
Un espai singular 
per a esdeveniments 
únics

Sant Pau
Recinte Modernista





El Pavelló de l’Administració, 
l’edifici principal del conjunt 
arquitectònic projectat per Lluís 
Domènech i Montaner, acull diferents 
sales d’ús polivalent que conjuguen 
funcionalitat, bellesa i història 
per fer possibles les millors
experiències. 

Auditoris per a convencions, 
espais patrimonials per a banquets, 
amplis jardins per organitzar-hi 
esdeveniments exclusius o localitzar-hi 
sessions fotogràfiques i produccions 
audiovisuals... Sant Pau és una ciutat 
dins la ciutat idònia per fer realitat 
qualsevol projecte. 

Un antic hospital, 
una joia modernista

El Recinte Modernista de Sant Pau, 
declarat Patrimoni Mundial per 
la UNESCO l’any 1997, posa a la 
disposició d’empreses i institucions 
un conjunt d’espais interiors i exteriors 
per a la celebració d’actes 
i esdeveniments corporatius. 



Auditoris

Espais polivalents

Sales de reunió i jardins

Els nostres espais Sala Pau Gil

Sala Francesc Cambó

Sala Lluís Domènech i Montaner

Sala Hipòstila

Espai 1902

Espais de reunió

Sala de juntes

Espais exteriors 





Un espai singular 
per a esdeveniments únics





Sala Pau Gil

245 190 m² Conferència 65 Escola40 Taula en U







Planta 1. Pavelló de l’Administració

Equipament 
audiovisual

Superfície Capacitat 

Projector

Pantalla per a projecció de 6 x 4,5 m 

3 monitors de taula per a la visualització 
del contingut per als conferenciants

Faristol amb micròfon

Captació d’imatges amb càmeres HD

Equipament per a traducció simultània 
sense fils (receptors, intèrprets 
i tècnics no inclosos)

Microfonia fixa i sense fils : 
2 micròfons de solapa, 2 micròfons de mà, 
1 de faristol, 6 de taula

Il·luminació bàsica d’escenari

Sala Pau Gil

És un dels dos auditori del Recinte 
Modernista de Sant Pau. Situada a l’ala 
oest del Pavelló de l’Administració, la 
Sala Pau Gil està estructurada en dues 
alçades i permet acollir tot tipus de 
presentacions i conferències. Gràcies 
a la versatilitat de l’espai, el muntatge 
i el mobiliari es poden adaptar als 
requeriments de cada esdeveniment.  
 La sala destaca, especialment, per 
la riquesa cromàtica del sostre, que 
descansa sobre dues columnes de 
gran majestuositat. A més, l’espai està 
connectat directament amb el vestíbul 
principal de l’edifici a través d’una 
lluminosa galeria amb grans finestrals. 

Total:
245 m² 

Planta 1: 
168 m² 

Amfiteatre: 
77 m² 

Conferència: 
190 persones

Taula en U: 
40 persones

Format escola: 
65 persones



Sala Francesc Cambó

245 190 m² Conferència 65 Escola40 Taula en U







Equipament 
audiovisual

Superfície Capacitat Sala Francesc Cambó 

Projector

Pantalla per a projecció de 6 x 4,5 m 
3 monitors de taula per a 
la visualització del contingut 
per als conferenciants

Faristol amb micròfon

Captació d’imatges amb càmeres HD

Equipament per a traducció simultània 
sense fils (receptors, intèrprets i 
tècnics no inclosos)

Microfonia fixa i sense fils: 
2 micròfons de solapa, 2 micròfons de mà, 
1 de faristol, 6 de taula

Il·luminació bàsica d’escenari

Total: 
245 m²

Planta 1: 
168 m² 

 

Amfiteatre: 
77 m²

Conferència: 
190 persones

Taula en U: 
40 persones

Format escola: 
65 persones

La Sala Francesc Cambó és l’altre 
auditori del Pavelló de l’Administració. 
Situat a l’ala est de l’edifici, és un 
modern i funcional espai que destaca 
per la monumentalitat que confereix la 
seva alçada i el gran valor artístic del 
sostre, d’inspiració mossàrab. 
 L’absència de mobiliari fixe facilita 
l’adaptació dels muntatges a les 
necessitats de cada esdeveniment i al 
nombre d’assistents previstos. 
 L’accés a la sala es fa a través 
d’una galeria envidrada amb vistes 
sobre l’entrada principal del Recinte 
Modernista. 

Planta 1. Pavelló de l’Administració



Sala Lluís Domènech 
i Montaner

270 m² 200 Còctel 120 Banquet130 Conferència







Equipament 
audiovisual

Superfície Capacitat Sala Domènech i Montaner

Vídeo de projecció de gran format 
(imatge única) o dues pantalles de 
plasma de 60” 

Pantalla de projecció de 400x300 cm 
Matrius d’àudio i vídeo i amb connexió 
a taules de mescles 

Equipament per a traducció 
simultània sense fils (receptors, 
intèrprets i tècnics no inclosos) 

Microfonia fixa i sense fils 

Sala: 
170 m²

Prevestíbul: 
100 m² 

 

Conferència: 
130 persones

Còctel: 
200 persones

Banquet: 
120 persones

La Sala Lluís Domènech i Montaner 
és un dels espais de major riquesa 
artística del Pavelló de l’Administració. 
La decoració de l’estança combina l’ús 
dels més variats materials constructius 
i tècniques artesanals, com a mostra 
de l’art total modernista. 
 Situada a la primera planta de 
l’edifici, des de l’estança es gaudeix 
d’una visió privilegiada de tot el Recinte 
Modernista. L’espai compta, a més, 
amb un vestíbul des del qual s’obté una 
panoràmica envejable sobre l’Avinguda 
Gaudí i el temple de la Sagrada Família. 
 L’encant d’aquest emplaçament el fa 
idoni per a qualsevol esdeveniment de 
capvespre, que permet el privilegi de 
viure Sant Pau amb l’última llum del dia 
i la màgia de la nit.  
 Espai disponible fora de l’horari 
de visites. Planta 2. Pavelló de l’Administració



Sala Hipòstila

465 m² 300 Còctel 230 Banquet







Superfície Capacitat Sala Hipòstila

La seva polivalència permet fer-hi tota 
varietat de muntatges: còctels, sopars, 
presentacions, exposicions i altre 
tipus d’esdeveniments. A més, 
l’espai disposa de dues sales 
annexes que faciliten l’ampliació 
de l’aforament per adaptar-se 
a les necessitats de cada ocasió.

Sala:
465 m²

 

Còctel: 
300 persones

Banquet: 
230 persones

El maó i la ceràmica són els principals 
elements constructius d’aquest 
espai, el de majors dimensions del 
Pavelló de l’Administració. La Sala 
Hipòstila és de fàcil accés des del 
vestíbul principal de l’edifici. A més, 
té connexió directa amb els túnels, 
des d’on es pot anar còmodament als 
jardins del Recinte Modernista.
 

Planta -1. Pavelló de l’Administració



Espai 1902

147 m² 120 Còctel 90 Banquet







Superfície Capacitat Espai 1902

La polivalència d’aquest espai diàfan 
permet adaptar-lo a qualsevol 
format d’esdeveniment. A més, 
disposa de serveis d’ús exclusiu i 
entrada privativa amb vistes sobre 
la façana principal del Pavelló de 
l’Administració: un espai únic amb 
ubicació privilegiada dins del Recinte 
Modernista de Sant Pau. 

Sala:
147 m²

 

Còctel: 
120 persones

Banquet: 
90 persones

Versatilitat i connexió amb 
l’exterior: aquestes són dues de 
les característiques principals de 
l’Espai 1902. Aquesta sala disposa de 
terrassa privada i és l’emplaçament 
ideal per acollir muntatges que 
combinin interior i exterior.  

Planta -1. Pavelló de l’Administració



Espais de reunió 

90m² 70 Conferència 60 Banquet 35 Escola30 Taula en U







Capacitat  Espais de reunió

6 sales 
de 45 m²
 

2 sales 
de 90 m²
 

Conferència: 35 p
 

Taula en U: 16 p
 

Banquet: 30 p
 

Format escola: 15 p

Conferència: 70 p
 

Taula en U: 30 p
 

Banquet: 60 p
 

Format escola: 35 p

Possibilitat de dividir 
la sala en dos espais 
de 45 m²

Conjunt de 8 sales amb capacitat per 
a entre 35 i 70 persones. Es tracta 
d’espais modulars i polivalents que 
s’adapten fàcilment a les necessitats 
dels usuaris, podent augmentar, 
en alguns casos, la seva superfície. 
L’estructura d’aquestes sales les 
fa idònies per a la celebració de 
reunions corporatives, seminaris, 
cursos i altres actes de petit format.

Pavelló de l’Administració. 
Plantes -1, 1 i 2. 

Equipament 
audiovisual

Pantalla de plasma de 60”

Ordinador de sala 

Connexió a Internet per cable i WIFI 



Sala de juntes

109 25 m² 







Superfície Capacitat Sala de juntes

109 m²
 

 

20 personesUbicada a la part superior de 
l’Administració, gaudeix d’unes 
magnífiques vistes sobre la Sala 
Domènech i Montaner. 
 L’espai està especialment pensat 
per a l’organització de reunions 
exclusives de petit format. Destaca 
per la decoració de mosaics ceràmics 
de gran valor artístic i els sostres de 
gran majestuositat.  

Pavelló de l’Administració. Planta 3 

Equipament 

Pantalla de plasma de 90” 
 

Altaveus 
 

Ordinador 



Espais exteriors

4000 m² 







Superfície útil Espais exteriors

Jardi nord: 2.000 m²
 

Jardi sud : 2.000 m²
 

Consulteu capacitats 
en funció del muntatge 

Sant Pau també destaca per la 
bellesa i extensió del seu espai 
exterior. Projectat originalment com 
una ciutat-jardí, els pavellons del 
Recinte Modernista estan envoltats 
de zones verdes.
 Del conjunt de jardins que envolten 
els edificis es distingeixen dues 
àrees: la zona nord, amb vistes 
sobre l’antiga Casa d’Operacions i el 
Convent,  i la zona sud, acotada pel 
Pavelló de l’Administració i la façana 
principal dels antics quiròfans. 

Aquestes dues zones diferenciades 
permeten acollir tot tipus 
d’esdeveniments a l’aire lliure, 
gaudint d’una visió única del conjunt 
modernista.  
 L’accés al jardí es realitza des 
del vestíbul principal del Pavelló de 
l’Administració. 





Sant Pau
Recinte Modernista
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El Recinte Modernista de Sant Pau 
es troba en un punt estratègic 
de la ciutat de Barcelona. 
Ubicat a tan sols 800 metres 
de la Sagrada Família, 
compta amb unes connexions 
de transport excel·lents.  

C. Sant Antoni Maria Claret, 167 
08025 Barcelona 
93 553 78 06

 

events@fundaciosantpau.cat  
www.santpau.barcelona

 

Metro: Sant Pau | Dos de Maig (L5)  
Bus: H8, 19, 47, 117, 192 


