TOP GAUDÍ
NEW EXPERIENCE

Experiències
singulars,
esdeveniments
únics

Un espai ple d’història i modernisme,
un marc incomparable s’obre i s’adapta als esdeveniments
que volen convertir-se en

experiències úniques.

Un espai singular,
una proposta exclusiva
i una experiència
inoblidable...
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, exclusives i adaptades a les
seves necessitats, per a presentacions, reunions o celebracions.
Des de la qualitat i el més alt nivell en serveis.

Moments
extraordinaris
en un dels espais
més exclusius de
Barcelona
La Pedrera, una de les obres més conegudes d’Antoni
Gaudí, icona internacional de Barcelona arreu
del món. Un edifici espectacular, 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 lloc on allò que
s’hi esdevé es recorda.
Amb La Pedrera gaudirà d’un espai accessible 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.

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 reconvertides en
la Sala Auditori i la Sala Gaudí, són dos espais confortables
i adaptables i fins i tot combinables, per a conferències,
jornades, cerimònies, 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’empresa, presentacions, etc., i equipat amb
totes les prestacions tecnològiques
necessàries en qualsevol acte.
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 que té accés
directe a la terrassa.
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LATERAL
DE L’ AUDITORI
El lateral de l’Auditori també pot ser un
espai independent per celebrar-hi
còctels, àpats asseguts i fins i tot sessions de treball. El lateral inclou el pati
exterior, que disposa de llum natural i
que pot ser un espai per fer-hi una
pausa cafè, un còctel o fins i tot esdevenir un racó chill-out.
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SALA GAUDÍ
És una sala situada a les antigues cotxeres de
La Pedrera, diàfana gràcies a una innovadora
estructura metàl·lica dissenyada per Gaudí.
És polivalent, ja que permet la realització
d’actes molt diversos i està equipada amb
una pantalla de projecció, projector, wifi,
megafonia, etc. És un espai annex a l’auditori
i compta amb unes òptimes instal·lacions per
oferir serveis de restauració, com ara pauses
cafè, còctels, etc.
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L’ENTRESOL
La Pedrera disposa d’espais amb tot
l’equipament i serveis necessaris.
Espais únics que combinen les formes
sinuoses de Gaudí amb una atmosfera
intimista i acollidora, per fer-hi àpats i
celebracions de tot tipus. Sales totalment
equipades per celebrar-hi conferències i
presentacions en un marc incomparable.

SALA

QUATREGATS
Un espai acollidor i amb molta personalitat,
amb un dels sostres més espectaculars de
La Pedrera i amb vistes al Passeig de Gràcia.
Una de les sales que Antoni Gaudí va
concebre com a residències burgeses; espais
nobles d’aire modernista, perfectes per
acollir celebracions en un entorn incomparable, on les formes sinuoses de Gaudí es combinen perfectament en una atmosfera intimista i un ambient molt acollidor.
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Visites
guiades
exclusives
La Pedrera ofereix
la possibilitat de complementar qualsevol
dels esdeveniments
amb una visita a la casa
de dia o de nit.

DE DIA
VISITA AUDIOGUIADA / GUIADA

LA PEDRERA ESSENCIAL
Audioguia immersiva (11 idiomes disponibles) o visita guiada
sota petició
Prioritat d’accés amb entrada online
Descoberta dels espais més destacats: pati de les papallones
i pati de les flors, terrat dels guerrers, pis dels veïns, àtic de la
balena (exposició Gaudí), pis principal i sala d’exposicions
temporals
Espectaculars vistes de 360° des del terrat

VISITA GUIADA (EARLY ACCESS)

LA PEDRERA EXCLUSIVA
Visita guiada
Early access a les 8 h, abans que s’obri al públic.
Estareu sols a la casa veient com es prepara tot per obrir al públic
Grups reduïts
Descoberta dels espais més destacats: pati de les papallones
i pati de les flors, terrat dels guerrers, pis dels veïns, àtic de
la balena (exposició Gaudí), pis principal i sala d’exposicions
temporals
Espectaculars vistes de 360° des del terrat
Final de la visita al Cafè de La Pedrera, on convidem tots
els visitants a un cafè o infusió

DE NIT
VISITA GUIADA I ESPECTACLE

LA PEDRERA
NIGHT EXPERIENCE
Visita guiada
Espectacle al terrat: videomapping
Grups reduïts
Descoberta del pati de les papallones i el pati de les flors, l’àtic
de la balena i el terrat dels guerrers
Copa de cava i tast dolç al final de la visita
Accés exclusiu per la porta principal de Passeig de Gràcia
Espectaculars vistes nocturnes de 360° des del terrat

REALITAT
MIXTA
NOVA EXPERIÈNCIA

La Pedrera
Magical Vision
Experiència de realitat mixta i interactiva
Una proposta que incorpora la tecnologia més innovadora
amb unes ulleres que permeten combinar la visió de l’entorn
real amb elements hologràfics espectaculars
Un recorregut màgic per travessar diverses èpoques i ambients
Un entorn multi sensorial per descobrir els secrets més ben
guardats de La Pedrera

MÉS INFORMACIÓ
events@lapedrera.com
+34 93 214 25 86
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, que gestiona La Pedrera - Casa Milà,
serveix 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.

