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ESPAIS PER 
CONVENCIONS I 

REUNIONS

El Vallès, un territori motor de 
l’economia, espai del coneixement i 
exemple de tecnificació i innovació, 
disposa de les millors instal·lacions 
per a celebrar reunions, congressos, 
fires i incentius. Propostes singulars 
i de qualitat i una àmplia oferta de 
serveis i activitats complementàries 
after meeting.
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Fira Sabadell

Fira Sabadell és un Centre de Convencions ubicat en un edifici de 
gran singularitat arquitectònica, ja que és un antic edifici industrial 
de la dècada de 1940 on s’havia ubicat la seu de la multinacional 
ABB. Amb instal·lacions altament tecnificades, la transformació de 
l’antiga fàbrica de l’ ABB garanteix que Sabadell tingui capacitat per 
rebre esdeveniments de gran rellevància.

Localización: Fira Sabadell està situada en una ubicació estratègi-
ca, a la Gran Via de Sabadell (la principal via de comunicació de la 
ciutat) i a pocs metres de les estacions de tren (RENFE i Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya) i d’autobusos (urbans i interurbans). 
Fàcil connexió amb l’autopista C-58, una de les principals vies de 
comunicació de Catalunya i que uneix Sabadell amb Barcelona.

Tres Creus, 202. 08202 Sabadell - Barcelona
Tel.: 93 748 60 00 - Fax: 93 722 04 17

E-mail: info@firasbd.com

Serveis generals
• Serveis generals
• Espai per a recepcions
• Servei de neteja
• Servei de càtering
• Aparcament
• Internet
 (més de 500 punts de connexió i cobertura wi-fi)

Serveis i equipaments tècnics 
• Instal·lacions altament tecnificades
• Totes les dependències tenen grans possibilitats 

d’ús, amb instal·lacions de primer ordre i 
immillorables condicions de confort i seguretat.

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada 
  teatre escola banquet còctel  

 NAU GRAN POLIVALENT 2700 ----- 1800 2700 3200 m2 Max 20m 
       Min 10m

 AUDITORI 300 ----- ----- ----- 1300 m2 -----

 4 SALES POLIVALENTS 100 57 72 108 100 m2 ----- 
 



CEI Can Roqueta de Sabadell

El Centre d’Empreses Industrials, CEI Can Roqueta de Sa-
badell, ubicat a la zona de Can Roqueta, ocupa una par-
cel·la de més de 12.600 m2 delimitada pels carrers de Ca 
n’Alzina i Can Fadó, avinguda Can Bordoll i avinguda  Can 
Roqueta, aquest nou espai, inaugurat el 2014, té la volun-
tat de dinamitzar les empreses del polígon de Can Roqueta 
i contribuir a la implantació de petites empreses de nova 
creació, empreses en procés de consolidació i empreses 
consolidades durant un període determinat de temps, amb 
assistència i assessorament tècnic.

Av. Can Bordoll, 119, Pol. Ind. Can Roqueta 08202 Sabadell 
Tels.: 93 700 24 30 - 93 745 31 61

E-mail: promoempresa@ajsabadell.cat 
www.sabadellempresa.cat

El centre disposa de:
• 1 Auditori per a 110 persones
• 1 Sala polivalent per a 40 persones
• 3 Sales de reunions /formació per a entre 6 i 30 persones
• 1 Zona diàfana de 96 m2, per a showrooms, cocktails,
• Les diferents sales estan a disposició de qualsevol empresa

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada 
  teatre escola banquet còctel  

 AUDITORI 110 ----- ----- ----- 156 m2 -----

 ZONA DIÀFANA (SHOWROOM) ----- ----- ----- 110 96 m2 -----

 SALA POLIVALENT 40 ----- ----- ----- 67 m2 -----

 SALA REUNIONS 6+7 30 ----- ----- ----- 44 m2 -----

 SALA REUNIONS 7 15 ----- ----- ----- 27 m2 -----

 SALA REUNIONS 13 6 ----- ----- ----- 16 m2 -----



CPE de Sabadell

Centre de Promoció Empresarial de Sabadell, ubicat al cos-
tat de l’edifici de Fira de Sabadell i de l’estació de Renfe 
Sabadell Centre, aquest nou espai, inaugurat el 2012, té la 
voluntat de dinamitzar  empreses de de serveis i contribuir 
a la implantació de petites empreses de nova creació, em-
preses en procés de consolidació i empreses consolidades 
durant un període determinat de temps, amb assistència i 
assessorament tècnic.

C/ Tres Creus, 236. 08203 Sabadell. Barcelona
Tels.: 93 748 60 90 - 93 745 31 61

E-mail: promoempresa@ajsabadell.cat 
www.sabadellempresa.cat

El centre disposa de:
• 1 Sala polivalent per 30 persones
• 1 Sala de reunions per a 10 persones
• 1 Sala de formació per 30 persones
• Les diferents sales estan a disposició de qualsevol 

empresa.

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada 
  teatre escola banquet còctel  

 SALA POLIVALENT 30 ----- ----- ----- 87 m2 -----

 SALA REUNIONS 10 ----- ----- ----- 25 m2 -----

 SALA FORMACIÓ 30 ----- ----- ----- 42 m2 -----



C/ Portugal, s/n. 08211 Castellar del Vallès
Tel.: 93 714 40 40

E-mail: promociovila@castellarvalles.cat
http://www.castellarvalles.cat

Espai Tolrà

L’Espai Tolrà és l’espai firal del municipi de Castellar. Es 
troba situat a l’entrada del municipi, al peu de la carre-
tera de Sabadell. Disposa de 3 espais ( La Sala Blava, 
L’Espai Firal i l’Espai Central) ens els que es poden por-
tar a terme diverses activitats lúdico- culturals.

Localització: L’Espai Tolrà es troba ubicat a l’entrada de 
Castellar del Vallès venint de la Ctra. B124 , la qual con-
necta amb Sabadell i aquesta amb l’AP-7.

Persona de contacte
• Eulàlia Costa

Serveis generals
• Bar 
• Facilitats d’aparcaments
• Accés a internet
• Espai Ajardinat ( Plaça de la Fàbrica Nova )
• Servei per a discapacitats

Serveis i equipaments tècnics 
• Internet (wifi)
• So i il·luminació

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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 Nom de la sala Aforament

SALA BLAVA 500

ESPAI FIRAL 2000



ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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C/ del Berguedà 43. Polígon Industrial Pla de la Bruguera. 
08211 Castellar del Vallès

Tel.: 93 747 10 55
E-mail: centredeserveis@castellarvalles.cat 

http://www.castellarvalles.cat

Centre de Serveis per a Empreses

El Centre de Serveis és un equipament destinat bàsi-
cament al servei de les indústries de la Vila, es troba 
ubicat a la zona industrial del Pla de la Bruguera. L’equi-
pament disposa de dues sales: La Sala d’Actes i la Sala 
de reunions.

Localització: El centre de serveis es troba ubicat a la 
zona industrial del Pla de la Bruguera al C/ Berguedà, 
just a l’entrada del municipi per la carretera de Sabadell.

Serveis generals
• Facilitats d’aparcament
• Espai climatitzat

Serveis i equipaments tècnics 
• Sales equipades de material audiovisual, projector, portàtil, 

pantalla, equip de so, etc



ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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C/. Mogoda, 1. 08210 Barberà del Vallès
Tel.: 93 729 72 72

E-mail: nodus@nodusbarbera.cat
www.nodusbarbera.cat

Nodus Barberà

Nodus Barberà és un centre de trobades i un centre d’empreses, 
una zona de negocis moderna, amb dos edificis singulars i una zona 
verda situat en un enclavament d’autèntic privilegi ala comarca del 
Vallès, molt a prop de Barcelona, i al costat de les principals vies de 
comunicació de Catalunya. Disposa de les infraestructures i equi-
paments necessaris per acollir qualsevol tipus d’esdeveniment, així 
com una important oferta hotelera. Destaca el seu auditori amb 
equips de traducció simultània i capacitat per a 250 persones, així 
com les diverses sales de reunions equipades amb la tecnologia au-
diovisual mes avançada.
Localització  Nodus Barberà es troba ubicat en el Polígon Industrial 
de Can Salvatella, dins del terme municipal de Barberà del Vallès. 
Disposa de molt bones comunicacions ja que es troba molt a prop de 
vies de comunicació com l’AP-7 i la C-58.

Serveis generals
• Bar / Restaurant capacitat 300 persones
• Facilitats d’aparcament
• Espai climatitzat
• Zona ajardinada amb la possibilitat de instal·lar carpes.
• Edifici sense barreres arquitectòniques
• Lloguer de locals comercials i despatxos
• Serveis bancaris, consultoria, Mutua i assistència mèdica, 

correus, missatgeria, serveis de prevenció de riscos 
laborals

Serveis i equipaments tècnics 
• Wifi a totes les sales
• Possibilitat de contractació traducció simultània
• Espais preparats amb tecnologia audiovisual pel 

desenvolupament de qualsevol esdeveniment.

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada 
  teatre escola banquet còctel  

Sala 1 30 20 10 30 40 -----

Sala 2 60 40 30 60 80 -----

Sala 3 60 40 30 40 80 -----

Exposicions 400 300 300 400 600 -----

Auditori 300 ----- ----- ----- ----- -----



Pl. d’El Mirador, s/n. 08211 Castellar del Vallès 
Tel.: 93 714 40 40

promociovila@castellarvalles.cat
http://www.castellarvalles.cat

El Mirador

El Mirador Centre de Coneixement és un equipament 
municipal situat a la plaça El Mirador que té per objec-
tiu potenciar l’accés i l’ús de les noves tecnologies, la 
innovació i la creativitat a Castellar, així com difondre 
activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia. Es 
tracta d’un centre de coneixement, un centre cultural i 
un centre cívic que aglutina en un mateix edifici els se-
güents espais: - 3 sales de formació amb equips infor-
màtics i pantalles - 6 sales de reunions amb projector i 
pantalla -  Zones d’exposicions - Sala d’actes - Auditori 
Municipal Miquel Pont  - Una terrassa

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS

 Nom de la sala Aforament

AUDITORI MIQUEL PONT 308

SALA D’ACTES 110

 Sales reunions Aforament

LLUÍS VALLS ARENY 56

OPEN SURF 56

XAVIER CABA 20

ALFONS GUBERN 12

RAIMON ROCA 12

JOAN TORT 10

 Sales reunions Aforament

SALES DE FORMACIÓ AMB
EQUIPS INFORMÀTICS 19

TERRASSA EL MIRADOR 94
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El campus de la UAB disposa d’un conjunt de sales 
d’actes, auditoris, aules de diverses capacitats, 
aules d’informàtica, cinema, teatre i un pavelló 
poliesportiu, que complementen l’oferta d’espais 
del centre de convencions de l’Hotel Campus.
Aquests espais, situats en els diversos centres 
de la UAB, estan dotats dels serveis bàsics i de 
l’equipament tècnic necessari per celebrar-hi 
tota mena de reunions. Hi ha diverses opcions de 
restauració, també per a grups molt nombrosos, 
en els bars i restaurants del campus. Les 230 hec-
tàrees de boscos i espais verds són el marc ideal 
per a les activitats a l’aire lliure.

Serveis i equipaments tècnics 
• Snack-bar
• Restaurant
• Serveis per discapacitats
• Aparcament
• Serveis de traducció
• Internet

Campus de la UAB. 08029 Cerdanyola del Vallès
Tels: 93 581 74 01 - 93 581 72 16

E-mail: agencia.promocio@uab.cat 
www.uabcampus.cat

Espais Universitaris - UAB

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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Nom de la sala Capacitat
   teatre

Auditori del Rectorat 350

Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres 425

Sala d’Actes de la Facultat de Medicina 305

Auditori de la Facultat de Veterinària 300

Sala d’Actes de la Facultat d’Economia i Empresa 286

Sala d’Actes de la Facultat de Dret 245

Auditori de la Facultat de Ciències de la Comunicació 262

Sala d’Actes de la Facultat de Ciències 230

Sala d’Actes de la Facultat de Traducció i Interpretació 150

Sala de Cinema 190

Sala de Teatre 136

Pavelló Poliesportiu 1.000



Al centre de Sabadell, la seu modernista de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, obra de Jeroni Marto-
rell, ofereix una àmplia varietat d’espais singulars per celebrar actes d’empresa, institucionals i particulars.
La versatilitat de les instal·lacions permet escollir l’espai més adequat per a cada acte: des de l’espectacular 
Saló d’Actes, fins a la Sala del Consell, ideal per a grups reduïts, o l’amfiteatre a l’aire lliure.
Creuant el jardí es troba l’Espai Cultura, d’estil modernista, amb tres auditoris i dues sales d’exposicions.
L’Espai Natura, al nord de Sabadell, compta amb una masia del segle XV que acull reunions i celebracions.

C/ Gràcia, 17. 08201 Sabadell
Tels: 93 725 95 22 - 93 728 66 50

E-mail: fundacio@fundaciosabadell.cat 
www.fundaciosabadell.cat

Fundació antiga Caixa Sabadell 1859

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS

SEU DE LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA SABADELL 1859

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat Dimensions Àrea m2 
  teatre escola còctel banquet  

 Saló d’Actes 250 180 260 200 22 x 13 286 m2

 Sala del Consell ----- 35 ----- ----- 14 x 5 70 m2

 Sala Sagrada Família ----- 12 12 ----- 7 x 6 42 m2

ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat Dimensions Àrea m2 
  teatre escola còctel banquet  

 Auditori 1 186 ----- ----- ----- 22’8 x 10’7 243,96 m2

 Auditori 2 44 ----- ----- ----- 11,7 x 5,8 67’86 m2

 Auditori 3 389 ----- ----- ----- 16 x 26 416 m2
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El Teatre-Auditori Sant Cugat, amb una superfície de 5.615 m2, dota la ciutat d’una programació estable 
d’arts escèniques juntament amb altres activitats.
Els grans espais de què disposa, la seva arquitectura i la proximitat a Barcelona fan que l’utilitzin empreses, 
entitats i institucions per dur-hi a terme actes com convencions, seminaris, presentacions de productes, 
rodatges d’espots i enregistraments.

La sala
• 634 m2 de superfície i un aforament per a 788 

espectadors, 508 a platea i 280 a amfiteatre.
• Dotat d’il·luminació regulada.
• Amplia dotació d’equipament audiovisual i 

d’il·luminació que permet acollir diferents tipus 
d’esdeveniments.

• Pantalla de cinema de 8 m x 12 m i un 
ciclorama de 20 m x 10 m.

• Les cabines de control de llum i so i les de 
traducció simultània estan ubicades a la 
mateixa sala, independents l’una de l’altra, amb 
visió directa a la sala i monitoratge de so i TV.

L’escenari
• 511 m2 de superfície ampliable a 560 amb el 

prosceni.
• L’altura de l’escenari amb la pinta és de 20 m.
• Tres elevadors mixtos per a càrrega i 

descàrrega d’elements modulars cap a 
l’escenari.

 Aquest espai permet, a banda del seu ús 
habitual com a escenari, adaptar-lo per a la 
presentació d’espectacles i concerts de petit 
format en versió cabaret o amb grades per a 
públic, amb una capacitat aproximada per a 
250 persones.

El vestíbul
• 400 m2 de superfície i una altura de 6,5 m.
• De marbre de travertí, el vestíbul és un 

espai adaptable a qualsevol ús i convertible 
segons necessitats. Disposa de megafonia 
i d’il·luminació uniforme regulada en tota la 
seva superfície.

• L’edifici ofereix accessibilitat, mobilitat i servei 
de Wi-Fi en tots els seus espais.

Plaça de Victòria dels Àngels, 1. 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 590 76 90 

E-mail: teatre-auditori@santcugat.cat
http://tasantcugat.cat/

Teatre-Auditori Sant Cugat 

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat Dimensions Àrea m2 
  teatre escola còctel banquet  

 La Sala 788 ----- ----- ----- 20 x 30 634 m2

 El vestibul 200 ----- 700 300 20 x 15 350 m2

 Escenari 240 ----- ----- 300 20 x 18 400 m2



C/ Plaça de l’Església 12. 08110 Montcada i Reixac
Tel.: 93 575 12 89

E-mail: auditori@montcada.org
Web: www.mircultura.cat

Auditori Municipal

L’Auditori municipal és l’espai per excel·lència per a la 
realització d’actes institucionals, conferències i esdeve-
niments municipals de Montcada i Reixac.

Serveis generals
• Càtering opcional 
• Visita a la sala d’exposicions

Serveis i equipaments tècnics 
• Servei de so i il·luminació 
• Servei d’audiovisuals

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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Passeig d’Ernest Lluch, 1. 08222 Terrassa
Tel.: 93 736 17 62

E-mail: cultura@terrassa.cat - auditori.municipal@terrassa.cat
Web: www.terrassa.cat/cultura

Auditori Municipal - Terrassa

Situat al costat del Parc de Vallparadís, el campus de la 
Universitat Politècnica de Catalunya i a la vora de l’esta-
ció metropolitana Vallparadís Universitat, l’Auditori Muni-
cipal és un edifici modern i funcional de nova construcció 
que constitueix un equipament cultural de referència pels 
ciutadans i visitants. Està gestionat pel departament de 
Cultura de l’Ajuntament de Terrassa. Es un recinte destinat 
principalment, a la difusió, creació i exhibició d’especta-
cles i produccions musicals, sobretot en el que respecta a 
la música clàssica, amb múltiples propostes professionals i 
formatives al llarg de l’any. Aquestes propostes conformen 
la major part de l’oferta existent a la ciutat en aquest sec-
tor: cant coral, lírica, música de cambra, el cicle de Concerts 

del Conservatori, audicions pedagògiques, concerts fami-
liars, òpera de petit format, música simfònica i de banda, 
gospel, músiques del món, solistes vocals i instrumentals... 
tot i ventall d’estils que de manera vocacional o professi-
onal, donen resposta a la gran pluralitat del sector i a les 
diferents sensibilitats que conviuen a la ciutat de Terrassa.
L’Auditori Municipal disposa de 332 localitats i una sonori-
tat excel·lent. Cal destacar la labor de l’orquestra resident: 
l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, la qual realitza regu-
larment assaigs a l’Auditori i ofereix un cicle estable de 
concerts d’excel·lent qualitat artística durant tota la tem-
porada.

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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Rambla d’Ègara, 340. 08221 Terrassa
Tel.: 93 789 95 07

Web: www.fundacioct.es
Centre Cultural - Terrassa

Serveis i equipaments tècnics
• Cafeteria-restaurant
• Càtering
• Recepció-informació
• Taquilla
• Guarda-roba
• Accés per a minusvàlids
• Moll de càrrega i descàrrega
• Senyalització gràfica, etc.

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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Situat a la mateixa Rambla, com el seu nom indica, és un 
edifici destinat íntegrament a la difusió cultural, i consta 
d’un auditori, sala d’actes i reunions; i diverses aules, que 
detallem a continuació.
L’Auditori A. Vallhonrat disposa d’un aforament de 733 bu-
taques distribuïdes en dues zones a diferents pendents. Té 
cabina de so, cabina d’il·luminació amb 120 punts de llum 
regulables, cabina de projeccions, i 4 cabines per a tra-
ducció simultània. L’escenari té 14 m d’ample x 10,5 m de 
fons (ampliable a 12 m) x 6,6 m d’alt, amb sistema de tra-
moies motoritzat, altaveus interiors, i intercomunicat amb 
les cabines i canons de seguiment. Com les temporades 
de música, dansa i teatre són estables, la disponibilitat de 
l’Auditori depèn del calendari establert.
La sala d’actes disposa d’un aforament de 310 butaques 
amb suport per a l’escriptura, distribuïdes en una zona amb 
un 20% de pendent. Té una cabina per a so, il·luminació i 
projecció, i 4 cabines per a traducció simultània. L’escenari 
té 14 m d’ample x 10 m de fons x 6 m d’alt, amb una pan-
talla de cinema de 6 x 4 m.
Les sales de reunions disposen de material didàctic i au-
diovisual (retroprojector, videoprojector, projecció de dia-
positives, pantalles, etc.); i estan distribuïdes en diverses 
plantes.
A més, disposa de set aules, tres de les quals poden variar 
el seu aforament depenent de si s’utilitzen de forma con-
junta o per separat.



C/ Indústria, 38-40. 08290 Cerdanyola del Vallès
Tel.: 93 580 88 88 - 93 580 74 26
E-mail: cultura@cerdanyola.cat

Espai Ateneu

Serveis generals
• Bar-restaurant
• Aire condicionat
• Ascensor

Serveis i equipaments tècnics
• Accés a internet
• Equipament de so i il·luminació del teatre

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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L’Espai Ateneu és un centre cultural de disseny modern, 
inaugurat l’any 1983. Es distribueix en tres nivells més la 
planta de subsòl. Aquest equipament és el nucli de l’acti-
vitat cultural continuada de la ciutat, on realitzen les seves 
activitats la major part d’entitats culturals.

Disposa d’aules, sales de reunions, espais per a entitats, 
bar-cafeteria i teatre, i també d’espais per a despatxos i 
oficines.



Passeig del 22 de juliol, 265. 08225 Terrassa
Tel.: 93 739 70 00

E-mail: comerciants@terrassa.cat
Web: www.terrassa.cat/es/recinte-firal

Recinte Firal de Terrassa

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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Es tracta d’un equipament municipal que es cedeix mit-
jançant el pagament d’una taxa regulada per l’ordenança 
fiscal 3.19 per a la organització d’actes de caràcter popular 
o institucional. Està destinat a assegurar la promoció i fo-
ment del comerç i de la indústria.
El recinte disposa d’un espai descobert de 500 m2. situat a 
l’entrada i d’una sala de 3.500 m2 on s’organitzen mostres 
i fires de caràcter multisectorial o monogràfic i activitats 
socials.
Cal destacar la seva polivalència al servei de les múltiples 
necessitats que poden envoltar qualsevol tipus d’esdeve-
niment.



Avinguda 11 de setembre, s/n. 08130 Sta. Perpètua de Mogoda
Tel.: 93 574 32 34

E-mail: promociolocal@staperpetua.cat
E-mail: cultura@staperpetua.cat

Recinte Firal de Santa Perpètua

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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El recinte Firal de Santa Perpètua de Mogoda és un espai 
de 20.000 metres quadrats, ubicat en el centre geogràfic 
del poble, on se celebren diferents activitats de tota mena.
L’espai, que disposa de 600 places d’aparcament públic 
gratuït a 50 metres, es troba situat en el marc de “La Gran-
ja, espai cultural”, complex d’edificis que incorpora la Bi-
blioteca pública, el Museu municipal, l’Escola municipal de 
música i dansa i l’Espai de les arts. L’espai compta amb una 
sala interior amb capacitat per a 200 persones (el Celler) 
i altres espais amplis que permeten la realització de dife-
rents activitats multitudinàries (Plaça de l’Era).

Serveis generals
• Espai per a recepcions (200 metres quadrats)
• Servei de neteja
• Servei de càtering
• Restaurant amb terrassa.
• Aparcament (per a més de 600 places)
• Hallbar

Serveis i equipaments tècnics
• Més de 100 punts de connexió i cobertura wifi
• Instal·lacions altament tecnificades



Plaça Onze de Setembre
08291 Ripollet

Tel.: 93 580 91 92

Teatre Auditori 
del Mercat Vell de Ripollet

ESPAIS PER CONVENCIONS I REUNIONS
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El teatre municipal de Ripollet es troba instal·lat a les anti-
gues dependències del Mercat Vell de Ripollet. Amb una 
capacitat de 350 persones, disposa d’instal·lacions que 
permeten tant la celebració d’espectacles de petit format, 
com jornades, conferències, etc.

Serveis generals
• Ampli vestíbul d’entrada per a recepcions 
• Servei de bar
• Accessible per a persones discapacitades

Serveis i equipaments tècnics
• Wifi
• Sala equipada amb 4.000w de so i 60kw d’il·luminació 

d’escenari.
• Ciclorama de 10 x 6 mts
• Projector de 6.000 lúmens. 
• Tarimes a diferents alçades. 
• Càmera negra a la italiana amb una cortina americana al 

centre de l’escenari. Aire condicionat i calefacció a totes 
les dependències. 

• Espai escènic de 9´60 m de boca per 7 m de fons i 5 m 
d’alçada.



CONEIXEMENT

A la comarca estan ubicades les 
principals universitats del país, tant 
públiques com privades, a tocar de 
centres de recerca i tecnificació de 
referència a nivell europeu, que 
permeten desenvolupar programes 
de benchmarking així com 
programes de formació específica.



CONEIXEMENT

Sincrotró ALBA

El sincrotró Alba és una infraestructura científica de tercera 
generació situada a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i és la 
més important de la zona del Mediterrani.
Es tracta d’un complex d’acceleradors d’electrons per produir 
llum sincrotró, que permet visualitzar l’estructura atòmica i 
molecular dels materials i estudiar les seves propietats.
Actualment, l’ALBA disposa de set línies de llum operatives 
de la fase I, que comprenen tant els raigs X tous com els raigs 
X durs, i que es destinen principalment a les biociències, la 
matèria condensada (nanociència i propietats magnètiques i 
electròniques) i la ciència dels materials.
Aquesta gran infraestructura científica genera 6.000 hores 
de llum anualment i està disponible per oferir servei a més 
de 1.000 investigadors de la comunitat acadèmica i del sector 
industrial cada any. Des 2012 allotja usuaris oficials proce-
dents d’institucions espanyoles (75%) i també d’altres països 
(25%).

Carrer de la Llum 2 - 26. 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain
Tel.: +34 93 592 43 00 • Fax: +34 93 592 4301
E-mail: useroffice@cells.es
www.albasynchrotron.es

Servei de visites

• A més dels serveis científics que ofereix la instal·lació, 
també es realitzen visites guiades on els visitants poden 
passejar pel recinte experimental i conèixer les diferents 
línies de llum i l’equipament de la instal·lació.

• Les visites tenen una durada d’una hora i 15 minuts 
aproximadament i es fan en grups de 25 persones.

• Estan dirigides a grups escolars (4art ESO, 1er i 2on de 
batxillerat), grups universitaris i investigadors, així com a 
associacions professionals i culturals.

• Les visites es duen a terme de dilluns a divendres, els dies 
en què el Sincrotró ALBA no està en funcionament.

• Dissabtes i diumenges no s’organitzen visites guiades
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CONEIXEMENT

Centre Tecnològic de Catalunya EURECAT

Eurecat, Centre Tecnològic de Cata-
lunya (membre de TECNIO), aplega 
l’experiència de més de 450 profes-
sionals que generen un volum d’in-
gressos de 40 milions d’euros anuals 
i dóna servei a més de 1.000 empre-
ses. Amb instal·lacions a Barcelona, 
Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, 
Girona, Lleida, Manresa, Mataró i 
Reus i amb una seu a Brasil, partici-
pa a 160 grans projectes consorciats 
d’R+D+i nacionals i internacionals 
d’alt valor estratègic i compta amb 
79 patents i 7 spin-off. El valor afegit 
que proporciona Eurecat accelera la 
innovació, elimina la despesa en in-
fraestructures científiques i tecnolò-
giques, redueix els riscos i proporcio-
na coneixement especialitzat a mida 
de cada empresa.

Av. Universitat Autònoma, 23. 08290 Cerdanyola del Vallès
Telèfon: + 34 935 944 700
E-mail: cerdanyola@eurecat.org
Web: www.eurecat.org

Av. Diagonal 177, planta 9. 08018 Barcelona
Telèfon: +34 932 381 400
E-mail: info@eurecat.org

 Industrial
• Materials i els seus processos de 

transformació
 - materials Metàl·lics i Ceràmics
 - materials Plàstics
 - materials Compostos
• Processos de transformació innovadors
• Robòtica i Automatització
• Desenvolupament de producte 

innovador
• Sostenibilitat producte / procés
• Impressió Funcional

Digital
• Teixits Funcionals
• Simulació
• Data Science
• Intel·ligència artificial
• Tecnologies d’assistència i 

d’intel·ligència ambiental
• Tecnologies de la seguretat de la 

informació
• Tecnologies audiovisuals i multimèdia
• Tecnologies de posicionament en 

interiors

• Administracions Públiques
• Alimentació
• Energia i Recursos
• Automoció
• Aeronàutica
• Ferroviari
• Sistemes i processos industrials
• Indústries creatives i culturals

• Indústria tèxtil
• Salut i esport
• Construcció
• Turisme i comerç
• Finances i assegurances
• Tecnologies de la informació i de les 

Comunicacions (TIC)
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Àmbits de Coneixement

Sectors





ESPAIS 
SINGULARS

Una àmplia oferta d’espais emblemàtics 
i molt especials, adaptats i dissenyats 
per a la realització d’actes d’empresa i 
celebracions, en marcs i paratges únics. 
El Vallès, convida a viure una experiència 
inoblidable entre paisatges i cultura 
mil·lenària; castells, masies, monestirs, 
jaciments, ermites i moltes mostres més 
del patrimoni arquitectònic cultural català, 
al costat de Barcelona.



Casa de Cultura Masia de Can Cortès

La Masia de Can Cortès és un edifici del segle XVIII amb 
finestrals gòtics i pedra treballada. Destaquen les golfes sota 
teulat amb un element on es penjava la corriola per pujar 
fardells, i una finestra rectangular emmarcada i amb ampit. 
La coberta és de teules àrabs.

Camí Reial, 56. 08184 Palau-solità i Plegamans
Tel.: 93 864 41 77

E-mail: cultura@palauplegamans.cat

ESPAIS SINGULARS
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 Nom de la sala Capacitat teatre

 AUDITORI 80

Serveis generals
• Zona ajardinada on es poden realitzar concerts, 

exposicions, etc.

Serveis i equipaments tècnics 
• Equipament de so
• Il·luminació



Casa de les Aigües

La casa de les aigües és una antiga central d’aigües destinada 
a dotar a Barcelona d’un sistema de subministrament d’aigua 
potable. Inaugurada el 21 de juny de 1878 és obra de l’arqui-
tecte Antoni Rovira i Trias i ha funcionat al llarg de cent anys.
El complex es troba ubicat al Parc de les Aigües i està compo-
sat per un jardí i tres edificis: la Sala de la Màquina de Vapor, 
la Sala de Pous i la Casa del Maquinista. Les dues darreres 
estan condicionades per a la celebració d’activitats i confe-
rències. És un espai idoni per la presentació de productes i 
campanyes.

Parc de les Aigües s/n. 
08810 Montcada i Reixac

Telèfon: 93 564 85 05

ESPAIS SINGULARS
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Serveis generals
• Càtering opcional 
• Visita al conjunt arquitectònic i a la maquinària de vapor.

Serveis i equipaments tècnics 
• Servei de so i il·luminació 
• Servei d’audiovisuals

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 SALA DE POUS 100 70 80 150 ---- ----

 CASA DEL MAQUINISTA 70 50 60 100 ---- ----



Casa Alegre de Sagrera. Museu Terrassa

Situada al bell mig del centre de Terrassa, es va construir a començament del segle XIX. L’any 1911, l’arquitecte Melchor Viñals la va con-
vertir en un model d’habitatge de la burgesia industrial modernista.
La Casa està destinada des del 1973 a usos museístics, i està gestionada per la Direcció i Serveis del Museu de Terrassa. Respecte a les 
instal·lacions, la disponibilitat està condicionada a l’ús protocol·lari que es fa des de l’Ajuntament, i a les visites i activitats derivades de 
la pròpia programació del Museu.
Disposa d’una Sala Menjador per a actes protocol·laris on actualment s’exposen les pintures murals que Alexandre de Riquer va pintar el 
1901.El Saló és l’estança més noble de la casa amb columnes de marbre rosa de capitells florals i tres al·legories dedicades a l’agricultura, 
el comerç i la indústria tèxtil. L’envidriat és un espai annex al saló que dona a un pati el qual comprèn l’espai entre les dues ales de la casa i 
es tanca al nord amb una gran reixa de ferro forjat. Cal destacar la seva excepcionalitat com a casa modernista de la burgesia terrassenca.

C/ Font Vella, 29-31. 08221 Terrassa
Telèfon: 93 739 70 72

E-mail: museudeterrassa@terrassa.cat
www.terrrassa.cat/cultura

ESPAIS SINGULARS
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Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat m2

  banquet teatre reunió

SALA MENJADOR 28-40 ---- 30 77

HALL I ENVIDRAT ---- 62 ---- 105

PATI ---- ---- ---- 375

JARDÍ ---- ---- ---- 3410

* L’ús de la Casa Alegre de Sagrera és per activitats molt concretes culturals, patrimonials… Consulteu la normativa de l’Ajunta-
ment de Terrassa referent a la utilització d’aquest espai.

** El Museu de Terrassa no és el responsable de l’ús dels jardins de la Casa Alegre de Sagrera. Ho és el Servei de Parcs i Jardins.



Casa Vila-Puig

Aquest equipament va obrir les seves portes el juny de 2005 
amb dos objectius: per una banda, fer la divulgació de l’obra 
pictòrica del pintor santquirzenc des de la casa que el va 
veure néixer, i per l’altra, oferir a la població un museu de 
costums de la vida rural del Sant Quirze del segle XIX. Al ma-
teix temps s’ha habilitat un espai per impulsar i descobrir la 
cultura i l’art en el municipi, adaptat als nous temps.

C/ Pintor Vila Puig, 45 
08192 Sant Quirze del Vallès

Telèfon: 93 721 68 00 - 93 721 92 19
E-mail: cultura@santquirzevalles.cat

ESPAIS SINGULARS
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Serveis generals
• Aire condicionat
• Pati interior
• Serveis per a discapacitats.

Serveis i equipaments tècnics 
• Accés a Internet/Wifi.



Castell de Sant Marçal

Originàriament, el castell era un edifici de planta quadrada 
amb pati central, una torre i una capella gòtica, envoltat d’un 
fossat. El 1895 la família Arróspide va encarregar Gaietà Bu-
ïgas- arquitecte de l’època, molt conegut pel monument a 
Cristòfol Colom de Barcelona- que adaptés l’edifici per tal de 
fer-lo servir de segona residència. Ho va fer tot respectant-ne 
l’estructura original, però recobrint l’edifici amb una decoració 
fantàstica inspirada en la arquitectura romànica i gòtica.
Al llarg dels darrers trenta anys s’ha fet un enorme esforç 
per restaurar l’edifici, tant per fora com per dins, així com per 
ampliar- ne –i millorar– els jardins i els estanys.

Ctra. De Sant Cugat a Cerdanyola, s/n. 
08290 Cerdanyola del Vallès

Telèfon: 93 280 59 36
Web: www.castelldesantmarsal.com

ESPAIS SINGULARS
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Serveis i equipaments tècnics 
• Connexió Wi-Fi disponible a tots dos salons.

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 INVERNADERO 700 ---- 450 800 ---- ----

 BODEGA 300 ---- 125 300 ---- ----

 FOSO 700 ---- 500 800 ---- ----

 JARDIN 700 ---- 500 800 ---- ----



Centre Cívic El Vapor

El Centre Civic el Vapor és un espai de 400 metres quadrats 
ubicat en el centre històric del poble. L’espai disposa de 4 sa-
les de 20 metres quadrats i una sala gran amb capacitat per 
a 150 persones. Actualment es fa servir per a reunions d’em-
preses, exposicions, actes culturals, actes artístics de petit 
format, xerrades, conferències i activitats per a la ciutadania. 
L’espai compta amb un aparcament interior per a 40 places 
i està situat a peu de la carretera de Sabadell i a 100 metres 
del polígon de Can Oller i a 500 del CIM Vallès i l’AP-7.

C/ Enric Granados-Martí Costa. 08130 Santa Perpètua de Mogoda
Telèfon: 93 560 02 48 - 93 574 32 34

E-mail: promociolocal@staperpetua.cat
E-mail: cultura@staperpetua.cat

ESPAIS SINGULARS
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Serveis generals
• Espai per a recepcions (200 metres quadrats)
• Servei de neteja
• Servei de càtering
• Aparcament públic (per a 40 places)
• Calefacció i aire condicionat.

Serveis i equipaments tècnics 
• Connexió a Internet
• Servei de fax i telèfon
• Vídeo i pantalla de projeccions
• Equip de so i llum.



ESPAIS SINGULARS
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Situat dins del Parc de Vallparadís, es tracta d’un Museu 
destinat a la conservació, estudi i promoció de la cultura 
tèxtil, que ofereix un espai permanent lligat a l’estil moder-
nista en el tèxtil, i una programació contínua d’exposicions 
temporals. Els seus orígens daten de 1946, i avui és un Con-
sorci format per l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de 
Barcelona.
Disposa de dues sales ideals per a reunions, amb PC + pan-
talla, projector de transparències, diapositives i megafonia. 
Cal destacar la seva biblioteca especialitzada que reuneix 
més de 10.000 documents; el banc d’imatges IMATEX, que 
conté més de 30.000 documents tèxtils: teixits, dissenys 
originals, mostraris, indumentària i complements; el taller 
de restauració de teixits; i l’aula taller.

Activitats 
• Secrets de museu. (recorregut per l’interior d’algunes 

reserves per gaudir de teixits i indumentària de diverses 
èpoques segons els interessos de cada grup) 

 Cita prèvia - Preu: 70€ mínim per grup

• Visita lliure a les exposicions temporals. Entrada lliure, 
individual o en grup els dijous de 16 a 19h i diumenges de 
10 a 14h (Consultar visites guiades)

C/ Salmerón, 25. 08222 Terrassa
Tels: 937315202 - 937314980

E-mail: auladidactica@cdmt.es 
www.cdmt.es

Centre de documentació i Museu Tèxtil

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Conferències 
  teatre escola banquet còctel  

 Sala d’actes Museu Tèxtil 84 ----- ----- ----- 136 m2 84

 Sala de reunions ----- 25/30 ----- ----- 54 m2 25/30



CAR - Centre d’Alt Rendiment

El Centre d’Alt Rendiment (CAR) dóna suport a l’esport perquè sigui competitiu en l’àmbit internacio-
nal, optimitzant recursos de la màxima qualitat tècnica i científica. Disposa de tots els mitjans neces-
saris per a la formació integral dels esportistes. Els valors associats a l’alt rendiment en l’esport estan 
alineats amb els valors que es promouen a les organitzacions; el CAR és, doncs, un entorn ideal.
Està dotat d’un gran nombre d’instal·lacions esportives (piscina amb distància olímpica exterior i 
interior, piscina de salts i de 30 metres, pista d’atletisme, camp de futbol, pavelló de pistes de tenis 
de resines sintètiques i pistes exteriors de terra batuda) i espais polivalents. Això permet celebrar 
esdeveniments en un entorn únic, com per exemple, una sala de boxa.
Es pot oferir la possibilitat de fer activitats lúdiques associades a l’esdeveniment com córrer, fer ac-
tivitat física en grups, etc. A més, hi ha l’oportunitat d’escoltar primeres figures de l’esport gràcies al 
programa CAR’Speakers, creat pel CAR de Sant Cugat.

Avinguda Alcalde Barnils, 3. 08174 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 589 16 72

E-mail: oac@car.edu
Web: www.car.edu
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Serveis generals
• Possibilitat de gestionar un 

servei d’àpats extern. 

Serveis i equipaments tècnics 
• Serveis: Wi-Fi en tot el 

recinte. 
• La sala d’actes té tota la 

infraestructura necessària, 
i està dotada per fer-hi 
videoconferències.

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel
PAVELLÓ DE TENNIS 1.000 450 1.000 200 2.400 5-10

PAVELLÓ POLIESPORTIU 550 150 400 125 700 9 

SALA DE ACTES 400 -- -- -- 500 4,5-7

JARDÍ INTERIOR 300 -- 250 100 1.400 --

SALA D’ESBARJO 200 25 120 60 230 2,5

SALA POLIVALENT 200 80 150 70 290 5,5

SALA DEL BOSC 130 50 -- 40 190 2,5

ESPAI GESPA ARTIFICIAL 280 100 230 100 400 --

SALA DE BOXA 120 50 100 50 160 5-9



El Cim Esdeveniments

Amb la Mola i el Montcau com a teló de fons, El Cim Esdeve-
niments combina modernitat i encant en un entorn natural de 
terrasses i jardins de bosc mediterrani.
Posem a la seva disposició tot l’equip humà i material a fi que 
pugui gaudir, mentre treballa, de l’esdeveniment empresari-
al, corporatiu, comercial o de formació que desitgi. 
La distribució de les dues sales, amb llum natural, insono-
ritzades i amb aire condicionat, ens permeten mantenir dos 
espais de treball diferents. 
Tot amb el valor afegit de la versatilitat de les instal·lacions 
que permeten celebrar, també, àpats corporatius, tant als 
jardins com a l’interior, de cuina mediterràniament pròpia i 
d’autor.

Plaça del Munt, s/n. 08211 Castellar del Vallès
41°37’29.5”N 2°03’25.2”E

Telèfon: 93 714 59 39 • E-mail: info@elcim.es
Web: www.elcim.es
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Serveis generals
• Pàrking
• Sala infantil
• Calefacció i aire condicionat
• Jardins
• Edifici adaptat per persones minusvàlides 

Serveis i equipaments tècnics 
• Serveis audiovisuals
• Internet wifi
• Servei d’hostesses disponible

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 EL MONTCAU 200 60 120 160 133 ----

 LA MOLA 420 160 350 450 355 ----



Espai Kursaal

L’Espai Kursaal és un equipament inaugurat al 2008 que 
compta amb un total de 3.700 m2 distribuïts en tres plantes. 
A la planta baixa hi ha un dels espais més significatius del 
centre, la sala d’exposicions Sebastià Heredia i la sala poli-
valent Joan Dalmau, condicionada per acollir tota mena d’es-
pectacles artístics.

C/ Masia, 39. 08110 Montcada i Reixac
Telèfon: 93 445 18 88

E-mail: llista.kursaal@montcada.org
Web: www.equipamentsmir.cat
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Serveis generals
• Càtering opcional 
• Visita a la sala d’exposicions
• Sala adaptada per a persones amb discapacitats funcionals 

motores 

Serveis i equipaments tècnics 
• Servei de so i il·luminació 
• Servei d’audiovisuals

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 SALA JOAN DALMAU 306 220 150 500 ---- ----



Euncet Business School

Està situat al peu del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, 
molt a prop del terme municipal de Matadepera, a només 3 
Km de Terrassa, i a 40 minuts de Barcelona. 
L’Escola Universitària va néixer l’any 1981, amb una clara voca-
ció social. És un centre de referència en l’aplicació de les noves 
metodologies d’aprenentatge a la gestió empresarial que està 
destinat a proporcionar als alumnes la possibilitat de seguir 
una trajectòria de capacitació de qualitat, orientada a l’èxit.
Disposa d’aules i sales equipades amb les últimes tecnolo-
gies, polivalents i versàtils, ideals per a l’organització de re-
unions i presentacions d’empreses. La sala executiva té una 
terrassa amb envelat que és privada i molt assolellada, amb 
taules i cadires exteriors.
Per la seva ubicació, ofereix unes condicions idònies per a la 
concentració, el treball intel·lectual i l’estudi.

Crta. Terrassa a Talamanca, km. 3. 08225 Terrassa
Telèfon: 93 730 19 00

E-mail: espais@euncet.es
Web: www.euncet.es
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Serveis generals
• El bar restaurant te amplis finestrals amb sortida a la 

terrassa amb unes vistes excel·lents. Ideal per gaudir d’un 
àpat relaxat en un entorn immillorable.

• Cal destacar una extensa arbreda transitable, amb zona 
esportiva, piscina i aparcament.

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 AULA MAGNA 230 ---- ---- ---- 209 ----

 AULA PLATÓ 40 ---- ---- ---- 80 ----

 HEMICICLE 76 ---- ---- ---- 167 ----

 AULA MULTIMÈDIA ---- 25 ---- ---- 70 ----

 AULA ÀGORA 43 ---- ---- ---- 43 ----



La Patronal

La Patronal és un edifici modernista del 1922. Antic centre 
social de gent benestant del poble i antiga seu del cafè Espa-
nyol. Actualment és un equipament cultural de titularitat mu-
nicipal on es realitzen tot tipus de representacions musicals, 
escèniques, i esdeveniments culturals diversos. 
A la planta baixa, disposa d’una sala d’exposicions i d’un es-
pai polivalent per a espectacles de petit format, amb una 
capacitat per a 265 persones. La planta de dalt, també ano-
menada Sala Històrica, té una capacitat per a 206 persones i 
acull actes relacionats amb les arts escèniques com obres de 
teatre i concerts de més gran format així com representaci-
ons diverses. Està dotada d’un escenari i grades plegables.

Avinguda Pau Casals, 86. 08192 Sant Quirze del Vallès
Telèfon: 93 721 68 00

E-mail: cultura@santquirzevalles.cat
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Serveis generals
• Aire condicionat
• Serveis per a discapacitats.

Serveis i equipaments tècnics
• Equipament tecnològic a les sales.



La Sala. Teatre Municipal

La Sala acull el teatre municipal de la ciutat, que ofereix actes 
durant la temporada estable, organitzada per l’Ajuntament; 
la temporada de teatre amateur, organitzada per diferents 
grups de teatre de la nostra ciutat; les activitats organitzades 
per l’Escola de Música i els espectacles infantils i juvenils pre-
parats per ‘La Xarxa’.

C/ Cervantes, 126. 08191 Rubí
Telèfon: 93 588 73 72

E-mail: amc@ajrubi.cat
Web: www.ajrubi.cat
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Serveis generals
• Aparcament diürn de pagament.
• Servei de càtering
• Aire condicionat.
• Accés per a discapacitats a la sala principal i seients 

reservats per discapacitats amb cadira de rodes.

Serveis i equipaments tècnics
• Auditori equipat amb equip de so i de llum suficient per 

dur a terme qualsevol tipus d’espectacle.

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 SALA PRINCIPAL + ESCENARI SP 540 + ES 100 ---- ---- ---- ---- ----

 CAFETERIA - SALÓ 50 ---- ---- ---- ---- ----



Mas Bonvilar

Tradicional masia del segle XVII envoltada de magnífics jar-
dins, amb un saló principal per 350 persones en banquet. A 
més compta amb un preciós pati exterior i unes cuidades zo-
nes enjardinades amb capacitat fins a 600 persones. Envol-
tada de boscos i jardins, discreta i elegantment construïda, 
l’antiga masia de Mas Bonvilar li obre les seves portes. De 
l’arquitectura inicial, que es remunta al segle XVII, destaca la 
seva façana i la seva torre, una benvinguda solemne i senyo-
rial. En 1997, Mas Bonvilar va ser restaurada, mantenint la 
seva peculiar personalitat, i condicionada amb noves estades 
interiors i exteriors, espais únics perfectes per donar un toc 
especial als seus esdeveniments.

Cami dels Plans de Can Bonvilar s/n. 08772 Terrassa
Telèfon: 93 736 72 67

E-mail: events@lamola.es
Web: www.bonvilar.es

ESPAIS SINGULARS

41

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 EL PATIO ---- ---- ---- 160 260 ----

 EL PORCHE 120 90 100 350 240 4,25

 EL GRAN SALÓN 450 300 350 600 452 4,25



Mas de Can Riera

El Mas de Can Riera és un exclusiu restaurant, integrat en 
l’antiga masia del mateix nom, documentada ja al segle XIII, 
dissenyat per a la celebració de banquets i celebracions. Un 
espai ampli i innovador on celebrar el vostre casament en 
plena natura, enmig del bosc i al costat de Sabadell i a pocs 
quilòmetres de Barcelona.

En un entorn privilegiat, el Mas de Can Riera li ofereix les 
seves sales de diferents capacitats per dur-hi a terme les 
reunions i convencions de la seva empresa, presentacions 
de producte, així com també les estades de treball del seu 
personal o clients.
Treballem per fer de les seves reunions un èxit. Per això dis-
posem dels serveis pels seus esdeveniments d’empresa. Po-
drà gaudir també del coffee break i menú de treball que més 
s’adapti a les seves necessitats, sempre amb la garantia de 
qualitat i prestigi de la nostra cuina d’elaboració pròpia.

C/ Juli Garreta, s/n. 08181 Sentmenat
Telèfon: 93 715 29 35 - 620 796 562

E-mail: info@mascanriera.com
Web: www.mascanriera.com
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Masia Can Barra

Mas de propietat municipal format per l’antiga masia, que 
data del s. XVII i conserva un forn de pa, un gran celler, qua-
dres i magatzems agrícoles, i una torre bastida l’any 1888 que 
va servir d’escola durant la Guerra Civil. Al costat hi ha la font 
de Can Barra, d’aigua natural. La Masia, recentment rehabi-
litada, alberga el Centre de Desenvolupament Econòmic, on 
es presten serveis als diferents agents de l’economia local.

Passeig de Can Barra. 08192 Sant Quirze del Vallès
Telèfon: 93 721 68 00 - 93 721 52 08

E-mail: cultura@santquirzevalles.cat
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Serveis generals
• Jardí
• Espai verd
• Serveis per a discapacitats

Serveis i equipaments tècnics
• Accés a Internet
• Equipament tecnològic de les sales
• Aire condicionat.



Masia Egara

Masia catalana, situada a Terrassa, 25 km de Barcelona. Lloc 
idoni per ala celebració de tot tipus d’esdeveniments socials: 
congressos, convencions, incentius, reunions i d’altres esdeve-
niments corporatius així com rodatges, bodes i d’altres celebra-
cions familiars. 
Al centre de la finca es troba la Masia, una construcció típica 

catalana de principis del segle XVI. Es troba en perfecte estat de 
conservació i els interiors alberguen mobles i quadres que van 
des de el s.XVI a l’art contemporani.
La casa està envoltada de 4Ha. De meravellosos jardins cente-
naris, re-dissenyats per l’escola de Rubió Tudurí, son uns dels 
millors jardins privats de Catalunya.

Carretera Rellinars Km. 2,4. 08225 Terrassa
Telèfon: 0034 - 93 736 80 53

E-mail: info@masiaegara.com
Web: www.masiaegara.com
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 CELLER A 300 80 170 300 211 ----

 CELLER B 90 40 90 150 104 ----

 CELLER A+B 390 120 260 450 315 ----

 PAVELLÓ JARDÍ CENTENARI 400 300 320 500 360 ----

 ERA ---- ---- 500 1.000 789 ----

 SALÓ RECEPCIÓ 65 36 80 95 80 ----

 MENJADOR PRINCIPAL 50 20 30 60 54 ----

 MENJADOR XEMENIA 25 10 20 40 31 ----

 JARDÍ CENTENARI Cerimonies 300 ---- ---- 1.000 ---- ----

 JARDÍ VERD + VERMELL ---- ---- ---- 850 400 ---- 



Masia Freixa

Situada al bell mig del Parc de Sant Jordi, la Masia Freixa és un 
edifici d’inspiració gaudiniana construït per l’arquitecte Lluís 
Muncunill i Parellada entre el 1905 i el 1910 sobre l’estructu-
ra d’una antiga fàbrica tèxtil de l’industrial Josep Freixa, qui, 
posteriorment, la reconverteix en la seva residència familiar. 
A la seva estructura veiem perfils arrodonits i l’ús de l’arc pa-
rabòlic, que fan de l’edifici una de les joies arquitectòniques 
del patrimoni modernista de la ciutat.
Disposa d’una sala d’actes, un vestíbul i una porxada a l’aire 
lliure, disponible per a diferents actes. Cal destacar la seva 
singularitat, originalitat i exclusivitat, per la qual cosa esdevé 
un edifici únic dins el Modernisme.

Plaça Josep Freixa i Argemí 11 – Parc Sant Jordi. 08224 Terrassa
Telèfon: +34 93 739 70 19

E-mail: turisme@terrassa.cat
Web: www.visitaterrassa.cat
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola reunió còctel

 SALA D’ACTES 50 40 30 90 105 ----

 SALA DE REUNIONS ---- ---- 8 ---- 18 ----

 VESTIBUL ---- ---- ---- 20 16 ----

 PORXADA ---- ---- ---- ---- ---- ----



Mercantic

Mercantic és un mercat permanent de mobles, objectes 
antics i curiositats. Es va fundar el 1992 i amb els anys s’ha 
convertit en un referent a Europa per als amants del col·lecci-
onisme i la decoració. El centre acull uns dos-cents comerci-
ants residents agrupats en una superfície de 15.000 m2.

Avinguda de Rius i Taulet, 120. 08190 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 674 58 98 - 605 471 630 

E-mail: eventos@elsiglo.cat / info@elsiglo.cat /mercantic.lina@gmail.com
Web: www.mercantic.com / www.elsiglo.cat
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Serveis Casa Amparito
• Fil musical, megafonia, altaveus, antena de TV, projector 

i pantalla. Equip de so complet per sonoritzar qualsevol 
tipus de concert amb equip de llums inclòs. Wi-Fi a tot el 
recinte.

Serveis El Siglo
• Disposa de mitjans tècnics de llum i so professionals: set 

d’il·luminació amb 20 focus fixos, projector amb pantalla 
gegant, pantalla de 52 polzades, piano i una bateria. Espai 
climatitzat i Wi-Fi. Ofereix una àmplia gamma d’opcions 
quant a mobiliari i attrezzo, servei d’àpats, grups de 
música, discjòquei, fotògraf, etc.

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 EL SIGLO 150 ---- 80 150 130 ----

 CASA AMPARITO ---- ---- 250 400 600 ----



CIP Molí d’en Rata

El CIP Molí d’en Rata és un equipament destinat a la difusió, 
conservació, recerca i gestió del patrimoni de Ripollet. El for-
men dos edificis, un antic molí fariner restaurat i museïtzat i 
un edifici de nova planta, amb sales d’exposicions, oficines, 
sala de conferències per a 50 persones i sala polivalent de 
46m² equipada amb taules i cadires.

C/ del Molí d’en Rata, 1. 08291 Ripollet
Telèfon: 93 594 60 57

E-mail: molidenrata@ripollet.cat
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Serveis generals
• Accés per discapacitats.
• Ascensor.
• Climatització individual a les sales
• Espai de cuina amb nevera i tres piques
• Zona ajardinada exterior.

Serveis i equipaments tècnics
Sala conferències: 
• Megafonia, televisió, DVD, projector, pantalla gran i aparell 

de transparències.
Sala polivalent:
• Taules i cadires i accés directe a l’espai cuina.

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 SALA DE CONFERENCIES 50 38 ---- ---- 40 ----

 SALA POLIVALENT 28 20 ---- ---- 46 ----



Monestir de Sant Cugat

El conjunt monàstic, fundat al segle IX, és un dels majors ex-
ponents de l’art medieval de Catalunya i símbol de la ciutat. 
Només el fet de contemplar-lo ja és, en si mateix, una ex-
periència enriquidora. El claustre és considerat una joia de 
l’escultura romànica de les més importants del sud d’Europa 
i un dels més ben conservats. Destaca per l’estructura i la 
decoració dels seus 144 capitells, tots diferents. En aquest 
espai de gran bellesa es poden fer esdeveniments, banquets 
i conferències fins a 300 persones. L’església és un lloc privi-
legiat per poder observar clarament la transició del romànic 
al gòtic. Envoltats de l’atmosfera medieval del lloc, ofereix 
diferents ambients com el jardí, les quatre galeries i la sala 
capitular.

Plaça de l’Om, 1. 08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 675 99 51

E-mail: museu@santcugat.cat
Web: www.museu.santcugat.cat

Fotografies: Mané Espinosa/Ajuntament de Sant CugatESPAIS SINGULARS

48

Serveis generals
• Entre altres serveis es pot equipar amb cadires, taules i 

equip d’audiovisuals, que aportarà l’usuari. 
• No hi ha bona cobertura Wi-Fi.

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 EL CLAUSTRE ---- ---- ---- 300 900 ----



Nova Jazz Cava

Instal·lació situada a ple centre de la ciutat, de propietat 
municipal dirigida i gestionada privadament pel Club de Jazz 
d’Amics de les Arts i JJ.MM. Ocupa l’espai de l’antiga sala de 
ball de l’Ateneu Terrassenc, edifici construït el 1896 i catalo-
gat en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat. 
Una primera fase de restauració va fer-se amb motiu de la 
reforma el 1990 de la plaça o pati interior de l’Ajuntament. La 
rehabilitació i condicionament definitius per al seu nou ús van 
finalitzar el 1994. Actualment està destinat a difondre el Jazz.
Les principals característiques d’aquest edifici amb un bon aï-

llament acústic, són la seva simetria central, amb planta de 
forma octogonal i la seva gran alçària lliure interior, amb les 
atractives encavallades de fusta de l’estructura de la coberta. 
Disposa d’una àmplia sala amb bar complert d’aforament mà-
xim de 434 persones, ben climatitzada, amb un mobiliari fle-
xible i confortable, il·luminació adequada, tant escènica com 
ambiental, i una elevada tecnologia electroacústica.
Cal destacar que aquestes qualitats satisfan les més altes exi-
gències d’una sala de concerts, permetent la informalitat, la 
mobilitat i la multiplicitat d’usos exigibles a un club de jazz.

Passatge Tete Montoliu, 24. 08221 Terrassa
Telèfon: 93 786 27 09

E-mail: difusio@jazzterrassa.org
Web: www.jazzterrassa.org
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Parc Audiovisual de Catalunya

Situat a l’antic Hospital del Tòrax, als peus del Parc de Sant 
Llorenç del Munt, el Parc Audiovisual de Catalunya ofereix 
més de 50.000 m2 d’instal·lacions. Està impulsat per la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa i constitueix un 
dels més destacats complexes industrials de producció audio-
visual al nostre país i al sud d’Europa.
Està destinat a la producció audiovisual de pel·lícules, es-
pots, programes de TV; a la generació d’ocupació i negocis, 
oportunitats per a joves, plataformes de projecció de talent 

i innovació en el sector audiovisual, i la vinculació entre la 
universitat i l’empresa.
Les instal·lacions estan dissenyades de manera molt flexible 
per adaptar-se a les necessitats dels equips humans i dels 
requisits tècnics. Per això disposa de restaurant, cafeteria, 
auditoris, platós, sales, una capella neoclàssica i un centre 
logístic amb polivalència d’usos dotat d’una arquitectura ope-
rativa i funcional.

Carretera BV-1274, km 1. 08225 Terrassa
Telèfon: 93 787 59 59

Web: www.parcaudiovisual.cat
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Sala Muncunill

La Sala Muncunill està situada a l’interior d’un dels edificis 
singulars de la ciutat, el Vapor Amat. Es va inaugurar l’any 
1986 i està gestionada pel Servei de Cultura. És de planta 
rectangular, dividida a l’interior en dues parts longitudinals, 
separades per pilars de ferro colat que sostenen setze voltes 
catalanes de maó pla. Muncunill hi va experimentar l’obertu- 
ra de llanternes damunt les voltes, com a sistema d’il·lumina- 
ció alternatiu a la tradicional coberta de dents de serra i amb 
l’objectiu de ventilar la nau. Actualment, es troben tancades 
per vidres. 

Està destinada a oferir projectes de l’àmbit de les pràctiques 
artístiques contemporànies, voluntat que s’ha consolidat al 
llarg d’aquest anys amb un seguiment creixent de les mos-
tres programades. Disposa d’una gran Sala amb una progra-
mació estable d’exposicions. Per tant, qualsevol acte que s’hi 
vulgui fer estarà subordinat a la disponibilitat de l’espai.
Cal destacar que està al bell mig del nucli cultural de Terrassa, 
envoltada del Teatre Alegria, la Sala María Plans, l’Institut del 
Teatre i La Nova Jazz Cava.

Plaça Didó, 3. 08221 Terrassa
Telèfon: 93 783 27 11 

Web: www.terrassa.cat/artsvisuals
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Sant Lluís de Ristol

Sant Lluís de Ristol és una casa senyorial de 1925, a 480 me-
tres d’altitud amb magnífiques vistes al Vallès Occidental i el 
Penedès. L’encant històric d’aquesta casa senyorial de princi-
pis de segle, les seves línies modernistes, l´imponent entorn 
natural i unes vistes panoràmiques d’excepció converteixen 
Sant Lluís de Ristol en el lloc ideal per a la celebració de ceri-
mònies. Saló amb capacitat per a 240 convidats i ermita al 
pati empedrat de l’edifici per a la celebració de casaments 
civils.

Finca Can Buxeres, s/n. 08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 780 51 01

E-mail: santlluis@ristol.com
Web: www.ristol.com
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 PRINCIPAL ---- ---- 200 150 220 ----

 MONTSERRAT ---- ---- 120 100 140 ----



Teatre Alegria

Situat darrere l’Ajuntament i al costat de la Nova Jazz Cava, 
el Teatre Alegria es va inaugurar l’any 1991 i des de gener 
del 2000, la gestió de la temporada professional de teatre ha 
passat a mans de l’Ajuntament de Terrassa, concretament de 
la Regidoria de Cultura.
Està destinat a cobrir la necessitat d’una nova sala de teatre 
que completés l’oferta ja existent. Disposa d’un espai teatral 
polivalent amb un sistema de grades mòbils que permeten 
ubicar el públic en qualsevol espai. El teatre té una amplada 

de 16,5 metres, una llargada de 27,5 metres i una alçada útil 
de 6,5 metres. Es pot adaptar a un escenari tradicional “a la 
italiana”. El sostre tècnic disposa de barres laterals i trans-
versals, accionades per motors mòbils. Està equipat amb una 
taula de llum memoritzada, projectors propis i equip de so. 
També té accés directe per a camions.
Cal destacar que qualsevol esdeveniment estarà subordinat a 
la disponibilitat de la programació del teatre.

C/ Gaudí, 15. 08221 Terrassa
Telèfon: 93 783 27 11

E-mail: caet@terrassa.cat
Web: www.terrassa.cat/cultura

ESPAIS SINGULARS
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Teatre La Faràndula

Situat als terrenys de l’antiga Horta Duran i projectat pels ar-
quitectes Guillem Arís i Josep Vila Juanico, el Teatre La Faràn-
dula es va inaugurar el 30 de desembre de 1956 després que 
el grup de teatre Joventut de la Faràndula impulsés, mitjan-
çant una subscripció popular d’accions, la seva construcció. 
Es tracta d’un edifici de 2.040 metres quadrats dividit en tres 
cossos: els vestíbuls, la platea i la caixa escènica. Les dues 
primeres peces, reservades als espectadors, es van rehabi-
litar el 1986. 

Tot el conjunt de reformes que s’hi ha anat fent al llarg dels 
anys, ha permès fer del teatre la Faràndula un espai que per-
met incorporar els dispositius escenotècnics que requereixen 
les produccions artístiques i millorar les condicions de confort 
dels seus usuaris, des dels espectadors fins als artistes i els 
tècnics.

ESPAIS SINGULARS
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C/ d’Alfons XIII, 33. 08202 Sabadell 
Telèfon: 93 745 75 60

E-mail: cultura@ajsabadell.cat 
Web: www.sabadell.cat/ca/tmfarandula



Teatre Principal - Sabadell

El Teatre Principal és un dels edificis més emblemàtics de 
la ciutat de Sabadell, a més d’un escenari incomparable per 
acollir una programació artística heterogènia i de qualitat. Es 
tracta de l’escenari que complementa perfectament l’oferta 
artística de la ciutat, aportant un espai idoni per a les obres 

de mitjà format. A més, i gràcies a les obres de reforma que 
ha viscut, el Teatre Principal ha esdevingut un exemple de 
recuperació patrimonial curós amb el passat i funcional per 
al futur.

ESPAIS SINGULARS
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C/ de Sant Pau, 6. 08201 Sabadell 
Telèfon: 93 725 37 92

E-mail: cultura@ajsabadell.cat 
Web: www.sabadell.cat/ca/tmfarandula



Teatre Principal - Terrassa

Situat al bell mig del centre de la ciutat, el Teatre Principal 
s’erigeix com un dels fars de la cultura a Terrassa. Està desti-
nat a produccions i espectacles de gran format. Va ser total-
ment rehabilitat el 2011 respectant els elements arquitectò-
nics patrimonials.
Disposa de més de 4.500 m2. És un equipament escènic amb 
dues sales diferenciades, la Principal i la Cúpula. La Sala Cúpu-

la és un espai polivalent destinat a organitzar tertúlies, tallers 
amb creadors, conferències, recitals…
Cal destacar que el Teatre Principal és un equipament singu-
lar, amb 100 anys d’història, que té elements arquitectònics 
que són patrimoni històric: façana, vitralls, mosaics…Un in-
dret amb una personalitat centenària que ha evolucionat amb 
els anys i s’adapta perfectament a la realitat actual.

ESPAIS SINGULARS
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Plaça Margall, 2. 08221 Terrassa 
Telèfon: 93 733 81 40

E-mail: caet@terrassa.cat
Webs: www.caet.cat  -  www.tnt.cat



Torre d’en Gorgs

La Torre d’en Gorgs, l’edifici més antic que es coneix a Bar-
berà, ha arribat fins els nostres dies amb un bon estat de 
conservació i amb bastants elements romànics. És una masia 
fortificada complementada per una torre de guaita que es 
trobava situada en un indret estratègic del municipi.
La Torre d’en Gorgs es troba a peu de la N-150, amb molt 
bon accès des de l’autopista A-7. Aquest espai està ubicat 
dins d’un espai verd proper al centre històric i comercial del 
municipi.

ESPAIS SINGULARS
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 SALA D’ACTES CELLER 110 ---- ---- ---- ---- ----

 6 AULES 20 ---- ---- ---- ---- ----

 SALA DE REUNIONS 25 ---- ---- ---- ---- ----

C/ de la Torre d’en Gorgs, 40. 08210 Barberà del Vallès
Telèfon: 93 719 28 37

E-mail: barberapromocio@barpro.com
Web: www.barpro.cat

Serveis generals
• Aparcament: Gratuït
• Aire condicionat
• Jardí / Espai verd

Serveis i equipaments tècnics
• Accés a Internet: Gratuït
• Equipament tecnològic de les sales: canó projector, TV, 

DVD, pantalla



Vapor Universitari

Està situat en el campus universitari, en una zona en ple 
desenvolupament urbanístic en la qual destaca el Parc de 
Vallparadís que travessa la ciutat de nord a sud.
Està destinat a gestionar l’activitat universitària, els estudis 
superiors, la investigació i la promoció empresarial. Disposa 
d’una sala equipada amb videoconferència, Wi-Fi, ordinador, 
projector, vídeo, servei de gravació en DVD, servei tècnic es-
pecialitzat. megafonia, i amb possibilitat d’instal·lar-hi cabina 
per a traducció simultània. També hi ha espai annex apte per 
a còctels, esmorzars, i servei de càtering. Cal destacar que les 
seves instal·lacions acullen centres d’ensenyament superior, 
centres d’investigació, agrupacions de professionals, agrupa-
cions empresarials i de formació.

ESPAIS SINGULARS

58

C/ Colom, 114. 08222 Terrassa
Telèfon: 93 783 07 55

E-mail: vapor@terrassa.cat
Web: www.barpro.cat

Serveis i equipaments tècnics
• Ofereix un servei de bar-cafeteria amb menú diari i 

terrassa exterior.



ECUS

L’espai Cultural i de Serveis ECUS és l’equipament que acull 
una sala d’actes polivalent, preparada per acollir exposicions 
i diferents activitats de caràcter social i cultural com xerrades 
o conferències.
A més, a la sala ECUS també hi ha aules de formació per 
adults i estan preparades per acollir tallers de diferents tipus.

ESPAIS SINGULARS

59

Passeig Anselm Clavé, 90. 08181 Sentmenat
Telèfon: 93 715 30 30

E-mail: smnt.sentmenat@sentmenat.cat
Web: www.sentmenat.cat

Serveis i equipaments tècnics
• Disposa d’equip de so/vídeo/projector amb pantalla.



Can Magí

Can Magí, ofereix un entorn idoni per a qualsevol esdeveni-
ment corporatiu i particular. La multitud d’espais que propo-
sa amb exteriors i interiors, permet adaptar-se a infinitat de 
posades en escena i serveis. De la mà de CATERING SENSA-
CIONS s’ofereix una gastronomia basada en el respecte per 
la tradició culinària catalana, barrejant amb il·lusió i entre-
veient, matisos d’altres cultures i que ajuden a convertir en 
singular i únic cada esdeveniment.

ESPAIS SINGULARS
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 SALÓ CRISTALL ---- ---- 600 600 677 ----

 SALÓ CELLER ---- ---- 280 300 320 ----

 SALÓ CRISTALL + CELLER ---- ---- 880 900 997 ----

 SALA RAGULL ---- ---- 60 60 70 ----

 SALA CURULLA ---- ---- 20 ---- 50 ----

 SALA MODERNISTA ---- ---- 20 ---- 50 ----

 PATI TARONGERS EXTERIOR ---- ---- 60 80 180 ----

 JARDÍ EXTERIOR ---- ---- ---- 1.200 2.600 ---- 

Avinguda Can Magí, 5. 08173 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: +34 931874342

E-mail: info@canmagi.com
Web: www.canmagi.com



Casanova de l’Obac

Està situada al vessant sud del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac. L’edifici es va construir a començaments del 
segle XIX, com a mas vitivinicola de tres plantes i estil italia-
nitzat. Va ser inaugurat com a equipament l’any 1996, i està 
gestionat per CIMA, S.L.
Està destinada al desenvolupament de programes culturals, 
de lleure, formació i educació ambiental, així com semina-
ris, reunions de treball, celebracions, exposicions d’art i altres 
actes per a grups i entitats, com per exemple l’Audiovisual 

amb teatre virtual “La Megafada” i l’exposició permanent “El 
paisatge mediterrani: Sant Llorenç del Munt i l’Obac”.
Disposa d’aules amb capacitat per a 150 persones, sala de 
projeccions per a 50 persones, sala de reunions amb suport 
multimèdia i àrea d’esplai amb aixopluc.
Cal destacar que s’organitzen itineraris guiats i activitats per 
a col·lectius diversos, per gaudir i conèixer millor el medi na-
tural.

ESPAIS SINGULARS
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Carretera de Terrassa a Rellinars, (B-122) km 10. 08221 Terrassa
Telèfon: 93 785 54 61

E-mail: cima@cimaprojectes.com
Web: www.cimaprojectes.com



Camp de Golf Municipal de Matadepera

Actes corporatius, reunions d’empresa, conferències, sessions 
de motivació, ho tenim tot a la disposició de les empreses per 
celebrar un esdeveniment o una jornada de treball de petit i de 
mitjà format. 
Les antigues cavallerisses de la masia senyorial Can Vinyers, han 

estat reformades i convertides en la Casa Club, amb dues agra-
dables sales de reunions equipades amb tot allò necessari per a 
reunions, actes i esdeveniments d’empresa. Els espais exteriors 
permeten relaxar-se en una jornada distesa i alhora productiva.
Situat just davant del restaurant de Cuina Vallès Can Vinyers.

ESPAIS SINGULARS
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 Sala Reunions 20 20 25 ---- ---- 25

 Sala Museu de l’esport 50 30 80 ---- ---- 100

 Privat Can Vinyers 20 ---- 30 ---- ---- 25

 Chill out Can Vinyers 80 ---- ---- ---- ---- 100

Pompeu Fabra s/n (Can Vinyers)
08230 Matadepera

Tel.:  +34 93 730 05 16
E-mail: golf@matadepera.cat



Museu de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya
Situat a la mateixa Rambla d’Egara, l’arquitecte Lluís Muncunill 
va construir aquest vapor el 1907 per encàrrec de la societat Ay-
merich, Amat i Jover, tres industrials terrassencs dedicats a la 
fabricació de teixits de llana. Va tancar les seves portes el 1976 
i la Generalitat de Catalunya el 1983 va destinar l’edifici com a 
seu del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalu-
nya. Actualment es pot visitar l’edifici com a vapor modernista 
amb totes les parts conservades: carboneres, calderes, xemene-
ia, màquina de vapor i una sala de màquines de 11.000 m2 amb 
coberta en dents de serra realitzada amb volta catalana de maó 
pla que descansa sobre columnes de ferro colat.
L’edifici disposa d’un pati a l’aire lliure, un auditori amb cabina de 

so per a traducció simultània, i vàries sales que, com l’auditori, 
inclouen microfonia per a conferències, projector per a presen-
tacions en suport informàtic, canó de projeccions, vídeo i DVD.
El Restaurant la Terrassa del Museu, ubicat dins les mateixes ins-
tal·lacions, ofereix cuina de mercat i possibilitat de menús per a 
grups. La terrassa té vistes a la teulada del vapor. 
La cafeteria “La Fàbrica 1909” situada en el mateix edifici mo-
dernista, a peu del carrer de la Rambla i amb acces obert al pati 
del museu.
Cal destacar que l’edifici, que compta amb exposicions perma-
nents i temporals, està considerat un dels millors exemples del 
modernisme industrial català.
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2

   teatre escola banquet còctel

 Pati (a l’aire lliure) ---- 500 ---- 800 825

 Àgora 200 ---- 120 250 300

 Auditori 168 ---- ---- ---- 200

 Dièsel 64 ---- ---- ---- 65

 Narcís Monturiol 40 ---- ---- 110 74

 Franz de Copenhagen 30 ---- ---- 40 60

 Ferran Casablancas 40 ---- ---- 70 80

 Francesc Salvà 40 ---- ---- 70 80

 Reunions 40 ---- ---- 60 72

Rambla Egara, 270. 08221 Terrassa
Tel.: 93 249 99 01

E-mail: info.mnactec@gencat.cat
www.mnactec.cat

Serveis generals
• Restaurant i cafetería en el mateix 

edifici.

Serveis i equipaments tècnics
• Auditori equipat amb material 

audiovisual i cabina de so per a 
traducció simultània.





ALLOTJAMENTS

Al Vallès trobareu allotjaments 
per a tots els gustos i per a totes 
les ocasions: un cap de setmana 
romàntic, unes vacances en família, 
una reunió de negocis... amb 
ubicacions immillorables en llocs 
cèntrics o en plena natura.



Hotel Don Candido
HHHH

L’Hotel Don Cándido disposa de 110 habitacions, totes exteriors i totalment 
equipades, per allotjar un gran nombre de clients de tot tipus. Amb sales de 
reunions de diverses capacitats per a celebrar esdeveniments d’empresses i 
corporatius, una terrassa exterior per celebracions familiars i casaments. 
Es caracteritza per la seva proximitat; està situat a tan sols 20 minuts de 
Barcelona, del Circuit de Montmeló i del Monestir de Montserrat. Per la seva 
hospitalitat; és un hotel conegut pel seu confort, atenció i servei. Per la seva 
gastronomia; el restaurant MUN Cuina evocativa ofereix una cuina d’altíssim 
nivell. Per les seves instal·lacions; seva SPA Oquo urban spa – Bellesa i salut 
és un lloc immillorable per relaxar-se.

Rambleta Pare Alegre, 98, 08224 Terrassa – Barcelona (Espanya)
Tel. +34 93 733 33 00 o Fax. +34 93 733 08 49

E-mail: info@hoteldoncandido.com
www.hoteldoncandido.com/

ALLOTJAMENTS
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Serveis de les habitacions

Serveis de l’hotel

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2

   teatre escola banquet còctel

 SALÓ GRAN EGARA 600 275 350 600 615

 SALÓ SANT JORDI 150 120 160 300 282

 SALÓNVALLPARADÍS 130 80 120 130 188

 SALÓ PIRINEU 150 60 90 120 140

 SALÓ LA MOLA 135 40 60 100 124

 SALÓ OLÍMPIC 50 26 30 40 66

 SALÓ SANT LLORENÇ 40 20 20 30 58



Ctra. Nac. 150, Km 6.7 (Sector Baricentro) Barberà del Vallés. Barcelona
Tel. +34 93 700 39 00 - Fax. +34 93 700 39 10
E-mail: reservas@eurostarsbarberaparc.com

Web: www.eurostarsbarberaparc.com
Hotel Eurostars Barberà Parc

HHHH

Comoditat, descans i funcionalitat en l’epicentre de la 
major àrea empresarial de la Península Ibèrica. No exis-
teix a la Península Iberica una zona de major densitat 
empresarial que el nucli del Vallés. En el centre neuràlgic 
d’aquest gran pulmó financer, s’aixeca la silueta de l’Ho-
tel Eurostars Barberà Parc per oferir-li un excel·lent lloc 
per a descansar.

ALLOTJAMENTS
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Serveis de les habitacions

Serveis de l’hotel

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat Alçada Àrea m2

   teatre escola còctel banquet

 BARBERA PARC 120 70 150 80 ---- 175

 PARIS 80 50 100 60 ---- 92 



C/ Marie Curie, 2, 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Tel. +34 93 745 49 00 - Fax. +34 93 718 00 05

E-mail: eventos@eurostarsexecutive.com
www.eurostarsexecutive.com

Hotel Eurostars Executive
HHHH

Al bell mig del Vallès, neix un flamant hotel de negocis a 
Barberà del Vallès amb ànima d’empresa: al cap i a la fi, 
estan rodejats de la major densitat de parcs empresarials 
d’Espanya.
Tenen ànima d’empresa. Són experts en l’organització de 
convencions anuals, visites d’empresa, presentacions de 
productes, formacions i tot el que tingui a veure amb l’em-
presa, la indústria i el comerç. Per això, l’Eurostars Exe-
cutive neix precisament en l’epicentre de l’àrea de major 
densitat empresarial de la Península Ibèrica, en ple cor del 
Vallès.

ALLOTJAMENTS
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Serveis de les habitacions

Serveis de l’hotel

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat Alçada m2

   teatre escola còctel banquet

 Sala 1 80 30 60 50 ---- 86

 Sala 2 80 30 60 50 ---- 86

 Sala 3 130 50 150 80 ---- 110

 Sala 1+2 150 50 110 100 ---- 172

 Sala 2+3 200 60 200 130 ---- 196

 Sala 1+2+3 300 100 250 200 ---- 282



Vila Universitària Campus de la UAB - Edifici blanc
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Barcelona (Espanya)

Tel. +34 93 581 74 01 • E-mail: agencia.promoció@uab.cat
http://www.uabcampus.cat/ca/espais-per-reunions.php

Hotel Campus Centre de
Convencions - UAB  HHH

 L’Hotel Campus, gestionat per la Universitat Autònoma de Barcelona, és un hotel-escola amb 
unes instal·lacions idònies per organitzar-hi tota mena d’esdeveniments. Ubicat en la zona 
residencial del campus, és l’únic hotel que disposa de tota la infraestructura d’una universitat.
El Centre de Convencions de l’hotel consta de nou sales, algunes modulars, totalment equi-
pades amb el material audiovisual i de suport necessari per a la realització de tota mena de 
reunions fins a un total de 700 assistents.
L’Hotel Campus disposa de 104 habitacions i d’una àmplia i variada oferta de restauració, tant 
per a clients individuals com per a grups. 
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel
 Arnau de Vilanova 650 400 550 700 633 ----
 Lluís Vives I 240 120 175 200 214 ----
 Lluís Vives II 140 90 130 150 168 ----
 Lluís Vives I + II 400 225 400  500 471 ----
 Antoni Martí i Franquès I 150 80 210 240 248 ----
 Antoni Martí i Franquès II 100 60 120 150 164 ----
 Antoni Martí i Franquès I + II 200 150 360 400 412 ----
 Marie Curie 35 25 25 50 59 ----
 Jean Piaget 35 25 25 50 59 ----
 Bertrand Russell 20 15 10 20 27 ----
 J.M. Keynes 20 15 10 20 27 ----

Serveis de les habitacions

Serveis de l’hotel

ALLOTJAMENTS



Artesans 2-8,  08290 Cerdanyola del Vallès - Barcelona 
Tel. +34 93 692 06 61 

E-mail: convenciones@exeparcdelvalles.com
www.exeparcdelvalles.com

Hotel Exe Parc del Vallès
HHHH

El nostre entorn descriu el nostre caràcter: universitat, 
empresa i naturalesa.
El Exe Parc del Vallès es un hotel pensat per a multi-
plicar avantatges i reduir al màxim els inconvenients. 
Desitgem que gaudeixis de l’àrea metropolitana de Bar-
celona sense haver de sofrir totes les incomoditats de la 
gran ciutat: per això a l’ Exe Parc del Vallès no sabem el 
que es el tràfic, el soroll ni les aglomeracions.

70

Serveis de les habitacions

Serveis de l’hotel

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 ATOM 30 12 30 35 48 ----

 BIT 40 18 40 45 55 ----

 KAFKA 300 150 210 300 330 ----

 LASER 150 50 90 100 107 ----

 MARINA 90 36 60 70 87 ----

 MEGA 250 75 120 180 164 ----

 OVAL ---- ---- 10 ---- 18 ----

 PRIVEE ---- ---- 8 ---- ---- ----

ALLOTJAMENTS



C/ Països Catalans, 13 – 21, 08191 Rubí – Barcelona
Tel. +34 93 586 09 99

E-mail: info@parksedo.com
http://www.parksedo.com

Aparthotel Park Sedo
HHH

Park Sedó, aparthotel situat al cor del Vallès Occidental, 
a 15 km de Barcelona, situat en una zona residencial 
de Rubí molt a prop de l’Hospital General de Catalunya 
i els polígons industrials de la zona. En aquest hotel 
pots gaudir dels avantatges dels serveis d’un hotel i la 
comoditat i independència del seu propi apartament en 
un ambient càlid i amable.
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Serveis de les habitacions

Serveis de l’hotel

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 SALA CONVENCIONS 50 20 24 55 65 3

ALLOTJAMENTS



Verdi, 12, 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Tel. +34 93 564 41 32

E-mail: reservas@hotelciutatdemontcada.com
www.hotelciutatdemontcada.com

Sercotel Ciutat Montcada
HHHH

Sercotel Hotel Ciutat de Montcada és un confortable ho-
tel a Montcada i Reixac amb un excel·lent sistema de 
comunicació amb Barcelona. A 1 minut de l’estació de 
Renfe ia 15 minuts amb tren fins a Plaça Catalunya, al 
centre de la ciutat de Barcelona.
Amb una decoració càlida i agradable, l’hotel prop de 
Barcelona ofereix 105 habitacions amb tot el necessari 
per gaudir com mai d’una estada de vacances o de ne-
gocis ja que compta amb sis sales de reunions, tots ells 
amb internet Wi-Fi gratuïta.
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Serveis de les habitacions

Serveis de l’hotel

ALLOTJAMENTS



 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctell

 Sant Jordi 300 250 250 300 360 ----

 WAGNER D 50 40 40 50 70 ----

 PAU CASSALS C 50 40 40 50 70 ----

 ENRIQUE GRANADOS E 50 40 40 50 60 ----

 PEP VENTURA F 50 40 40 50 60 ----

 MOZART B 40 30 30 40 60 ----

 VERDI A 40 30 30 40 60 ----

 SALA A+B 80 60 60 80 120 ----

 SALA C+D+E+F 200 160 160 200 260 ----

 SALA A+C+E 170 100 160 170 190 ----

 SALA B+D+F 140 110 110 140 190 ----

 SALA A+B+E+F 180 140 140 180 240 ----

 SALA E+F 100 80 80 100 120 ----

 SALA C+D 100 80 80 100 140 ----
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Sercotel Ciutat Montcada HHHH



Avinguda Santa Eulalia, 236, 08223 Terrassa – Barcelona 
Tel. +34 93 700 44 00 o Fax. +34 93 700 44 01  

E-mail: info@hotelterrassapark.com
www.hotelterrassapark.com

Hotel Terrassa Park
HHH

Visitar Barcelona o la ciutat de Terrassa i allotjar-se al Terrassa Park és habitual entre 
els clients. Per a la seva comoditat, calidesa, atenció i servei excel·lent, no trobarà 
una millor opció.
La nostra experiència i la infraestructura està capacitada per donar servei a tot tipus 
de grups, independentment de la seva professió i activitat.
A la sala de l’Hotel Terrassa Park podran dur a terme exposicions, presentacions de 
producte, mítings, aules taller, treballs en xarxa o qualsevol esdeveniment que la 
seva empresa necessiti en la més íntima privacitat.
La Sala Cadí es troba a la segona planta de l’hotel, totalment aïllada de la resta d’hos-
tes perquè puguin desenvolupar l’esdeveniment amb exclusivitat; inclús podreu ac-
cedir a la sala directament des del pàrquing.
També disposem de zona d’aparcament exterior gratuïta a la mateixa entrada de 
l’hotel i zona d’aparcament d’autobús a prop per facilitar l’accés a les nostres instal-
lacions. 
La nostra sala permet projectar en pantalla i en plasma qualsevol tipus de presenta-
ció o vídeo que calgui en un acte empresarial.
A més, tenim unes propostes molt variades de còctels o coffee breaks per poder 
amenitzar l’esdeveniment i degustar les nostres delicatessen.
Disposem de cafeteria amb cuina ininterrompuda de 13 a 23 hrs.
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
    teatre escola banquet còctel

 SALA CADÍ 60 60 40 60 ---- ----

ALLOTJAMENTS



C/ Milena Jesenska, 40-60
08206 Sabadell – Barcelona

Tel. +34 93 746 04 98 o Fax. +34 93 746 23 40
E-mail: info@aparthotelvalles.com

Aparthotel Attica 21 Vallès
HHH

Aparthotel Attica 21 Vallès és una elecció adequada per 
a qualsevol moment de l’any, al lloc perfecte per a esta-
des curtes o llargues, a Sabadell i Barcelona.
És una excel·lent alternativa per gaudir d’una escapada 
de cap de setmana, d’uns dies tranquils de vacances i 
oci, descobrint Castellarnau i Barcelona, o per a un viat-
ge de negocis amb tots els serveis i prestacions que 
garanteixen comoditat i funcionalitat en tot moment .
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 VALLÈS 35 35 25 50 45 ----

 CASTELLARNAU 100 50 100 200 100 ---- 

ALLOTJAMENTS



Pl. Catalunya, 10 -12,  08206 Sabadell – Barcelona
Tel. +34 93 727 92 00

E-mail: sabadell.reservas@HOTELS-catalonia.es
http://www.HOTELS-catalonia.com/es

Hotel Catalonia Sabadell
HHHH

A la nova zona de negocis de Sabadell, a la Plaça de 
Catalunya ia 5 minuts del recinte firal es troba aquest 
fantàstic hotel. La seva ubicació permet gaudir de tota 
l’oferta comercial i cultural de la ciutat. A més, disposa 
de restaurant i amplis salons en què organitzar diver-
sos esdeveniments corporatius i celebracions familiars.
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 BARCINO 100 60 60 100 95.2 ----

 CATALONIA 1+ 2+ 3 300 200 250 400 315.1 ----

 CATALONIA 1 110 70 70 110 117 ----

 CATALONIA 2 90 50 60 90 81.1 ----

 CATALONIA 3 110 70 70 110 117 ----

 CATALONIA 1+2 180 120 150 250 198.1 ----

 CATALONIA 2+3  180 120 150 250 198.1 ----
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Av. Francesc Macià, 62, 08208 Sabadell – Barcelona
Tel. +34 93 723 11 11

E-mail: verdi@HOTELS-catalonia.es
www.HOTELS-catalonia.com/G_Hotel_Verdi

Catalonia Gran Hotel Verdi
HHHH

Al centre de Sabadell, a la millor zona comercial, 
es troba aquest fantàstic hotel amb Wi-Fi gratuït. 
La seva ubicació permet gaudir de tota l’oferta co-
mercial i cultural de la ciutat. Disposa d’un restau-
rant en el qual gaudir dels productes frescos de 
mercat i 9 espais en què organitzar diversos esde-
veniments corporatius i celebracions familiars.
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel
 PICASSO A 200 120 120 230 234 ----

 PICASSO B 120 60 100 170 178 ----

 PICASSO A+B 380 200 300 415 412 ----

 GOYA 120 60 100 150 150 ----

 PICASSO A+B+GOYA ---- ---- 450 510 510 ----

 DALÍ A i C 35 ---- 20 40 51 ----

 DALÍ B 50 ---- 30 60 71 ----

 DALÍ A+B+C 160 60 160 250 278 ----

 FORTUNY 40 20 26 40 45 ----

 NONELL 60 54 40 60 70 ----

 MIRÓ 120 ---- 100 150 168 ----
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San Maties, 5, 08208 Sabadell – Barcelona
Tel. +34 93 724 40 00

E-mail: hotelurpi@hotelurpi.com
www.hotelurpi.com

Hotel Urpi
HHH

L’Hotel Urpi està situat en ple centre comercia i em-
presarial de Sabadell. A 10 minuts caminant de la Plaça 
Catalunya de Sabadell, la seva privilegiada ubicació per-
met als seus clients gaudeixen d’una variada oferta de 
serveis d’oci com restaurants, bars, cines, parcs,… i a 
tant sols 17 kilòmetres de Barcelona disposant d’accés 
al transport públic prop de l’hotel (tren, autobús, taxi,…) 
que els apropa fins a la ciutat condal i altres destinacions 
turística d’interès.
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada 
  teatre escola banquet còctel

 LA MOLA 175  80 150 150 ---- ----

 CAVALL BERNAT 125 60 100 100 ---- ----

 MONTCAU 80 40 60 60 ---- ----

 CAL SACS 225 80 130    130 ---- ----

 URPI 175 60 120 120 ---- ----

 GRAN SALÓ 850 350 700 700 ---- ----
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Avinguda Can Fatjo dels Aurons s/n, Parc Empresarial A7, 
08174 Sant Cugat del Vallès – Barcelona

Tel. +34 93 561 25 00
E-mail: express.santcugat@continentalhotels.eu 

www.continentalhotels.eu

Hotel Holiday Inn Express 
Sant Cugat HHH

L’hotel Holiday Inn Express Barcelona-Sant Cugat està 
situat al costat del nou Parc Empresarial A7, a 20 minuts 
amb cotxe del centre de Barcelona i de l’aeroport inter-
nacional. La sala de reunions del Holiday Inn Express Bar-
celona-Sant Cugat permet allotjar fins a 20 persones. A 
més, s’ofereix un ampli aparcament gratuït per als seus 
convidats. Ens trobem a 5 minuts amb cotxe del parc em-
presarial Can Sant Joan, seu de Hewlett-Packard i Adi-
das-Reebok.

Serveis de les habitacions

Serveis de l’hotel

 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 SALA D’ESDEVENIMENTS 15 15 ---- ---- 35 ----
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Via Augusta,51, 08174 Sant Cugat del Vallès – Barcelona
Tel. +34 93 544 19 22

E-mail: reservas@qgat.net
www.qgathotel.com

Hotel Qgat Suites & Events
HHHH

Qgat Suites & Events és el lloc ideal per a celebrar, viure 
o treballar. A tocar el centre urbà però prou apartat per 
gaudir de tota la tranquil·litat dels afores. Ens trobem es-
tratègicament situats en una prestigiosa àrea empresa-
rial i d’oci a Sant Cugat del Vallès,al costat del Parc d’Acti-
vitats Econòmiques i Club de Golf Can Sant Joan i davant 
del Centre Comercial Sant Cugat.
L’hotel disposa de 30 suites, habitacions i apartaments 
dissenyats i decorats pensant en el teu confort.
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 GRAN SALÓ AUGUSTA 485 200 400 600 ---- ----

 SALA GAUSAC 100 54 80 120 ---- ----

 BUSSINESS 25 9 10   ---- ----

 AUGUSTA A 275 110 220 330 ---- ----

 AUGUSTA B 250 82 160 240 ---- ----

 OCTAVIA B 50 25 40 60 ---- ----

 SALA AYMAT 199 ---- 160 240 ---- ----

 AYMAT A 96 58 40 120 ---- ----

 AYMAT B 45 36 160 75 ---- ----

 AYMAT C 75 42 40 75 ---- ----

 CONSELL A 18 ---- 10 ---- ---- ----

 CONSELL B 20 ---- 10 ---- ---- ----

 JARDI 695 ---- ---- 750 ---- ----

 L’ERA 431 ---- ---- 520 ---- ----

 PORXO 91 ---- ---- 130 ---- ----

Hotel Qgat Suites & Events HHHH



Cèsar Martinell, 2, 08172 Sant Cugat del Vallès - Barcelona (España) 
Tel. +34 93 544 26 70 o Fax. +34 93 544 26 71 

E-mail: info@hotel-santcugat.com
www.hotel-santcugat.com

Hotel Sant Cugat
HHHH

Situat al centre de la ciutat, a pocs metres d’una de les 
joies arquitectòniques de Catalunya, el Monestir Romà-
nic del segle XII, i del Teatre-Auditori, centre cultural i 
social de rellevància; l’Hotel Sant Cugat està envoltat de 
tots els serveis necessaris ia 15 km de la ciutat de Bar-
celona. 
Hotel de disseny racional i modern, obra de l’arquitecte 
Pep Bonet, membre del Studio PER, juntament amb Cris-
tian Cirici, Lluís Clotet i Oscar Tusquets. 
L’hotel disposa de 97 habitacions exteriors, que reben 
llum natural tot el dia, distribuïdes en cinc plantes.
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• Programes per Famílies - per a tots els nadons, nens i gossos allotjats en anima hotels, oferim serveis per fer el seu viatge més 
còmode.

Anima Kids: 
• llit supletori i esmorzar fins als 10 anys 
• full de registre 
• detall a l’habitació a la nit 
• menú de restaurant 
• llibreta i colors 
• penjadors

Baby Anima: 
• llit de nadó 
• productes de bany per a nadons 
• banyera i tovallola capa 
• canviadors sol ús 
• pitets d’un sol ús 
• mini penjador 
• cotxet

Animals - el programa que permet 
gaudir de l’estada de tota la família als 
nostres hotels. A anima hotels oferim 
habitacions amb terrassa (excepte 
a l’Hotel Sant Cugat), a més de llit 
rentable, menjador (menjar i beure) i 
galeta de benvinguda perquè el seu gos 
sigui el nostre hoste.

ALLOTJAMENTS



 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 VIOLETA 50 40 56 60 70 ----

 CYAN 25 20 24 30 40 ----

 MAGENTA/GROC/BLAU/TARONJA 25 20 24 30 40 ----

 CYAN+MAGENTA  50 40 56 60 80 ----

 MAGENTA+GROC/GROC+BLAU/BLAU+TARONJA 50 40 56 60 80 ----

 CYAN+MAGENTA+GROC 80 65 80 90 120 ----

 MAGENTA+GROC+BLAU/GROC+BLAU+TARONJA 80 65 80 90 120 ----

 CYAN+MAGENTA+GROC+BLAU 140 80 100 120 160 ----

 MAGENTA+GROC+BLAU+TARONJA 140 80 100 120 160 ----

 CYAN+MAGENTA+GROC+BLAU+TARONJA 180 120 120 150 200 ----

 CYAN+MAGENTA+GROC+BLAU+TARONJA+FOYER 250 ---- 240 300 325 ----
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Camí dels Plans de Can Bonvilar s/n, 
08227 Terrassa. Barcelona (Espanya)

Tel. +34 93 736 72 67 o Fax. +34 93 736 72 68
E-mail: info@lamola.es 

www.lamola.es

Double Tree by Hilton Hotel
& Conference Center La Mola

HHHH

Situat en una àrea d’excepcional bellesa, entre el Parc 
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Real Club de 
Golf El Prat, a només 30 minuts de Barcelona.
Disposa de 186 habitacions, entre les quals n’hi ha 22 de 
categoria superior.
A més ofereix serveis gastronòmics a L’Obac Restaurant, 
al Sòfora Cafè i Terrassa Bar.
Totes les sales de reunions, completament equipades, te-
nen llum natural i han estat dissenyades i equipades per 
oferir ergonomia, tecnologia d’última generació i màxima 
flexibilitat. Entre la totalitat de les sales, La Mola Hotel 
and Conference Centre disposa de dos amfiteatres, una 
sala de creativitat, un gran saló, una sala específica per a 
videoconferències, quatre sales per a reunions informals 
i diverses sales de subcomissió.
Cal destacar que és un centre de conferències absoluta-
ment Innovador,  dissenyat per funcionar amb energia 
d’origen renovable. L’Hotel inclou  un modern spa de 800 
m2 amb piscina exterior  i combina amb Mas Bonvilar, 
una masia del segle XVII ideal per a celebrar reunions 
amb encant.
La seva excepcional bellesa, li assegura l’entorn més ins-
pirador per a la feina i el lleure.
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 MIRANDA 48 42 ---- ---- 68 ----

 SABADELL 180 99 ---- ---- 184 ----

 MATADEPERA 28 18 ---- ---- 30 ----

 MONTCAU 54 42 ---- ---- 60 ----

 CASTELLAR 28 18 ---- ---- 30 ----

 TERRASSA 260 180 260 180 290 ----

 N1 8 6 ---- ---- 15 ----

 N2 8 6 ---- ---- 15 ----

 AGORA NORD ---- 54/80 ---- ---- 160 ----

 AGORA SUD ---- 54/80 ---- ---- 160 ----

 VERDISSA 56 42 ---- ---- 60 ----

 VIDEOCONFERENCE 28 6 ---- ---- 30 ----
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Pl. Xavier Cugat, 08174 Sant Cugat del Vallès - Barcelona (España)
Tel. +34 93 589 41 41 - Fax. +34 93 589 30 31
E-mail: acforum.acsantcugat@ac-hotels.com

http://www.espanol.marriott.com/default.mi
AC Hotel Sant Cugat by Marriott

HHHH

L’hotel de quatre estrelles, ubicat a Sant Cugat del Vallès, a l’àrea de negocis de 
Sant Joan, es troba a només 150m de l’estació de ferrocarril i a 30 minuts amb 
tren de la plaça de Catalunya, al centre de Barcelona. 
L’hotel disposa de 152 habitacions i diverses sales per a esdeveniments i re-
unions, a més de tots els serveis i instal·lacions habituals dels AC Hotels by 
Marriott. Gaudiu de la piscina exterior, on podeu deixar enrere les tensions del 
dia i relaxar-se donant una capbussada, descansant o prenen el sol. Els clients 
poden gaudir del gimnàs, l’accés wireless a Internet a totes les àrees comuns de 
l’hotel i un restaurant que ofereix una gastronomia sensacional elaborada amb 
productes frescos.
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat m2 Alçada
   teatre escola banquet còctel

 FORUM A 30 20 22 ---- 42 3

 FORUM B 30 20 22 ---- 40 3

 FORUM C 30 20 22  ---- 44 3

 FORUM B+C 70 40 40  ---- 84 3

 GRAN FORUM A 70 40 60   60 86 3

 GRAN FORUM B 70 40 60  75 86 3

 GRAN FORUM C 70 40 60  75 86 3

 GRAN FORUM D 70 40 60 75 86 3

 GRAN FORUM A+B+C+D 320 300 320 320 345 3

ALLOTJAMENTS
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Una àmplia varietat de locals de 
restauració per a tots els gustos 
i necessitats. Locals on gaudir de 
l’experiència d’un bon àpat amb la 
millor companyia. Al Vallès, trobareu 
una proposta per a cada ocasió.



9 de Borriana

Situat en una casa d’estil rústic al centre de Sabadell, 
La Borriana, és un restaurant amb una cuina elaborada 
amb bon gust, on el rei és el producte fresc de màxi-
ma qualitat.  En la seva carta es detallen plats de gran 
sabor com el filet de vedella amb “barretina” de foie 
i reducció de Pedro Ximénez, o el “Granraviolo”, farcit 
de gambes, tòfona i salsa de ceps. El peix, sempre del 
dia, ofereix una gran varietat. Postres artesanes majo-
ritàriament, de gran categoria rematen l’àpat, com els 
maduixots en reducció de brandi i gelat de vainilla, o la 
mousse de crema catalana.

Carrer de la Borriana, 9. 08202, Sabadell
Tel.: 937 45 97 49
E-mail: info@9delaborriana.cat 
http://www.9delaborriana@gmail.com

Ca l’Esteve

Situat a la carretera de Martorell a Terrassa, amb vistes 
a Montserrat i amb més de cent anys de tradició fa-
miliar. Rodejat de vinyes i camps de cultiu, amb celler 
propi i una petita producció hortícola. Cuina contem-
porània basada en el receptari popular català sense 
renunciar a noves propostes més atrevides. Està espe-
cialitzat en la cuina a la brasa i els arrossos.
Cafeteria amb servei d’esmorzars i menú diari, terrassa 
exterior condicionada per a fumadors, parc infantil amb 
inflable gegant (esdeveniments contractats), aparca-
ment propi. Diferents  sales  amb  una  àmplia  gamma 
de capacitats.

Crta. Martorell a Terrassa, km 47. 08755, Castellbisbal
Tel.: 937 755 690
E-mail: info@restaurantcalesteve.com 
http://www.resturantcalesteve.com

GASTRONOMIA
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Can Vinyers

En un espai singular situat a la falda del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Can Vinyers va néixer 
com l’inici d’una gran aposta familiar i amb la vocació 
d’ocupar un espai gastronòmic al Vallès Occidental on 
la cuina mediterrània s’expressés amb amplitud i co-
moditat. 
Tradició i innovació, ingredients de primera en plats a 
l’última, òptima presentació per a la millor degustació. 
Tot pensat perquè gaudeixis de la cuina mediterrània 
en tota la seva essència.
Amb propostes arrelades a l’entorn natural que ens en-
volta, la nostra oferta es basa en el respecte per les 
temporades naturals dels aliments i en la recuperació 
de varietats autòctones i tradicionals, treballant colze 
a colze amb petits productors de proximitat. La nos-
tra filosofia ens orienta a triar productes amb garantia 
ecològica, silvestres i salvatges donant també suport a 
iniciatives de comerç just.

Carrer Pompeu Fabra s/n. 08230, Matadepera
Tel.: 937 87 06 19
E-mail:info@canvinyers.es 
http://www.canvinyers.es

Can Piqué

El restaurant Can Piqué està situat en un paratge idíl·lic, 
a 10 minuts de Barcelona,   una encantadora masia ubi-
cada al parc natural de la Serralada de la Marina, que 
des de l’any 1948 és propietat de la família, i que ha 
anat evolucionant des d’una masia amb vinyes on hi 
havia un “berenador”, fins a l’actual restaurant, on po-
dreu gaudir d’una cuina catalana amb un agradable toc 
d’innovació. A prop tenim l’ermita romànica de Sant 
Pere de Reixach.
El restaurant Can Piqué ofereix un producte de primera 
qualitat, sabors catalans tradicionals, i una mica d’in-
novació, sumat a un magnífic i atent servei i un preu 
més que competitiu. Aquests factors fan que sigui una 
de les masies més visitades del Vallès, i es converteixi 
en el lloc ideal on gaudir d’un bon àpat. De l’àmplia car-
ta, que varia 2 vegades a l’any, i que està dissenyada 
en gran part segons el producte de temporada, desta-
quem algun dels seus plats estrella com el trinxat de 
la Cerdanya amb cansalada i tòfona, el llenguado amb 
sofregit de flames i rossinyols, o el garrí amb carbassa 
i taronja. Tot un premi per al paladar.

Ctra. Badalona a Montcada, km 7. 08110, Montcada i Reixac
Tel.: 93 564 00 23
E-mail: canpique@canpique.com 
http://www.canpique.com
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El Cel de les Oques

Un ambient distingit i modern on gaudir d’un tracte 
acurat i una cuina actual. Situat al centre històric de 
Terrassa, ben comunicat i amb un accés senzill i cò-
mode, ofereixen una cuina on la matèria prima és eix 
central i on, tractant-la amb tot el respecte, troben for-
mes originals i divertides on trobar el sentit del gaudir 
menjant.
La seva cuina es troba plenament identificada amb la 
realitat del Vallès i intenten introduir els màxims pro-
ductes de proximitat. El Restaurant el conformen un 
equip de professionals altament qualificats que treba-
llen amb esforç i dedicació amb l’objectiu de que la sa-
tisfacció del client sigui cada dia més gran.
Disposen d’una amplia cava on celebrar sopars i dinars 
per a grups.

Carrer de la Palla nº 15. 08221, Terrassa
93 733 82 07 - 630 640 417
E-mail: elceldelesoques@elceldelesoques.com 
http://www.elceldelesoques.com

El Cingle

El Cingle és un restaurant de cuina tradicional situat al 
peu de l’Església de Vacarisses, des d’on pots gaudir 
d’unes impressionants vistes a la muntanya de Mont-
serrat.
A El Cingle trobaràs una carta plena de matisos, que 
reflecteix el respecte envers els productes, transfor-
mats magistralment i elevats a la categoria de sublims, 
posant de relleu la seva bellesa interior. De tot això 
s’encarrega la reconeguda Montse Estruch, encarrega-
da de que tot estigui sempre perfecte.
El restaurant es divideix en tres espais diferents: la 
sala, la terrassa i el pati. L’ambient és cuidat minuciosa-
ment a través de la decoració, de les fragàncies, de la 
música, i sobretot, del tracte al client, perquè l’estada a 
El Cingle sigui una experiència única i inoblidable.

Plaça Major, s/n. 08233, Vacarisses.
Tel.: 93 828 02 33
E-mail: elcingle@elcingle.com 
http://www.elcingle.com

GASTRONOMIA
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La Terrassa del Museu

El restaurant La Terrassa del Museu està ubicat dintre 
de l’edifici del Museu de la Ciència i la Tècnica de Cata-
lunya. El Vapor Aymerich Amat i Jover representa la mi-
llor obra arquitectònica industrial modernista del país. 
Dissenyada per l’arquitecte Lluís Muncunill, la fàbrica 
es va construir l’any 1907. El restaurant té vistes a la 
teulada del vapor.
Ofereix una cuina basada en la tradició, la cuina del 
“xup-xup” i els plats sense presses, però amb propos-
tes sorprenents, combinant diferents textures i sabors, 
i respectant sempre la matèria primera.
A més de la carta, ofereix menús especials per a dis-
sabtes, diumenges i especial nit. També disposa d’una 
carta per a celíacs, vegans i vegetarians.

Rambla d’Egara, 270. 08221, Terrassa
Tel.: 93 789 44 43
E-mail: info@laterrassa.es 
http://www.laterrassa.es

Garbí

La singularitat del Garbí es basa en un local de mida 
petita on el tracte és molt directe i personal, amb més 
de 40 anys de tradició familiar.
Els caracteritza el respecte que tenen per la qualitat 
del que ofereixen en una carta variada on ressalta una 
cuina de mercat i de productes de temporada com po-
den ser els bolets, la caça, els pèsols, les múrgoles, etc. 
Intenten donar el millor per satisfer al client. Els ca-
racteritza per la qualitat tant a la carta com el menú 
laborable.
Tenen una cuina de mercat i proximitat on podeu tro-
bar un producte de qualitat i per destacar la seva cuina 
de guisats per sucar-hi pa.
Disposen d’una cabuda de 45 comensals en taules 
combinades. Ofereixen dinars i sopars d’empresa i ce-
lebracions especials.

Carrer Barcelona, 52. 08211, Castellar del Vallès
Tel.: 93 714 65 57
E-mail: info@restaurantgarbi.com  
http://www.restaurantgarbi.com
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Lossum

En el vell mig del Vallès, a Sant Quirze del Vallès, a 5 
minuts de Sabadell i de Terrassa, i a 15 minuts de Bar-
celona es troba el Restaurant El Niu del Mussol / Los-
sum.
Amb una tradició de més de 35 anys, aquest Restau-
rant compte amb dos tipus de cuina, tradicional i de 
vanguarda, dins del mateix espai, per satisfer tots els 
paladars i les necessitats de cada client.
El restaurant està ubicat en una antiga Masia del se-
gle XIX a 100m de l’ajuntament. Disposen de terrassa i 
aparcament propi.

Carrer Barcelona, 94. 08192, Sant Quirze del Vallès
Tel.: 93 721 12 76
E-mail: lossum@lossum.com 
http://www.lossum.com

Ristol Viladecavalls

El Ristol Viladecavalls ha reinventat la seva cuina per 
gaudir-ne amb tots els sentits. Una carta suggerent i 
atractiva basada en una cuina catalana amb tocs mo-
derns. La perfecta combinació de qualitat i tradició fan 
de Ristol Viladecavalls una proposta que no deixa in-
diferent. Menjador ampli amb grans finestrals i amb 
una capacitat de 70 comensals. També podràs gaudir 
de sopars a la fresca a l’estiu o si ho prefereixes també 
disposa de servei a domicili. Com a curiositat d’aquest 
restaurant es pot dir que el Ristol Viladecavalls surt 
mencionat a la Guia Michelin.

Carrer Antoni Soler Hospital, 1. 08232, Viladecavalls
Tel.: 93 788 29 98
E-mail: restaurant@ristol.com 
http://www.ristol.com
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Can Feu

Can Feu és un restaurant on es pot trobar una àmplia 
oferta culinària i on la qualitat no fallarà, perquè les 
seves màximes són cuidar molt el producte, la cuina i 
el tracte amb els clients. Es tracta de cuina tradicional 
catalana, però a la vegada cuina de mercat actual, amb 
productes del temps, on es van incorporant diferents 
novetats.
La seva cuina presenta un gran assortit d’amanides, 
verdures de tot tipus, paelles, suquets, carns a les bra-
ses de carbó, platets tradicionals però si alguna cosa 
els diferencia de la resta és la seva oferta de peix sal-
vatge i marisc. Compten amb dos vivers expositors 
amb aigua de mar, un de llamàntols i llagostes i l’altre 
de cloïsses i ostres.
Presenten un gran assortiment de formatges artesa-
nals i les seves postres són totes casolanes, tant les 
més clàssiques de receptes tradicionals catalanes, com 
les més modernes i actuals

Carrer Pintor Borrassà, 43-47. 08205, Sabadell
Tel.: 93 726 27 91
E-mail: canfeu@restaurantcanfeu.com 
http://www.restaurantcanfeu.com

GASTRONOMIA
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Serveis i equipaments:
• Disposen de tres sales de diferent decoració i grandària 

per satisfer les necessitats dels comensals. 
• Per a les celebracions, disposen de 

salons privats amb capacitat des de 10 fins a 
50 comensals.

• També compten amb una llarga barra on es poden prendre 
aperitius i amb una bodega de vins climatitzada a la vista 
de tothom.

Serveis de restauració:
• Fan un menú diari casolà on desenvolupen la cuina 

tradicional catalana, la base de la nostra cuina, mentre a 
la carta destaquen unes propostes més modernes, amb 
productes més exclusius en cada temporada.



GASTRONOMIA

Capritx

Volem ressaltar els atributs gastronòmics del Vallès 
Occidental. Aquells que ens atorguen identitat territo-
rial. Practicar una cuina de sentit comú, com tradicio-
nalment s’ha fet sempre. Respectuosa i responsable 
amb el medi. Buscant la naturalitat dels aliments i dels 
processos que els porten fins aquí. Sentim predilecció 
per espècies autòctones, perdudes, oblidades i infra-
valorades, així com per la temporalitat natural dels ali-
ments, la frescor i els òptims punts de maduració. Tot 
plegat marca l’inici creatiu.
La seva cuina és essencial. Prefereix la simplicitat re-
flexionada a la complexitat forçada. Sorprendre des 
de l’aparent senzillesa dels processos i la nuesa de les 
elaboracions. Amb els mínims ingredients possibles i 
l’absència d’elements superflus. Lleugera, neta i fran-
ca. Moderadament creativa que defuig del virtuosisme 
tècnic. Que busca el reconeixement de cada ingredient 
i la percepció harmònica o inesperada de la seva suma. 
Arribant a les conclusions pels seus propis mitjans, de 
forma independent i tranquil·la.

Pare Millán, 140. 08225, Terrassa
Tel.: 93 735 80 39
E-mail:restaurant@capritx.com 
http://www.capritx.com

Serveis de restauració:
La seva fórmula gastronòmica és un menú únic de petites 

degustacions. Prefereixen un servei senzill i pràctic, amb 
l’objectiu que l’experiència més que intimidant resulti 
desinhibidora.
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GASTRONOMIA

Tast & Gust Restaurant Mun

Tast & Gust  es troba estratègicament situat al centre de 
Cerdanyola del Vallès, a 50 metres de l’Ajuntament.
El restaurant té la seva seu en una antiga casa de poble de 
finals del segle XIX , de la qual n’hem volgut respectar l’ 
estructura original , amb una decoració acurada i cuidada 
al seu mínim detall, per tal de  respectar l’esperit de casa 
nostra.
El nostre ambient familiar i proper, garanteix un bon ser-
vei, tot oferint una estada còmoda i relaxada. Gaudiu de 
la nostra especialitat en Steak Tartars, tant de carn com 
de peix.

Disposem de :
• Saló privat i accés per a persones amb mobilitat reduïda .
• Pàrking gratuït per als nostres clients.

Per tot això, Tast & Gust és el lloc perfecte per a assaborir 
una excel·lent cuina de mercat, amb plats de temporada 
i de proximitat.

Ubicat dins l’Hotel Don Cándido, establiment hoteler 
molt emblemàtic de la ciutat de Terrassa, el restaurant 
MUN és una excel·lent opció gastronòmica per a pala-
dars exigents. 
El seu xef executiu, Santi Ortiz, incorpora el concepte de 
Cuina Evocativa per definir una cuina creativa d’arrels 
renovades, inspirada en el passat, pensada en el pre-
sent i generada a partir de petits detalls que adquireixen 
una nova dimensió. Una enginyosa i provocadora trans-
formació de les receptes de sempre, lenta i acurada, que 
et convida a seure a la taula de la seva memòria. Tota 
una experiència que no s’ha de perdre.

Sant Martí, 92. 08290, Cerdanyola del Vallès
Tel.: 93 591 00 00
E-mail: info@tastandgust.com 
http://www.tastandgust.com

Rambleta Pare Alegre, 98. 08224, Terrassa
Tel.: 93 733 33 00
E-mail: reserves@munrestaurant.com
Web: www.hoteldoncandido.com
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Restôrant. Club Tennis Sabadell

Ampli i elegant, el RESTO-RANT està ubicat a les instal·la-
cions del Club de Tennis Sabadell, al petit turó del carrer 
Prat de la Riba, al costat del Parc Catalunya.
L’arquitectura de l’edifici es beneficia dels avantatges de 
la seva situació lleugerament elevada. Les parets de la 
sala gran, farcides d’enormes finestrals, deixen passar la 
llum del sol i permeten gaudir d’unes vistes espectaculars 
d’un skyline poc vist de Sabadell.
La proposta del RESTO-RANT és actual, adequada als nous 
gustos i tendències gastronòmiques d’arreu del món i 
sense oblidar la tradició i el sabor de la cuina de sempre. 
Rafel Arrufat, xef i cap del projecte, provinent d’una famí-
lia de llarg recorregut dins la restauració de mes de cin-
quanta anys. Format a les escoles Hoffman i Espai Sucre, 
presenta una oferta diferent, amb tocs de cuina d’autor, i, 
al mateix temps, amb un alt component de racionalitat. En 
definitiva, de clàssics renovats. 
El restaurant disposa de sales separades, terrassa per es-
deveniments i pàrking propi.
Esta especialitzat en el mon empresarial amb menús fets 
a mida.

Carrer Prat de la Riba,91. Recinte Club Tennis Sabadell 
08206 Sabadell
Tels.: 93 726 50 28 - 615 860 409 
E-mail: info@resto-rant.net 
www.resto-rant.net
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat m2

   còctel banquet

 SALA MIRADOR 150 110 250

 SALA INTERIOR 50 40 90

 SALA CLUB 150 140 300

 TERRASSA LA MOLA 80 60 90

 TERRASSA CLUB 300 275 500



GASTRONOMIA

Restaurant Cal Pupinet

Després de la riuada del 62, en el que era una casa pairal 
envoltada de camps de conreu, Josep Pi i Eulàlia van co-
mençar a donar de menjar als obrers que reconstruïen la 
zona afectada. Avui, més de 50 anys després, la tercera ge-

neració (Ester i Lluís) és l’encarregada de seguir al capda-
vant del restaurant oferint cuina tradicional catalana amb 
tocs de modernitat.

Santa Rita, 4. 08755
Telèfon: 93 772 02 09
E-mail: info@restaurantcalpupinet.com
Web: www.restaurantcalpupinet.com
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 Nom de la sala Capacitat Capacitat Capacitat Capacitat Alçada  m2

   teatre escola còctel banquet

 Sala 46 consultar 35 26 2.5 36

 Rebost 40 consultar 35 24 2.5 30

 Basses 40 consultar 35 22 5 36

 Molí ---- consultar ---- 8 3 10

 Maiol ---- consultar ---- 10 4 12

 Vinya ---- consultar ---- 12 3.5 17

 Païssa (20/1+Racó/Tota) 50/50/-- consultar 60/90/150 36/80/120 2.5/2.5/4 35/63/100

 Tinell 150 consultar 350 400 3 320



GASTRONOMIA

Can Mauri

Al Restaurant Can Mauri, una increïble masia del segle XV, to-
talment reformada, que es troba en un entorn incomparable 
en plena natura, amb àmplies extensions de conreus i boscos, 
situada entre les poblacions de Sabadell i Polinyà; ho sabem i 
ho tenim present, i per això, després d’una àmplia experiència 
en el sector de la restauració i l’organització de celebracions, al 
Restaurant Can Mauri us oferim totes les comoditats per gau-
dir de la millor cuina i gastronomia catalana. Una delícia per al 

paladar, però també una experiència única, la qual podreu viu-
re al nostre restaurant. Perquè el Restaurant Can Mauri és el 
lloc ideal per celebrar qualsevol tipus d’esdeveniment, espe-
cialment batejos, casaments i comunions, però sense obviar 
sopars d’amics, reunions familiars o actes d’empresa; en un 
restaurant amb tradició, que porta anys oferint als seus clients 
el millor servei i cuidat al detall. Descobriu tot el què podem 
oferir-vos al Restaurant Can Mauri.

Carretera C-155 km. 1,5 • 082013 Sabadell. Barcelona
Tel.: +34 93 743 50 66
E-mail: info@restaurantcanmauri.com 
www.canmauri.com
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CÀTERING

Essències Càtering Mun Càtering

Essències Catering destaca per l’art, el disseny i la be-
llesa dels plats que es serveixen als clients.
Així mateix compta amb algunes especialitats, que fa-
ran les delícies dels clients.
Ofereix un servei molt personalitzat, ja que cada client 
és únic. Cada un té les seves necessitats i gustos, per 
la qual cosa hi ha uns menús estàndard entre els quals 
escollir i altres que es dissenyen a mida del client.
Té un menú low cost diari per a empreses i particulars.
Essències Catering també imparteixen tallers de cuina 
tant per a Grups com per a particulars a les seves prò-
pies cuines o als domicilis dels clientes.
S’ofereix assessorament a empreses i tallers de cuina.
Així mateix, es realitzen els següents treballs:
Bodes, Banquets, Esdeveniments d’empresa, Batejos, 
Degustacions, Menjars a domicili…

Mun Càtering es va crear el 2007 per iniciativa del Res-
taurant Mun, basat en el concepte de Cuina Evocativa, 
una cuina creativa d’arrels renovades, amb una engi-
nyosa i provocadora transformació de les receptes de 
sempre. Inspirada en el passat, pensada pel present i 
generada a partir de petits detalls que adquireixen una 
nova dimensió.
Ofereix opcions per a tot tipus d’esdeveniments, des 
dels més especials que necessiten tota la dedicació i 
cura en el detall, fins als més informals sense renunciar 
a l’estil i la qualitat culinària.

Carrer Sant Pau,141. 08201 Sabadell
Telèfon: 654 145 767
Web: www.essenciescatering.com

Rambleta del Pare Alegre, 98. 08224 Terrassa
Telèfon: 93 733 33 00
E-mail: reserves@munrestaurant.com
Web: www.hoteldoncandido.com
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CÀTERING

Pa natural Ristol Càtering

Pa Natural és un negoci familiar que ofereix càterings 
a empreses i particulars, amb un estil singular i una ex-
periència de més de 40 anys.
Amb un servei acurat, un tracte personalitzat per cada 
client, un equip humà de gran qualitat i una cuina me-
diterrània que cuida molt el producte, Pa Natural té per 
objectiu transmetre qualitat, seguretat i flexibilitat als 
seus clients. La seva gastronomia està basada en la 
cuina tradicional mediterrània, una cuina que utilitza 
productes de primera qualitat i que cuida al màxim la 
seva elaboració i presentació.

Ristol Càtering va ser creada el 1960 i està especia-
litzada en cuina mediterrània amb tocs moderns, amb 
molta cura del producte i del servei personalitzat. 
Ofereix gastronomia de gamma alta i la millor posada 
en escena per a tot tipus de celebracions, com ara con-
gressos, convencions, presentacions, còctels, coffee 
breaks, dinars de treball, casaments, festes privades, 
reunions, cerimònies i sopars. Té un equip de profes-
sionals que coordinen tots els passos perquè el millor 
producte arribi amb totes les garanties sanitàries i de 
qualitat i qualsevol celebració esdevingui un èxit. Dis-
posa d’una extensa relació de masies i espais a tota 
Catalunya.

Avinguda de Matadepera, 15. 08207 Sabadell
Telèfon: 93 717 90 21 - 93 717 24 26 - 93 717 46 78
E-mail: info@panatural.cat
Web: www.panatural.cat

Carrer Antoni Soler Hospital, 3. 08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 780 51 01 - 670 22 50 07
E-mail: santlluis@ristol.com
Web: www.ristol.com

101





ACTIVITATS
AFTER  

MEETING

En un territori on conviuen les ciutats 
dinàmiques i el teixit empresarial, amb 
un entorn de paisatges verds que ens 
acosten a racons amagats de cultura 
i patrimoni arquitectònic mil·lenari, 
les propostes per a la realització de 
programes d’incentius o d’activitats 
complementàries a les reunions, 
congressos i fires, són infinites. El Vallès 
brinda la possibilitat de viure experiències 
inoblidables.



Barcelona Horses, S.L.

Són una familía que formen un equip professional de-
dicada a l’entrenament i venda de qualitat. La nostra 
àmplia selecció respon al desig de satisfer tots els ni-
vells d’entrenament així com diferents pressupostos a 
l’hora d’escollir un cavall.
Una visita per les seves instal·lacions pot donar-los 
l’oportunitat d’aconseguir un cavall de Domatge Clàssic 
(PRE o centre - europeu) domat per genets internacio-
nals de Gran Premi.

Turisme eqüestre

El Vallès Occidental és un territori preparat per desen-
volupar activitats a l’aire lliure, amb rutes que han estat 
dissenyades per gaudir al màxim dels recursos naturals 
i del patrimoni històric de la comarca. 
La història de l’home està lligada d’una forma molt es-
treta amb la del cavall. Aquesta relació ancestral entre 
l’home i el cavall es fa visible a la comarca del Vallès 
Occidental en una àmplia oferta d’activitats i esdeveni-
ments: escoles d’equitació, rutes i espectacles eqües-
tres, competicions esportives, fires especialitzades en 
el sector, festes populars...
El Vallès Occidental és un lloc ideal per descobrir l’apas-
sionant món dels cavalls.

Carretera de Sabadell a Polinya (C-155), KM 2. 08213, Polinyà
Tel.: 608 736 222
E-mail: info@bcnhorses.com

ACTIVITATS
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ACTIVITATS

Can Caldes

Som un club esportiu i social que abraça les diferents 
expressions que integren el món del cavall, tant a nive-
ll amateur com professional. Les nostres instal·lacions 
s’estenen als llarg de 15 hectàrees de terreny i estan 
ubicades en un lloc privilegiat al peu de Collserola i molt 
a prop del centre de Sant Cugat. Oferim diferents ser-
veis i activitats vinculats amb l’equitació, com l’Escola 
d’hípica per a nens i adults, els Pony Games, l’organit-
zació de concursos de salt i de doma, les passejades en 
poni, equinoteràpia, coaching amb cavalls, doma na-
tural, festes de aniversari i reunions d’empresa ... Club 
Esportiu Equus Can Caldés volem acostar l’apassionant 
món del cavall i la natura a totes les famílies.

Avinguda Corts Catalanes, s/n. 08173 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 553 11 83
E-mail: info@cancaldes.com  
Web: www.cancaldes.com
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ACTIVITATS

Barcelona Helicopters

Amb el vol en helicòpter per Barcelona i el Vallès Occi-
dental, podrà gaudir de la vista panoràmica de la ciutat 
de Barcelona des del seu principal atractiu turístic: el 
mar. Veurà l’skyline de la ciutat i les espectaculars for-
mes dels seus barris, carrers i avingudes.

En el camí, volarà sobre el Vallès Occidental (Rubí , Sant 
Cugat i Cerdanyola) i més endavant contemplarà la part 
nord del Parc de Collserola, el pulmó verd de Barcelona, 
abans de penetrar a l’àrea metropolitana. Veurà el nus 
de la Trinitat, la ciutat de Badalona, el Fòrum, el Port 
Olímpic, les platges de la Mar Bella, el Port Vell, la mun-
tanya de Montjuïc, l’hotel W i l’Anella Olímpica. Tindrà 
una vista absolutament espectacular de tota la ciutat 
en tot moment des d’un punt de vista excepcional. 

Temps de vol aproximat: 30 minuts.

Multiaventura

El Vallès combina una llarga tradició en el món del 
motor, a 10 minuts del Circuit de Catalunya, amb un 
aeroport dedicat especialment a activitats aèries. Un 
magnífic entorn natural on descobriràs els teus límits 
amb una oferta complerta d’esports d’aventura!  

 . Automobilisme, Motociclisme 
 · Vol en avioneta, vol acrobàtic 
 · Passeig amb helicòpter, ultralleuger... 
 · Karting, Segway 
 · Tir al plat, Tir amb arc 
 · Tirolina, Paint Ball 
 · Curses d’orientació

Heliport d’Ullastrell. 08231 Ullastrell. Barcelona
Tel.: 93 730 49 11
E-mail: info@barcelonahelicopters.com
www.barcelonahelicopters.com
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ACTIVITATS

Rossinyol Nou (Segway) Club de Tir Sabadell

El Rossinyol Nou és una empresa ubicada al Parc Natu-
ral de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Organitzem itine-
raris de lleure amb jocs d’orientació, itineraris d’apro-
ximació al patrimoni històric i arquitectònic, o bé rutes 
de descoberta del patrimoni natural amb el servei d’un 
guia coneixedor de la zona. També oferim tours guiats 
amb Segway.

L’any 1954 es va crear a la Ciutat mitjançant un grup 
de tiradors afiliats a d’altres localitats una Delegació 
local del “ Tiro nacional de España” nomenclatura que 
en aquell temps tenia la que avui es Real Federación 
Española de Tiro Olímpico, els entusiastes fundadors 
de l’Entitat local Srs. Buxó, Romeu, Tamburini, etc. van 
arribar a acords amb el Ministerio del Aire, que va cedir 
uns terrenys sota l’aeroport, els mateixos que tenim 
avui dia i van començar l’obra de la galeria de tir, que 
es va inaugurar el mateix 1954, amb el pas dels anys 
aquelles instal·lacions han crescut i ampliat amb noves 
construccions i espais pels socis, que disposen en 
aquest moment d’unes galeries modernes i suficients 
per la pràctica d’aquest esport.

Camí de la Vall d’Horta. 08212, Sant Llorenç Savall
Rossinyol Nou 
Tel.: 661 165 995
E-mail: info@rossinyolnou.com
www.rossinyolnou.com

Crta. de Bellaterra, s/n. Sabadell
Tel.: 93 711 24 07 
E-mail: oficina@tirsabadell.cat 
http://www.tirsabadell.cat
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ACTIVITATS

Mogador Outdoor

Mogador Outdoor ha dissenyat un programa d’activi-
tats outdoor que fomenti la comunicació, cooperació, 
confiança d’equip, creativitat, estratègia, iniciativa, 
adaptabilitat, maneig de conflicte, coordinació d’equip. 
Els objectius dels programes es dirigeixen a fomentar 
el desenvolupament i presa de consciència per part 
dels participants, de les competències bàsiques -en el 
marc del comportament humà en les organitzacions- 
que han de facilitar la consolidació i projecció personal 
i professional en els àmbits d’integració, capacitat de 
treball en equip, adreça de persones i lideratge.

Carrer Llac de Vallparadís, 3. 08222 Terrassa 
Tel.: 93 785 09 88 - 607 252427
E-mail: info@mogador-outdoor.com 
www.mogador-outdoor.com

Cursa d’Orientació: Activitat outdoor que fomenta la comunicació, 
cooperació, confiança d’equip, estratègia, iniciativa, maneig de con-
flicte, coordinació d’equip.
Un cop realitzada l’explicació de la prova per part de l’organització i 
lliurats els mapes i dorsals els participants han de realitzar el recor-
regut marcat en el menor temps possible, trobant el nombre màxim 
de controls de pas distribuïts per l’espai natural. Lliurament de premis 
per als 3 millors equips.

Raid Aventura: Activitat outdoor que fomenta la comunicació, coop-
eració, confiança d’equip, creativitat, estratègia, iniciativa, adaptabili-
tat, maneig de conflicte, coordinació d’equip.
BREU DESCRIPCIÓ: Prova combinada de diferents disciplines (escala-
da, orientació, espeleologia, tir amb arc, bicicleta, altres…) en el medi 
natural, on els participants, amb l’ajuda d’un mapa, hauran de realitzar 
un recorregut marcat per l’organització en el menor temps possible.

Els Raiers: Activitat outdoor que fomenta la comunicació, cooperació, 
confiança d’equip, creativitat, estratègia, iniciativa, adaptabilitat, ma-
neig de conflicte, coordinació d’equip, capacitat de negociació.
BREU DESCRIPCIÓ: Distribuïts els participants en equips, prèviament 
a la construcció hauran de negociar amb la resta dels equips l’inter-
canvi de material, definir com construir l’embarcació (petit croquis) 
i mostrar-la a l’organització perquè aquesta doni la seva aprovació.
A continuació han de construir una embarcació que ha de transportar 
a tots els participants i materials fins al punt marcat per l’organització 
abans que la resta d’equips.

LOCALITZACIONS
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
Espai natural Bosc de Can Bonvilar 
(Hotel Double Tree by Hilton)
Parc urbà de Vallparadís
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ACTIVITATS

Natupark Cima, S.L.

Natupark ofereix serveis a les empreses com jornades 
d’esbarjo per reforçar els vincles entre treballadors, 
que es poden completar amb un dinar a l’aire lliure. 
Gràcies a l’excel·lent espai natural en el qual es troba el 
parc, s’ofereixen una sèrie d’activitats que estan espe-
cialment dissenyades per a generar actituds positives 
en el equips de treball, treien el màxim de profit d’ac-
tituds com la creativitat, la lògica, la capacitat de lide-
ratge, etc. que ajudaran a construir un veritable equip 
de treball.

CIMA, S.L. es va crear el 1995 i orienta els seus esforços 
en àmbits molt diversos amb la voluntat de fomentar 
valors i actituds que afavoreixen la convivència, la valo-
ració de la diversitat, el gust per una vida saludable, i la 
implicació ciutadana en els reptes de la nostra societat.
Es dedica a col·laborar amb empreses, institucions i 
administracions ajustant-se a les necessitats de cada 
entitat per tal d’assolir el màxim rendiment dels seus 
projectes educatius i divulgatius, mitjançant: equipa-
ments de recepció de visitants i d’educació ambiental 
en espais d’interès natural; i programes per a escoles 
de natura, museus, sales d’exposicions, equipaments 
mòbils, centres cívics, i empreses.
Ofereix recursos de diversos formats com ara exposi-
cions, espais museogràfics, itineraris guiats en espais 
d’interès natural o urbà, guies pedagògiques, quaderns 
de treball, tallers, jocs de rol i simulació.

C/ Riu Sec, s/n Pol. Ind. Polizur (Bosc Tancat)
08290 Cerdanyola del Vallès 
Tel.: 93 591 07 27 - 615 951 022
E-mail: oficina@bosctancat.com 
Web: www.bosctancat.net

Rambla d’Ègara, 341 planta 2. 08221 Terrassa 
Tel.: 93 785 54 61
E-mail: cima@cimaprojectes.com 
Web: www.cimaprojectes.com
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TEAM 
BUILDING

Es tracta d’un taller, o varis, per a 
desenvolupar conceptes i valors clau 
de la teva empresa, amb el teu equip 
directiu o amb els teus treballadors 
en general, destinat a millorar les 
competències i capacitats.



Orquestra 
Simfònica del Vallès

És freqüent que, per diverses raons, algunes persones es 
vegin incapaces d’afrontar alguns reptes, o creuen que mai 
podran afrontar algunes competències i les deixin de costat.
La música permet fer visibles aquestes “incapacitats” in-
conscients de les habilitats i realitzar exercicis de conscièn-
cia que permeten recuperar la confiança obrint la possibili-
tat de fer créixer aquestes zones que es deixen de costat. 

Un altíssim percentatge de la població es creu analfabet 
musical, i és aquesta por de fer música, la que es vol eli-
minar. Amb aquest taller prendràs consciencia dels impe-
diments del teu saber i això et permetrà descobrir un nou 
espai de confiança.
Tots els éssers humans estan preparats per a fer música, 
com també per assumir nous coneixements o desenvolu-
par aptituds i qualificar-les.

FER MÚSICA: PREPARAR UN CONCERT... i
VIURE-HO!!! AMB L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS, I 
DAVANT D’UN PÚBLIC REAL.

Carrer de Narcís Giralt, 40, 08202 Sabadell
Tel.: 937 27 03 00

osv@osvalles.com
www.osvalles.com

TEAM BUILDING
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Dinàmica de treball d’una orquestra / dúna empresa
• Una orquestra és un grup de músics tocant junts sota el 

lideratge d’un director. Aquests músics han de posar en 
joc tota una sèrie d’habilitats personals i coneixements 
previs per fer que l’orquestra soni perfectament, han de 
seguir les pautes que li marca el director en cada moment 
i han de treballar junts per aconseguir-ho. Per això una 
orquestra es la imatge perfecte del treball en equip. A 
més, una orquestra no deixa de ser una empresa que 
treballa per aconseguir uns objectius concrets: fer música 
amb la millor qualitat possible en un entorn sostenible.

• En el taller que es desenvolupi, es treballaran les 
competències més adequades als objectius de la 
teva empresa, aquestes són les competències que es 
manifesten i desenvolupen diàriament en una orquestra:

 Treball en equip: és un grup de músics dividit en diferents 
seccions i jerarquies;

 Lideratge: tots toquen sota la direcció del Director;
 Esforç i disciplina: en cada assaig han de millorar per 

arribar preparats al dia del concert;
 Flexibilitat: cada setmana han d’assajar nous programes i 

obres de diferents compositors;
 Adaptació al canvi: molts cops han de tocar sota la batuta 

i indicacions de directors diferents;
 Treball sota pressió: hi ha una data límit pels assaigs que 

és la del concert;
 Comunicació: habilitats de comunicació i escolta;
 Energia, passió, il·lusió, optimisme, innovació... eines 

imprescindibles per créixer com a grup...



TEAM BUILDING

Castellers

Es tracta d’un taller de lideratge basat en la filosofia dels cas-
tellers i el seu paral·lelisme amb el mon de l’empresa.
Existeixen una sèrie d’elements en el mon dels castellers que 
son aplicables al mon empresarial per millorar el se funcio-
namen i per desenvolupar el potencial de les persones, dels 
equips i de la mateixa empresa.
Podem destacar:
Existeix un líder clar, respectat i acceptat per tothom, amb un 
estil de lideratge ben definit i proper, que busca el compromís 
de tothom i que a la vegada determinat amb els objectius a 
curt, mig i llarg termini. / Clima de confiança mútua entre tots 
els membres i dirigits al propi grup. / Objectius clars i compar-
tits per tothom, que son assolibles però suposen un gran repte 
i ajuden a generar compromís amb la colla. / Existeixen tas-
ques, funcions i responsabilitats per a cada un dels membres 
de l’equip i la organització i on no existeixen les excuses per 
no assolir-los. / Es la definició de treball en equip portada a la 
màxima expressió, ja que es molt difícil trobar una altre activi-
tat on cada element que participi sigui tan imprescindible i on 
no hi hagi cap reconeixement individual. / Gran respecte per la 
importància del treball i grupal. / Gestió del entorn en els nens 
com exemple de gestió empresarial.

Introducció
• Presentació i breu historia dels castellers amb la projecció 

de material audiovisual. 
• Explicació tècnica dels castells: nomenclatura, posicions 

de la estructura i de la pinya amb fotografies i gràfics dels 
diferents elements.  
Estructura y funcionament intern d’una colla castellera. 
Aquest es el punt on es veurà mes clara la relació amb 
el funcionament empresarial, ja que sobre els diferents 
problemes es desenvoluparan una sèrie de role-playing 
per veure’ls amb diferents perspectives i amb diferents 
tècniques.

Assaig
• Creació d’una “colla”, amb l’elecció d’un cap de grup i el 

seu equip tècnic 
• “Enfaixada”, per l’inici del role-playing.
• Assaig de les tres parts del castell: 

La pinya (organització de la pinya) El tronc (tècnica per 
pujar i baixar) Assaig del “pom” (canalla)

Actuació
• Realització d’un “castell”.
• Celebració.
• Foto del grup.

Conclusions
Treballarem els conceptes que el client vol destacar 
• Debriefing: Conclusions y dubtes.
• Conclusions finals i creació d’un pla d’acció i seguiment.
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Carrer Emprius 13  08202 Sabadell
Tel.: 672 13 13 12

saballuts@saballuts.org
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CAR’SPEAKERS 
(Centre d’Alt Rendiment esportiu de Sant Cugat)

CAR’Speakers és un projecte impulsat pel Centre d’Alt Rendi-
ment esportiu de Sant Cugat del Vallès, a través del Servei 
d’Atenció a l’Esportista (SAE) i el programa SECAR del Centre, 
amb el patrocini de l’empresa Synergie.
L’objectiu del programa és vincular l’empresa amb l’esport i di-
fondre la recerca de l’alt rendiment dins del sector empresarial, 
a través de les ponències de diferents esportistes olímpics i 
paralímpics que s’entrenen habitualment al CAR.
Amb un procés de formació previ, atletes com Anni Espar, Jen-
nifer Pareja, Joel González o el palista paralímpic Jordi Morales, 
transmeten, des de la seva experiència dins de l’alt rendiment, 
el camí a seguir en la recerca de valors fonamentals com l’es-
forç, el treball en equip, el patiment, els resultats, la pressió o 
el compromís. 
Entre les empreses que han confiat en el projecte s’inclouen 
Font Vella, Reebok, Adidas, Banc Sabadell, Decathlon i Telefo-
nica, entre d’altres.

Avinguda Alcalde Barnils, 3. 08174 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 589 15 72

E-mail: carspeakers@car.edu
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GOLF

Al Vallès trobaràs 5 camps de golf 
al costat de Barcelona, que posen a 
l’abast dels practicants l’opció de fer 
una estada combinada amb activitats 
turístiques que no deixen a ningú 
indiferent.



Camp de Golf Municipal de Matadepera

Situat dins una finca rústica i construït l’any 1995, té un 
recorregut total de 1972 metres. El recorregut acciden-
tat i tècnic amb un Par 66, consta de 3 forats Par 3 i 6 
forats Par 4, apropiat per a qualsevol nivell de jugador. 
El camp de 9 forats, està ubicat en un entorn enveja-
ble, als peus del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac i al centre del municipi de Matadepera, molt a 
prop dels nuclis urbans de Sabadell i Terrassa.

C/ Pompeu Fabra s/n (Can Vinyers) 08230 Matadepera – Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 30 05 16 • 607 24 21 21 • E-mail: golf@matadepera.cat

GOLF
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Característiques del camp 
• Par 66
• Barres blanques 3944
• Barres grogues 3748
• Barres blaves 3462
• Barres vermelles 3288

Altres serveis
• Bar - Restaurant
• Lloguer de pals
• Motos 
• Zones de pràctiques
• Escola
• Botiga



GOLF

Club de Golf Sant Cugat

El Club de Golf de Sant Cugat és el més antic de Cata-
lunya i un dels degans d’Espanya. Es troba a la Serrala-
da de Collserola, el pulmó verd de Barcelona. El Club es 
va fundar l’any 1914, i va ser projectat per Harry Colt, el 
millor dissenyador anglès de camps de golf de l’època. 
Un camp de caràcter urbà i a tan sols 5 minuts de l’es-
tació de Sant Cugat. 
Els seus 18 forats transcorren per paisatges eminent-
ment boscosos, amb pendents, barrancs i obstacles 
naturals integrats en l’entorn natural. També hi ha al-
tres tres forats per als jugadors que s’inicien en la pràc-
tica del golf. 
El club disposa de diverses instal·lacions, com ara un 
magnífic camp de pràctiques on es realitzen cursos per 
adults. També hi ha els serveis i atencions habituals per 
a la pràctica d’aquest esport.

C/ Villà, 79. 08173 Sant Cugat del Vallès – Barcelona (Espanya)
Telèfon: 936 74 39 08 • E-mail: info@golfsantcugat.com

Característiques del camp 
• 18 forats
• Par i obertura 3
• Barres blanques 5036
• Barres blaves 4558
• Barres grogues 5036
• Barres vermelles 4414

Altres serveis
• Cafeteria – Restaurant
• Caddie Màster 
• Buggies
• Lloguer de pals
• Tenda 
• Gimnàs
• Guarderia
• Escola
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El Vallès Golf

El Vallès Golf és l’escola de golf del Real Club de Golf El 
Prat inaugurada l’any 2005. Aquest projecte va néixer 
amb la intenció de ser un lloc referent per a la promo-
ció, trobada i desenvolupament d’aquest esport que en 
els últims anys ha experimentat un creixement molt 
important, així com impulsar socialment aquest esport 
cada vegada més accessible al públic.
Disposa d’un recorregut de 9 forats de golf dissenyats 
per l’australià Greg Norman, un dels recorreguts de golf 
del Real Club de Golf El Prat que posa a la disposició de 
tothom i el qual manté les mateixes característiques 
tècniques i qualitatives que la resta de recorreguts.
Els 9 forats preserven les característiques de la zona: 
boscos, espais oberts, camps de cereals, drenatge na-
tural, ondulacions… En definitiva, jugar a El Vallès Golf 
és un plaer i una experiència inoblidable.

Plans de Bonvilar, 6. Terrassa – Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 25 99 98 • E-mail: vallesgolf@rcgep.com

GOLF
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Característiques del camp 
• 9 forats
• Par i obertura 35
• Barres blanques 2663 
• Barres blaves 2247 
• Barres grogues 2545 
• Barres vermelles 2089

Altres serveis
• Bar – Restaurant
• Camp de pràctiques
• Botiga 
• Dies d’empresa



GOLF

Barcelona Metropolitan Golf

El Metropolitan Golf Barcelona, situat a prop de Barcelona i inaugurat el 
1994, es troba al bell mig d’un tranquil paratge natural que permet gaudir 
de la pràctica d’aquest esport. Va ser el primer camp públic de Catalunya 
impulsat conjuntament per les federacions espanyola i catalana. Actual-
ment la gestió és privada, però conserva la filosofia d’acostar el golf a 
tothom, a preus assequibles. No cal ser soci per jugar, la qual cosa el con-
verteix en un camp idoni per a gaudir amb la família i els amics. La seva 
escola és un dels punts forts de les seves instal·lacions, amb especial cura 
de la secció infantil. 
El camp, de divuit forats (par 72), amb desnivells i abundant zona d’arbrat, 
va ser dissenyat per Severiano Ballesteros. Té 6.046 metres de longitud. 
El camp de pràctiques, renovat el 2016, és un dels més grans de Catalunya. 
Disposa de 34 catifes de tir i 9 per l’escola i compta amb il·luminació noc-
turna. També té una àmplia zona per a practicar el joc curt amb dues àrees 
de chipping i dos putting greens. A més, hi ha una cafeteria, restaurant, 
botiga de material professional i un servei que s’encarrega de tramitar les 
llicències corresponents.

Finca Can Sant Joan 08191 Rubí - Sant Cugat - Barcelona (Espanya)
Telèfon: 936 75 30 50 • E-mail: mgb@metropolitangolfBarcelona.com

Característiques del camp 
• 18 forats
• Par i obertura 72 
• Barres blanques 6004 
• Barres blaves 5272 
• Barres grogues 5742 
• Barres vermelles 4857

Altres serveis
• Cafeteria – Restaurant
• Escola infantil i adults
• Botiga
• Pro-shop
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Real Club de Golf El Prat

Els orígens del Real Club de Golf El Prat, un dels clubs 
amb més solera d’Espanya, es remunten fins a l’any 
1912. El juliol d’aquell any, el Conte Churruca fundà el 
Barcelona Golf Club, que més tard passaria a nome-
nar-se Golf Club de Pedralbes. Uns anys més tard, la 
visita del monarca Don Alfonso XIII li afegiria el distintiu 
de “Real” al nom.

En l’actualitat, el Club compta amb un complex de 260 
hectàrees amb els més moderns dels equipaments i 
situat junt al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac. El preciós edifici de la casa-club, dissenyat per 
Carles Ferrater, és el punt neuràlgic de les seves ins-
tal·lacions.

El camp de golf va ser dissenyat per Greg Norman i té 
set recorreguts diferents, cada un d’ells compte amb 
set sortides possibles, sent tots par 72. A més, disposa 
d’un camp de pitch & putt i una Escola de Golf per a 
tots els públics.

Plans de Bonvilar, 17 08227 Terrassa – Barcelona (Espanya)
Telèfon: 937 28 10 00 • E-mail: rcgep@rcgep.com

GOLF
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Característiques del camp 
• 45 forats
• Par i obertura 3
• Barres blanques 6172
• Barres blaves 5309
• Barres grogues 5873
• Barres vermelles 5079

Altres serveis
• Bar – Restaurant
• Escola
• Guarderia
• Cafeteria
• Buggies 
• Lloguer de material
• Lloguer de pals
• Pitching green
• Putting green
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Ofereix tot tipus de solucions de mobilitat: vehicles de 
luxe i limousines amb conductor, microbusos i autocars 
equipats amb sistemes de seguretat i confort més mo-
derns. Vehicles adaptats per a persones amb mobilitat 
reduïda. Servei per a particulars i gestió de mobilitat de 
grans esdeveniments. Compta amb una flota de més 
de 160 vehicles que garanteixen resposta immediata, 
avalada per la seva llarga experiència en la gestió lo-
gística i d’esdeveniments a gran escala com el 3GSM o 
l’EIBTM.

Amb mes de 50 anys d’experiència en el sector del 
transport de viatgers, Autocars Sant Martí te com ob-
jectiu satisfer les necessitats dels nostres clients, do-
nant una resposta eficaç a les demandes dels mercats 
nacional i internacional.
Disposem de una moderna flota equipada amb els més 
avançats sistemes de seguretat i confort, conduïda per 
experts professionals,per donar solució eficaç a qual-
sevol operativa de  reunions i esdeveniments, entitats 
esportives i ajustada a qualsevol necessitat.
També oferim autocars adaptats amb plataforma ele-
vadora per al trasllat de personal amb mobilitat redu-
ïda.

Carrer Mas Baiona, 50
08202 Sabadell. Barcelona 
Tel.: +34 937 45 06 00 • E-mail: bardetbus@bardet.com
www.bardet.com

SERVEIS COMPLEMENTARIS
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Avant Bardet Leyca Bus

Colom, 571
08229 Terrassa. Barcelona
Tel.: 937841966 • E-mail: leyca@leyca.es
www.leycabus.com



Vam iniciar la nostra activitat en 1962. Durant aquests 
anys, la base del nostre creixement ha estat la incorpo-
ració constant de vehicles d`última generació, confor-
me als últims avanços en seguretat i confort.
Actualment, disposem d`una flota moderna i versàtil 
de més de 30 autocars, amb una àmplia gamma de ca-
pacitats i una mitjana d`antiguitat inferior als 4, 5 anys.
Ens encarreguem de tota la organització de la logística 
de transport per a les reunions i per clubs I entitats 
esportives. 
A Serrat Bus apostem per la formació contínua i la pre-
paració del nostre equip com un valor indispensable 
per a oferir un servei de qualitat.

Avda. Arrahona 24-26 
08210 08210 Barberà del Vallès. Barcelona
Tel.: 902322250 • E-mail: info@serratbus.com
www.serratbus.com

SERVEIS COMPLEMENTARIS
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Serrat Bus Autocars Sant Martí

Amb mes de 50 anys d’experiència en el sector del 
transport de viatgers, Autocars Sant Martí te com ob-
jectiu satisfer les necessitats dels nostres clients, do-
nant una resposta eficaç a les demandes dels mercats 
nacional i internacional.
Disposem de una moderna flota equipada amb els més 
avançats sistemes de seguretat i confort, conduïda per 
experts professionals,per donar solució eficaç a qual-
sevol operativa de  reunions i esdeveniments, entitats 
esportives i ajustada a qualsevol necessitat.
També oferim autocars adaptats amb plataforma ele-
vadora per al trasllat de personal amb mobilitat redu-
ïda.

Juan de la Cierva, 50
082010 Barberà del Vallès. Barcelona
Tel.: 936921935 • E-mail: autocars@santmarti.es 
www.santmarti.es



L’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos és 
el servei que la Universitat Autònoma de Barcelona 
posa a la disposició de les institucions, clubs, agències 
i organitzadors d’activitats esportives, per tal de coor-
dinar els diversos serveis del campus que aquests ne-
cessiten quan hi organitzen les seves activitats i també 
per gestionar les reserves: instal·lacions esportives, 
allotjament en l’hotel o els apartaments, restauració i 
altres.

Vila Universitària. Campus de la UAB. 08193 Bellaterra
Tel.: 93 581 74 01
E-mail: agencia.promocio@uab.cat 
www.uabcampus.cat

SERVEIS COMPLEMENTARIS
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Agencia de Promoció d’Activitats 
i de Congressos de la UAB (APAC)

SOLFESA, S.A.
Produccións i Espectacles

Solfesa és una productora amb més de 30 anys d’ex-
periència en l’organització i assistència en esdeveni-
ments, convencions, congressos, incentius i en la re-
presentació d’espectacles, estant present en els espais 
més emblemàtics de Barcelona. 
Estan especialitzats en realitzar produccions tècniques 
amb material, logística i personal propi, i en crear pro-
duccions artístiques amb espectacles exclusius. La seva 
missió és garantir l’èxit dels vostres projectes, aportant 
solucions integrals, i gestionats amb professionalitat, 
creativitat i disseny. Us ajudaran a definir i transmetre 
les idees que giraran entorn a tots els elements de l’es-
deveniment per convertir-lo en una celebració única i 
personalitzada.

Carrer Bernat Metge, 146. 08205 Sabadell
Tel.: 93 720 55 85 - 620 221 647
E-mail: solfesa@solfesa.es 
www.solfesa.es



Geoland Vacaciones és un touroperador emissor i re-
ceptiu de viatges, posem a la seva disposició la més 
amplia oferta de serveis receptius amb el valor afegit 
que proporciona la experiència i el bon coneixement 
dels diferents destins dels nostres professionals.
Acollim les necessitats dels viatgers dels diferents 
mercats internacionals que escullen el nostre país com 
a destí per fer turisme o realitzar activitats professio-
nals, culturals o esportives.
La nostra oferta està dirigida a la gestió de propostes 
personalitzades tant individuals o per a grups. El ser-
vei dels nostres professionals i una amplia cartera de 
productes i serveis turístics a Espanya i Catalunya, és la 
millor garantia pel compliment de les expectatives i la 
satisfacció dels nostres clients. Les nostres propostes 
estan en contínua adaptació a les necessitats canviants 
dels mercats internacionals.

Carrer Mas Baiona, 50. 08202 Sabadell, Barcelona 
Tel.: +34 93 747 85 15
booking@geoland.info
http://www.geolandvacaciones.com
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Geoland Vacaciones ZD Zona Desarrollo
Organització d’esdeveniments i producció audiovisual

El nostre background en l’organització d’esdeveni-
ments ens ha fet créixer com a especialistes a disse-
nyar i implementar experiències diverses que aportin 
un valor afegit a les empreses, organitzacions, a les 
seves marques, als seus productes i als seus clients. 
 
En Zona Desarrollo l’oferim una solució innovadora i in-
tegral per a l’organització d’esdeveniments de qualse-
vol tipus, ja siguin esdeveniments corporatius, experi-
ències motivacionals, team-building, etc.

El nostre jove i modern equip dedicat al món de la pro-
ducció audiovisual, te com  objectiu és donar sempre el 
millor servei, utilitzant a tot moment, tecnologia i pro-
ductes d’última generació. Hem de ser originals i veure 
les coses d’una manera creativa i diferent a la resta.

Carrer Mas Baiona, 50. 08202 Sabadell, Barcelona 
Tel.: 937 450 601
info@zonadesarrollo.com
www.zonadesarrollo.com



El Centre d’Alt Rendiment esportiu de Sant Cugat del 
Vallès posa a disposició de les empreses i entitats els 
seus espais per poder dur a terme diferents activitats 
dins d’un ambient distintiu i d’elit. Rodejats d’esport 
d’alt rendiment, oferim una gran quantitat d’espais es-
portius amb capacitat per adaptar-se a qualsevol tipus 
d’esdeveniment
Al CAR treballem per a complir somnis; ens agrada in-
novar i fer possible l’impossible, superar-nos i arribar 
més lluny. Comptem amb un grup de professionals que 
dissenyen, assessoren i orienten sobre cadascuna de 
les activitats i opcions que ofereixen els diferents es-
pais.
Els valors units a l’esport d’alt rendiment i al desenvo-
lupament i èxit empresarial, situen el Centre com un 
espai idoni per a la celebració d’esdeveniments amb 
sentiment de superació, sacrifici i esforç. L’esport forma 
part de la nostra identitat i així ho volem transmetre.

Avinguda Alcalde Barnils, 3. 08174 Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 93 589 15 72
E-mail: oac@car.edu
Web: www.car.edu

SERVEIS COMPLEMENTARIS

126

CAR EVENTS
(Centre d’Alt Rendiment esportiu de Sant Cugat)





INFORMACIÓ I CONTACTE

Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Carretera N-150, Km 15 | 08227 - Terrassa

Tel. 93 727 35 34 • info@turismevallesoccidental.cat

www.visitvalles.cat

CONSORCI DE TURISME
DEL VALLÈS OCCIDENTAL


