Benvinguts a Mas Ravetllat-Pla
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, negoci amb el que va genera r
gran èxit. Exiliat durant la Guerra Civil, l’edifici, així com la seva activitat, passarà a
mans de la seva filla, la doctora Núria Pla.
Alhora, la passió de Núria per la cultura i les arts la va portar a iniciar el que
arribaria a ser la increïble col·lecció de mobles i objectes d’arts decoratives, de més
de 800 peces dels segles XIV al XIX. Fem un viatge al passat de la nostra història
farmacèutica de la mà d’una de les famílies més destacades de la Barcelona del
segle XX, sense oblidar els secrets ocults que cada peça artística de la casa amaga.
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 i sopars de gala, conferències, espots publicitaris, desfilades, gravacions,
casaments, rodes de premsa, etc.

Sala d’esdeveniments
La sala d’esdeveniments disposa:
- Rac mòbil megafonia
- Projector + pantalla projecció
- Micròfon inalàmbric
- Il.luminació interior

3,77 m

Capacitats
Superfície

253,00

Còctel

350 pax

Banquet

300 pax

3,76 m

12,49 m

3,86 m

Ubicació
Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 114-132
08041 Barcelona
GPS coordenades
41.415942, 2.1704702
Mas Ravetllat-Pla es troba a la zona alta de la ciutat de Barcelona. Concretament a la zona
nord-est, a prop del parc del Guinardó.

Com arribar?

Transport públic
1- Metro:
Guinardó Hospital de Sant Pau
2- Autobús: 39, 40, N6, V23

Transport privat
1- Amb cotxe es pot aparcar al parking Guinardó. Després hi ha uns 10 min caminent.
2- Amb moto es pot aparcar just davant de la porta principal.
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