
Experiències 
singulars



La Pedrera és un lloc excepcional per  

celebrar-hi esdeveniments irrepetibles.

La Pedrera vol convertir el seu esdeveniment 

en una vivència singular. I per això es posa  

al seu servei, oferint propostes tematitzades, 

d’activitats, exclusives i adaptades a les 

seves necessitats, per a presentacions,  

reunions o celebracions... Des de la qualitat  

i el més alt nivell en serveis.

Un espai 
singular, 
una proposta 
exclusiva  
i una experiència 
inoblidable... 



Un espai ple d’història i modernisme,  
un marc incomparable s’obre i s’adapta 

als esdeveniments que volen  
convertir-se en experiències úniques.



La Pedrera, una de les obres més conegudes 

d’Antoni Gaudí, icona internacional de 

Barcelona arreu del món. Un edifici espec-

tacular, rupturista i fascinador del genial 

arquitecte... Una obra d’art per dins i per 

fora, declarada Patrimoni Mundial de la 

UNESCO i avui un important centre  

cultural que irradia creació i coneixement. 

Un far on allò que s’hi esdevé es recorda.

Amb La Pedrera gaudirà d’un espai accessi-

ble i preparat per desenvolupar-hi qualsevol 

esdeveniment. Amb un equip que s’adapta  

i s’implica en cada projecte, per construir 

idees diferents i fer propostes suggeridores. 

Per arribar a la notorietat i grandesa que 

requereixen els moments que es fan únics.

Moments 
extraordinaris  
en un dels espais  
més exclusius  
de Barcelona



Les millors 
experiències  
als millors 
espais



Les antigues 
cotxeres
Un gran esdeveniment requereix  

un espai gran i noble. Les antigues 

cotxeres de La Pedrera, avui recon-

vertides en la Sala Auditori i la Sala 
Gaudí, són dos espais confortables 

i adaptables i fins i tot combinables, 

per a conferències, jornades, ceri-

mònies, presentacions... 

Equipades amb tota la tecnologia 

necessària per desenvolupar-hi 

qualsevol acte, esdevenen un marc 

de luxe en un entorn modernista 

i prestigiós.



Auditori
Un espai idoni per a la celebració de 

simposis, jornades, convencions d’em-

presa, presentacions, etc., equipat amb 

totes les prestacions tecnològiques 

necessàries en qualsevol acte.

m2 Alçada Teatre Escola

426 3,50 250 -

Banquet Còctel Imperial U

- - - -



Disposa, a més, d’un espai lateral amb 
accés directe a una terrassa des d’on es 
pot contemplar de forma exclusiva la 
façana posterior de La Pedrera. També 
compta amb una sala VIP.



Sala Gaudí
És una sala diàfana gràcies a una inno-

vadora estructura metàl·lica dissenyada 

per Gaudí, espai annex a l’Auditori i 

ideal per fer tot tipus d’actes, des d’un 

banquet a una sessió de treball.

m2 Alçada Teatre Escola

240 3,5 100 50

Banquet Còctel Imperial U

70 185 30 30





L’entresòl
La Pedrera disposa d’espais amb 

tot l’equipament i serveis necessa-

ris, que es poden complementar 

amb alguna de les propostes de 

dinar o sopar que s’ofereixen. 

Sales on l’organicitat i les formes 

sinuoses de Gaudí es combinen 

amb l’atmosfera intimista i un 

ambient molt acollidor.



Sala 4 Gats
La Sala 4 Gats és un espai acollidor i 

amb molta personalitat, amb un dels 

sostres més espectaculars de La Pedrera 

i vistes al Passeig de Gràcia.

m2 Alçada Teatre Escola

70,69 3,87 45 20

Banquet Còctel Imperial U

40 60 20 20



Activitats
singulars.
Propostes
exclusives



De dia…

Visites guiades 
exclusives  
a La Pedrera
La Pedrera ofereix la possibilitat de 

complementar qualsevol dels esdeveni-

ments amb una visita a la casa. Gaudint 

de les explicacions d’un guia especialit-

zat que us acompanyarà en la descoberta 

d’aquest edifici tan emblemàtic. Visites 

disponibles en 9 idiomes i que es poden 

adaptar al vostre horari o interessos.



De nit…

Gaudí’s Pedrera: 
The Origins
Una espectacular experiència nocturna,  

única a la ciutat. La Pedrera us ofereix la 

possibilitat de descobrir els seus espais  

més emblemàtics amb un recorregut ple  

de sensibilitat, que té el seu punt culminant 

al terrat, on podreu gaudir d’un espectacle 

immersiu i sorprenent. Possibilitat de 

realitzar sessions en exclusiva.



Més informació

events@lapedrera.com
+34 93 214 25 76

La Pedrera
Passeig de Gràcia, 92
08008 Barcelona

www.lapedrera.com

El nostre compromís amb la societat
A la Fundació Catalunya La Pedrera, que gestiona La Pedrera-Casa Milà, ajudem  
les persones a construir un futur millor i més just. Per això, oferim oportunitats als que 
més ho necessiten, fomentem el talent, la creació i l’educació, i conservem el patrimoni 
natural i cultural.


