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MACBA 

Presentació	
del Museu

El MACBA està situat a pocs minuts de les Rambles, 

el Passeig de Gràcia i el Barri Gòtic. Un veritable 

icona de Barcelona, que ofereix 18.000 m2 al nucli 

històric de la ciutat per a celebracions úniques, 

envoltades del millor art contemporani internacional.	!
Les seves instal·lacions comprenen des de l’Edifici 

Meier, 15.000 m2 d’amplis espais diàfans de radical 

modernitat, fins al complex gòtic del Convent dels 

Àngels, un suggestiu entorn rescatat del patrimoni 

històric. Al centre s’hi obre la plaça dels Àngels,	
un autèntic fòrum d’activitats a l’aire lliure per 	
als barcelonins.



Espais	

a la carta
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La diversitat d’espais integrats al MACBA permet 

adaptar-se a tota mena d’esdeveniments i formats: 

còctels, sopars de gala, presentacions de marca, 

desfilades de moda, rodatges o sessions de fotos. 

Gairebé tots els espais disposen d’accés directe i 

independent. La seva versatilitat facilita la creació 

d’escenografies singulars, i fins i tot viatjar en el temps 

entre la Barcelona gòtica i la més contemporània.	!
A més de desenvolupar-se en un marc exclusiu, tots 

els esdeveniments poden complementar-se amb una 

Visita a la carta –visites privades a les exposicions del 

Museu dissenyades a mida de cada client–, així com 

un marxandatge personalitzat.	!
El MACBA també disposa d’espais funcionals per a 

reunions de negocis, rodes de premsa i convencions. 

Posem a disposició dels nostres clients el nostre 

know-how perquè l’esdeveniment sigui un èxit.

Espais	
a la carta 

MACBA 
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Meier

Convent

Edifici Meier

L’edifici dissenyat per Richard Meier, inaugurat el 

1995, és una imponent tela en blanc per a qualsevol 

esdeveniment que es vulgui destacar per la seva 

modernitat i elegància. Versàtil i lluminós, és l’únic 

enclavament d’aquestes característiques al centre 

de la ciutat. Un marc radicalment contemporani al 

cor del passat urbà.

MACBA 
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L’Atri, una forma rectangular de triple 

alçada on es relacionen totes les plantes 

públiques de l’edifici, és l’espai més 

emblemàtic de l’edifici Meier. La seva 

alçada permet gaudir de la bellesa del 

conjunt. Agosarat, majestuós i amb 

un punt futurista, és l’espai ideal per a 

sopars i còctels de gala, presentacions, 

desfilades de moda, espots publicitaris, 

sessions fotogràfiques i altres 

esdeveniments de gran format.

500 600 300 250

Meier

Convent

Atri

MACBA: Espais a la carta  >  Edifici Meier
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85 80 30

Meier

Convent

Terrassa	

Meier

La Terrassa Meier és un mirador privilegiat 

sobre la pintoresca plaça dels Àngels.	
Un racó selecte per gaudir de l’ambient 

barceloní a la fresca, d’accés exclusiu des 

de la passarel·la interior del Museu.

MACBA: Espais a la carta  >  Edifici Meier
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200 200

Meier

Convent

L’Auditori Meier, amb accés independent 

des de la plaça de Joan Coromines, 

constitueix un cèntric lloc de trobada, 

idoni per a presentacions de producte, 

seminaris, conferències, convencions, 

showrooms, projeccions de cinema	
i altres activitats. Amb equipament 

tecnològic d’última generació, permet 

múltiples configuracions segons la 

tipologia de cada acte.

Auditori	
Meier

MACBA: Espais a la carta  >  Edifici Meier
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Arquitectura neta i funcionalitat 

caracteritzen l’Aula 0, un espai polivalent 

dotat dels mitjans tècnics més avançats. 

Amb accés propi des de la plaça de Joan 

Coromines, és idoni per a rodes de 

premsa, reunions d’empresa, sessions 	
de treball, cursos, seminaris i altres 

activitats de petit format.

75 80 30 50

Meier

Convent

Aula 0

MACBA: Espais a la carta  >  Edifici Meier
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Meier

Convent

Convent	
Dels Angels

Edifici del segle XVI de traçat gòtic, amb una 

intensa i rica història, el Convent dels Àngels 

va ser objecte d’una respectuosa remodelació 

a càrrec dels arquitectes Lluís Clotet i Ignacio	
Aparicio. Integrat en el patrimoni històric de 

Barcelona, inclou diverses dependències, 

algunes de les quals es compten entre els 

exemples més bells de l’arquitectura gòtica 	
de la ciutat.

MACBA 
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Meier

Convent

Una incursió en el passat de la mà de	
la més estricta contemporaneïtat. La 

Capella gòtica del Convent dels Àngels 

aporta el seu misteri secular als espais del 

MACBA. Integrada en el patrimoni històric 

de Barcelona, sorprèn el visitant i l’enlluerna 

amb la seva sòbria bellesa, com un tresor 

amagat enmig de la ciutat. És el marc més 

exclusiu per a la celebració d’esdeveniments 

que busquin un entorn diferent.

Capella

380 350 180 250

MACBA: Espais a la carta  >  Convent dels Angels
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220 110 50 80

Meier

Convent

Fòrum

L’Espai Fòrum és una petita nau de 

tradició gòtica que destaca pel sostre de 

volta i les mènsules decorades. Acollidor i 

distingit, té les dimensions adequades 

per a trobades, presentacions de 

producte i rodes de premsa que vulguin 

un entorn més íntim. Proximitat amb 

classe per a celebracions de petit format.

MACBA: Espais a la carta  >  Convent dels Angels
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Agermanada amb la Capella, la Sala Gran 

té l’avantatge del seu accés directe a la 

terrassa i les vistes a l’exterior.	
La lleugeresa del vidre es combina amb la 

solidesa de les voltes i els murs de pedra 

per crear un espai mixt, on el pes de la 

tradició enllaça amb la ciutat 

contemporània sense perdre el seu 

caràcter màgic i seductor.

320 300 170 250

Meier

Convent

Sala Gran

MACBA: Espais a la carta  >  Convent dels Angels
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300 150 80

Meier

Convent

Terrassa	
del Convent

Connectada amb la Sala Gran, la Terrassa 

del Convent dels Àngels és un espai 

recuperat del passat i dissenyat amb 

materials naturals. Un chill-out per reposar 

i conversar tranquil·lament, en un escenari 

perfecte per relaxar-se al final del dia.

MACBA: Espais a la carta  >  Convent dels Angels
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270 150

Meier

Convent

Situat a la primera planta de l’antic 

convent, amb vistes a la plaça dels 

Àngels i la plaça de les Caramelles, és un 

espai complementari per a actes de 

format molt variat. Funcional i altament 

adaptable, conserva la calidesa de la 

seva llarga història. Disposa d’un complet 

equipament tècnic.

Auditori	
del Convent 

MACBA: Espais a la carta  >  Convent dels Angels
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MACBA: Espais a la carta  >  Tarifes lloguer d’espais 2020

Meier

Convent

Tarifes lloguer d’espais 
2020

21% d'IVA (no inclòs)	
Dades addicionals:	
Dia muntatge: 50% de descompte sobre el lloguer 

de l'espai (despeses no incloses)	
Tarifa reduïda: restringit a entitats sense ànim de 

lucre. Per a més informació espais@macba.cat 	
!
Les capacitats reflectides són orientatives i poden 

variar en funció del projecte presentat.

Espais Edifici Meier Tarifa

Atri (tots els dies excepte dimarts no festius) 6.900 €

Atri (dimarts no festius) 7.900 €

Terrassa Meier 2.400 €

Auditori Meier (jornada completa) 2.800 €

Auditori Meier (1/2 jornada) 2.000 €

Aula 0 800 €

Espais Convent dels Àngels Tarifa

Capella MACBA (jornada completa) 6.900 €

Capella MACBA (a partir de les 15 h) 5.600 €

Forum 2.000 €

Sala Gran 4.800 €

Terrassa Convent 1.500 €

Auditori Convent (jornada completa) 2.000 €

Auditori Convent (1/2 jornada) 1.600 €

mailto:espais@macba.cat
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MACBA 

Visites a la carta

L’edifici dissenyat per Richard Meier, inaugurat el 

1995, és una imponent tela en blanc per a qualsevol 

esdeveniment que es vulgui destacar per la seva 

modernitat i elegància. Versàtil i lluminós, és l’únic 

enclavament d’aquestes característiques al centre 

de la ciutat. Un marc radicalment contemporani al 

cor del passat urbà.
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Visiteu les exposicions en curs que vulgueu de la mà d’un 

expert que us n’explicarà la història i els detalls. Descobriu 

els conflictes i les passions que s’amaguen darrere una obra, 

exploreu els lligams de l’art amb la música, el cinema i el 

teatre, aprofundiu en artistes que us interessin especialment 

o en temàtiques que us toquin de prop… Aquesta visita us 

anirà obrint les portes de l’art amb les claus que vosaltres 

mateixos proposeu.  
 
Oferim la possibilitat d’acabar la visita tot prenent una copa 

de vi en un dels espais del museu, com la nostra terrassa 

privada. A més a més podeu escollir, com a record de 

l’experiència, emportar-vos un objecte artístic personalitzat 

o un catàleg d’alguna de les exposicions en curs.* 
 
· Nombre de persones/grup: 25 
· Durada de la visita: 90 min  
· Idiomes: català, castellà, francès i anglès  
· Disponibilitat: laborables d’11 a 19.30 h (excepte dimarts); 

dissabtes de 10 a 20 h; diumenges i festius de 10 a 15 h 
· Preu: 15 € per pax (d’1 a 16 pax el preu serà de 240 €; a 

partir de 17 pax, serà de 15 € per persona)	!
* El preu de la copa, del catàleg o producte artístic 
personalitzat no està inclòs i es concretarà segons 
necessitats.

MACBA: Visites a la carta  

Visites a les 
exposicions en curs 
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Us convidem a conèixer a fons la Col·lecció MACBA a partir 

d’una visita a l’exposició en curs. Us explicarem com 

funciona el museu, el procés de compra d’una obra d’art i 

els actors que intervenen en el manteniment de la 

Col·lecció, entre d’altres aspectes.  
 
Com a cloenda, la visita es pot completar amb una copa de 

vi a la terrassa de la planta 1, un mirador privilegiat sobre la 

Plaça dels Àngels, ideal per gaudir de l’ambient barceloní a 

l’aire lliure. També hi ha la possibilitat d’obsequiar els 

assistents amb un catàleg de la Col·lecció MACBA com a 

record.*	
!
· Nombre de persones/grup: 25  
· Durada de la visita: 90 min 
· Idiomes: català, castellà, francès i anglès 
· Disponibilitat: laborables d’11 a 19.30 h (excepte dimarts); 

dissabtes de 10 a 20 h; diumenges i festius de 10 a 15 h 
· Preu: 20 € per pax (d’1 a 16 pax el preu serà de 350 €; a 

partir de 17 pax, serà de 20 € per persona)	
!
* El preu de la copa, del catàleg o producte artístic 
personalitzat no està inclòs i es concretarà segons 
necessitats.

MACBA: Visites a la carta  

Visites a la 
Col·lecció
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Proposem un nou tipus de visites per apropar l’art 

contemporani al públic i resoldre d’una manera 

participativa i col·lectiva els interrogants que genera. A 

través d’un conjunt d’accions que s’organitzen a les sales 

del museu, el públic podrà descobrir diversos conceptes 

clau en les pràctiques artístiques contemporànies, deixant 

de banda el rol d’espectador i assumint el de participant. 
 
Oferim una experiència única per a grups reduïts i amb 

valor afegit, que es pot complementar, si es desitja, amb 

una copa de vi en un dels espais exclusius del museu. 

També hi ha la possibilitat d’obsequiar els assistents amb 

un objecte artístic personalitzat o un catàleg com a record 

de l’experiència.* 
 
· Nombre de persones/grup: 25  
· Durada de la visita: 90 min 
· Idiomes: català, castellà, francès i anglès 
· Disponibilitat: laborables d’11 a 19.30 h (excepte dimarts); 

dissabtes de 10 a 20 h; diumenges i festius de 10 a 15 h 
· Preu: 25 € per pax (d’1 a 16 pax el preu serà de 400 €; a 

partir de 17 pax, serà de 25 € per persona) 	

 
* El preu de la copa, del catàleg o producte artístic 
personalitzat no està inclòs i es concretarà segons 
necessitats.

MACBA: Visites a la carta  

Visites	
amb Artistes
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Imagineu-vos que teniu el Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona per a vosaltres sols! 	
Doncs això és exactament el que us oferim. Fora de l’horari 

habitual del museu, us proposem una visita guiada 

totalment personalitzada segons el programa actual 

d’exposicions i els vostres interessos. 
 
Realitzada per un historiador de l’art o un artista, el 

pressupost final dependrà dels requisits que tingueu, com 

l’horari, el nombre de persones, l’idioma i els serveis de 

necessitats extres. Com totes les Visites a la carta, aquesta 

experiència es pot complementar amb un refrigeri o la 

possibilitat d’emportar-se un record personalitzat.  

Contacte: podeu contactar amb nosaltres als telèfons 93 

481 33 51 / 93 481 79 28 o a espais@macba.cat 

MACBA: Visites a la carta  

Visita 
Exclusiva

mailto:espais@macba.cat
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MACBA 

Marxandatge	
a la carta

Com a valor afegit a l’esdeveniment 

o Visita a la carta, des del MACBA	
us oferim la possibilitat de personalitzar un 

objecte o catàleg d'exposició́ per 

obsequiar els assistents. Disposem d’una 

amplia selecció́ d’objectes i gadgets,  i 

estem  

oberts a noves propostes d’acord amb les 

necessitats i els requeriments de cada 

client.	



MACBA 

Equip i contacte

Georgina Filomeno 

934 817 928 !
Andrea Muriano 

934 813 351	!!
espais@macba.cat	
www.macba.cat	!!
Plaça dels Àngels 1	
08001 Barcelona
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Moltes Gràcies


