
Museus, monuments i jaciments de Catalunya 
per a esdeveniments corporatius i socials 
Lloguer d’espais



Una antiga ciutat grega i romana a la riba de la mar Me-

diterrània. Una canònica romànica a l’entorn privilegiat 

de la plana empordanesa. Un vapor tèxtil modernista 

magníficament conservat al bell mig de la ciutat de Te-

rrassa. Un autèntic castell medieval enlairat dalt d’un 

turó amb unes vistes espectaculars sobre la Catalun-

ya Central. Una cartoixa entre la pau i la tranquil·litat 

de les vinyes del Priorat. Un notable monestir romà-

nic a la ciutat de Girona. Un conjunt monumental dins 

del Parc Natural del Cap de Creus amb un paisatge 

impressionant. Un monestir excepcional dins la Ruta 

del Cister. A Barcelona, la seu del Museu d’Arqueolo-

gia de Catalunya a Montjuïc en una de les millors zo-

nes verdes de la ciutat i la seu del Museu d’Història de 

Catalunya al Port Vell amb una inèdita perspectiva de 

l’skyline barceloní.

Deu espais singulars del patrimoni 
català per a esdeveniments,
des de conferències fins
a casaments.
Situa’t allà on vulguis i converteix 
el teu esdeveniment en una cosa 
única i original.

Cartoixa d’Escaladei
Monestir de Sant Pere de Galligants

Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC)

Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya (mNACTEC)



Tria l’escenari que
t’inspiri més per al teu
esdeveniment.

Castell de Cardona
Ciutat grega i romana d’Empúries

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes

Canònica de Vilabertran
Museu d’Història de Catalunya 
(MHC)



Museu d’Història de Catalunya
Aquest museu disposa d’un emplaçament privilegiat a l’edifici del Palau de Mar, al Port Vell 
de Barcelona. Un equipament modern amb un mirador únic des d’on es pot gaudir d’una 
inèdita i espectacular perspectiva de la ciutat. La terrassa amb una capacitat de fins a 500 
persones en banquet, l’auditori per a 100 persones, les tres sales de reunions de 15 a 80 
persones de capacitat i el servei de restaurant fan d’aquesta venue un lloc excepcional per a 
esdeveniments.

www.mhcat.cat

Vestíbul 750 300 100 200

Taller didàctic 90 80 60 60

Auditori 131 - - 80

Aula 7 86 70 60 50

La peixera 15 - 15 15

Terrassa 200 200 140 130

m2



Museu d’Arqueologia de Catalunya
El Museu està ubicat a l’antic Palau de les Arts Gràfiques, pavelló del 1929 construït amb motiu 
de l’Exposició Internacional. Situat al bell mig de la muntanya de Montjuïc, ens ofereix tres espais 
diferenciats i connectats entre ells amb capacitats de fins a 300 persones dretes i amb moltes 
possibilitats, com per exemple fer un esdeveniment envoltat d’obres plenes d’història.
Disposa d’un auditori amb capacitat per a 90 persones i una biblioteca per a reunions privades
de fins a 40 persones.

www.mac.cat

Sala Central 476 200-300 250 100

Sala de Roma 372 120 60 -

Hemeroteca 270 100-150 60 - 

Auditori 149 - - 90

Biblioteca 79 - - 40

m2



Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
Situat a Terrassa, a 25 minuts de Barcelona, l’edifici d’aquest Museu, un vapor tèxtil
del 1907 obra de Lluís Muncunill, està considerat un dels millors exemples del 
modernisme industrial. El Museu disposa d’un auditori amb 168 places completament 
equipat, zona d’exposicions, 8 sales de formació i/o reunions amb capacitat des de
40 fins a 200 persones, zones a l’aire lliure, servei de restaurant i espai multifuncional
de 600 m2 per a serveis de restauració a l’interior.

www.mnactec.cat m2

Pati 850 750 - 475 
Sala Dièsel 65 - - 64
Àgora 300 250 120 200
Auditori 200 - - 168
Sala Franz de Copenhaguen 150 110 - 60
Sala de reunions 72 60 - 24
Sala Narcís Monturiol 72 70 - 40
Sala de matemàtiques 96 80 - 40
Sala Ferran Casablancas 80 70 - 40
Sala Francesc Salvà 80 70 - 40



Castell de Cardona
Conjunt monumental considerat una de les fortaleses medievals més importants de Catalunya. Situat a dalt 
d’un turó i a 90 minuts de Barcelona cap a l’oest. Dins del conjunt se situa el Parador Nacional de Cardona.
Un dels espais disponibles és la col·legiata, que ofereix 600 m2 per a còctels, conferències, presentacions i 
casaments. Està connectada amb el claustre, acollidor espai per a esdeveniments a l’aire lliure, a l’igual que 
els baluards, aptes per a esdeveniments i amb magnífiques vistes sobre les valls.

www.mhcat.cat/monuments_i_territori m2

Col·legiata de Sant Vicenç 600 450 250 300

Claustre 220 110 - -

Pati d’armes 284 142 - -

Casamata 130 62 - 40

Mirador de la Coromina 140 70 - -

Baluard de Santa Maria 200 150 - -

Baluard de Sant Vicenç 200 150 - -



Monestir de Sant Pere de Galligants
A la ciutat de Girona, 90 km al nord de Barcelona, es troba un dels monuments més notables de 
l’art romànic català, l’antiga abadia benedictina de Sant Pere, al costat de la muralla i dins el centre 
històric de la ciutat. Té una nau principal i un transsepte amb una capacitat per a esdeveniments 
de fins a 500 persones dretes, connectats al claustre per a 250 persones, i a més, disposa d’una sala 
per a 50 persones en teatre.

www.mac.cat/Seus m2

Nau + transsepte 584 500 - 350

Claustre 283 250 - 180

Sala polivalent 51 50 - 35



Canònica de Vilabertran
Magnífic conjunt romànic, bastit entre els segles XI i XIII, exemple de les canòniques medievals 
a Catalunya. A 90 minuts de Barcelona, ofereix espais interiors de 94 i 142 m2, un claustre
completament restaurat per a accions a peu dret o banquets i magnífics espais exteriors de 
fins a 1.900 m2.

www.mhcat.cat/monuments_i_territori m2

Sala Sant Ferriol 107 100 - 70

Refetor 94 80 50 -

Claustre 236+174 210 120 -

Sala capitular 142 120 60 100

Pati del fortí 914 800 400 500

Hort del prior 1.900 1.400 600 760



Ciutat grega i romana d’Empúries
Únic jaciment arqueològic de la península ibèrica, on conviuen les restes d’una ciutat grega amb 
les d’una de romana. Situat en una de les badies més boniques de la Costa Brava, a 90 minuts de 
Barcelona cap al nord i a 30 de Girona ciutat. Ofereix sales interiors, com la sala d’exposicions, amb 
capacitat per a 50 persones assegudes i la biblioteca per a 40 persones assegudes. El conjunt ofereix 
nombrosos espais a l’aire lliure per a esdeveniments, com ara els jardins a la zona del Fòrum, amb 
capacitat per a 2.000 persones.

www.mac.cat/Seus m2

Sala d’exposicions 60 30 50 35

Biblioteca 50 20 40  25

Terrassa 400 150 200 150

Àgora 80 30 50 -

Esculapi  250 90 150 80

Jardí de la muralla 400 200 300 -

Jardí de l’Esculapi 400 200 300 -

Domus 60 - 30 -

Fòrum 2.300 1.000 1.500 1.000



Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes
Dins del Parc Natural del Cap de Creus, al capdamunt de la serra de Verdera i amb unes vistes 
espectaculars sobre la badia de Roses, a 100 minuts de Barcelona cap al nord, descobrim un conjunt 
medieval amb sales interiors amb capacitat de fins a 140 persones i una església per a 230 persones. 
Disposa d’uns magnífics espais exteriors ideals per a esdeveniments de restauració.

www.mhcat.cat/monuments_i_territori m2

Església de Sant Pere 450 230 -  180

Claustre superior 400 50 - 30+ -

Sala de llevant 180 140 80 120

Plaça 600 200 - -

Sala del mirador 60 40 20 30

Terrassa de llevant 200 150 - -

Església de Santa Helena 230 100 - 80



Reial monestir de Santes Creus
Situat a la província de Tarragona, a 30 minuts de la ciutat i a 60 de Barcelona cap al sud. Es 
tracta d’un conjunt monàstic únic del gòtic cistercenc situat en una petita població plena 
d’encant i tradicions.
En el monestir es pot organitzar tot tipus d’esdeveniments. Ofereix espais interiors com un 
magnífic dormitori de més de 500 m2 i sala amb llum natural de 138 m2, així com dos magnífics 
claustres per a esdeveniments tant a la part interior com exterior.

www.mhcat.cat/monuments_i_territori m2

Claustre gòtic 616 500 400 -

Claustre posterior 350 280 - -

Dormitori 506 500 300 400

Pati Palau Reial 90 70 - 30

Refetor 138 120 - 100

Església 390 350 - 300



Cartoixa d’Escaladei
Ubicada a dues hores de Barcelona i a45 minuts de Tarragona, en un paratge singular, al fons 
d’una vall i al peu del Parc Natural de la Serra del Montsant, envoltada de pau i tranquil·litat. 
Ofereix espais exteriors impressionants on poder fer una xerrada, una presentació
de producte, un concert i fins i tot àpats de peu dret o asseguts. Com a espais interiors:
una sala de conferències de 140 m2 equipada amb material audiovisual i altres espais com
el Refetor i la Sala capitular, que traslladaran els esdeveniments a segles enrere. 

www.mhcat.cat/monuments_i_territori

Sala audiovisual 148 130 - 90

Plaça de l’Ave Maria 1042 1000 -  700

Plaça de l’Església 250 250 - 190

Capítol dels llecs 42 40 - 25

Claustre menor 165 150 - 100

Sala capitular 103 90 - 50

Refetor 244 230 180 200

m2
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Portada:
Reial Monestir de Santes 
Creus

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Agència Catalana
del Patrimoni Cultural  

Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
08002 Barcelona
Tel.: 933 162 740

acdpc@gencat.cat
http://patrimoni.gencat.cat

Informació i reserves

OuiSellyou
Sant Màrius, 13
08022 Barcelona
Tel.: 932 499 901
M: 673 729 828 / 647 530 007

espais@ouisellyou.com
www.ouisellyou.com


