


PRODUCTORA D’ESDEVENIMENTS CULTURALS

Sternalia Productions SL es va crear l’any 2011 per un grup d’experts en la producció d’esdeveniments, 
projectes culturals i científics.

Som una productora d’activitats que té com a objectiu donar a conèixer espais singulars, creats per 
la societat civil des de l’època antiga fins a l’actualitat.

Diversos prohoms i mecenes de totes les èpoques han creat biblioteques, centres d’estudis 
científics, literaris i artístics, observatoris astronòmics, col·leccions d’art, etc. per tal d’afavorir el 
desenvolupament cultural i científic de la ciutadania.

Volem donar a conèixer aquests valors que han fet de la cultura un tret diferenciador de cada país, 
a través d’activitats que expliquin la història, cultura, gastronomia i el significat dels nostres espais.



SERVEIS

ESDEVENIMENTS CULTURALS I CIENTÍFICS
A Sternalia realitzem i organitzem projectes culturals, científics. Dissenyem, implementem i 

oferim experiències úniques en l’àmbit cultural, científic i gastronòmic, ajudant als nostres clients 
a obtenir un esdeveniment proper, impactant i interessant.

Volem que les persones experimentin de forma positiva l’esdeveniment, perquè tot allò que 
s’aprèn en una vivència personal perdura en el temps.

ESDEVENIMENTS PRIVATS
També organitzem tot tipus d’esdeveniments per a institucions i particulars, tant en espais dels 

quals tenim la concessió com en aquells que s’ajustin a les necessitats del client:
• Sopars d’empresa
• Llançaments de nous productes, marques o activitat promocional
• Produccions cinematogràfiques o audiovisuals
• Casaments
• Reportatges fotogràfics per catàlegs
• Reunions o conferències
• Activitats d’incentiu

• SABER FER, CONCENTRACIÓ I SOLUCIÓ
• XARXES DE CONTACTES I EXPERIÈNCIA
• DIVERSITAT I IDIOMES
• CONEIXEMENT I TREBALL EN EQUIP

• PROFESSIONALITAT I CREATIVITAT
• DISCRECIÓ I PRIVACITAT
• CULTURA I GASTRONOMIA
• FLEXIBILITAT I RAPIDESA

ELS NOSTRES PUNTS FORTS

ELS NÚMEROS D’STERNALIA

MENÚS 
SERVITS

ESDEVENIMENTS 
FINALITZATS

DIES EN
EL MERCAT

COPES 
TRENCADES



20:15 h 
21:00 h 
22:15 h

22:45 h
23:45 h

SOPAR AMB ESTRELLES

-  Benvinguda amb copa de cava, cervesa o aigua.
-  Sopar a la terrassa mirador.
-  Conferència científica.
-  Visita guiada i observació a través del telescopi.
-  Finalització de la vetllada.

HORARIS

El Sopar amb Estrelles són una de les cites ineludibles de la 
temporada d’estiu de Barcelona. L’activitat té lloc a l’Observatori 
Fabra durant els mesos d’estiu i combina la divulgació científica 
i l’observació astronòmica amb una deliciosa proposta 
gastronòmica.

Obert de juny a octubre (de dimarts a diumenge)

#soparambestrelles

PREUS

IVA inclòs
Infantil fins a 12 anys

Menú Vegetarià

Menú Fabra

75,00€

81,50€

98,50€
Menú de les Estrelles

Menú Gourmet
119,50€

Menú Observatori

75,00€
Adult

37,50€
Infantil



19:30 h 
19:45 h 
20:45 h
21:00 h
22:30 h

-  Benvinguda amb copa de cava.
-  Inici de la visita guiada.
-  Espectacle d’il.lusionisme.
-  Sopar dels Sentits a la sala Turró.
-  Finalització de la vetllada.

HORARIS

El Sopar dels Sentits és una experiència cultural a la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya que vol apropar la història 
de la medicina a Barcelona, així com introduir als assistents a les 
bases de la neurociència sensorial a través d’un joc gastronòmic on 
participen tots els sentits.

#sopardelssentis

SOPAR DELS SENTITS

PREUS
Menú dels Sentits

75,00€

Obert dissabte

IVA inclòs



19:00 h 
19:15 h 
20:15 h

20:30 h
22:00 h
22:15 h

SOPAR MEDIEVAL

-  Benvinguda amb copa de cava, cervesa o aigua.
-  Visita guiada al Palau Requesens. 
-  Espectacle exhibició de lluita d’espases. 
-  Sopar de la Virreina.
-  Espectacle de foc i malabarismes.
-  Finalització de la vetllada.

HORARIS

El Palau Requesens de Barcelona ens obre les portes per 
oferir-nos un magnífic espectacle de foc, abans de l’exquisit 
Sopar de la Virreina, i una visita per les seves estances i la torre 
de guaita. Des d’aquí gaudiràs d’una extraordinària vista del 
Barri Gòtic.

Obert dissabte

#palaurequesens

PREUS

IVA inclòs
Infantil fins a 12 anys

Menú Vegetarià

Menú Tinellet

75,00€

81,50€

98,50€
Menú Palau Requesens

Menú Gourmet
119,50€

Menú de la Virreina

75,00€
Adult

37,50€
Infantil



19:00 h
19:15 h 

19:20 h 
20:10 h
20:30 h
22:00 h
22:15 h

-  Benvinguda amb copa de cava.
-  1era Ària.
-  Visita guiada al Palau de la Balmesiana. 
-  2na Ària. 
-  Sopar amb Òpera.
-  3era Ària. 
-  Finalització de la vetllada.

HORARIS

El Sopar amb Òpera és una experiència cultural i musical al Palau 
de la Balmesiana, on podràs gaudir d’una visita guiada a l’interior 
de l’edifici, degustar una gastronomia única i delectar les oïdes 
amb unes àries interpretades per cantants d’òpera.

#soparambopera

SOPAR AMB ÓPERA

Obert el 2on dissabte de cada mes.

PREUS

IVA inclòs
Infantil fins a 12 anys

Menú Vegetarià

Menú Traviata

75,00€

81,50€

98,50€
Menú Palau de la Balmesiana

Menú Gourmet
119,50€

Menú Òpera

75,00€
Adult

37,50€
Infantil



SOPAR JAZZ & SOUL

19:30 h 
19:45 h
20:20 h
21:30 h

23:00 h

-  Visita guiada per l’edifici.
-  Benvinguda amb copa de cava.
-  Sopar Jazz & Soul.
-  Concert musical.
-  Finalització de la vetllada.

HORARIS

El sopar Jazz & Soul és una experiència cultural, gastronòmica i 
musical a l’edifici Més Ravetllat Pla on podreu gaudir d’una visita 
guiada a l’interior de l’edifici on es troba una de les col·leccions 
privades de mobles més valuoses del món de més de 800 peces, 
degustar la seva gastronomia única i delectar-los amb un concert de 
música Jazz & Soul.

#soparjazzandsoul

Obert 1er i 3er dissabte de cada mes.

PREUS

IVA inclòs 
Infantil fins a 12 anys

Menú Vegetarià

Menú Traviata

75,00€

81,50€

98,50€
Menú Palau de la Balmesiana

Menú Gourmet
119,50€

Menú Ópera

75,00€
Adult

37,50€
Infantil



IDIOMES

VISITES GUIADES A L’OBSERVATORI FABRA

Tots els divendres i dissabtes d’octubre a juny, podreu venir a 
conèixer l’Observatori Fabra, gaudir d’una conferència i de les vistes de 
Barcelona des de l’exterior de la cúpula i observar els astres a través 
del telescopi.

HORARIS
DIVENDRES:
Inclou: Visita guiada al museu i sala modernista (sala d’actes) del
Observatori Fabra, observació amb el telescopi i visita a l’exterior de la
cúpula
Duració: 1h 30min

Inclou: Visita guiada al museu i a les sales de l’edifici modernista (sala
d’actes, sala de l’ullera meridiana i despatx) del Observatori Fabra,
conferència, projecció d’un vídeo sobre astronomia, observació amb el
telescopi, visita a l’exterior de la cúpula i copa de cava o suc de fruita.
Duració: 2h 30min

PREUS
Visita nocturna

15,00€
Adult

7,50€
Infantil

PREUS
Visita nocturna

25,00€
Adult

12,50€
Infantil

IVA inclòs 
Infantil fins a 12 anys

IVA inclòs 
Infantil fins a 12 anys

DISSABTE:



HORARIS

IDIOMES

VISITES GUIADES AL PALAU REQUESENS

Visita l’antic palau medieval més gran de Barcelona. Gaudeix d’unes vistes 
úniques del barri gòtic des de l’única torre de vigilància de l’antiga muralla 
medieval de la ciutat.

En el seu format nocturn l’activitat inclou, copa de cava o suc de fruites 
amb aperitius, la visita guiada completa a l’interior del Palau i l’espectacle 
d’exhibició de lluita d’espases.

PREUS
Visita nocturna

20,00€
Adult

10,00€
Infantil

IVA inclòs 
Infantil fins a 12 anys

-  Copa de cava de benvinguda.
-  Visita guiada al Palau, al terrat i a la torre de guaita. 
-  Espectacle de lluita d’espases.
-  Finalització de la visita.

Obert dissabte

19:00 h 
19:15 h
20:15 h

20:30 h



VISITES GUIADES A LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA

Precursora de la ciència mèdica a Catalunya i directament 
relacionada amb les primeres pràctiques de cirurgia a Barcelona. La 
visita a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya ens permetrà 
conèixer com van ser els inicis de la medicina moderna, així com els 
detalls més ben amagats del seu amfiteatre anatòmic del s.XVIII, l’únic 
que es conserva en tot el país. 

IDIOMES

PREUS 

Visita nocturna

10,00€
Visita diürna

20,00€
Adult

10,00€
Infantil

IVA inclòs
Infantil fins a 12 anys

Les visites guiades tenen una duració de 50 min.

HORARIS

19:30 h 
19:45 h 
20:30 h
20:45 h

-  Copa de cava de bienvenida.
-  Visita guiada a la RAMC. 
-  Actuació mentalista…
-  Finalització de la visita.

B) Nocturna (dissabte)

A) Diürna (dimecres i dissabtes)
10:30 h 
11:30 h 
12:30 h 

-  Inici visita guiada.
-  Inici visita guiada.
-  Inici visita guiada.



VISITES GUIADES AL PALAU DE LA BALMESIANA

El Palau de la Balmesiana, dedicat mitjançant l’Editorial Balmes a la 
publicació i difusió de llibres de pietat i litúrgia, es troba situat en un 
admirable edifici d’estil neogòtic. L’imponent pati d’entrada connecta 
amb La Capella, una obra mestra de l’arquitecte Rubió i Bellver, on 
podem trobar obres de l’icònic artista modernista Josep Llimona. Vine a 
descobrir la història i patrimoni d’aquesta institució.

IDIOMAS

PREUS 

Visita nocturna

10,00€
Visita diürna

20,00€
Adulto

10,00€
Infantil

IVA incluido
Infantil hasta 12 años

Las visites guiades tenen una duració de 50 min.

HORARIS

19:00 h 
19:15 h 

19:20 h
20:10 h
20:25 h

-  Benvinguda amb copa de cava.
-  Canto de la 1era Ària per cantants d’òpera.
-  Visita guiada al Palau de la Balmesiana.
-  Canto de la 2nda Ària per cantants d’òpera.
-  Finalització de l’activitat.

B) Nocturna (dissabte)

A) Diürna (dijous)
10:30 h 
11:30 h 
12:30 h 

-  Inici visita guiada.
-  Inici visita guiada.
-  Inici visita guiada.



IDIOMES

VISITAS GUIADAS EN LA RACAB

La Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona és una institució amb 
més de 250 anys d’història situada en un edifici del segle XVIII, en ple centre 
de la ciutat.

A la seva imponent sala d’actes, Albert Einstein, va explicar els fonaments 
de la relativitat, a la sala del costat hi descansa el rellotge astronòmic Billeter 
de 1869 que a més de l’hora indica amb exactitud la posició d’alguns planetes; 
la Terra, la Lluna i el Sol fins al 2029.

11:30 h 
 

-  Inici visita guiada. 

HORARIS

Obert dimecres

Les visites guiades tenen una duració de 50 min.

PREUS

10,00€
IVA inclòs



VISITES GUIADES A LA REAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA

Passejant pel claustre del que va ser l’antic Hospital de la Santa Creu 
ens creuem amb la Farmàcia de l’hospital, original de 1417, la més antiga 
d’Europa. La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya conserva amb 
cura el mobiliari, els recipients ceràmics originals i el finestral de 1696, 
utilitzat per lliurar els medicaments. No perdis l’oportunitat de conèixer 
aquest amagat racó de la ciutat de Barcelona.

IDIOMES

11:30 h -  Inici visita guiada.

HORARIS

Obert dimecres

Les visites guiades tenen una duració de 50 min.

PREUS 
Visita guiada

10,00€

IVA inclòs



IDIOMES

VISITES GUIADES AL CEC (TEMPLE D’AUGUST)

El Centre d’Excursionista de Catalunya, fundat l’any 1876 de la mà de la 
Renaixença Catalana, neix com a entitat esportiva científica que compta amb 
set refugis i du a terme un ampli ventall d’activitats. La seva seu, situada 
al Temple romà d’August, permet una visió privilegiada d’aquest espai. En el 
CEC es troba un dels fons documentals de muntanya més importants de tot 
Europa.

10:30 h -  Inici visita guiada.

HORARIS

Obert dijous

Les visites guiades tenen una duració de 50 min.

PRECIOS

10,00€
IVA inclòs



VISITES GUIADES A LA FUNDACIÓ RAMÓN PLA ARMENGOL

La Fundació Ramón Pla Armengol es una institució privada 
dedicada a l’ajut per a la recerca mèdica, la divulgació del 
cristianisme i a l’estudi de la col·lecció de mobles antics més 
important d’Europa. Disposa del Mas Ravetllat-Pla dedicat com 
a laboratori farmacèutic, pertanyent al destacat doctor i pioner 
farmacèutic Ramón Pla Armengol, qui destinà l’edifici a la producció 
de fàrmacs per a combatre la tuberculosi.

IDIOMES

10:30 h 
11:30 h 
12:30 h 

-  Inici visita guiada.
-  Inici visita guiada. 
-  Inici visita guiada.

HORARIS

Obert dijous i dissabte

Les visites guiades tenen una duració de 50 min.

PREUS
Visita guiada

10,00€
IVA inclòs



VISITES GUIADES ANTIGA CASA DE CONVALESCÈNCIA

Ens trobem a l’antiga Casa de Convalescència de l’Hospital General, 
que posteriorment fou l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Aquesta 
construcció barroca s’ha convertit en part de la història mèdica catalana, ja 
que era un espai dedicat a la cura i el repòs dels malalts convalescents. 

IDIOMES

10:30 h 
12:30 h

-  Inici visita guiada.
-  Inici visita guiada.

HORARIS

Obert dimecres

Las visites guiades tenen una duració de 50 min.

PREUS

10,00€
IVA inclòs



EL CEL DE LA CERDANYA

Gaudiu d’una nit diferent als Pirineus, on podreu descansar 
a les dependències de la Fonda Matía La Muga i degustar la seva 
gastronomia. Deixeu-vos enlluernar per les estrelles a la nit i 
escolteu, de la mà d’astrònoms qualificats, una petita xerrada sobre 
astronomia, per després deixar pas a una observació astronòmica a 
través del telescopi.

Obert un cap de setmana al mes

HORARIS (Hivern)

14:00 h 
19:00 h
19:10 h

20:00 h
21:00 h
22:30 h 

 
8:00 h

-  Es pot fer el registre a la Fonda Matía La Muga.
-  Copa de cava de benvinguda.
-  Introducció al Cel de la Cerdanya.
-  Observació astronòmica a través del telescopi.
-  Sopar el Cel de de la Cerdanya.  
-  Fi de l’activitat.

-  Esmorzar entre les 8:00h i 10:00h.

PREUS 

Adult en habitació
individual
115,00€

Adult en habitació
doble / triple

99,00€

Infantil en habitació
doble / triple

60,00€
IVA inclòs 

Infantil fins a 12 anys

#celdelacerdanya

DISSABTE:

DIUMENGE:



IDIOMES

En aquesta visita a la Reial Acadèmia de la Medicina de Catalunya 
l’estudiantat coneixerà la història de l’edifici a través dels seus 
símbols. Aprendrà els conceptes de símbol i cirurgia coneixent 
alguns dels símbols relacionats amb la medicina. Repassarà els 
diferents òrgans del cos humà, algunes malalties que ens afecten 
i quins bons hàbits podem tindre per conservar una bona salut. 
L’activitat es divideix en dos apartats: una part de visita guiada 
per l’edifici i una part més pràctica amb jocs educatius dividits 
per racons.

L’activitat dura 1 hora i té un preu de 5 euros per estudiant, amb 
un mínim de reserva de 30 estudiants.

El dia i horari poden variar en funció de la petició de reserva.
Reserves a: bea@sternalia.com o (+34) 93 170 17 97

HORARIS PREU
5,00€
IVA inclòs

ESCOLES: JOCS DE MEDICINA



ESCOLES: CIRURGIA I IL·LUSTRACIÓ

Es tracta d’un recorregut guiat a través de la història d’aquest edifici. 
La visita incorpora alguns moments de teatralització en el qual alguns 
dels mateixos estudiants hauran de representar a quatre personatges:

S’aprendrà a relacionar el patrimoni local amb el seu context històric, 
especialment amb el seu passat en el context de la Il·lustració, i a 
empatitzar amb els personatges històrics entenent la seva manera de 
pensar i veure el món.

L’activitat dura 1 hora i té un preu de 5 euros per estudiant, amb 
un mínim de reserva de 30 estudiants.

El dia i horari poden variar en funció de la petició de reserva.
Reserves a: bea@sternalia.com o (+34) 93 170 17 97

HORARIS

IDIOMES

PREU
5,00€
IVA inclòs



La Traviata, el gran drama de Giuseppe Verdi basat en la novel·la 
La dama de les camèlies va patir el rebuig i l’escarni del públic de 
Venècia el 6 de març de 1853, en què va ser estrenada i és avui dia 
una de les òperes més representades del món.

Ambientada en la seva pròpia època, va incomodar i 
escandalitzar el públic per l’esperit llibertari de la protagonista, 
Violetta Valéry, una prostituta de luxe, incomoditat que, per 
a molts il·lustres espectadors, podia generar veure les seves 
pròpies cares al mirall de “La traviata”.

ÒPERA: LA TRAVIATA

19:30 h -  Inici Òpera
HORARIS

1er dissabte de cada mes (Agost tancat)

PREUS
30,00€

IVA inclòs

105 min
DURACIÓ

Zona 1

25,00€
Zona 2

17,00€
Zona 3



ÒPERA: CARMEN

Carmen és una historia d’amor, passió i mort. Don José i Carmen 
compleixen un destí que ja pressentien o que potser estava fixat 
pel seu caràcter. “Si tu m’estimes…vigila ”son les primeres paraules 
que diu Carmen a la famosa havanera. Amb música de Georges Bizet 
i a través dels ulls de José Lizarrabengoa, personatge de la novel·la 
de Prosper Merimée, revisarem un dels grans mites de la cultura 
hispana: Carmen, la dona fatal.

1er dissabte de cada mes (Agost tancat)

PREUS
30,00€

IVA inclòs

19:30 h -  Inici Òpera
HORARIS

105 min
DURACIÓ

Zona 1

25,00€
Zona 2

17,00€
Zona 3



IDIOMES

A l’observatori Fabra, realitzem de forma semestral cursus de divulgació 
científica tant d’astronomia com meteorologia durant la primavera i la tardor. 
En concret es realitzen a finals de març i a finals d’octubre.

CURSOS

HORARIS

Obert primavera i tardor. 7 - 8 sessions cada curs.

PREUS 
Cursos

88,00€
IVA inclòs

CURSOS A L’OBSERVATORI FABRA

-  Curs d’atronomia bàsic.
-  Curs d’astronomia pràctica.
-  Curs de meteorologia bàsic.
-  Curs de meteorologia avançada.

-  De les 19:30h fins les 21:00h



Disposem de 9 espais on l’àmplia varietat de salons permet acollir
esdeveniments d’empresa de diversa índole, amb l’excel·lència i
singularitat com a principals referents: presentacions, esmorzars,
sopars de gala, conferències, espots publicitaris, desfilades,
gravacions, casaments, rodes de premsa, etc.

1) OBSERVATORI FABRA
2) PALAU REQUESENS
3) REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA (RAMC)
4) REIAL ACADÈMIA DE CIÈNCIES I ARTS DE BARCELONA (RACAB)
5) PALAU DE LA BALMESIANA
6) ANTIGA CASA DE LA CONVALESCÈNCIA
7) REAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA (RAFC)
8) CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (CEC)
9) MAS REVETLLAT-PLA

1) OBSERVATORI FABRA
L’observatori Fabra, situat a la muntanya del
Tibidabo, és un espai únic i emblemàtic de la
ciutat on, des dels seus inicis, s’hi treballa
en tres àrees: Astronomia, Meteorologia i
Sismologia.
Disposa de 2 espais:

Terrassa

SuperfÍcie = 326,24

Còctel = 350 pax

Banquet = 200 pax

Sala Modernista

SuperfÍcie = 51,61

Còctel = 60 pax

Banquet = 55 pax

Reunió = 55 pax

ESDEVENIMENTS PRIVATS

2) PALAU REQUESENS
El Palau Requesens de Barcelona és un
monument catalogat com a Bé Cultural
d’Interès Nacional (BICN). Situat al barri Gòtic
era l’edifici residencial més gran que existia a
la ciutat en l’època medieval.
Disposa de 2 espais:

4) RACAB
Institució amb més de 250 anys d’història
situada en un edifici del segle XVIII en ple
centre de la ciutat.
Disposa de 2 espais:

3) RAMC
Ubicada en un dels edificis neoclàssic
més importants de Barcelona destaca per
l’espectacular amfiteatre anatòmic construït
per Ventura Rodríguez que es destinava a la
formació de cirurgians.
Disposa de 2 espais:

Sala Auditori

Superfície = 161,34

Auditori = 130 pax

Sala Tinellet + Pati Exterior

Superfície = 282,23

Còctel = 300 pax

Banquet = 180 pax

Reunió = 70 pax

Sala Gimbernat

Superficie = 124,23

Auditori = 180 pax

Sala Turró + Hall

Superficie = 129,94 

Còctel =  150 pax

Banquet = 100 pax

Reunió = 100 pax

Sala de Rellotges + Sala d’instruments

Superfície = 77,92 

Còctel =  60 pax

Sala d’actes

Superfície = 65,89

Auditori = 70 pax

Reunió = 25 pax

Reunió = 32 pax



5) PALACIO DE LA BALMESIANA 
El Palacio de la Balmesiana es una joya 
arquitectónica escondida en el barrio gótico 
de Barcelona.
Dispone de 3 espacios:

6) ANTIGUA CASA DE LA CONVALECENCIA 
La Casa de Convalescència de l’antic Hospital
de la Santa Creu és una de les últimes
edificacions renaixentistes que es van fer a
Barcelona just abans de la irrupció del barroc.
Va ser construïda a finals del Segle XVII.
Disposa de 7 espai:

Sala Auditori

Superfície = 282,23

Auditori = 320 pax

Entrada Hall

Superfície = 118

Còctel = 150 pax

Sala Reunions

Superfície = 80

Auditori = 80  pax

7) RAFC 
La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
es troba en unes dependències de l’antic
Hospital de la Santa Creu de Barcelona que,
en bona part, coincideixen amb l’espai on hi
havia la farmàcia d’aquell centre hospitalari.
Disposa de 1 espai:

Sala Auditori

Superfície = 126,36 

Auditori = 125 pax

Auditoris

Còctel = 450 pax

Claustre

Superfície = 625,00 

Auditori 1 = 42 pax

Banquet = 300 pax

Auditori 2 = 156 pax

Auditori 3 = 90 pax

Auditori 4 = 49 pax

Auditori 5 = 49 pax

Auditori 6 = 16 pax

8) CEC (Templo de Augusto)
En el Centre Excursionista de Catalunya hi
trobem un temple romà dedicat al culte
imperial a Agust.
Disposa de 2 espais:

Sala columnes

Superfície = 32,53

Reunió = 10-15 pax

Sala Auditori

Superfície = 87,40

Auditori = 100 pax

ET CONVIDEM A CONÈIXER ELS NOSTRES ESPAIS
I A PARTICIPAR DE LES NOSTRES ACTIVITATS.

Còctel = 350

Superfície = 253,00

Banquet = 300

10) MAS REVETLLAT-PLA
És una casa-museu ubicada a la casa /
laboratori farmacèutic propietat de la
doctora Núria Pla. Aquesta finca coneguda
com a Institut Ravetllat-Pla va ser construïda
per Adolf Florensa en 1930 amb influències
novecentistes.

Sala Principal
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