ESPAIS IDEALS PER A ESDEVENIMENTS

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries
Museu d’Arqueologia de
Catalunya-Empúries
972 77 02 08
C/ Puig i Cadafalch s/n
17130
L’Escala
macempuries.cultura@gencat.cat
http://www.mac.cat/Seus/Empuries

Característiques:
Recepcions, presentacions, visites
guiades per a grups d’incentius,
reunions, esdeveniments i
cerimònies privades, còctels...
En principi no acceptem sopars ni
àpats de cap mena, però se’ns pot
fer proposta i les estudiaríem cas a
cas.

Empúries és l’únic conjunt arqueològic de la Península Ibèrica on es conserven les restes d’una colònia grega (Emporion)
i d’una ciutat romana (Emporiae), en un entorn paisatgístic de gran bellesa, al cor de la Costa Brava. Dues ciutats
antigues d’època clàssica, situades arran de mar al Sud de la badia de Roses, segons la UNESCO una de les més belles
del món. Es tracta d’un dels millors escenaris històrics de Catalunya que ofereix diversos espais perquè entitats i
empreses puguin organitzar-hi tot tipus d'actes fora dels espais convencionals: Terrassa del museu (160m2 i capacitat
per a 80 persones assegudes i 100 a peu dret), Biblioteca (82m2 i capacitat per a 35 persones assegudes i 45 a peu
dret), Sala d’exposicions temporals (123m2 i capacitat per a 50 persones assegudes i 70 a peu dret), Jardins (600m2 i
capacitat per a més de 500 persones a peu dret), Àgora grega (1000m2 i capacitat per a 850 persones assegudes i 1000
a peu dret) i Plaça dels Temples de la ciutat grega (280m2 i capacitat per a 200 persones assegudes i 250 a peu dret),

Terracotta Museu
Característiques:
Terracotta Museu
Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal d’Empordà
972 642 067
terracottamuseu@labisbal.cat
www.terracottamuseu.cat

Els espais es poden adequar per
recepcions, presentacions, visites
guiades per a grups d’incentius,
reunions, projeccions audiovisuals,
activitats a l’aire lliure, reunions de
premsa, visites exclusives i concerts
de petit format.

La seu del Museu està ubicat a la Bisbal d'Empordà, a l'edifici de la Terracotta, una de les fàbriques de revestiments
ceràmics més antiga de la Bisbal d'Empordà. La fàbrica, fundada l'any 1928, és un clar exponent d'aquest tipus
d'immoble. La seva tipologia industrial s'evidencia en tot un seguit d'elements arquitectònics característics: basses de
colar la terra, xemeneies, forns... elements que han quedat integrats en el discurs del Museu.
A l'actualitat, la superfície del Terracotta Museu ocupa aproximadament uns 6.000 m2. Consta d’un espai d’exposició
permanent, dos espais d’exposicions temporals, dos espais d’audiovials adequats per conferències i presentacions (amb
capacitat d’unes 60 persones assegudes cadascun), un espai de pati i aparcament d’uns 2.000 m2 (adequat per
activitats), espais de magatzem i oficines.

Museu Darder
Museu Darder
Plaça dels Estudis, 2,
17820 Banyoles
972 57 44 67
museudarder@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat

Característiques:
Lloc idoni per a la celebració de
seminaris, conferències, cursos,
projeccions de cinema,
presentacions de producte o rodes
de premsa. No es pot menjar ni
beure en l'espai

El Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany ofereix la possibilitat d’acollir actes d’empreses, entitats

i

professionals.
La situació del museu, al centre de la ciutat de Banyoles i les facilitats d’accés fan d’aquest espai un lloc idoni per a la
celebració de seminaris, conferències, cursos, projeccions de cinema, presentacions de producte o rodes de premsa.
L’espai és modular i es pot ampliar segons les necessitats de cada acte, amb una sala polivalent annexa i una sala
d’exposicions temporals.
L’espai compta en 49 m2 amb una capacitat màxima de 40 persones, la sala polivalent en 46 m2 i 60 persones de
capacitat màxima, i la sala d’exposicions temporals, amb 61 m2 i amb una capacitat màxima 40 persones.

Museu del Cinema
Museu del Cinema
972 412 777
C/ Séquia, 1
17002 Girona
activitats@museudelcinema.cat
www.museudelcinema.cat

Característiques:
Espais adequats per a activitats de
petit format: conferències,
projeccions audiovisuals, rodes de
premsa, presentacions, etc.
Possibilitat de visites especials a
l'exposició permanent.

El Museu del Cinema és l'únic museu públic de cinema a l'Estat Espanyol i un dels pocs existents a Europa d'aquesta
temàtica. A la seva exposició permanent es mostra la Col·lecció Tomàs Mallol, una de les millors col·leccions de
precinema i cinema dels primers temps. A través d'aquesta Col·lecció i de nombrosos recursos audiovisuals i interactius
que hi ha al llarg de l'exposició, el visitant pot descobrir d'una manera lúdica i amena els orígens del cinema i de la nostra
cultura visual actual.
Espai polivalent per a esdeveniments de petit format situat a la primera planta del Museu del Cinema, al final de
l'exposició permanent. Equipat amb tecnologia audiovisual i megafonia. L’espai consta de 70 m2 i té una capacitat
màxima de 42 persones, ampliable fins a 60.

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona
Monestir de Sant Pere de Galligants
Museu d’Arqueologia de Catalunya –
Girona
Monestir de Sant Pere de Galligants
972 204637
C/ Santa Llúcia, 8.
17007 Girona

Característiques:
Ideal per a diversos esdeveniments,
com ara reunions, recepcions,
presentacions, exhibicions, concerts,
còctels o banquets.

macgirona.cultura@gencat.cat
www.mac.cat

El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona es troba ubicat en el monestir benedictí de Sant Pere de Galligants, en el
cor de la ciutat. D’aquest monestir, exemple notable del romànic català, en destaca la nau de l’església i el claustre,
datats del s. XII.

Les dimensions i capacitat dels espais de lloguer son: nau de l’església, 700 metres quadrats i capacitat per a 400
persones assegudes, claustre 200 metres quadrats i capacitat per a 100 assegudes i 250 dretes, sala polivalent: 50
metres quadrats i capacitat per a 40 assegudes i 50 dretes.

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Ullastret

Museu d’Arqueologia de Catalunya –
Ullastret
972179058
Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret
lromero@gencat.cat
www.mac.cat/ullastret

Característiques:
Ideal per a diversos esdeveniments,
com ara reunions, recepcions,
presentacions, exhibicions o
concerts.

La ciutat ibèrica d’Ullastret va ser la capital de la la tribu d’aquesta cultura que els autors antics van anomenar indigets.
El Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret, posa a disposició diferents espais per celebrar-hi diferents
esdeveniments. Per una banda, hi ha l’espai a l’exterior del museu, a la zona amb ruïnes d’un castell carolingi, que pot
servir per a presentacions, concerts, casaments... Té una superfície de 150 m² i una capacitat màxima de 250 persones
assegudes en cadires plegables. Per altra banda compta amb la sala 3 del museu (disponible fora de l’horari d’obertura
del museu), que pot servir per a reunions, petites presentacions,...Té una superfície de 40 m² i una capacitat màxima
de 25 persones.
I finalment disposa d’un espai polivalent al museu que pot servir per a reunions, presentacions, projeccions
audiovisuals,... Té una superfície de 85 m² i una capacitat màxima de 25 persones per reunions entorn una taula i 60
persones per presentacions amb cadires de braç per escriure.

Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols
Museu d’Història de Sant Feliu de
Guíxols
972821575
Plaça Monestir s/n
17220 Sant Feliu de Guíxols

Característiques:
Ideal per a congressos de petit
format, jornades, esdeveniments,
presentacions...

museuhistoria@guixols.cat
http://museu.guixols.cat

L’edifici del Monestir de Sant Feliu de Guíxols, és l’espai més emblemàtic de la ciutat i es troba ubicat en el centre històric, a pocs
metres de la badia. Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, amb una arquitectura que superposa estils i èpoques molt diverses,
destaquen les torres romàniques, la porta ferrada, l’església gòtica i l’edifici monàstic del s.XVIII, seu del Museu d’Història i de l’Espai
de Congressos. Annex a l’edifici barroc s’hi ubica el Palau de l’Abat, on els mesos d’estiu s’hi celebren exposicions de pintura de la
col·lecció Carmen Thyssen. Un espai únic on celebrar el vostre esdeveniment, en el bell entorn de la Costa Brava.
Sant Feliu de Guíxols us ofereix uns espais immillorables per celebrar congressos i esdeveniments, amb tots els serveis necessaris i
en un entorn privilegiat. Embolcallats pel silenci i la pau d’un antic monestir benedictí, amb uns espais oberts al paisatge del bell entorn
de la Costa Brava, us presentem un nou concepte d’espai d’esdeveniments, allunyat dels circuits convencionals. Comptem amb una
Terrassa mirador ideal per a pauses cafè, còctels, etc. També amb una sala ubicada a l’antiga biblioteca del Monestir benedictí. Amb
una bella arquitectura barroca, ressegueix l’estructura de l’absis de l’església parroquial que es troba just al dessota. Amb una
capacitat per a 90 persones ideal per a congressos de petit format, jornades, esdeveniments, presentacions, etc. Finalment també
comptem amb una Sala polivalent amb mobiliari mòbil, ubicada davant de la sala principal, ideal per a sessions paral·leles i de treball.
Té una capacitat per a 60 persones i és ideal per a jornades, esdeveniments, presentacions, comunicacions, etc. Els accessos i espais
són adaptats per a minusvàlids. El Monestir compta amb un Espai Gastronòmic ubicat a
l’antic refectori i al jardí de l’Hort del Rector. Actualment hi trobareu El Ginjoler, que us pot oferir el servei de coffe-break a l’espai de
congressos, dinars de treball, càterings, etc.

Museu dels Sants a Olot
Museu dels Sants
972 266791
C. de Joaquim Vayreda, 9
17800 Olot

Característiques:
Ideal per a recepcions, banquets,
còctels, degustacions, reunions de
premsa, dinars, sopars de gala,
concerts...

eduard.bech@olot.cat
www.olotcultura.cat

El museu dels Sants ofereix la possibilitat de llogar les terrasses del Museu per diferents actes: dues terrasses
comunicades entre si, a la part frontal de l’edifici i una altra terrassa a la part posterior.

Museu de la Garrotxa
Museu de la Garrotxa
C/ Hospici, 8
17800 – Olot
Tel. 972 271166
museu.garrotxa@olot.cat
www.olotcultura.cat

Característiques:
Ideal per conferències, col·loquis,
tallers, presentacions, seminaris,
etc.

El Pati de l’Hospici és un espai propietat de l’Ajuntament d’Olot, qualificat de domini públic, la gestió del qual s’ha delegat a
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO), a través del Museu de la Garrotxa. L’Institut de Cultura cedeix aquest espai a
entitats i organitzacions que vulguin portar-hi a terme activitats. Donat que es tracta d’un espai amb un alt valor històric i
arquitectònic, inclòs dins un edifici catalogat (l’Hospici), es tindrà molt en compte aquesta condició a l’hora d’autoritzar les
activitats que s’hi duguin a terme. El pati de l’Hospici és un dels espais d’ús comunitari dels serveis que ocupen l’edifici
(Museu de la Garrotxa i Observatori del Paisatge). Està format per un pati i les balconades de 3 pisos. En el període
comprès entre els mesos d’abril i octubre es troba cobert amb un tendal. L’espai total és de 650 m2 (320 m2 de pati + 330
m2 de zona porxada).L’aforament màxim autoritzat és de 250 persones. No disposa d’elements propis per a organitzar
activitats (tarimes, cadires, megafonia, etc.). Disposa de lavabos habilitats a la mateixa planta baixa. Hi ha una font al mig
del pati que no es pot moure ni treure. No està permès cuinar al pati de l’Hospici. La sala d’actes de l’Hospici es troba
situada a la planta baixa de l’edifici Hospici, al centre d’Olot i el seu ús és gestionat per l’Institut Municipal de Cultura d’Olot a
través del Museu de la Garrotxa. La sala està habilitada com a sala de conferències, presentacions i taules rodones. La
capacitat màxima recomanada és d’entre 50 / 60 cadires. Taula de presidència amb una capacitat òptima de 4 cadires per als
conferenciants. Pantalla de projecció fixada a la paret. Vídeoprojector, amplificador i reproductor de DVD. Calefacció i
Micròfon. No es pot menjar ni beure dins la sala.

Museu del Mar de Lloret
Museu del Mar de Lloret
972349573
Passeig Camprodon i Arrieta, 1-2
17310 Lloret de Mar
museudelmar@lloret.cat
www.patrimoni.lloret.cat

Característiques:
Ideal per a recepcions,
representacions, visites guiades,
reunions, projeccions audiovisuals,
degustacions, rodes de premsa,
visites exclusives, audicions
musicals...

El Museu del Mar es troba ubicat a l’antiga Casa Garriga. Aquest edifici pertany a la segona meitat del segle XIX. És un
edifici cantoner de tres plantes i terrasses situat al costat dret del passeig Jacint Verdaguer, vora el mar. És situat entre
els passatges de Camprodon i Arrieta, Verdaguer, el carrer Joan Durall i la travessia de Venècia. Està format per la unió
de dues vivendes que ocupaven tota una illa de cases del casc antic de Lloret. Les seves sales tenen capacitat per acollir
grups reduïts de persones i l’espai de recepció del museu compta amb l’oficina de Turisme i un ampli hall. Així mateix,
disposa d’una aula pedagògica. En resum, les seves sales i terrasses amb vistes al mar donen l’opció de fer recepcions,
representacions, visites guiades, reunions, projeccions audiovisuals, degustacions, rodes de premsa, visites exclusives,
audicions musicals... en un ambient càlid i acollidor. Cada estança té unes dimensions de 25 a 30 m2 i una capacitat
màxima de 20 a 25 persones.

Museu del Suro de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
972307825
Placeta del museu del suro s/n
17200 Palafrugell (Girona)
info@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat

Característiques:
per la utilització privativa o especial
ideal per a reunions, congressos,
convencions,simposis, presentacions
o actes de caire social o cultural.

El Museu del Suro és una institució que es troba al centre de Palafrugell i que es dedica a la interpretació i difusió del
patrimoni i els territoris vinculats al món surer català. El primer objecte del Museu és el propi edifici, una fàbrica
modernista projectada per General Guitart i construïda entre els anys 1900 i 1907 que, actualment, conté els diversos
espais expositius del Museu, al voltant d’una petita sureda. El Museu del Suro de Palafrugell compta amb dos espais per
a la celebració d’actes: AUDITORI MIQUEL VINCKE I MEYER: Sala de 144.87m2 amb capacitat per a 104 persones,
degudament aïllada i insonoritzada. Escenari o tarima fixa d’uns 7 metres d’ample i 5 metres de profunditat. Equipació
tècnica:il·luminació escenogràfica amb barres electrificades, focus i sistema de regulació DMX. Il·luminació de sala amb
llum indirecta en la base de les jàsseres. Equipament multimèdia amb projector de 14.000 lumens per 6,68 x 3,76 m,
equip de so 5.1, equip d’àudio i vídeo. Gestió i control centralitzat (llum de sala i escenogràfica, projecció, sonorització,
àudio i vídeo) amb software específic tipus Creston. Pantalla de projecció motoritzada (8 x 4 m). Teló-cortina d’obertura
motoritzada (9,20 x 4 m) amb teixit classe M1. Sistema de climatització. SALA DE LA BIBLIOTECA DE CAL GANXÓ:
Sala de reunions informatitzada de 47,42m2 amb capacitat per a 20-25 persones.

Ecomuseu-Farinera
Ecomuseu-Farinera
972 250512
C/Sant Francesc, 5-7
17486 Castelló d’Empúries
informacio@ecomuseu-farinera.org
www.ecomuseu-farinera.org

Característiques:
Ideal per a recepcions,
presentacions, seminaris,
conferències, cursos, degustacions,
visites guiades per a grups
d’incentius, reunions, exposicions,
projeccions audiovisuals i concerts
de petit format.

A la Farinera, s’hi conserva i es difon el patrimoni industrial fariner de la vila, testimoni d’una activitat que s’hi
desenvolupa des de l’època medieval. A Castelló d’Empúries, l’antic molí fariner va ser transformat en farinera a finals
del s. XIX, una farinera que va obrir les portes com a museu el 1998.
La situació del museu, al centre de la ciutat de Castelló d’Empúries i les facilitats d’accés fan d’aquest espai un lloc
idoni per a la celebració de recepcions, presentacions, seminaris, conferències, cursos, degustacions, visites guiades
per a grups d’incentius, reunions, exposicions, projeccions audiovisuals, i concerts de petit format.
L’Ecomuseu-Farinera té dos espais que s’adapten a les necessitats de cada acte. Un és la SALA DEL BLAT, situada
a la planta baixa de l’edifici. Compte amb 78 m2 i capacitat per a 40 persones. La sala disposa de 3 taules plegables,
4 còmodes butaques per poder fer xerrades i 40 cadires pels assistents. També disposa de xarxa wifi. És un espai
que disposa de sistema línies guies i focus per a muntatges expositius de petit format.
I l’altre espai, és l’AULA-TALLER situada al pis superior del museu. Compte amb 46 m2 i capacitat per a 25 persones.
L’aula està equipada amb 6 taules i 25 cadires, pica de mans i forn industrial, per fer-hi activitats culinàries.
Els accessos i espais a les dues sales són adaptats per a minusvàlids.

Museu de la Mediterrània
Museu de la Mediterrània
972755180

c/ d’Ullà, 31
17257 Torroella de Montgrí
(Girona)
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat

Característiques:
El Museu de la Mediterrània ofereix
diferents
espais
ideals
per
presentacions,
conferències,
congressos, cursos, reunions de treball,
projeccions, casaments, actes socials,
recitals i concerts de petit format.

El Museu de la Mediterrània s’ubica a Can Quintana, una finca senyorial dels segles XVI i XVII, situada al casc medieval
de Torroella de Montgrí. Amb una situació geogràfica privilegiada, a sis quilòmetres del mar i a redós del Parc Natural del
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, el museu es planteja com a centre d’interpretació del territori amb una exposició
permanent, tres sales d’exposicions temporals i diferents espais amb accessibilitat adaptada. A la planta baixa, l’Auditori,
amb 150 m2 i capacitat per a 150 persones, reuneix totes les comoditats per l’organització de presentacions, recepcions,
reunions de treball, conferències, seminaris, projeccions i petits recitals. El pati, amb 800 m2 i una capacitat per a 800
persones, és un recinte tancat i a l’aire lliure, adjacent a l’Auditori, que es pot utilitzar per a coffeebreaks i àpats i alhora
és útil per a tallers, actes socials, fires i petits espectacles al aire lliure. L’Aula, amb 120 m2 i capacitat per a 100
persones, és un espai adaptat per a reunions, tallers educatius, conferències, seminaris i petits recitals. Finalment, el
museu compta amb un Espai Polivalent de 57 m2 a la segona planta, amb una capacitat per a 30 persones, ideat per
exposicions, reunions i actes privats. L’auditori i l’aula estan equipats amb mobiliari, calefacció i aire condicionat.

ELS MUSEUS DE LA XARXA

Servei d’Atenció als Museus
Pedret 95
17007 Girona
samgirona.cultura@gencat.cat

