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La Costa Brava i el Pirineu
de Girona: reunions i congressos 
per recordar
«Recordem allò que ens ha emocionat»

la Costa Brava i el Pirineu de Girona reuneixen els 
elements necessaris per crear experiències,  
connectar persones i compartir emocions.

les comarques gironines disposen de centres  
congressuals polivalents, establiments hotelers, 
espais singulars i empreses turístiques que ofereixen 
tots els serveis necessaris per a l’organització d’esde-
veniments empresarials, convencions i congressos 
científics. 

Però, a més d’aquestes poblacions, a la Costa Brava 
i el Pirineu de Girona es pot gaudir d’un entorn 
incomparable on es combinen paisatges excep- 
cionals de mar i muntanya que estan a menys 
d’una hora de trajecte entre si. un territori que 
destaca per la seva gastronomia tradicional i 
innovadora i pel seu patrimoni històric i cultural. en 
definitiva, tot un conjunt d’experiències genuïnes 
que representen uns incentius excel·lents. 

tenen mar i muntanya
en un radi de menys d’una hora

LES COMARQUES 
GIRONINES

EL
CELLER DE 
CAN ROCA

1,4 MILIONS

16

El CBGCB ofereix als organitzadors de congressos els serveis següents:

assessorament imparcial i gratuït en l’elecció 
de la millor localització per a la celebració del 
congrés, la jornada professional o l’esdeve-
niment. 

Cerca dels establiments que s’adapten millor  
a les necessitats de l’esdeveniment, així com 
de totes aquelles activitats i els serveis com-
plementaris que s’hi requereixin.

Col·laboració i organització de visites 
d’inspecció.

assessorament en l’organització de programes 
socials per a delegats i acompanyants.

suport en l’elaboració i la presentació de 
candidatures.

Contactes institucionals de l’àmbit local i de 
les empreses privades del sector.

lliurament de material turístic als assistents. 

descomptes i tarifes especials de transport i 
altres serveis.
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el Costa Brava Girona Convention Bureau (CBGCB) 
és el club de turisme de negocis del Patronat de 
turisme Costa Brava Girona, i té el suport de les tres 
cambres de comerç gironines. el CBGCB treballa 
coordinadament amb les entitats i les oficines 
de congressos locals, que hi donen suport, i s’hi 
sumen les més de cent empreses relacionades 
amb el turisme de reunions i esdeveniments de les 
comarques gironines.

en aquesta publicació es presenta la xarxa de vuit 
poblacions gironines que reuneixen les infraes-
tructures i els serveis adients per acollir esdeve-
niments i congressos. en aquesta primera edició 
s’han identificat: Girona, lloret de Mar, roses, olot, 
torroella de Montgrí, sant feliu de Guíxols, Palamós 
i Castell-Platja d’aro.
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Girona Costa 
Brava Aeroport

Barcelona
el Prat

Girona (estació 
TAV-TGV)

Figueres (estació 
TAV-TGV)

1  Girona 12 km 100 km 0 km 40 km

2  Lloret de Mar 27 km 92 km 36 km 78 km

3 Platja d’Aro 32 km 118 km 35 km 82 km

4  Roses 70 km 169 km 60 km 20 km

5  Torroella 45 km 140 km 30 km 35 km

6  Sant Feliu de Guíxols 35 km 110 km 35 km 76 km

7  Olot 65 km 137 km 48 km 39 km

8  Palamós 44 km 129 km 48 km 62 km

Mapa d’accessos i comunicacions

1 2 3 4 5 6 7 8

Distàncies de les poblacions a aeroports i estacions de TGV/AVE

Trens

    Barcelona - Girona: 38 minuts

    Barcelona - Figueres: 52 minuts

    Madrid - Girona: 3.30 hores

    Madrid - Figueres: 3.44 hores

    París - Girona: 5 hores

    París - Figueres: 4.46 hores

Ports

    Roses

    Palamós

    Barcelona 

Aeroports

    Girona Costa Brava

    Barcelona el Prat

0706 Costa Brava Pirineu de Girona congressos   I   Mapa d’accessos i comunicacions   II   Mapa d’accessos i comunicacions   I   Costa Brava Pirineu de Girona congressos      



8 destinacions 
idònies per atraure
les millors idees
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Centres congressuals

Espais singulars

Programes socials

Avantatges per al congressista
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Capacitat hotelera

Categoria Nombre d’establiments Nombre d’habitacions Places hoteleres

5 * 1 74 148

4 * 10 641 1229

3 * 4 234 441

2 * 5 361 730

1 * i altres 29 338 584

TOTAL 49 1648 3.132

Centres congressuals
Palau de Congressos de Girona

Nom sala m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Sala Simfònica (Auditori) 1.088 1.236 - - -

Sala Cambra (Auditori) 445 362 - - -

Sala Petita (Auditori) 148 178 - - -

Sala d’assaig 148 140 100 100 148

Sala de Premsa 78 60 45 - 78

Sala 1 89 90 70 60 90

Sales de 2 a 11 42 36 27 30 40

Sala d’exposicions 450 418 250 450 500

Terrassa 402 - - 300 400

Vestíbul-Foyer 1.005 - - 570 800

01

+34 872 080 709

info@gironacongressos.org 

www.gironacongressos.org

Girona  
Ciutat monumental amb el 
call jueu més ben conservat 
d’Europa. Gastronomia 
reconeguda mundialment. 
Situació estratègica 
privilegiada, a només 37 
minuts de Barcelona i a tan 
sols 30 minuts de la Costa 
Brava. Versatilitat d’espais 
congressuals i àmplia 
experiència acollint congressos 
i reunions. 
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Espais singulars

Centre Cultural de la Mercè

Monestir de Sant Pere de Galligants

Fira de Girona

 m2 Teatre Banquet Còctel

Auditori 300 252 250 290

Sala de Conferències 150 75 - 150

Sala polivalent 191 200 - -

Claustre 400 - - 200

m2 Teatre Banquet Escola Còctel

Nau 702 120 - 100 200

Transsepte 90 75 50 80 100

Claustre 200 100 25 - 100

Sala Polivalent 54 50 35 - 70

Nom espai singular m2 Teatre Banquet Còctel

Casa Masó - - 12 25

Saló de descans del Teatre Municipal 196 150 150 180

Museu del Cinema 75 60 40 70

Pati Museu d’Història dels Jueus 300 100 70 150

Nom Sala m2 Teatre

Nivell I 5.121 -

Nivell II 2.690 -

Sala d’actes 265 200
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Activitats d’oci

Girona iPad Quest

es tracta una visita-competició a la ciutat de Girona 
amb l’ajut d’iPads. la idea és assolir el màxim nom-
bre de punts superant les proves que van sorgint en 
els llocs visitats dins el barri vell de la ciutat.

Girona Cooking Experience

descobriu la gastronomia catalana en viu. Girona 
show Cooking és un espai a punt per oferir qual-
sevol activitat relacionada amb la gastronomia del 
territori, del tradicional «pa amb tomàquet» a la més 
sofisticada proposta d’estrella Michelin. un cuiner 
professional ensenyarà les millors tècniques de la 
cuina catalana i cada participant tindrà l’oportu-
nitat d’aprendre a cuinar diversos plats i, després, 
tastar-los. es tracta d’un deliciós taller formatiu de la 
cultura gastronòmica de Girona.

Running pel barri vell 

activitat dirigida de running pel barri vell de Girona. 
amb aquesta proposta gaudirà de la veritable essèn-
cia d’una terra mil·lenària, del seu menjar, la història 
i la natura. s’ha dissenyat una ruta per anar pel 
barri vell, els camins dels voltants i les muntanyes 
de Girona, tot amb l’ajuda d’un guia experimentat 
que l’assessorarà i el guiarà en qualsevol assumpte 
inesperat que pugui sorgir..

descompte d’un 35 % en els bitllets 
de tren tav i Md

descompte d’un 50 % en l’entrada  
a tots els museus de la ciutat

descompte d’un 10 % a un 20 %  
als comerços del l’eix Comercial  
de Girona 

visites guiades de prospecció de 
la ciutat i de gestió dels espais 
singulars

Wi-fi gratuït al Palau de Congressos 

lliurament de material turístic als 
assistents

Avantatges per 
al congressista

Congressos 
de referència i 
esdeveniments 
celebrats 

iX Congrés internacional d’arxius i 
indústries Culturals iCa (2014)

Xiii Congrés secció d’electrofisiologia i 
arítmies de la seC (2014) 

vi simposi espondilartritis ser (2015)

XXXv Congrés anaPorC (2015)

fòrum Gastronòmic de Girona  
(2009-2015)

fòrum impulsa (2009-2016)

2

1 3

14 I   Girona   I   Costa Brava Pirineu de Girona congressos      



Centres Congressuals

Categoria Nombre d’establiments Nombre d’habitacions Places hoteleres

5 * 4 460 920

4 * 7 1.560 3.120

TOTAL 11 2.020 4.040

02

+34 972 365 788

lloretcb@lloret.org  

www.lloretcb.org

Lloret
de Mar  
Lloret de Mar, ciutat 
cosmopolita i capdavantera 
que manté immutables 
la identitat cultural i les 
tradicions malgrat el pas del 
temps. Combina el vessant 
turístic amb l’organització de 
congressos i convencions a la 
vora del mar.

Capacitat hotelera

Centres congressuals
Palau de Congressos Costa Brava

Nom sala m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Auditori 980 1.000 750 850 1.200

Terrassa 715 840 630 510 800

Sala privada 120 60 40 60 80
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Espais singulars
Jardins de Santa Clotilde

Palau de Congressos Olympic

Ermita de Santa Cristina

Teatre Banquet Còctel

200 80 250

Teatre Banquet Còctel

300 200 400

Montmeló 76 - 60 30 65

Auditorium 605 770 770 370 700

Àtrium 100 110 40 70 90

Àgora 100 110 40 70 90

Coliseum 140 130 56 100 115

Fòrum 140 130 56 100 115

Mícrum 45 40 16 30 45

Mínum 80 75 30 60 80

Tropical (ext.) 4.000 - - 1.000 1.500

Nom sala m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Imperial Park 448 500 200 250 500

Imperial Suites 833 805 600 430 805

Saló Royal 202 200 150 130 200

Saló Palace 228 230 150 170 230

Saló Majestic 184 185 150 130 185

Pèrgola 529 510 210 260 510

Còrsega 35,4 - - - -

Costa Brava 36,75 - - - -

Montecarlo 76 - 60 30 65

Mònaco 76 - 60 30 65

Teatre de Lloret

Nom sala m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Sala gran 370 370 180 300

Sala 1 120 110 50 60 100

Sala 2 62 55 30 30 60

Sala 3 63 55 30 30 60
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Costa Brava Clàssic
aquesta proposta conjumina cultura i natura al 
llarg d’un passeig pel litoral de la Costa Brava  
que s’inicia als jardins de santa Clotilde, seguit d’un 
passeig en vaixell pel litoral rocós i ple de  
penya-segats de lloret de Mar i que finalitza en 
una de les cinc platges principals de lloret de Mar 
amb un dinar o sopar (opcional).

Marxa nòrdica pel camí de ronda i 
descoberta del patrimoni cultural
es tracta de combinar una activitat saludable i 
cardiovascular amb la descoberta d’un entorn 
incomparable com són els boscos i les rutes de 
senderisme de lloret de Mar, especialment del 
camí de ronda, que recorre els més d’11 km de 
costa de la nostra vila.

se’n pot escollir la longitud, la durada i la zona 
del recorregut per tal que sigui apta per a tots els 
públics i les diferents exigències. l’activitat s’inicia 
amb unes breus instruccions sobre la tècnica de 
la marxa nòrdica, i seguidament es proveeix els 
congressistes de tot el material necessari per dur a 
terme el repte.

Activitats d’oci

1

2

3

la ruta també permet visitar alguns dels elements 
del Moll (Museu obert de lloret) com ara el 
Museu del Mar, el castell de sant joan o els jardins 
de santa Clotilde.

El passat indià de Lloret de Mar
«l’any 1914 serà l’any en què Constantí ribalaigua 
arribarà a Cuba. nascut a lloret de Mar, la seva 
inquietud el porta a emigrar a amèrica com tants 
altres lloretencs. d’aquests, molts van tornar sent 
indians rics, d’altres van deixar les seves il·lusions 
en terres caribenyes i alguns, entre ells Constantí, 
es van quedar a Cuba, presos per sempre de la 
dolçor del Carib, on va fer història i on va compartir 
amistat amb el gran ernest Hemingway». Per mitjà 
del daiquiri, i de la mà d’un dels nostres coctelers 
més reconeguts, introduirem els congressistes en 
el passat indià de la nostra vila.

aquest taller conjuga cultura, història i diversió i 
es pot realitzar en qualsevol dels nostres espais 
singulars, amb vistes al mar, al mateix centre 
congressual, a l’hotel o on l’organitzador consideri 
més adient.

visita guiada als jardins de santa 
Clotilde o al Museu del Mar

Marxandatge per a la sala de reunió

informació de lloret de Mar per 
a cada assistent (mapa i guia de 
patrimoni cultural)

Benvinguda i representació 
institucional per part de les 
autoritats locals

Avantatges per 
al congressista

Congressos 
de referència i 
esdeveniments 
celebrats 

Congrés Mundial de Blocaires de 
viatges (tBeX) (2015)

jornades Científiques de tècnics 
superiors sanitaris (2013 i 2015)

Congrés de la societat Catalana 
d’angiologia i Cirurgia Cardiovascular i 
endovascular (2012)

Xviii Congrés nacional Català 
d’urgències i emergències (2011)
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Categoria Nombre d’establiments Nombre d’habitacions Places hoteleres

5 * 2 123 254

4 * 7 797 1.594

3 * 12 950 1.900

2 * i 1* 5 386 772

TOTAL 26 2.256 4.520

03

+34 972 817 179

turisme@platjadaro.com   

www.platjadaro.com 

Castell-Platja d’Aro, gràcies 
a la seva situació geogràfica, 
a la vora del mar i propera 
als principals eixos de 
comunicació, així com als 
comerços, l’oferta d’oci i 
els serveis turístics de què 
disposa, és un indret molt 
atractiu per a la celebració de 
congressos i convencions.

Platja d’Aro  
(Castell d’Aro - S’Agaró)  

Capacitat hotelera
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Activitats d’oci

Visita guiada al Camí de Ronda de 
S’Agaró

Gaudirem d’una visita guiada, en la qual descobri-
rem els inicis, la història i les pel·lícules que es van 
rodar en l’únic camí de ronda urbanitzat de la Costa 
Brava i declarat Bé Cultural d’interès nacional.

1 2

Visita guiada al Camí de Ronda  
de Platja d’Aro i vil·la romana de 
Pla de Palol

a través d’aquest feréstec camí de ronda, descobri-
rem les cales de Platja d’aro, que ens portaran a les 
ruïnes de la vil·la romana, i ens submergirem en les 
arrels de la història d’aquestes contrades.

Centres congressuals
Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro

Nom sala m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Central 1.200 1.200 500 600 1.000

A 160 600 150 200 300

B 160 600 150 200 300

C 160 600 150 200 300

1 40 200 100 60 100

2 40 200 100 60 100

Gratuïtat en les visites guiades

Avantatges per 
al congressista

Congressos 
de referència i 
esdeveniments 
celebrats 

dia del voluntariat en Protecció Civil 
(2015)

jornades de Classificació Campionat 
de sardanes de Punts lliures (2013)

jornades d’intercanvi d’experiències 
educatives en trastorns de l’espectre 
autista (2013)

dance festival. Campionat 
internacional de Balls de saló 
(anualment des del 1999)
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Categoria Nombre d’establiments Nombre d’habitacions Places hoteleres

5 * 1 29 58

4 * 5 586 1.172

3 * 15 1.904 3.808

2 * 7 304 608

1 * i altres 18 662 1.324

TOTAL 46 3.485 6.970

04

+34 972 257 331

turisme@roses.cat    

www.visit.roses.cat  

Roses, envoltada per 
nombroses cales i pels 
Parcs Naturals del Cap de 
Creus i dels Aiguamolls de 
l’Empordà, és la ciutat perfecta 
per a aquells que busquen 
impregnar-se de l’essència 
mediterrània.

Roses

Capacitat hotelera

Palau de Congressos de Roses – Teatre Municipal

Nom sala m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Auditori 383 404 250 300 400

Sala Principal 168 200 100 100 200

Sala de Miralls 114 150 75 100 150

Sala de Vitralls 85 40 20 40

Sala Superior 98 150 100 100 150

Sala Taller 57 70 35

Centres congressuals
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Espais singulars
Espai Cultural La Ciutadella

Castell de la Trinitat

Nom sala m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Pati d’Armes 6.000 3.000 3.000 2.000 4.000

Església de Santa Maria 200 150 150 100 150

Arsenal 150 100 100 60 100

Esplanada del pou 1.500 600 500 400 800

Nom sala m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Terrassa principal 200 150 150 100 150

Activitats d’oci

Sortida en veler

es navega a bord d’un veler seguint les espectacu-
lars cales del Parc natural del Cap de Creus, i hi ha 
l’opció de fer una parada per banyar-se i practicar 
immersió lleugera. també es pot fer un àpat al 
mateix veler.

Visita al port de pesca de Roses  
i subhasta de peix

la visita al port de pesca de roses consisteix a veure 
l’arribada de les barques dels pescadors amb les 
captures que han fet, rebre una explicació sobre els 
mètodes de pesca, tenir accés a la subhasta, etc.

1

2

3

Visita al Wine Family Museum

el Museu de Coll de roses, el Wine family Museum, 
situat a l’antic Celler del Mas, és tota una experi-
ència sensorial. les imatges, les llums i els sons 
ambientals endinsen el visitant en el món del vi i li 
permet d’experimentar un conjunt de sensacions 
i emocions que fan que s’endugui un record es-
pecial de la visita. en acabat, s’hi gaudeix d’un tast 
dels vins de Coll de roses del Celler espelt. es pot 
ampliar l’activitat amb una visita a les vinyes i un 
esmorzar de viticultor a les mateixes vinyes, amb 
un tast de productes locals.

Congressos 
de referència i 
esdeveniments 
celebrats 

festival d’entreteniment digital (2014)

Xviii simposi de la societat Catalana 
d’urologia (2012) 

trobada de la federació francesa 
d’esport universitari (2010)

descomptes del 35 % en els bitllets 
de tren tav i Md

lliurament de material turístic de la 
destinació

visites guiades de prospecció i de 
gestió dels diversos espais

Avantatges per 
al congressista
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Torroella de Montgrí      Costa Brava Pirineu de Girona congressos      

Categoria Nombre d’establiments Nombre d’habitacions Places hoteleres

4 * 3 68 117

3 * 5 398 726

2 * 8 323 670

1 * i altres 5 80 162

TOTAL 20 869 1.675

05

+34 972 755 003

 info@espaiter.cat     

www.espaiter.cat   

Torroella de Montgrí i l’Estartit 
constitueixen l’essència de 
l’Empordà, que es concentra 
en un espai únic, l’Espai Ter, 
garantia d’èxit per a qualsevol 
tipus d’esdeveniment.

Torroella
de Montgrí
– l’Estartit

Capacitat hotelera

Auditori Teatre Espai Ter – Espai de Congressos i d’Esdeveniments

Nom sala Alçada m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Hall/ Vestíbul 7,8 300 400 400 200 500

Sala gran 9,10 700 480 480 500 1500

Sala petita 4,65 157 150 150 100 150

Camerino gran 1 2,60 35 15 15 15 15

Camerino gran 2 2,60 35 15 15 15 15

Camerino petit (x4) 2,60 17 5 5 5 5

Foyer 2,65 42 30 30 30 30

Terrassa 40 30 30 30 30

Centres congressuals
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Espais singulars

Museu de la Mediterrània

el Museu de la Mediterrània, únic a tota la conca d’aquest mar, ofereix una visió del paisatge cultural que ha 
donat nom a una cultura i un estil de vida.

Activitats d’oci

Torroella de Montgrí, mil anys d’història

una passejada ressegueix els mil anys d’història d’aquesta vila singular. es visiten palaus i edificis sin-
gulars, com la seu del Museu de la Mediterrània, Can Quintana, un edifici que es remunta al segle Xv; 
el Palau solterra, seu de la fundació vila Casas; el Palau del Mirador, i cases d’indians com ara la Casa 
Galibern, seu de la fundació Mascort. 

Descoberta de les illes Medes

es fa una passejada en barca des del port de l’estartit fins a les illes Medes, unes illes úniques al litoral català 
per la seva biodiversitat i la seva riquesa subaquàtica. Gràcies als vaixells amb fons panoràmic, es descobreix 
la vida submarina de les illes.

1

2

3

Museu de la Mediterrània 

la visita al Museu de la Mediterrània suposa l’oportunitat d’experimentar de manera interactiva el que 
ofereix el territori proper, ja que permet olorar, escoltar, trepitjar i gaudir el Montgrí, les illes Medes i el 
Baix ter en clau mediterrània.

Gratuïtat en les visites guiades a 
atractius turístics del municipi

entrada gratuïta al Museu de la 
Mediterrània

lliurament de material turístic de la 
destinació

Avantatges per 
al congressista

Congressos 
de referència i 
esdeveniments 
celebrats 

trobada de Penyes de l’empordà i de 
la Catalunya nord (2015)

Premis G! (2013)

Capacitat del Museu de la Mediterrània

Nom sala    m2 Teatre Còctel

Auditori             150 100 -

Aula 120 100 -

Pati 800 300 800
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Categoria Nombre d’establiments Nombre d’habitacions     Places hoteleres

4 * 4 463 914

3 * 5 241 462

2 * 2 79 155

1 * i altres 10 164 328

TOTAL 21 947 1859

06

+34 972 820 051

adl@guixols.cat      

www.visitguixols.com    

Sant Feliu de Guíxols permet 
celebrar reunions i congressos 
envoltats de penya-segats 
trencats per petites cales i de 
l’encant d’espais naturals com 
les Gavarres o el massís de 
l’Ardenya.

Sant Feliu
de Guíxols

Capacitat hotelera

Centres congressuals
Espai de congressos Monestir

Nom sala m2 Teatre Escola Banquet Còctel

Abat Panyelles 130 90 60

Abat Sunyer 50 50 60

Hort del Rector 609 200 300
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Espais singulars
Els Safareigs del Puig

Nom sala Teatre Còctel

Sala 40 40

Els Safareigs 80 80

Sala Petita 10 10

Activitats d’oci

Un dia a la vida d’un monestir

es fa una visita teatralitzada al monestir benedictí de 
sant feliu de Guíxols, en què els assistents es posen 
una capelina per entrar-hi com a monjos novells i 
rebre les explicacions sobre quins seran els horaris, 
els treballs i els espais que a partir d’aquell moment 
formaran part del seu dia a dia.

en el recorregut es visita l’interior de les torres 
romàniques del monestir, l’església, les exposicions 
del museu, etc.

Sopar o tastet monacal

Consisteix en un sopar o tastet basat en les receptes 
del monestir de sant feliu de Guíxols, que duu a 
terme el restaurant el Ginjoler, ubicat a l’antic refec-
tori del monestir.

Espai Carmen Thyssen 
espaicarmenthyssen.com

Festival de la Porta Ferrada 
festivalportaferrada.cat

Campanyes gastronòmiques 
visitguixols.com

1

2

3

4

5

6

Medievalia: música i espiritualitat al 
monestir de Sant Feliu de Guíxols

s’ofereix una visita musicada al monestir benedictí 
de sant feliu de Guíxols, en la qual les explicacions 
no queden tancades a la realitat del monestir i 
dels seus monjos, sinó que «surten» al carrer per 
trobar-se amb la vida quotidiana del món medieval 
d’aquesta zona empordanesa. el duo format per 
Pedro Burruezo i Maia Kanaan posa les notes musi-
cals amb cançons amb aroma de sons medievals, 
moriscos, sefardites…

la visita s’acaba amb una copa de cava al jardí de l’Hort 
del rector, acompanyada de dues peces de música.

entrada gratuïta al Museu d’Història 
de la ciutat

visita guiada al monestir + copa de 
cava a l’Hort del rector

Benvinguda per part de les 
autoritats locals (si es requereix)

informació turística de sant feliu de 
Guíxols per a cada assistent

descomptes en restaurants i 
empreses que ofereixen activitats 
complementàries + museus 
(segons els acords de col·laboració)

obsequi: bloc + bolígraf + bossa 
(marxandatge que es dóna a la sala 
de reunions)

Avantatges per 
al congressista

Congressos 
de referència i 
esdeveniments 
celebrats 

vi Curs d’estiu de la Càtedra Martí 
Casals «esport: salut o risc?» (2014)

vi Congrés de l’associació d’inspectors 
d’educació de Catalunya (2013)

Congrés de Citologia (2012)

X Congrés d’Història de la Medicina de 
Catalunya (2010)

Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer

m2 Teatre

334 386
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Categoria Nombre d’establiments Nombre d’habitacions Places hoteleres

4 * 1 32 68

3 * 4 72 177

2* 1 26 52

1 * i altres 3 67 122

TOTAL 9 197 419

07

+34 972 260 152

rev@reunionsentrevolcans.com       

www.reunionsentrevolcans.cat     

Olot és el  lloc ideal per 
celebrar-hi reunions, 
conferències o presentacions 
de producte dins del cràter 
d’un volcà urbà, enmig de 
pedres volcàniques i amb 
vistes al Pirineu.

Olot

Capacitat hotelera

Sala El Torín

Pavelló Firal

Casal Marià

m2 Teatre Escola Còctel

500 300 300 729

m2 Teatre Escola

3.000 300 200

Teatre

150

Centres congressuals

Fundació d’Estudis Superiors

Nom sala Teatre Escola

sala 1 60

sala 2 40

sala 3 40
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Activitats d’oci

Visites guiades a peu, en bicicleta o 
en 4 x 4

es fan visites guiades a peu, en bicicleta o en 4 x 4 
tant dins del Parc natural de la Zona volcànica de la 
Garrotxa com pels seus voltants.

Coaching

s’organitzen experiències formatives pensades per al 
desenvolupament d’habilitats i la millora d’actituds: 
· jornada motivacional de l’equip.
· Lifecoach per a directius, caps de departament, etc.

Espais singulars

Can Trincheria

Pati de l’Hospici

Claustre del Carme

m2 Teatre Còctel

64 50 30

Teatre Banquet Còctel

200 200 280

m2 Teatre Banquet Còctel

785 300 250 400

Teatre Principal

Teatre

286

1
2

3

Volcano Challenge

aquest vol en globus representa un viatge que com-
bina el treball en equip, la presa de decisions i l’emoció 
amb l’aventura de volar sobre el Parc natural de la 
Zona volcànica de la Garrotxa. els equips han d’afron-
tar unes quantes proves per superar el repte proposat.

Còctel de benvinguda

visita guiada gratuïta a alguns dels 
indrets més representatius de la 
comarca 

descomptes o gratuïtat en els 
museus de la ciutat d’olot

espais municipals gratuïts 
(consulteu quins són)

informació turística per a tots els 
assistents al congrés

Avantatges per 
al congressista

Congressos 
de referència i 
esdeveniments 
celebrats 

Congrés País Gegant (2014)

Congrés aPevC (2013)

assemblea anual innovaCC (2013)

Congrés euroParC (2011)
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Categoria Nombre d’establiments Nombre d’habitacions Places hoteleres

5 * 1 14 31

3 * 5 339 690

2 * 3 68 150

1 * i altres 1 10 24

TOTAL 10 431 895

08

+34 972 601 244

museudelapesca@palamos.cat        

www.museudelapesca.org 

Palamós té el mar com a 
referent de la seva pròpia 
existència. El mar ha escrit la 
seva història, ha donat sentit 
i vocació als oficis i ha imprès 
el caràcter de la seva cuina, 
trets que es fan palesos en 
qualsevol trobada empresarial 
que se celebra al municipi.

Palamós

Capacitat hotelera

Centres congressuals
Capella del Carme 

l’església, construïda entre el 1768 i el 1771 pel mestre 
de cases Miquel Basart, és d’una sola nau. té dues ca-
pelles laterals i l’absis rectangular, i allotjava la imatge 
de la Mare de déu del Carme, propietat de mossèn 
Miquel Costa. els bombardeigs de la Guerra Civil van 
enderrocar l’hospital però van deixar la capella gairebé 
intacta. el 1999 la capella va passar a ser de titularitat 
municipal. la remodelació de l’edifici es va iniciar el 
2008, i avui és la seu de l’espai d’art ezequiel torroella 
i del Centre d’interpretació del Patrimoni local. té 
capacitat per a setanta persones i consta d’una tarima.

m2 Teatre

100 70
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Castell de Sant Esteve de la Fosca

Espais singulars

Activitats d’oci

Visita guiada a la subhasta del peix

es fa una visita guiada de trenta minuts a la subhasta 
del peix en directe. els assistents poden observar 
des d’un espai preparat com els majoristes i els 
minoristes de peix fan la compra diària del producte. 
l’espai disposa d’un audiovisual de quatre minuts 
en quatre idiomes que explica tot el procés i que 
complementa les explicacions del guia i l’activitat 
que s’està desenvolupant.

1 2

Show-cooking de cuina marinera a 
l’Espai del Peix

els participants, amb l’ajuda dels cuiners, preparen 
diferents plats de la cuina marinera tradicional, desco-
brint les espècies, els tractaments, els productes, les 
elaboracions tradicionals i els gustos que els com-
ponen.

Congressos 
de referència i 
esdeveniments 
celebrats 

Christmas race (anual)

XXii jornada de Cirurgia als Hospitals 
de Catalunya (2014)

Costa Brava Cruise symposium (2015) 

entrada gratuïta al Museu de la Pesca

visites guiades especials al Museu de 
la Pesca (fora de l’horari d’obertura 
habitual)

visites al castell de sant esteve de Mar

Avantatges per 
al congressista

m2 Teatre

100 246
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Cultura
Parlar de cultura a la Costa Brava i al Pirineu de Gi-
rona és remuntar-nos als orígens de la civilització. 
Per ordre d’antiguitat, descobrirem monuments 
megalítics a les serres de l’albera i les Gavarres, 
coves prehistòriques a serinyà, poblats ibèrics,  
grecs i romans a prop del mar, especialment a 
empúries, o elements romànics, gòtics, barrocs i 
modernistes presents arreu. de l’edat mitjana hi 
ha mostres tan impressionants com sant Pere de 
rodes o ripoll, que encara respiren l’aire de vivèn-
cies mil·lenàries.

els darrers anys, la mirada dels artistes, i espe-
cialment la del genial salvador dalí, ha obert un 
nou prisma en la visió del nostre entorn cultural 
i paisatgístic, i l’ha plasmat en unes creacions 
artístiques inigualables. en total, més de 55 museus 
i 550 monuments omplen aquest territori de cultu-
ra i tradició.

Gastronomia i Ruta  
DO Empordà
la gastronomia de les comarques gironines és un 
dels grans atractius d’aquesta terra. sens dubte, 
està a l’altura de la bellesa del paisatge i és un 
factor d’èxit per a les trobades de negocis. 
la gran tradició culinària d’aquesta regió ve de 
molt enrere i s’ha fonamentat en una geografia i un 
clima privilegiats, que permeten obtenir ingredi-
ents excel·lents de mar i muntanya. 

avui, a més, la gastronomia gironina és sinònim de 
creativitat. de la mateixa manera que salvador dalí 
va sorprendre el món amb la seva obra surrealista, 
un altre geni, ferran adrià, ha meravellat tothom 
amb les seves receptes. el cèlebre restaurant el 
Bulli, situat al mateix cap de Creus, ha estat durant 
molts anys un dels focus de l’avantguarda gas-
tronòmica mundial.

evidentment, el salt qualitatiu i creatiu de la cuina 
gironina té molts protagonistes més, com el 
restaurant el Celler de Can roca, escollit com a 
millor restaurant del món per la prestigiosa revista 
britànica Restaurant.  sense oblidar l’itinerari de 
25 cellers visitables que ofereix la ruta del vi do 
empordà per descobrir tots els secrets del vi del 
nostre territori.

Golf
la Costa Brava ofereix un marc ideal perquè els amants del golf 
puguin practicar el seu esport preferit.

en una hora de viatge els seus visitants poden passar de trobar-se a 
la vora de l’intens blau del Mare nostrum a practicar l’últim cop so-
bre un green d’herba humida a l’abric dels grans monòlits pirinencs.

l’oferta de golf inclou tretze camps i onze pitch and putts repartits 
entre la Costa Brava i el Pirineu de Girona.

Cinc camps de golf de tres clubs, – PGa Catalunya resort, empordà 
Golf resort i Golf Platja de Pals – apareixen entre els cinquanta 
millors d’europa, segons la classificació professional britànica 
top100golfcourses. la cirereta quant a reconeixements la té el PGa 
Catalunya resort, premiat com a millor resort de golf d’europa del 
2016

Natura i turisme actiu
les característiques geogràfiques singulars de la 
Costa Brava i el Pirineu de Girona permeten gaudir 
de tot tipus d’activitats —per terra, mar o aire—, 
com a complement de qualsevol trobada de nego-
cis o viatge d’incentiu.

les experiències són il·limitades. excursions 
guiades amb segway, a cavall, en quad, en bici, a 
peu o amb raquetes de neu, adaptades al nivell 
dels participants, per descobrir paisatges de gran 
bellesa. sortides amb caiacs o a bord d’un veler, 
gimcanes d’orientació a la platja o dinars exclusius 
en una cala amagada de la Costa Brava. Passejos 
aeris en avioneta amb vistes increïbles, vols en glo-
bus sobrevolant espais naturals únics —incloent-hi 
tast de productes locals—, o salts en paracaigudes 
per als més aventurers.

l’oferta d’activitats també inclou propostes com es-
tades a balnearis i spa, jornades de golf, classes de 
cuina amb degustacions de productes de la terra, 
o visites a cellers de la denominació d’origen em-
pordà, mercats, museus, jardins botànics, castells, 
monestirs i molts altres punts de gran interès.

les possibilitats són infinites, i l’assessorarem en 
tot moment per dissenyar una activitat a la mida 
dels seus objectius, per fomentar l’esperit d’equip o 
per recompensar el treball d’una manera original i 
inoblidable.
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