
Memòria 2017 



Presentació EMDET, S.A. 

L’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET, SA) treballa amb la 

missió de promoure, incentivar i activar l’economia de la ciutat.  

 

Gestiona el Palau Firal i de Congressos de Tarragona (des del 1999). La seva activitat principal 

(congressos i convencions) repercuteix directament a l’economia de la ciutat ja que genera turisme de 

negocis i beneficia principalment al sector hoteler i gastronòmic de la ciutat. A més, ajuda al 

posicionament de Tarragona com a destinació MICE.  

 D’altra banda, l’Auditori August d’El Palau, en ser l’auditori cobert amb més capacitat de la ciutat, amb 

1.145 butaques, s’ha posicionat com un auditori de referència per a la celebració de concerts, espectacles, 

gales i festivals de caràcter lúdic, musical i cultural de gran format. 



Palau Firal i de Congressos de Tarragona 

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona obre les seves portes l’any 1999 i amplia les seves instal·lacions amb el Recinte Firal 

annex l’any 2004. Durant els seus anys d’activitat, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha anat obrint noves línies de treball i 

actualment, a part de la secció de congressos i convencions, treballa també en la captació d’activitats culturals com concerts, espectacles, 

gales i festivals...  

Reuneix 2 auditoris per a més de 250 persones i diversos espais per a la celebració de còctels i banquets en un mateix edifici, cosa que el fa 

Únic per a la celebració de gales i convencions al centre de la ciutat. 

 

 

 

 



Les instal·lacions,  
peculiaritats que el fan únic 

Les seves instal·lacions tenen una particularitat arquitectònica única ja que s’integren perfectament en una antiga pedrera de la ciutat, que 

presideix totes les plantes del Palau de Congressos i magnifica l’impressionant auditori August. L’edifici del Palau de Congressos està format 

per 12 sales, un espai polivalent de 3.000 m2 i dos auditoris amb capacitats per 253 i 1.145 persones respectivament.  

Un total de 13.000 m2 repartits en 4 nivells; 2 auditoris, 12 sales de reunions i 1 espai polivalent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auditori amb capacitat per a 1.145 persones distribuïdes en 

platea (873) i amfiteatre (272). Auditori equipat amb pantalla 

gegant, projector, equip de so i il·luminació espectacular, 

sistema electroacústic  i 3 cabines de traducció. 

Perfecte per a  esdeveniments  de gran format. 

 

 

Auditori molt funcional i pràctic, amb una visibilitat excel·lent  i 

capacitat per a 253 persones.  Equipada amb pantalla retràctil de 

4x6m, projector de 5.000 lumens, equip de so i il·luminació 

espectacular i dues cabines de traducció. 

 

 

Auditori August  Auditori Eutyches 



Sala Tàrraco amb muntatge 

imperial per a una reunió de treball per 

a 12 persones. 

 

 

Sales i espais singulars 

Sala Genius amb muntatge en 

escola.  

 

 

Hall de l’Auditori August 

adequat per a la presentació d’un llibre, 

amb escenari i muntatge en teatre per a 

100 persones. 

 

 

El Palau de Congressos ofereix diversos  muntatges per a les sales segons les necessitats de cada client i esdeveniment. A més, s'adeqüen 

espais  característics per a la seva utilització.  

 

El departament de producció ofereix assessorament als clients i supervisa els esdeveniments des del muntatge fins la celebració del 

mateix, per a una immillorable  posada en escena. 

 

 



Les instal·lacions,  
peculiaritats que ens fan únics 

El Recinte Firal, va ser construït l’any 2004 per a la celebració de fires, concerts i altres activitats que requereixen un espai ampli, 

pràctic i de fàcil accés. Aquest edifici compta amb un espai interior diàfan de 1.800m2 amb climatització i tots els serveis i d’un espai exterior i 

pavimentat de 3.200 m2. 

 

 

 



Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plantilla de treballadors del Palau Firal i de Congressos a 1 de gener de 2018 està formada per un equip de 10 persones, amb 

gran experiència en el sector, liderades pel gerent de l’empresa.  



RR.HH.: Indicadors 

 

La feina conjunta i la voluntat de millora constant, han permès assolir un grau de satisfacció molt alt entre els nostres clients. A més de 

l’assessorament i el tracte personalitzat, el personal del Palau de Congressos realitza el seguiment de l’esdeveniment, el suport durant l’acte i 

la promoció en la comunicació del mateix.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balanç d’activitat d’El Palau 

Tendència actual positiva: lleugera recuperació en la xifra total d’esdeveniments celebrats. Es manté l’activitat congressual i, per 

tant, també l’impacte econòmic generat sobre la ciutat. Augmenta considerablement l’organizació de concerts i espectacles i la celebració de 

gales i festivals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicació dels esdeveniments del Palau Firal i de Congressos de Tarragona és una de les tasques que s’ofereixen 

als nostres clients de forma totalment gratuïta. Des de l’elaboració de notes de premsa, retolació de l’agenda al plafó de la Rambla 

Nova, fins a comunicació a les nostres xarxes socials, newsletters i pàgina web.  

Diàriament s’elabora un recull de premsa on s’inclouen totes les informacions en les que apareix el Palau Firal i de Congressos de 

Tarragona i/o l’EMDET SA. 

 

A nivell comercial també s’elaboren dissenys i cam panyes per donar a conèixer les possibilitats de les nostres instal·lacions, així com 

newsletters destinats als nostres clients potencials. 

 



Comunicació 

El Palau va estrenar nova pàgina web el 2016 (www.palautarragona.com): més accessible, funcional, 

intuïtiva, amb un excel·lent nivell de navegabilitat i adaptable a dispositius mòbils. 

http://www.palautarragona.com/
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Els nostres clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests són alguns dels  clients que han confiat i confien en El Palau i en el know how del  seu personal per a l’organització dels seus actes 

d’empresa. 

 

 



Cartells destacats 2017 



Assistència del Ministro de Industria del Govern Espanyol,  

Luis de Guindos, amb motiu del 50 Aniversari de DOW Chemical.. 

 

Personalitats destacades 2017 

Acte de presentació del Corredor del Mediterrani, amb l’assistència del 

President de Mercadona, Sr. Roig, i el Compte de Godó. 

Elsa Punset i Leopoldo Abadía han estat ponents 
al Congrés  EduMindUp! I Sport Business 
Symposium, entre altres ponents de rellevància. 



Actes destacats 

Convencions de grans empreses i entitats:  

DOW Chemical, TEDX, AEV, APD, CaixaBank, Vida Caixa, BBVA, Catalunya Caixa… 



Actes destacats 



Congressos 

8 congressos celebrats durant l’any 2017. 

A les fotografies, Congreso Nacional de Cirugía 

Laparoscópica y Robótica, Sport Business Symposium i 

Congrés de Neurociència EduMindUp! 



Convenció Starraco Wars,  
èxit de la 1ª edició 



Concerts i espectacles: artistes de renom, 

tributs, orquestres, musicals, monòlegs, 

espectacles infantils… 

El Ballet de Moscou ha portat la dansa al Palau de 

Congressos amb una temporada fixa de 3 actuacions anuals. 

Històric d’actes 



Congressos i convencions  regionals, nacionals i internacionals.  



Festivals i gales: se celebren anualment a  

l’Auditori August d’El Palau, convertint-lo en un referent en 

aquesta tipologia d’esdeveniments a Tarragona. 

Competicions esportives i artístiques, com el Campionat de Pole Sport, el Concurs Nacional de Dansa 

ANAPRODE i la Copa Catalana de Bodybuilding s’han instaurat a El Palau i se celebren anualment. 



La Fundació Pasqual Maragall va celebrar 

la jornada “Com prevenir l’Alzheimer?”  

el novembre de 2016 i la jornada “Música contra 

l’Alzheimer” el 16 de novembre de 2017. 

L’acte de celebració del Dia Escolar de la No  

Violència i la Pau es celebra anualment a El Palau. 

El Festival de la Gent Gran Activa es celebra a El 

Palau des de l’any 2011. 



Edifici segur i cardioprotegit 

El Palau disposa des de l’any 2013 d’un Pla d’Autoprotecció  que es va  revisant i actualitzant. 

El Palau disposa d’un desfibril·lador extern automàtic i tot l’equip humà del Palau Firal i de Congressos de Tarragona té formació en 

Assistència Sanitària Immediata  i utilització del Dea. 

L’equip d’El Palau també té formació en primera intervenció contra incendis i en evacuació de grans edificis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




