera de vídeo fixa

Connexió Wi-Fi 

Telèfon fixe i sense fils

Faristol

Cabina de tècnic audiovisual *  Capacitat calculada en format teatre; per a 
qualsevol altre format, consulteu-nos.

Equipament 

Taula presidencial amb 4 micròfons

Micròfons de mà

Ordinador portàtil i DVD

Projector

Pantalla

Càmera de vídeo fixa

Connexió Wi-Fi 

Telèfon fixe i sense fils

Faristol

Cabina de tècnic audiovisual

6098158

Equipament 

Taula presidencial amb 2 micròfons

Micròfons de mà

Ordinador portàtil i DVD

Projector

Pantalla

Connexió Wi-Fi 

Telèfon fixe i sense fils



Vestíbul
El vestíbul d’accés a les sales 
és un espai de 100 m2 ideal per 
servir-hi esmorzars o refrigeris, 
així com per acollir estands, 
exposicions comercials o 
taulells d’inscripció d’assistents 
als congressos i jornades. 
Compta amb sistema d’audio. 

Terrassa 
Aquest espai a l’aire lliure de 
450 m2 ofereix vistes a les 
ciutats de Badalona, Barcelona, 
Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet. És 
perfecta per realitzar-hi les 
pauses cafè, còctels o copes de 
cava al final de l’acte. 

Serveis inclosos

•	 Despatx per a conferenciants
•	 Magatzem per a material
•	 Guarda-roba
•	 Neteja de la sala
•	 Climatització

Serveis complementaris

•	 Tècnic de so
•	 Hostesses
•	 Interpretació simultània
•	 Videoconferència
•	 Restauració (serveis de 

càtering a mida)
•	 Productes de marxandatge 

de l’acte
•	 Enregistrament de l’acte

■	 Sala d’actes
■	 Sala polivalent
■	 Espais comuns

Les dues sales, sense divisió, formen la 
Sala d’actes completa. La terrassa, que 
no es veu en el plànol, és a la planta 
baixa de l’Hospital. 
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Fundació Hospital  
de l’Esperit Sant

Av. Mossèn Pons i rabadà, s/n. 08923 
Santa Coloma de Gramenet 

www.hospitalesperitsant.cat
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FHES Sala d’Actes 
Consultes i reserves

Per rebre més informació sobre els diferents 
espais, la seva disponibilitat i tarifes de lloguer: 
Tel.  93 386 02 02 - Ext. 4612 
a/e: salaactes@fhes.cat


