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COM 
UTILITZAR 
AQUESTA 
GUIA?
Aquest és un fulletó interactiu 
amb enllaços a diferents pàgines, 
perfils i informació addicional. Et 
permetrà conèixer tota l’oferta de 
turisme de reunions a la comarca 
del Bages; perquè puguis trobar als 
teus futurs proveïdors i comptar així 
amb totes les eines necessàries per 
a dur a terme reunions, congressos, 
celebracions, convencions i viatges 
d’incentius a la Catalunya Central.

En totes les 
pàgines on 

trobis aquests 
símbols, en fer 

“click”
podràs...

Tornar a l’ inici del document

Localitzar l’Equipament
a Google My Business

Accedir al perfil de 
Facebook de l’Equipament

Accedir al perfil
d’Instagram
de l’Equipament

Arribar 
desde la teva 
localització

Visitar el web de l’Equipament

Enviar un correu electrònic

Enviar un Missatge de WhatsApp



Espai
Singular

Allotjaments 
Rurals 

Hotels i altres
allotjaments

Cellers Empreses 
d’Activitats

Empreses 
de Serveis 

Sala de
Reunions

Saló per a 
Esdeveniments

Zona 
d’Aparcament

Wi-Fi Espai Singular 
Interior

Espai Singular 
Exterior

Restauració Ruta del Vi DO 
Pla del Bages

Persones Segell Biosphere 
Turisme Responsable

Iniciativa 
Sostenible
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Perquè el Bages t’ofereix múltiples opcions per a tota mena 
de necessitats en un entorn privilegiat i molt a prop de les 
principals ciutats i capitals de Catalunya.

Al centre de Catalunya, al Bages, trobaràs un dels territoris 
més destacats i brillants de tota la geografia catalana. Un lloc 
esplèndid, allunyat de les aglomeracions i sorprenent per la seva 
autenticitat i caràcter, proximitat amb la natura i el camp.

Sempre presents, la comarca ha estat lligada a Montserrat 
i les lleres dels rius Llobregat i Cardener com a eixos de 
desenvolupament urbà i econòmic. Vine a gaudir d’ increïbles 
paisatges, una gran plana prepirinenca i amb la natura en el seu 
estat més pur, una riquesa geològica única, sumats a les seves 
tradicions i la seva gastronomia, molt vinculada els productes 
locals, especialment a la vinya.

Sigui quina sigui la teva idea d’esdeveniment, des d’una reunió 
de negocis, a un esdeveniment multitudinari, una celebració o 
quelcom amb un toc diferent, al Bages podràs trobar un ampli 
ventall de sales, espais per a d’esdeveniments, llocs singulars 
i únics, tant siguin interiors i exteriors, amb tots els serveis 
professionals necessaris perquè el teu esdeveniment sigui un 
èxit.

PER QUÈ HAS DE FER EL TEU 
ESDEVENIMENT O REUNIÓ AL BAGES? 



DESTINACIÓ BAGES

El Bages, al bell mig de la Catalunya Central, és 
una terra rica en patrimoni natural, històric i 
arquitectònic. 

Un territori per descobrir la terra i la 
natura, gaudir amb els espectacles i les 
seves tradicionals, visitar els monestirs de 
Montserrat i Sant Benet de Bages, seguir la 
petjada de l’arquitectura romànica i gòtica 
a les múltiples esglésies repartides per 
la comarca o el camí ignasià fins arribar a 
Manresa. Practicar l’escalada a les parets 
del massís de Montserrat o entendre el pas 
del temps a les localitzacions del Geoparc 
Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

L’economia del Bages es molt diversa i 
arrelada al territori. Els darrers 180 anys hi ha 
nombrosos factors que van fer que Bages es 
convertís en una comarca molt propicia pels 
negocis. Des de les indústries extractives, 
el metall, el tèxtil, la fusta, la indústria 
agroalimentaria i el turisme.   

Destinació 
de negocis
i destinació 
de turisme



DESTINACIÓ 
BAGES

Per la seva oferta d’ espais i infraestructures amb tots els serveis 
necessaris. Per la seva proximitat i connectivitat amb la capital 
de Catalunya. 

Per la seva vinculació amb el territori, el tractament responsable 
i sostenible dels seus recursos. 

Pel seu patrimoni històric i arquitectònic per convertir el teu 
esdeveniment en una experiència inoblidable. 

Per la seva gent, per la seva gastronomia, per totes aquestes 
raons i moltes més el Bages és el teu lloc per al teu 
esdeveniment. 

Natura
La comarca envoltada de paisatges naturals de boscos i conreus 
que emmarcat entre les muntanyes que l’envolten deixen 
un marc excel·lent per al teu esdeveniment. El Bages, la seva 
activitat i els seus habitants són conscients de la importància de 
la relació amb el territori. 

Molt i molt a prop
El Bages té de tot. I tot està a l’abast. Des d’una ciutat dinàmica 
com Manresa, a la majestuosa muntanya de Montserrat o 
les extensions del Geoparc de la Catalunya Central. Tot a 
menys d’una hora per carretera amb bones comunicacions i 
una infraestructura adequada per a tot tipus d’actes. La seva 
estratègica ubicació permet arribar a una hora de la platja o els 
Pirienus i del centre de Barcelona, i a poc més d’una  hora de las 
capitals de província: Lleida, Tarragona i Girona.

La Ruta del vi de la DO Pla de Bages
T’imagines una activitat en grup que us permeti combinar 
cultura, gastronomia, esport, benestar i fins i tot art amb el 
vi com protagonista? La Ruta del vi de la DO Pla de Bages us 
ofereix més de 30 enoexperiències per a tots els gustos. 

Per la seva gastronomia
No hi ha millor manera de conèixer un lloc que pel seu menjar. 
La dieta mediterrània és un estil de vida. La terra dona riquesa a 
la taula i el producte comarcal esdevé un excel·lent valor afegit 
en tots els esdeveniments celebrats a les terres del Bages. Una 
gastronomia variada i saludable de Km0, en la qual destaquen 
els seus vins i olis.

Turisme interminable
El Bages compta amb una infinitat de propostes i activitats. 
Visita castells com el de Cardona, indrets espectaculars com 
Montserrat, Manresa, una ciutat inspiradora amb molt per oferir, 
monestirs amb més de mil anys d’història... Patrimoni, paisatges 
naturals, ruralitat, gastronomia, enoturisme, geologia: sigui com 
sigui, deixa’t sorprendre per les terres del Bages!

Garantia d’èxit
El caràcter de la terra persegueix sempre l’excel·lència i el 
treball ben fet, amb professionals responsables,  preparats  i 
predisposats. Tot allò que necessites per al teu esdeveniment, 
està en aquesta terra.  Tria’ns per celebrar el teu 
esdeveniment!

Perquè som qualitat de vida, 
qualitat de servei, qualitat en 
gastronomia i hostaleria, qualitat 
mediambiental. Garantia d’èxit!

Per què el Bages? 



Com arribar al Bages?
El Bages és a poc més d’una hora de totes les grans ciutats de 
Catalunya i 50 minuts per carretera de Barcelona. 

La capital del Bages és a poc més de 60 km de l’aeroport Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat i 60 km de Barcelona Sants. 

BARCELONA
50 min

LLEIDA
1h 15 min

TARRAGONA
1h 15 min

GIRONA
1h 20 min

C-55
carretera

C-16 
autopista

C-58 
autovia

C-25 
carretera

C-37 
carretera

RENFE

Línies 
R4 i R12

FGC

Línies 
R5 i R50

CONNEXIONS



ESPAIS SINGULARS 



Espai Plana de l’Om
Palau Firal
Grup Ítaca
Espai Cultural Fàbrica Vella
Granja Escola Les Pedreres
Observatori Astronòmic de Castelltallat
Convent de Sant Francesc
Les Comes
Cal Moliner - Espai Rural
Mas del Puig

La Muntanya de Sal de Cardona
Castell de Cardona
Auditori Valentí Fuster
Casal Graells
Rectoría Godmar
Les Torres de Fals
La Seu de Manresa
Museu de la Tècnica de Manresa
Infosèquia
Centre de l’Aigua Can Font
Teatre Kursaal i Teatre Conservatori

Causar una bona impressió en els assistents a un 
esdeveniment no sempre és fàcil d’aconseguir. La 
celebració d’un esdeveniment en un palau, teatre, 
una antiga església o instal·lació diferent pot oferir 
una experiència única que faci d’un esdeveniment, 
un esdeveniment memorable. 

Al Bages, hi ha múltiples opcions d’espais singulars: 
localitzacions espectaculars, edificis romànics, 
construccions modernes, integrades i en harmonia 
amb la natura, de diferent mides i prestacions, a 
l’aire lliure o sota sostre. 

ESPAIS
SINGULARS



La Muntanya
de Sal de Cardona
La Muntanya de Sal és un fenomen natural únic al món i encara avui 

creix a mesura que la pluja l’erosiona. Els seus 120 metres són només la 

punta d’un enorme diapir de prop de dos quilòmetres de profunditat.

L’interior i l’exterior de la Muntanya de Sal són uns espais idonis per 

celebrar-hi actes singulars.

El seu interior ha estat protagonista de sopars, recitals i esdeveniments 

musicals en directe que no han deixat indiferent a ningú.

93 869 24 75

Carretera de la Mina s/n
08261 Cardona

comercial@cardonaturisme.cat 

SERVEIS

https://www.instagram.com/cardonaturisme/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063704192069
https://goo.gl/maps/LEZeUH4awepQhFxt6
https://cardonaturisme.cat/ca/
https://goo.gl/maps/4RLTipGsp5ARFUQZA
mailto:comercial%40cardonaturisme.cat%20?subject=


Castell de Cardona
El castell de Cardona va ser, des del segle XI i fins al XV, el nucli residencial 

dels senyors de Cardona. El recinte està dividit meitat i meitat entre els 

pavellons senyorials i el recinte de la col·legiata de Sant Vicenç. On 

destaquen la Torre de la Minyona, el Pati Ducal i el Claustre, els seus 

baluards de defensa o les seves vistes sobre la Vall Salina. L’imponent 

castell, perfectament restaurat, ofereix espais únics interiors com 

exteriors, com l’excepcional col·legiata de Sant Vicenç (nau central està 

presidida per un ampli presbiteri amb una cripta a sota) o la Casamata, 

antic polvorí del castell, per celebrar-hi tot tipus d’esdeveniment.

938 692 475

Castell de Cardona s/n
08261 Cardona 

comercial@cardonaturisme.cat 

SERVEIS

https://www.instagram.com/cardonaturisme/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063704192069
https://goo.gl/maps/gtEqEUQyUL1J8EXX6
https://cardonaturisme.cat/ca/
https://goo.gl/maps/vLbYQ1JnTL8kUbZh7
mailto:comercial%40cardonaturisme.cat%20?subject=


Auditori Valentí Fuster
L’ Auditori Valentí Fuster de Cardona és un equipament creat per poder 

acollir amb èxit tot tipus d’esdeveniments. Està situat a la mateixa 

entrada de la població, en un espai emblemàtic que s’ha rehabilitat 

amb aquesta finalitat: l’antic Cine Modern.

L’edifici destaca per diversos factors entre els quals la seva ubicació, 

configuració, estructura i capacitat, a banda del valor arquitectònic, 

històric i social de l’edifici com a element associat a la cultura i com a 

antic cinema i teatre del municipi.

938 692 475

Av. del Rastrillo, 1
08261 Cardona

info@auditoricardona.com 

SERVEIS

https://www.instagram.com/auditoricardona/
https://www.facebook.com/auditoricardona/
https://goo.gl/maps/jRV5aU8J2vkQQH3L9
http://www.auditoricardona.com/
https://goo.gl/maps/fnH3JiMJytBks4h98
mailto:info%40auditoricardona.com?subject=


Casa Graells
El Casal Graells, un antic edifici dels segles XII-XIV totalment restaurat, 

acull actualment la seu de l’Arxiu Històric Municipal i de la Fundació 

Cardona Històrica. 

Aquest Casal d’estil gòtic està dividit en una planta i dos pisos que esdevé 

paradigma de l’arquitectura civil pròpia dels estaments benestants 

d’època medieval en la vila de Cardona. L’Arxiu compta amb tres sales 

i un pati exterior.

938 692 633 

Carrer Graells, 37-39
08261 Cardona 

arxiuhistoric@cardona.cat

SERVEIS

https://www.instagram.com/cardonaturisme/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063704192069
https://cardonaturisme.cat/ca/
https://goo.gl/maps/RUE4JEvdWhDXv2Fp7
mailto:arxiuhistoric%40cardona.cat?subject=


Rectoria Godmar 
Rectoria Godmar situada al Bages i a 60 km de Barcelona, és un conjunt 

d’espais polivalents equipats amb sistema de climatització i inclou equip 

audiovisual, sistema d’il·luminació i sonorització, parament i mobiliari i 

compta amb una cuina professional totalment equipada.

Disposa d´un aforament màxim per a 400 persones en espai interior, i 

amb gran capacitat a l’aire lliure.

650 498 355

Camí del Cementiri s/n
08262 Callús

info@rectoriagodmar.com

SERVEIS

https://www.instagram.com/rectoriagodmar/
https://www.facebook.com/rectoriagodmar
https://goo.gl/maps/LjcSQ5Hjia7dpnpMA
https://rectoriagodmar.com/
https://goo.gl/maps/GiVLk6tx43BTUuF78
mailto:info%40rectoriagodmar.com?subject=


Torres de Fals
Les Torres de Fals són un conjunt monumental amb més de 1.000 

anys d’història. La torre més alta del Bages s’alça entre dos torrents, 

formant un paratge natural d’una extraordinària bellesa. Descobreix la 

història dels castells de frontera i la vida de la vescomtessa Engonça 

de Cardona i Fals. Són un marc incomparable i diferent per fer els teus 

esdeveniments. 

La nau central de l’església de Sant Vicenç de Fals és capaç d’acollir

presentacions, concerts, sopars d’empresa, etc. amb una capacitat de

fins a 70 persones i una gran capacitat de pàrquing proper.

93 836 60 05

Ajuntament de Fonollosa 
Carrer de l’Església, s/n
08259 Fonollosa

info@fonollosaturisme.cat

SERVEIS

https://www.instagram.com/ajuntamentfonollosa/
https://fonollosaturisme.cat/
https://goo.gl/maps/36GGGt1mjhL6zjEMA
mailto:info%40fonollosaturisme.cat?subject=


La Seu de Manresa
La Seu de Manresa és un dels exemples més representatius del gòtic 

català. Els elements patrimonials de la basílica són innumerables i de tot 

tipus: claustres, capelles, retaules, vitralls... es tracta d’un equipament 

que brilla amb llum pròpia projectat per Berenguer de Montagut, 

arquitecte d’altres construccions icòniques com Santa Maria del Mar 

de Barcelona.

A les seves instal·lacions disposa de sales habilitades i d’espais singulars 

que es poden adaptar per a esdeveniments de diversa índole. A més, 

totes les jornades/reunions es poden completar amb una visita al 

temple, una exaltació del patrimoni, la història i la bellesa.

Baixada de la Seu, 1
08241 Manresa

gestio@seudemanresa.cat

SERVEIS

938 721 512

https://www.instagram.com/laseudemanresa/
https://www.facebook.com/SeuDeManresa/
https://goo.gl/maps/A5hZbyB9YNU4Q2Rt7
https://seudemanresa.cat/
https://goo.gl/maps/9TNixpkBZ6XkGsVS6
mailto:gestio%40seudemanresa.cat?subject=


Museu de la Tècnica
Situat a l’edifici monumental dels Dipòsits Vells construït al segle XIX, 

el Museu de la Tècnica de Manresa alberga exposicions permanents 

vinculades a l’ús de l’aigua i al progrés industrial de la ciutat.

Disposa de 2 espais grans i polivalents que poden acollir grans 

esdeveniments i una sala petita. Possibilitat de reservar plaça per a dos 

autobusos al costat del museu. Accessible per a cadires de rodes. A 300 

metres de l’estació central d’autobusos i FGC de Manresa.

938 772 231

Ctra. de Santpedor, 55
08242 Manresa 

info@parcdelasequia.cat

SERVEIS

https://www.instagram.com/parcdelasequia/
https://www.facebook.com/parc.delasequia 
https://goo.gl/maps/nvbBApunBpXFYKyW8
http://www.parcdelasequia.cat/espai/museu-de-la-tecnica/
https://goo.gl/maps/JmohTmQhifLbfMzx5
mailto:info%40parcdelasequia.cat?subject=


Situat a l’entrada del Parc de l’Agulla de Manresa, un parc municipal que 

acull un bosquet i un gran llac artificial, el Centre d’Interpretació de la 

Sèquia “InfoSéquia” disposa d’un espai diàfan amb capacitat fins a 30 

persones. 

InfoSéquia, es troba un lloc privilegiat, que ajuda a donar-li un caràcter 

diferent als esdeveniments i reunions.

Infosèquia

938 772 231

Parc de la Séquia
Ctra. de Santpedor, s/n
08242 Manresa

info@parcdelasequia.cat

SERVEIS

https://goo.gl/maps/7E5xQMLTX2mkP8gJA
mailto:info%40parcdelasequia.cat?subject=
https://www.instagram.com/parcdelasequia/
https://www.facebook.com/parc.delasequia
https://goo.gl/maps/7dmJYtNQBMzLau256
https://www.parcdelasequia.cat/espai/parc-de-lagulla/infosequia/


Situat en una antiga masia molt a prop del centre de Manresa, Can Font 

és l’espai d’interpretació de l’aigua i un espai per esdeveniments.  

Disposa de dues sales, de diferents capacitats,  adaptades per fer 

formació per conferències, reunions, exposicions o xerrades, amb una 

capacitat fins a 50 i 16 persones respectivament, amb tot el suport 

tècnic.

Centre de l’aigua
Can Font

938 772 231

info@parcdelasequia.cat

Ctra. de Santpedor, 175
08242 Manresa

SERVEIS

mailto:info%40parcdelasequia.cat?subject=
https://www.instagram.com/parcdelasequia/
https://www.facebook.com/parc.delasequia
https://goo.gl/maps/kBPQ6kMT8GAEqHaG9
https://www.parcdelasequia.cat/espai/parc-de-lagulla/infosequia/
https://goo.gl/maps/4Swk9h2sZmYkom1Q6


El Teatre Kursaal avui és un equipament de referència a Catalunya que 

acull anualment més espectacles de tots els gèneres, així com actes 

d’institucions i empreses. La Sala Gran com la Sala Petita són espais 

polivalents per a tota mena d’esdeveniments amb diferents capacitats. 

Compta a més amb diferents sales i espais al mateix edifici.

El Teatre Conservatori és un teatre acollidor, evocador d’altres èpoques, 

que encomana solemnitat als espectacles que acull.

MEES és una empresa municipal que gestiona els espais escènics de la 

ciutat: el Teatre Kursaal, el Teatre Conservatori i l’Espai Plana de l’Om.

93 875 34 02

Passeig de Pere III, 35
08242 Manresa

lloguerespais@mees.cat 

SERVEIS

Teatre Kursaal
i Teatre Conservatori 

https://www.instagram.com/kursaalmanresa/
https://www.facebook.com/Kursaal-Manresa-203731886355408
https://goo.gl/maps/NkWUsw8Bq7jmiyjf9
https://www.kursaal.cat/informacio/cataleg-d-espais
https://goo.gl/maps/HNFqrt6uDwHBpRxS7
mailto:lloguerespais%40mees.cat%20?subject=


MEES gestiona des de l’any 2015, l’Espai Plana de l’Om.  Situat a la Plana de 

l’Om, al centre neuràlgic de la ciutat, aquest edifici barroc del segle XVII  

conserva encara a la façana la data de construcció i, a l’interior, els arcs 

apuntats originals. En  aquesta casa, també coneguda com la Casa del 

Senyor Jaume, hi havien viscut i treballat els Grau,  una nissaga important 

d’escultors barrocs catalans. 

Actualment, l’edifici acull, un auditori per a 170 persones i una sala 

d’exposicions. 

938 753 402

Plana de l’Om, 5 
08241 Manresa

lloguerespais@mees.cat

Espai Plana de l’Om

SERVEIS

https://www.instagram.com/kursaalmanresa/
https://www.facebook.com/Kursaal-Manresa-203731886355408
https://goo.gl/maps/U1JtYDfCdNn7nDZ8A
https://www.kursaal.cat/informacio/espai/auditori
https://goo.gl/maps/RhhpMK35AFpXToPB8
mailto:lloguerespais%40mees.cat?subject=


El Palau Firal de Manresa es troba ubicat al polígon industrial Els Dolors, 

un lloc de fàcil accés des de qualsevol punt de la comarca. Un edifici 

modern i funcional que acull diferents dependències d’administracions 

i entitats del territori, així com un viver d’empreses i diferents sales i 

aules de formació. El Palau Firal és l’equipament per excel·lència a la 

Catalunya Central per a l’organització de fires. Disposa d’un espai molt 

ampli i versàtil apte per a grans esdeveniments, que es pot complementar 

amb l’ús de l’espai exterior, així com amb la utilització de la sala d’actes 

i de sales més petites per a fer-hi activitats o tallers.

938 74 00 01

Carrer de Castelladral, 5
08243 Manresa

fira@firamanresa.com

Palau Firal 

SERVEIS

https://www.instagram.com/firademanresa/
https://www.facebook.com/fundaciofiramanresa/
https://goo.gl/maps/NrUjHaPD2GpUaZTQ8
http://www.firamanresa.cat/
https://goo.gl/maps/A6MgdjBgzCpE7EAi7
mailto:fira%40firamanresa.com?subject=


El Grup Ítaca és expert en oci, restauració i esdeveniments a mida. 

Proporciona aquests serveis a través dels seus diferents espais: restaurant, 

interior i skybar, discoteques, sales i carpes, i market. Poden donar 

resposta a qualsevol esdeveniment, celebració, presentació o activitat 

gràcies a les seves instal·lacions, gastronomia i equips audiovisuals.

Els espais que pertanyen al Grup Ítaca són: Ítaca Manresa, Ítaca Kursaal, 

Ítaca Market, Seven Seven, Seven Restaurant, Coco Village, Villa Martini.

687 969 484

Carrer Caietà Mensa 4
08242 Manresa

roger@grupitaca.cat 

Grup Í t aca

SERVEIS

OCI, RESTAURACIÓ I ESDEVENIMENTS

https://www.instagram.com/grupitaca
https://www.facebook.com/grupitaca
https://g.page/sevensevenmanresa?share
https://www.grupitaca.cat/
https://goo.gl/maps/kDpiMp7gq6XEyi1D8
mailto:roger%40grupitaca.cat%20?subject=


L’espai cultural Fàbrica Vella de Sallent, va passar de ser una de les 

fàbriques tèxtils més antigues de la Conca del Llobregat a ser un 

equipament polivalent per esdeveniments culturals, presentacions, 

congressos, etc. 

Consta de dues grans sales: Una de diàfana  amb capacitat per a 

170 persones assegudes i un teatre ben equipat de grada mòbil amb 

butaques per a 500 persones assegudes  o bé 1000 persones dretes 

quan es retira la grada 

Carrer Camp de la Bota, 5
08650 Sallent

sll.fabricavella@sallent.cat

Espai cultural 
Fàbrica Vella

659 613 713

SERVEIS

https://www.instagram.com/fabricavella/
https://www.facebook.com/FabricaVellaEspaiCultural
https://goo.gl/maps/sYPSTZ5WuBxmafDV7
https://fabricavella.sallent.cat/
https://goo.gl/maps/2n3zgpcwWoVD11Pq8
mailto:sll.fabricavella%40sallent.cat?subject=


La Granja Les Pedreres és un espai ramader amb més de 50 anys de 

trajectòria familiar.

L’espai es va crear amb la intenció d’apropar el món dels animals als infants 

i les famílies. Per això compta amb visites familiars per viure de prop el 

món agrari i natural.

A més compta amb dos espais dels Plataners i la Pallissa, que es pot llogar 

per celebrar celebracions familiars, aniversaris o trobades d’amics. L’espai 

acollidor i decorat també té la possibilitat de disposar de càtering. 

618 312 230

Les Pedreres
08272 Sant Fruitós de Bages

info@granjaescolalespedreres.cat

Granja Escola 
Les Pedreres

SERVEIS

https://www.facebook.com/Granja-Escola-Les-Pedreres-251702325032971/
https://goo.gl/maps/eX36oMKYhzAiQY2YA
https://granjaescolalespedreres.cat/
https://goo.gl/maps/ZH4tvVMCR1UZwm1ZA
mailto:info%40granjaescolalespedreres.cat?subject=


Observatori Astronòmic
de Castelltallat
El teu esdeveniment envoltat d’estels?

Difícilment trobarem ningú que no es commogui davant d’un cel estelat… 

l’Univers és una cosa que ens connecta amb els nostres orígens, de fet, és 

el nostre ancestre més antic.

És per això que l’elecció de la temàtica pot marcar la diferència entre 

l’encert o el fracàs. L’Observatori disposa d’espais per a petits grups perquè 

puguis fer un dinar d’empresa, reunió de treball o una activitat diferent. 

667 529 051

Ctra. de l’Observatori, s/n  
08623 Sant Mateu de Bages 

info@observatoricastelltallat.com

SERVEIS

https://goo.gl/maps/dBWhbhKbMYqmwC7d8
mailto:info%40observatoricastelltallat.com?subject=
https://www.instagram.com/astrocastell/
https://www.facebook.com/astrocastell/
https://goo.gl/maps/7PgyErazmniZtdKb8
http://observatoricastelltallat.com/
https://wa.me/34667529051


Un espai dissenyat per a activitats artístiques i culturals que disposa d’un 

aforament de 250 persones, i ofereix un ambient ideal per a audicions, 

concerts, espectacles de petit format,  xerrades,  conferències i 

presentacions, exposicions, convencions, casaments... activitats obertes 

al públic amb un interès cultural manifest. 

L’Auditori de l’Església del Convent de Sant Francesc ha estat guanyador 

dels Premis Catalunya Construcció 2012 a la intervenció d’edificis ja 

existents.

938 272 828 

Carrer Convent, s/n 
08251 Santpedor

auditori@santpedor.cat

SERVEIS

Convent de
Sant Franesc

https://www.facebook.com/Auditori-de-lEsgl%C3%A9sia-del-Convent-de-Sant-Francesc-1629585190589105/
https://www.santpedor.cat/regidories-i-serveis/cultura/auditori-convent-sant-francesc.html
https://goo.gl/maps/Wv198gMapfoDz1kz7
mailto:auditori%40santpedor.cat?subject=


Les Comes
Si necessites un espai diferent envoltat de naturalesa i on el motor i 

l’aventura són els protagonistes, Les Comes és el teu lloc. Les Comes 

és una finca privada amb 70 km de pistes forestals i 550 hectàrees de 

terreny, preparada i equipada amb els elements tècnics i l’equip humà 

necessari per desenvolupar qualsevol tipus d’esdeveniment. A més, hi 

ha diferents espais amb capacitat màxima de 350 persones. Totes les 

sales estan reformades i equipades amb elements tècnics per aconseguir 

l’ambient desitjat.

93 868 25 60

Carretera C55 km 43.5
08260  Suria

info@lescomes.com

SERVEIS

https://goo.gl/maps/xasxknqWMKyhKo7H6
mailto:info%40lescomes.com?subject=
https://www.instagram.com/lescomesdesererols/
https://goo.gl/maps/bGyZbYK7aj1hgDVU7
http://www.lescomes.com


Antic espai històric d’una casa de poble del segle XVIII en el raval de 

Talamanca que conserva la premsa d’oli i la tina de vi. Rehabilitat i adaptat 

per a diferents activitats cultural, és ideal per a reunions, promocions, 

degustacions, presentacions, cursos i/o activitats artístiques.

L’espai té una superfície d’uns 100 M2 (capacitat per a 30 persones) i 

consta de dues sales, un magatzem,  un sala-bar amb petit office amb 

electrodomèstics i un bany. Disposa de pantalla digital, wifi, taules, 

cadires i mobiliari divers per celebrar petits esdeveniments.

652 881 711 

C. Alfons Sala, 7
08278 Talamanca 

calmolinertalamanca@gmail.com 

Cal Moliner 
Espai Rural

SERVEIS

https://goo.gl/maps/wjKacjfLE5pDvfA78
https://goo.gl/maps/ATGfTRTsx3CATD6G7
mailto:calmolinertalamanca%40gmail.com%20%20?subject=
https://www.instagram.com/cal_molinertalamanca/


Mas del Puig
Lloguer d’espais per a reunions d’empresa, creació artística i celebracions, 

en un entorn rural.

Mas del Puig és una masia del Segle XIII, restaurada el 2005, situada a la 

Comarca del Bages, a una hora de Barcelona i al costat de la muntanya 

de Montserrat; que disposa de tres espais especialment dissenyats i 

equipats per a reunions d’empresa, creació artística i celebracions, de 

petit format. La capacitat varia de 14 a 30 persones segons l’espai.

606 993 557

Vilar, 1
08296 Castellbell i el Vilar

puig@masdelpuig.com

SERVEIS

https://www.instagram.com/masdelpuig/?ref=badge
https://goo.gl/maps/YTvD7gMBL42tcqyW9
https://goo.gl/maps/aVwvKhVWqd5ESkkC8
mailto:fira%40firamanresa.com?subject=
www.masdelpuig.com
https://www.facebook.com/masdelpuig/?fref=ts


ALLOTJAMENTS RURALS



Un esdeveniment en un entorn rural és dotar 
de personalitat i autenticitat l’esdeveniment. 
Aprofitar el silenci, la tranquil·litat, la desconnexió, 
la concentració, el camp, la natura i l’exclusivitat. 
En suma, tot allò que en la vida urbana queda 
desplaçat. 

A la comarca del Bages hi ha molts espais 
així, sota la denominació de masies (cases de 
camp amb extensions per al negoci agrícola o 
ramader, característiques de Catalunya, ara també 
convertides en allotjaments rurals) podràs trobar 
professionals dedicats a més d’espais irrepetibles. 
Un lloc ideal per poder celebrar retirs, activitats, 
casaments, celebracions, reunions de treball, 
sessions de formació o activitats de teambuilding 
o el que necessitis.

Al Bages hi ha una masia per al teu esdeveniment.

ALLOTJAMENTS
RURALS

Ca La Julita
Masia Les Quingles
Masia Parcerisas
Sellarés Rural
Cal Visó
Cal Segudet
La Garriga de Castelladral
Casa Mirallés



Ca la Julita és una masia del segle XIX. Es tracta d’un habitatge d’ús 

turístic, dedicat a l’enoturisme, ubicat dins l’entorn del Parc Natural 

de la Muntanya de Montserrat, al municipi de Castellbell i el Vilar, que 

forma part del Geoparc de la Catalunya Central. Situada a la cara nord 

de Montserrat, a 12 km de Manresa i 55 km de Barcelona. 

Disposa d’un ampli jardí, un apartament i un saló dins d’un antic celler, 

ideal per a reunions d’empreses de petit format.  S’ofereixen activitats 

com passejades a cavall per la falda muntanya, visita a obradors mató i 

formatges de Montserrat, rutes de senderisme i btt amb guia, visita Molí 

medieval de l’Azina, visitar Cellers DO Pla de Bages, etc...

Ca la Julita

630 333 593

Raval del Teixidor, 70
08296 Castellbell i el Vilar

calajulita@gmail.com

SERVEIS

https://goo.gl/maps/FJs73CfJ8orjc2gGA
mailto:calajulita%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/calajulita/
https://g.page/ca-la-julita?share
www.calajulita.com


A 8 minuts de Calders i a 15 minuts de Manresa, la Masia Les Quingles 

es troba envoltada de natura a les seves 9 hectàrees de terreny.  

Gaudiu de l’exclusivitat de l’espai i deixeu-vos portar per la fusió de 

naturalesa i benestar que us ofereix Les Quingles. Disposa de totes 

les facilitats per poder celebrar reunions, formacions i activitats de 

teambuilding en un sol indret. Ofereixen diferents serveis com és el 

lloguer de sales, contractació d’activitats, i càtering entre altres.

623 611 950 

N-141c - 13,1km
08275 Calders

info@masialesquingles.com

Masia les Quingles

SERVEIS

https://www.instagram.com/masia_les_quingles/
https://www.facebook.com/pages/MasaLesQuingles/138052692914954/
https://g.page/masialesquingles?sharehttp://
www.masialesquingles.com
https://goo.gl/maps/GmtTdnhcNBwHPAxSA
mailto:info%40masialesquingles.com?subject=


Masia Parcerisas ofereix espais per a empreses. Per això compta amb 

diferents espais polivalents ideals per fer reunions, sessions de treball 

o estades amb el personal de l’empresa. Un recés per sortir de la rutina, 

cohesionar l’equip professional o centrar-se plenament en un projecte. 

La Masia es troba situada al mig de la natura, un entorn ple de calma 

i tranquil·litat allunyat de les zones urbanitzades i de les distraccions 

que puguin interferir en el treball.

628 223 033

Paratge del Racó, 14 
08256 Rajadell

info@masiaparcerisas.com 

Masia Parcerisas

SERVEIS

https://www.instagram.com/masiaparcerisas/
https://www.facebook.com/masiaparcerisas/
https://g.page/masiaparcerisas?share
www.masiaparcerisas.com
https://goo.gl/maps/wXUJgXAzA2VCsnkd6
mailto:info%40masiaparcerisas.com%20?subject=


Masia Catalana amb encant situada a menys d úna hora de 

Barcelona, amb allotjament rural i sales per a reunions. És 

el lloc ideal per gaudir de les vacances o celebracions, amb

nens, família i amics. Localitzada entre el Cadí i Montserrat té un 

entorn privilegiat, envoltada de natura i amb unes magnífiques vistes.

Equipada i còmoda, disposa de zones de barbacoa, jardins, camp de futbol, 

sala de jocs, zones chillout i racons amb molt d’encant, disposa d’espais 

interiors i exteriors per a celebracions familiars o esdeveniments d’empresa.

Sellarés Rural

629 384 096

Camí de St. Pere de Serraïma, s/n
08650 Sallent

masia@sellaresrural.com

@
af

ra
m

es
to

ry

@aframestory

SERVEIS

https://goo.gl/maps/yHuRZ1orbYQMcLy78
mailto:masia%40sellaresrural.com?subject=
https://www.instagram.com/sellares_espairural/
https://www.facebook.com/sellaresruralespaibodes
https://g.page/SellaresEspaiRural?share
www.sellaresrural.com
https://wa.me/34629384096


Cal Visó és una masia del S. XVIII, situada a prop de Barcelona entre les 

comarques del Bages, el Berguedà i el Lluçanès. Actualment ha estat 

restaurada i convertida en una casa rural amb una capacitat de deu a 

trenta places. 

Compta amb les prestacions i comoditats necessàries per gaudir 

plenament de la tranquil·litat que ofereix l’entorn. El mas s’ integra en 

un espai de boscos i camps de ritmes suaus, que componen un paisatge 

serè i acollidor.  Disposa d’una sala gran, un espai ideal per realitzar 

celebracions, reunions d’empresa, retirs de Ioga i altres activitats.

Cal Visó

649 922 152

Cal Ciesteller, 33
08672 Gaià

info@calviso.com

SERVEIS

https://goo.gl/maps/Am19fsqEN2vFC5yP9
mailto:info%40calviso.com?subject=
https://www.instagram.com/calviso.casarural/
https://www.facebook.com/calviso.casarural/
https://goo.gl/maps/LvuUC7B3nqowr3GDA
www.calviso.com


Cal Segudet
Espai envoltat de natura, ideal per celebrar tot tipus d’esdeveniments. 

Cal Segudet està situat al municipi de Castellnou de Bages, en un paratge 

verge i natural espectacular, a només 40 minuts de Barcelona. És una 

masia rústica amb vistes a Montserrat. Una majestuosa finca dedicada 

a l’explotació vinícola i a les oliveres, que conserva la tradició i cultura 

per a poder viatjar a través de la història.

Organitzar esdeveniments, viatges d’empresa, casaments i, fins i tot, 

pot ser l’escenari perfecte per a realitzar sessions de ioga, tallers de 

cuina, pintura, retirs, networking…

676 239 167

Cal Segudet, s/n 
08251 Castellnou de Bages

info@calsegudetevents.com 

SERVEIS

https://www.instagram.com/firademanresa/
https://goo.gl/maps/J2xAEkKDhKqaLu8t8
https://goo.gl/maps/nximBWVSRC2Q9pJy9
mailto:info%40calsegudetevents.com%20?subject=
https://wa.me/34676239167
https://calsegudetevents.com/


La Garriga de 
Castelladral
La Garriga és un ecoHotel amb encant per viure la natura, l’alimentació, 

les persones, la terra, la família... un espai per recuperar sensacions que 

fa temps que hem perdut, immersos en el dia a dia, la vida ràpida i la 

falta de temps...

La Garriga és un indret tranquil on experimentar la vida al camp, 

connectar-nos amb la Natura i trobar la calma en el moment present. Es 

fan retirs, activitats, casaments, esdeveniments per a la teva empresa...

938 682 260 

Ctra. de Súria a Castelladral Km 5,2
08671 Castelladral

info@masialagarriga.com

SERVEIS

https://www.instagram.com/masialagarriga/
https://goo.gl/maps/VxUAwN9ZKNAhg9546
https://goo.gl/maps/5cp1K3FhZruD7pWj7
mailto:info%40masialagarriga.com?subject=
https://www.masialagarriga.com/ca/
https://www.facebook.com/masialagarriga


Casa Miralles és una masia del segle XIII situada a 12 km de Cardona.

Actualment treballa amb diferents esdeveniments d’empresa, 

casaments i celebracions, fins i tot rodatges d’anuncis, sèries, cinema 

i sessions fotogràfiques dins d’un entorn de 100 ha de la propietat.

Casa Miralles, guarda racons insòlits i inesperats que et 

traslladaran allà on arribi la imaginació per al teu esdeveniment.

A més, compta amb capacitat d’allotjament per a 30 persones 

i tots els serveis necessaris per a tot tipus d’esdeveniments.

Casa Miralles

687 86 63 69

Ctra. del Miracle, km 12
08261 Cardona

miralles@casamiralles.com

SERVEIS

https://goo.gl/maps/qMBoWQ2FRBVGQ2mQ6
mailto:miralles%40casamiralles.com?subject=
https://www.instagram.com/casamiralles/ 
https://www.facebook.com/casamiralles/
https://goo.gl/maps/NYLofrMkDWAAGjAY8
https://casamiralles.com/
https://wa.me/34687866369


HOTELS



Un dels avantatges més importants que ens dona 
realitzar un esdeveniment corporatiu o personal 
en un hotel és la facilitat de disposar de tots els 
serveis en un mateix lloc. 

Un hotel a més de disposar de múltiples sales, 
espais i instal·lacions necessàries permet combinar 
les reunions, celebracions i esdeveniments amb 
els seus serveis complementaris i la seva oferta 
d’hostalatge.

Hotels, albergs, cases de colònies, allotjaments 
singulars, etc. Al Bages trobaràs diferents opcions 
on poder fer del teu esdeveniment.

HOTELS
ALTRES ALLOTJAMENTS

Món San Benet
Hotel Abat Cisneros
Mas de la Sala
Fundesplai Alberg Viladoms De Baix
La Figuera Casa de Colonies
Xanascat - Alberg del Carme
L’Hotelet Casa Padró 1914



Món Sant Benet
Món Sant Benet és un gran centre de convencions i Hotel****S amb 

tots els serveis integrats, referent en gastronomia i alimentació. Així 

mateix és un projecte cultural, turístic i de lleure de gran singularitat. 

Un conjunt únic, on trobaran un monestir medieval amb 19 sales de 

reunions de diferents dimensions i espais exteriors incomparables, la 

casa d’estiu del pintor Ramon Casas, l’Hotel Món amb 87 habitacions i 3 

propostes gastronòmiques:, la Fonda, el Restaurant Món i el Restaurant 

L’Ó, aquest últim guardonat amb una Estrella Michelin. També disposa 

d’un innovador centre internacional de recerca en ciència i cuina, la 

Fundació Alicia.

938 75 94 04

Camí de Sant Benet, S/N,  
08272 Sant Fruitós de Bages

congressos@monstbenet.com

SERVEIS

http://www.instagram.com/monstbenet/
http://g.page/hotelmonstbenet?share
https://goo.gl/maps/7rV5UgYWYnHVYPLA7
mailto:congressos%40monstbenet.com?subject=
http://monstbenet.com/
http://www.facebook.com/monsantbenet


La incomparable muntanya de Montserrat, única al món per la seva 

peculiar silueta i formació, està  situada a menys d’una hora de la ciutat 

de Barcelona. Montserrat acull el santuari de la Verge i el  monestir 

benedictí, el qual, des de fa gairebé mil anys, ha estat al servei de tots els 

pelegrins que,  des de tot el món, venen a venerar la imatge de la Verge 

Morena.  En aquests darrers anys, Montserrat ha ampliat i ha actualitzat 

la seva oferta d’espais per a reunions.  S’han renovat sales existents 

i se n’han creat d’altres, totes proveïdes de l’equipament necessari i  

adaptables a qualsevol esdeveniment.

938 777 701 

Plaça del Monestir, s/n 
08199 Monestir de Montserrat

comercial@larsa-montserrat.com

Hotel Abat Cisneros

SERVEIS

https://goo.gl/maps/9TLFWhXAL8MWbBco7
mailto:comercial%40larsa-montserrat.com?subject=
https://www.montserratvisita.com/
https://www.facebook.com/montserrat.visita.5
https://www.instagram.com/abadiamontserrat/


Mas de la Sala
L’hotel restaurant MAS DE LA SALA està situat, a Sallent, al cor 

de Catalunya ia pocs quilòmetres de Manresa, en una zona de gran 

tranquil·litat, ofereix un servei hoteler de quatre estrelles i un restaurant 

de cuina tradicional de proximitat, acompanyada dels vins de la nostra 

DO Pla de Bages. Disposa de piscina exterior i jardins. Especialitzats 

en celebracions de casaments i convencions i esdeveniments per a 

empreses. Disposem de diferents espais i hi ha possibilitat de fer moltes 

activitats al nostre voltant.

938 370 877

Ctra. C-16 sortida 59 - Plans de la Sala
 08650 Sallent

info@masdelasala.com

SERVEIS

http://www.instagram.com/mas_de_la_sala/
https://goo.gl/maps/itAtfmxskKtQB9Xv8
https://goo.gl/maps/yDqHurJ9bRtTUrXD7
mailto:info%40masdelasala.com?subject=
https://www.masdelasala.com/
https://www.facebook.com/masdelasala
https://wa.me/34646375286


L’Alberg de Viladoms de Baix, Castellbell i Vilar és un equipament 

sostenible amb un estil modern i futurista amb una extraordinària 

panoràmica de la muntanya de Montserrat.

Els mòduls-casetes formen les diverses habitacions amb bany privat, 

menjador i sales d’activitats i reunions. 90 places, repartides en 17 

habitacions de 4,6 i 8 places i 3 sales-espais de reunions.

L’alberg, pertanya a Fundesplai, una entitat sense afany de lucre que 

impulsa, entre d’altres, programes d’educació ambiental i gestiona cases 

de colònies, albergs, escoles de natura i terrenys d’acampada.

934 744 678

BV-1212 KM 5,2 
08296 Castellbell i el Vilar

casesdecolonies@fundesplai.org

Fundesplai ALBERG VILADOMS DE BAIX

SERVEIS

http://www.instagram.com/casesfundesplai/
https://goo.gl/maps/akZttTqs4HaZh5hZ8
https://goo.gl/maps/iKG5wUEYLTka5w657
mailto:casesdecolonies%40fundesplai.org?subject=
https://cases.fundesplai.org/equipament/viladoms-de-baix/
http://www.facebook.com/cases.colonies/


Aquesta casa de colònies és una masia reformada i adaptada situada a 

Castellnou de Bages, ben a prop de Manresa, un espai per deixar enrere 

la rutina i compartir bones estones amb els amics o la familia. Dedicada 

a estades en família, grups, escoles, esplais i casaments. 

Situada al bell mig del bosc, als seus exteriors hi trobem camps d’esports, 

piscina i amplis espais verds on realitzar activitats.

La casa ofereix els espais exteriors i el seu entorn natural, així com el 

servei de restauració o allotjament per fer de les vostres celebracions 

i esdeveniments.

934 312 139

Ctra de Castellnou de Bages, s/n
08251 Castellnou de Bages

david@grupeduca.cat

La Figuera  CASA DE COLONIES

SERVEIS

https://goo.gl/maps/jkgzFXCtSZvYLt1UA
http://david@grupeduca.cat
https://cases.fundesplai.org/equipament/viladoms-de-baix/
https://www.facebook.com/cases.colonies
https://goo.gl/maps/TG7zNHkFfDcdXHca7
www.masdelasala.com
https://www.facebook.com/masdelasala
https://wa.me/34659177639
https://www.facebook.com/cases.colonies
www.masdelasala.com
https://www.facebook.com/masdelasala
www.lafiguera.cat
https://www.facebook.com/educalleurecasescolonies/


L’Hotelet Casa Padró
L’Hotelet Casa Padró 1914 és un hotel boutique modernista de principis 

del s.XX situat al bell mig de la ciutat de Manresa. S’han conservat els 

elements originals de l’època i característics d’una casa modernista com 

els terres hidràulics i les motllures del sostre. 

La seva fantàstica ubicació fa que tingui els millors restaurants de la ciutat 

a prop així com el nucli històric.

L’hotel compta amb una sala interior i una terrassa al centre de Manresa 

per a petits esdeveniments i menjars de grups o empreses.

938 723 751

Passeig Pere III, 38
08242 Manresa

info@hoteletmanresa.com

SERVEIS

https://www.instagram.com/hoteletcasapadro/
https://www.facebook.com/hoteletcasapadro/
https://g.page/hoteletcasapadro?share
https://www.hoteletmanresa.com/
https://goo.gl/maps/hKr82yaGi6NEyH4eA
mailto:info%40hoteletmanresa.com%20?subject=


Construït al segle XIV, va tenir diversos usos, convent de frares 

carmelites, caserna militar o un magatzem municipal. Des de l’any 1990 

és un dels albergs que formen part de la xarxa d’Albergs de Joventut de 

la Generalitat de Catalunya.

Situat al centre històric de Manresa, aquest alberg compta amb gran 

capacitat i disposa d’espais i sales per acollir reunions o esdeveniments, 

especialment per a grups i col·lectius.

938 75 03 96

alberg.manresa@gencat.cat

SERVEIS

Xanascat ALBERG DEL CARME

Plaça Del Milcentenari, s/n
08241 Manresa

https://www.instagram.com/albergs_xanascat/
https://goo.gl/maps/2XSuYspJQegDScrX9
mailto:alberg.manresa%40gencat.cat?subject=
https://xanascat.gencat.cat/ca/albergs/albergs/manresa-xanascat
https://www.facebook.com/xanascat
https://goo.gl/maps/W6bZgtTbSuBEKmFYA


CELLERS



Els cellers del Bages són font d’inspiració! 

Envoltats de paisatges de bosc i vinya, trobareu 
l’entorn natural perfecte per aturar-vos del dia a 
dia i celebrar una jornada corporativa inoblidable.

Reunions i presentacions d’empresa, 
esdeveniments corporatius, activitats 
professionals… tot és possible!

CELLERS

Abadal 
Les Acacies 
Entrebosc 
Collbaix Celler el Molí 
Oller del Mas 
Mond Obert - Celler Mas de Sant Iscle
Urpina Paratge Agrosocial - Fundació Ampans



Vinculats al món del vi des de fa més de vuit segles, Abadal s’ubica 
en un entorn únic que captiva per la seva bellesa i la seva singularitat. 
Paisatge, història, vi i gastronomia es fusionen en la proposta 
enoturística d’Abadal, un celler familiar nascut de la vocació d’elaborar 
vins que expressin la singularitat del seu entorn: vinyes en terrasses 
envoltades de bosc, varietats tradicionals úniques -Picapoll i Mandó 
com a principals exponents - i sòls d’argila amb forta presència de 
pedra.  Des de convencions, conferències i reunions empresarials, fins 
a presentacions de producte i sopars corporatius, les possibilitats són 
diverses. Els diferents espais interiors i exteriors del celler, amb diferents 
capacitats, s’adapten per aconseguir la millor experiència. A més, és 
possible complementar els esdeveniments amb alguna de les activitats 
enoturístiques.

666 732 969

Celler Abadal 
08279 Santa Maria d’Horta d’Avinyó

visita@abadal.net

Celler Abadal

SERVEIS

https://goo.gl/maps/SWDs43Dp6nCYGEVk7
mailto:visita%40abadal.net?subject=
https://www.instagram.com/vinsabadal/
https://goo.gl/maps/H9NTGrCe4sQkGJgT9
www.abadal.net
https://www.facebook.com/bodegasabadal


El celler de les Acàcies, és el més petit del món, situat a Avinyó, a la 

zona nord del Bages. Les 11 ha de vinyes estan envoltades de bosc, i a 

partir d’elles elaboren els seus vins, plens d’harmonia i expressivitat. 

El celler convida a gaudir d’una gratificant i sorprenent experiència 

enoturística a través de les seves activitats com a tasts, maridatges, 

banquets, etc. i conèixer així com s’elabora artesanalment un vi de 

qualitat en una petita explotació.

Disposa de tres ambients amb totes les comoditats i serveis per fer 

reunions, menjars o formacions, amb capacitat cada sala de fins a 20 

persones.

933 62 00 10

B-431 km 56,7
08279 Avinyó

info@lesacacies.com

Les Acàcies

SERVEIS

https://goo.gl/maps/vMpEcbdTTZWQBNiHA
mailto:info%40lesacacies.com?subject=
https://www.instagram.com/lesacacies
https://g.page/lesacacies?share
www.lesacacies.com
https://www.facebook.com/ampans
https://wa.me/34618670063


Aquest celler situat a Castellfollit del Boix, és un lloc ideal per a 

esdeveniments únics i exclusius. Envoltada de natura i tranquil·litat, es 

nodreix de 300 ha de bosc, camps de blat, vinya i oliveres que és on 

s’elaboren els seus vins i productes ecològics de la marca Entrebosc. 

Disposa de dues sales interiors i diverses localitzacions exteriors, que al 

costat de les activitats d’ enoturisme són complements per a qualsevol 

tipus de celebració o esdeveniment.

640 379 227

Mas Pubill, s/n
08255 Castellfollit del Boix

info@entrebosc.com

Entrebosc

SERVEIS

https://goo.gl/maps/FbJLD46g3K9RmRAk8
mailto:info%40entrebosc.com?subject=
https://www.instagram.com/entrebosc/
https://g.page/entrebosc?share
https://entrebosc.com/
https://www.facebook.com/entrebosc


Les finques de Collbaix Celler el Molí formen part del Geoparc Mundial 

UNESCO de la Catalunya Central. El celler està situat en un territori 

privilegiat pel seu alt valor geològic, natural, històric i cultural. 

El Celler Collbaix El Molí ha aconseguit fer-se un forat al mercat dels 

millors vins del país, amb molt bones valoracions per a una desena de les 

seves creacions, a més d’elaborar oli d’oliva verge extra de tres varietats. 

Disposa a més de diferents espais i activitats per a esdeveniments i 

celebracions.

931 021 965

Camí de Rajadell, Km 3
08241 Manresa

collbaix@cellerelmoli.com

Collbaix Celler el Molí

SERVEIS

https://goo.gl/maps/RZi9sZkHUKuDZtnWA
mailto:collbaix%40cellerelmoli.com?subject=
https://www.instagram.com/celler_massantiscle/
https://goo.gl/maps/fipr85XW2Nrr618C7
www.cellermasdesantiscle.cat
https://www.facebook.com/masdesantiscle/


Oller del Mas
Un celler, un Castell del Segle X, 600 ha amb vinya, cereals, oliveres, 
bosc i 35 Km de camins i senders conformen una oferta única al Bages.

A l’Oller del Mas, ofereix a més d’espais únics i extraordinaris per fer 
esdeveniments, múltiples propostes arreu del món del vi, l’oli, el vermut 
o la cervesa, amb el complement d’un allotjament singular i una oferta 
gastronòmica excepcional. 

Gaudir de les vinyes i els boscos, tasts de vins diferents, rutes amb 4x4, 
participar en activitats de winefulness o ioga entre vinyes, conformen 
part de l’oferta d’aquest mundialment reconegut celler amb més de 60 
propostes d’activitats d’oci i Team Building.

SERVEIS

938 768 315

Crta d’Igualada c-37z Km 91 
08240 Manresa

info@ollerdelmas.com

https://www.instagram.com/ollerdelmas/
https://g.page/cellerollerdelmas?share
https://goo.gl/maps/JGUsGeARQcb6C6236
mailto:info%40ollerdelmas.com?subject=
https://ollerdelmas.com/
https://www.facebook.com/ollerdelmas
https://wa.me/34938352882


Mond Obert
Mas de Sant Iscle
El Celler Mond Obert està ubicat al Mas de Sant Iscle, al bell mig del Pla 

de Bages. Disposa de tres que poden acollir esdeveniments. Un espai 

exteruir amb el seu food track distintiu, un restaurant i una petita sala 

interior. Aquest lloc és polivanlent, ofereix múltiples opcions des de 

seu de concerts fins a celebracions o reunions.

A més, el celler ofereix els seus diferents productes d’enoturisme com 

el seu singular: Mos entre vinyes, perfecte com a complement per al 

teu esdeveniment.

629 892 967

Carrer de Sant Iscle, 1 
08272 Sant Fruitós de Bages

info@cellermasdesantiscle.com

SERVEIS

https://www.instagram.com/celler_massantiscle/
https://goo.gl/maps/DQDTSG3fxCwGtVfAA
https://goo.gl/maps/x7a3hFJH1NjtSsZk8
mailto:info%40cellermasdesantiscle.com?subject=
https://www.cellermasdesantiscle.cat/
https://www.facebook.com/masdesantiscle/


938 272 300

Mas Urpina, s/n
08253 Sant Salvador de Guardiola

ampans@ampans.cat

SERVEIS

Una granja, una formatgeria, unes vinyes, un paller habilitat per a 

esdeveniments, una botiga de vins i formatges, espais de reunions, 

esdeveniments, celebracions, activitats de voluntariat corporatiu, team 

building, visites guiades, tastos de vins i formatges, càtering... 

Viu Urpina amb els equips, clients, família i amics! 

Urpina és un projecte d’AMPANS, una fundació que treballa per la 

inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i 

en situació de vulnerabilitat.

Urpina 

https://goo.gl/maps/iasgktk77oupEnQa7
mailto:ampans%40ampans.cat?subject=
https://www.instagram.com/ampansfundacio/
https://goo.gl/maps/Hu1uCcGZG2R1V6hi9
http://www.urpina.cat/
https://www.facebook.com/ampans


EMPRESES D’ACTIVITATS



Igual que saber amanir un àpat amb els ingredients 
justos i necessaris és una virtut, els esdeveniments 
requereixen de la mateixa atenció: quelcom 
de creativitat, una mica de diversió, moments 
experiencials, networking i relacions i per suposat 
originalitat, un element imprescindible perquè els 
participants recordin el moment quan tornin a casa 
o comenten l’experiència amb els seus companys 
l’endemà a l’oficina. 

Generar una vinculació emocional forta, un record 
associat al missatge que es pretén transmetre és un 
objectiu en tot esdeveniment. 

Les empreses del Bages que ofereixen activitats 
i experiències són aposta segura per afegir 
l’ingredient final al teu esdeveniment.

EMPRESES 
D’ACTIVITATS

Ruta del Vi DO Pla del Bages
Oli Migjorn
Cervesa Guineu
Urpina Paratge Agrosocial
Ester Bach
Desconnexions
Mosaics Martí
Observatori Astronómic de Castelltallat
Aeri de Montserrat
Alioth Parapent Bages Club
Globus Kon-Tiki
El Llac, el Parc Actiu
Guiesbtt.cat
Natural Hipic
AFK Virtual Events
Indoorwall Manresa
Les Comes
Karting Sallent
Can Padró



La Ruta del vi de la DO Pla de Bages us ofereix un 
munt d’activitats per a fer en grup: passejar entre 
vinyes a peu, a cavall, amb bicicleta, segway o 4x4; 
descobrir tines amagades al bosc, el patrimoni de 
pedra seca i degustar els vins amb DO Pla de Bages 
i la gastronomia local; posar a prova les vostres 
habilitats artístiques pintant amb vi; fer un escape 
room entre vinyes; o endinsar-vos en el paisatge 
per a mimar, cos, ànima i ment. 

Descobreix totes les activitats
www.rutadelvidobages.cat 

info@rutadelvidobages.cat

Ruta del Vi de la DO Pla de Bages

Clica i coneix…
Els cellers 
Els allotjaments 

Els restaurants 
Tots els establiments

https://www.rutadelvidobages.cat/
mailto:info%40rutadelvidobages.cat?subject=
https://www.instagram.com/dopladebages/
www.rutadelvidobages.cat
https://www.rutadelvidobages.cat/planificat/cellers/
https://www.rutadelvidobages.cat/planificat/allotjaments/
https://www.rutadelvidobages.cat/planificat/restaurants/
https://www.rutadelvidobages.cat/planificat/


VI I
GASTRONOMIA

ENOTURISME 
PREMIUM 

VISITA A LES TINES  
PEU DE VINYA 

ENOTURISME ACTIU
ENTRE VINYES

DESCOBERTA
DE PEDRA SECA

VISITES REGULARS
ALS CELLERS 

ENOTURISME
CULTURAL

ENOTURISME
DE BENESTAR

UNA RUTA ENOTURÍSTICA CULTURAL QUE US PERMET DESCOBRIR EL PATRIMONI DE PEDRA SECA, LA CULTURA, LA GASTRONOMIA I EL PAISATGE ACOMPANYATS DEL MILLORS VINS!
DESCOBREIX TOTES LES ACTIVITATS A WWW.RUTADELVIDOBAGES.CAT

https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=vi-i-gastronomia
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=descoberta-de-pedra-seca
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=enoturisme-premium
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=visita-al-celler
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=visites-a-les-tines-a-peu-de-vinya
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=enoturisme-cultural
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=enoturisme-actiu-entre-vinyes
https://www.rutadelvidobages.cat/enoexperiencies/?tx_activitat=enoturisme-i-benestar
https://www.rutadelvidobages.cat/


Empresa que reviu l’antiga tradició del cultiu de 

l’olivera a prop de Manresa, produeix Oli d’Oliva 

Verge Extra de les varietats Arbequina, Picual i la 

varietat exclusiva Corbella (varietat autòctona 

d’aquesta regió).

Per tal de divulgar la seva activitat realitzem 

activitats d’oleoturisme per famílies, grups i per 

empreses: tasts, visites, rutas en segways, altres 

activitats vinculades al món de l’oli i el camp. 

Oli Migjorn

937 444 017

Casa Migjorn, s/n
08269 Valls de Torroella

info@olimigjorn.com 

https://goo.gl/maps/MnbyBEnxtP6mQQtc6
mailto:info%40olimigjorn.com%20?subject=
https://www.instagram.com/oli_migjorn/
https://www.facebook.com/olimigjorn
https://goo.gl/maps/QXCzXt6jahybphEU8
https://olimigjorn.com


La nostra raó de ser és elaborar la millor cervesa 

per tu!, perquè sabem que, com nosaltres, busques 

explorar, experimentar i descobrir gustos diversos i 

de moltes intensitats.

Amb els nostres tasts i visites a la nostra fàbrica, 

oferim diferents activitats vinculades al món de la 

cervesa, la gastronomia local i el bon rotllo.

Cervesa Guineu

649 469 715

Passatge del Riu, 12 
08269 Valls de Torroella

joan.raich@cervesaguineu.com 

https://goo.gl/maps/6LuYDz3HswJ66cDm6
mailto:joan.raich%40cervesaguineu.com%20?subject=
https://www.instagram.com/cervesaguineu/
https://www.facebook.com/CervesaGuineu/
https://goo.gl/maps/GwS5wS7WdYcWxVfX6
https://www.cervesaguineu.com/


A Urpina acullen activitats de voluntariat corporatiu, 

una experiència única per a empreses i entitats 

que volen fomentar valors com la solidaritat i la 

cooperació entre  el seu personal.

Altres activitats que es poden fer son: Maridatge 

de vins i formatges, taller de verema o fer la visita a 

la finca de 120 hectàrees de boscos, vinyes, camins, 

corriols, barraques de pastor, tines i el petit cim de 

la Pòpia del Montgròs.

938 272 300

Mas Urpina, s/n
08253 Sant Salvador de Guardiola

ampans@ampans.cat

Urpina PARATGE AGROSOCIAL
FUNDACIÓ AMPANS

https://goo.gl/maps/F1wezotfxvV8GEQW9
mailto:ampans%40ampans.cat?subject=
https://goo.gl/maps/fXuY5YoqAjSLaezj9
http://www.urpina.cat/
https://www.facebook.com/ampans
https://www.instagram.com/ampansfundacio/


L’Ester Bach és docent i conferenciant especialista 

en benestar emocional a través del cos. Imparteix 

cursos i tallers de gestió de l’estrès, mindfulness i 

altres tècniques de relaxació i consciència corporal. 

També ofereix experiències de benestar en l’àmbit 

enoturístic (Winefulness, Vinestar).

Ester Bach

609 161 141

08242 Manresa

esterbachcobacho@gmail.com

https://goo.gl/maps/ETpqVAT9wFuE8P1p6
mailto:esterbachcobacho%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/esterbachcobacho/
https://www.facebook.com/Relaxacio.BenestarEmocional.Cos/
www.esterbach.com


És una empresa de serveis i formació, que millora 

els processos d’equips de treball, utilitzant el treball 

experiencial amb elements del medi natural i amb 

la natura com a font d’aprenentatge i d’inspiració. 

Influir en la millora de les empreses i persones 

individuals i en la qualitat dels serveis formatius per 

equips. Desconnectar per poder tornar a connectar.

Desconnexions

606 391 249

Carrer Navarra 21, 3r
08240 Manresa

info@desconnexions.com
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https://goo.gl/maps/gHfgvBus1JnLPDT59
mailto:info%40desconnexions.com?subject=
https://www.instagram.com/desconnexions/
https://goo.gl/maps/LWjmb1TjP2jQLFja8
https://www.desconnexions.com/
https://wa.me/34606391249


Som un taller centenari, en actiu, a Manresa, on 

encara fabriquem els tradicionals i artesanals 

mosaics hidràulics. L’espai ofereix una atmosfera 

singular on pots plantejar diversos tipus d’activitat. 

Som al centre de Manresa i tenim un bon pati 

exterior, tant per aparcar cotxes o per albergar la 

logística necessària ( camions mitjos, furgonetes, 

food-trucks, etc…).

Mosaics Martí

938 742 551

Sant Antoni Maria Claret, 6
08243 Manresa

events@mosaicsmarti.com

https://goo.gl/maps/BeTd2T5HhmKmpsxG9
mailto:events%40mosaicsmarti.com?subject=
https://g.page/MosaicsMarti?share
https://mosaicsmarti.com/
https://www.facebook.com/MosaicsMarti/
https://www.instagram.com/mosaicsmarti/


L’Observatori Astronòmic de Castelltallat, fou el 

pioner a Catalunya en oferir activitats de divulgació 

d’astronomia... ara ja fa més de quinze anys.

Al Observatori i la seva gent podreu assistir a una 

peculiar i intensa història de la vida de l’Univers, i 

observar a través del nostre potent i recentment 

modernitzat telescopi, les nebuloses, cúmuls 

d’estels, galàxies, planetes, i els paisatges de la Lluna!

667 529 051

Ctra. de l’Observatori, s/n
08623 Sant Mateu de Bages

info@observatoricastelltallat.com

Observatori
Astronòmic DE CASTELLTALLAT

https://goo.gl/maps/QEMMfxB1pi5rpwhz7
mailto:info%40observatoricastelltallat.com?subject=
https://goo.gl/maps/AtcQqXj5GwdcuJ4X7
https://astrocastellblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/astrocastell/
https://www.instagram.com/astrocastell/


L’Aeri de Montserrat és una manera especial poder 

visitar la muntanya de Montserrat des de l’aire.

La nostra missió és oferir un servei de transport 

excel·lent i una experiència única als visitants de 

Montserrat, mitjançant l’acollida i el bon servei, 

sent la seguretat i el tracte al client els principals 

eixos de l’empresa.

938 350 005

Ctra. C-55, km 11,5
08691 Monistrol de Montserrat

info@aeridemontserrat.com

Aeri de
Montserrat

https://goo.gl/maps/KGZEkMJRTKQcGq65A
mailto:info%40aeridemontserrat.com?subject=
https://www.instagram.com/aerimontserrat/?hl=es
https://www.facebook.com/aerimontserrat
https://g.page/aeridemontserrat?share
www.aeridemontserrat.com


Descobreix el plaer de volar de la mà de l’Alioth 

Parapent Bages Club: Vols en parapent biplaça al 

Bages, cursos de parapent, regals inoblidables. 

Entra les propostes d’activitats, Alioth ofereix vols 

en parapent, vols biplaça, etc una excel·lent activitat 

per a celebracions o com a activitats d’empresa.

Alioth PARAPENT BAGES CLUB

619 033 775

Urgell, 16 Principal
08241 Manresa

alioth@alioth.cat

https://goo.gl/maps/4GjXLpwqg2ds8ZqP6
mailto:alioth%40alioth.cat?subject=
https://www.instagram.com/aliothparapent
https://www.facebook.com/AliothParapent/
https://g.page/AliothParapent?share
https://www.alioth.cat/


Globus Kon-Tiki és una empresa creada el 1985 i 

pionera al món de l’aerostació a Catalunya. Un vol 

amb Globus Kon-Tiki va més enllà de l’experiència 

de volar, és descobrir com funcionen els aeròstats, 

gaudir de la pau i de la natura, deixar-se emportar 

de la mà de professionals apassionats per la seva 

professió i fer realitat un somni. Es poden atendre 

grups de fins a 200 participants volant alhora en 

diferents globus.

Globus Kon-Tiki

935 156 060 

Aeròdrom, s/n
08711 Òdena

info@globuskontiki.com

https://goo.gl/maps/NaWuvLRKeZV93cdz7
mailto:info%40globuskontiki.com?subject=
https://www.instagram.com/globuskontiki/
https://www.facebook.com/globuskontiki
https://goo.gl/maps/cba4bTWhpFo17NXa8
www.globuskontiki.com
https://wa.me/34664268318


Al “Parc del Llac” a Navarcles” es troba el camp fix 

d’activitats i gràcies a la variada orografia del lloc s’ha 

fet per a la pràctica esportiva: aigües tranquil·les, 

petites parets, espais verds i, a la Cabana del Llac, 

tots els serveis per fer la seva estada més agradable.

Les instal·lacions es completen amb un punt 

d’Informació Turística, Cafè - Bar, Terrassa, Grill, 

Vestidors, Dutxes, etc., i la possibilitat de llogar 

Canoas, Kayaks, Tir amb Arc i Bicicletes Tot Terreny.

El Llac

938 270 126

Parc del LLac
08270 Navarcles

el-llac@el-llac.com

https://goo.gl/maps/a4xxgPyyWhRLAgkv5
mailto:el-llac%40el-llac.com?subject=
https://www.facebook.com/llacdenavarcles/
https://goo.gl/maps/bULXyi5TbSpYEtcGA
www.el-llac.com


Empresa d’activitats amb bicicleta, creada el 2013 i 

ubicada al centre de Catalunya. Entre els seus serveis 

hi ha el lloguer de bicicletes (40 unit) i, sobretot, 

rutes Btt arreu del Bages i Catalunya. Ecorail: 

activitat ciclista única, són trenets formats per unes 

plataformes amb dues bicicletes que permeten 

pedalar per sobre les vies (www.ecorail.cat), una 

activitat molt valorada per famílies i empreses. 

També fan classes de conducció vial, mecànica de 

bicicletes, cursos GPS...

610 355 736

Maria Aurèlia Capmany, 28
08250 Sant Joan de Vilatorrada

rutes@guiesbtt.cat 

Guiesbtt.cat

https://goo.gl/maps/i6dooUvABBBrsiST7
mailto:rutes%40guiesbtt.cat%20?subject=
https://www.guiesbtt.cat/
https://www.facebook.com/guiesbtt.cat
https://www.instagram.com/guiesbtt/
https://wa.me/34610355736


Natural Hipic és un ranxo situat als peus de la 

Muntanya de Montserrat, que ocupa 5 hectàrees 

que es divideixen en diverses zones.

Ofereixen serveis com a activitats per a escoles i 

empreses, per nens i adults com clases de montar a 

cavall i excursions per el parc natural de Montserrat. 

A més, també ensinistren, entrenen i venen cavalls.

Natural Hipic

609 438 080

Carretera de Sant Cristòfol km 0,4
08296 Castellbell i el Vilar

info@naturalhipic.com

https://goo.gl/maps/DX1Qeg8VHTYQyanq9
mailto:info%40naturalhipic.com?subject=
https://goo.gl/maps/Pzipbob99dQkZV179
http://www.naturalhipic.com/centro/
https://www.facebook.com/NaturalHipic
https://www.instagram.com/natural_hipic/


AFK Virtual Events és una empresa manresana, 

pionera al sector de la realitat virtual, ubicada a 

Sant Joan de Vilatorrada, que dóna servei a tota 

la comarca. Realitzen des de sessions privades per 

a grups de particulars a activitats per a empreses, 

tant d’entreteniment com de team building.

AFK Virtual Events ofereix activitats lúdiques per a 

esdeveniments de petit i gran format amb realitat 

virtual d’última generació.

677 956 123

Avinguda de Montserrat, 102
08250 Sant Joan de Vilatorrada

info@afkvirtualevents.com

AFK
Virtual Events

https://goo.gl/maps/kcWio9ZM6rQZXUS77
mailto:info%40afkvirtualevents.com?subject=
https://goo.gl/maps/AhZKakadKxPzKVPBA
https://www.afkvirtualevents.com/
https://www.facebook.com/afkvirtualevents
https://www.instagram.com/afkvirtualevents/


Centre de referència d’escalada a Catalunya Central, 

amb 1500m2 de boulder i més de 1000 angles.Disposa 

de servei de restauració, cafeteria i una Kids Zone 

Ambientada al massís de Montserrat, barrejant, 

cultura i escalada. Ofereix cursos d ́escalada per a 

tot tipus de públics així activitats de team building 

(indoor i outdoor), activitats escolars, classes 

personalitzades, festes d ́aniversari, celebracions.

Utilitza l’escalada i les experiències esportives com 

a diferencial dels teus esdeveniments.

937 307 536

Carrer de Sallent, 38
08240 Manresa

manresa@indoorwall.com

Indoorwall 
Manresa

https://goo.gl/maps/oCKhJ9cPWh61qncF6
mailto:manresa%40indoorwall.com?subject=
https://goo.gl/maps/mSdnJE2TYRZnWfQ18
https://www.indoorwall.com/centros-indoorwall-rocodromos/indoorwall-manresa/
https://www.facebook.com/indoorwallcatalunya


En un entorn de naturalesa i un ambient de motor, les 

activitats de Les Comes us deixaran un record únic. 

S’hi fan activitats dirigides al sector corporatiu com 

ara: experiència CoDrive amb vehicles del Dakar, 

cursos de Land Rover Experience, Rutes 4x4, Circuit 

d’aventura i molt més. Les Comes és un espai ideal 

tant per fer activitats d’empresa en una jornada 

feta a mida com per organitzar presentacions 

de producte, jornades de fidelització de clients i 

partners.

Les Comes

938 682 560

Carretera C55 km 43.5
08260 Súria

info@lescomes.com

https://goo.gl/maps/KqKHFeNxey2NHB8E6
mailto:info%40lescomes.com?subject=
https://www.instagram.com/lescomesdesererols/
https://goo.gl/maps/Yt3yVzL7EFzJyiMS9
www.lescomes.com


Karting Sallent és el circuit de karts de la Catalunya 

central i entre els més llargs d’Espanya i Europa, un 

espai per gaudir dels karts amb amics, companys 

amb qui posar a prova les nostres habilitats al volant.

Destaquen els 1.450 metres de traçat, que permet 

fer diversos recorreguts. També es pot dividir en 

circuits independents. Entre les possibilitats que 

ofereix el circuit, hi ha el lloguer de karts, taller, bar, 

terrassa.

Karting Sallent

666 213 495

Ctra C-16  Manresa-Berga 58,5km
08650 Sallent

sallentkarting@gmail.com

https://goo.gl/maps/x7v3XbAAqUWB2jVn6
mailto:sallentkarting%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/karting_sallent/
https://www.facebook.com/kartingsallent/
https://goo.gl/maps/f1KTQH17syBeu8Fw7
www.kartingsallent.com


Can Padró és un centre de formació d’alt rendiment 

i un espai per activitats per empreses especialitizat 

en seguretat i emergències. Disposa de 700.000 M2 

per realitzar activitats, formacions i esdeveniments.

¿Necessites un espai on rodar unes escenes 

de conducció, catàstrofes o emergències, amb 

un simpàs de possibilitats? ¿Busques un lloc 

espectacular on presentar un nou producte? ¿Vols 

convidar els teus clients o col·laboradors a viure 

una jornada inoblidable?

Can Padró

938 330 311

Afores, s/n
08296 Castellbell i el Vilar

info@canpadro.com

https://goo.gl/maps/DaP87FvCnpG1ANQMA
mailto:info%40canpadro.com?subject=
https://www.instagram.com/canpadro/
https://www.facebook.com/CanPadro
https://goo.gl/maps/jMsQtxdLpG3kT4Yu6
https://canpadro.com/


EMPRESES DE SERVEIS



A la comarca del Bages trobaràs tot el necessari 
perquè el desenvolupament del teu esdeveniment 
sigui un èxit.  Empreses de transport, càtering, 
il·luminació, so, organitzadors, disseny d’estands, 
serveis personals, etc.

Independentment que vulguis organitzar, al 
Bages tens totes les eines  necessàries perquè 
l’esdeveniment sigui inoblidable.

EMPRESES
DE SERVEIS

Manresa Turisme
Freelance 4 Events
Kosmo Eventus
CardonaEvents
Ospi Restaurant i Catering
Agustí Pastissería Restaurant
Espai Gastronomic El Reguer
Tot Turisme
Autocars HT
Suit&Music
Fotomatón Events
Grup Mon d’Oci
Expomon



Manresa Turisme gestiona des de la Fundació 
Turisme i Fires de Manresa part del patrimoni 
històric i cultural de la ciutat. On a través de visites 
guiades i altres experiències complementàries 
posa en valor el patrimoni, la cultura, la natura, el 
paisatge,la sostenibilitat, el comerç, el benestar, el 
territori  i la gastronomia de Manresa i part de la 
comarca.

L’objectiu és oferir al visitant una experiència 
enriquidora, qualitativa i per gaudir amb tots els 
sentits. Manresa és el que pots veure, però també 
el que pots sentir!

938 784 090

Plaça Major, 10
08241 Manresa

turisme@manresaturisme.cat

Manresa
Turisme 

https://goo.gl/maps/bT5auA1PAprU9FDj8
mailto:turisme%40manresaturisme.cat?subject=
https://www.instagram.com/manresaturisme/
https://goo.gl/maps/frTsVoSLoEbYwAjD9
http://www.manresaturisme.cat
https://www.facebook.com/fundaciofiramanresa/


Freelance 4 esdeveniments especialistes en 

l’organització d’esdeveniments com a estratègia per 

a la notorietat i diferenciació del teu negoci. 

T’ajudem a reforçar l’enllaç entre la teva marca i el 

teu públic a través d’experiències, o com en diem 

nosaltres, que passin coses! Cada esdeveniment 

organitzat queda gravat a la ment i es converteix en 

un moment únic.

679 002 814

Carrer de la Salut 6, 2n pis
08242 Manresa

lararocasanchez@gmail.com

Freelance
4 Events

https://goo.gl/maps/LNBT2T4qeKstFFY66
mailto:lararocasanchez%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/lararoca13/
https://www.freelanceforevents.com/
https://wa.me/34679002814


És una empresa que es dedica a realitzar 

esdeveniments de qualsevol índole i totalment 

personalitzats. Fires gastronòmiques, festivals de 

cervesa, de música, de vi, amb l’objectiu principal 

d’arribar a un públic molt heterogeni d’una manera 

transversal, creant un espai de gaudi i un altre de 

reflexió del model de vida, basat en els principis 

de la sostenibilitat, de la cultura gastronòmica de 

proximitat i de qualitat.

Kosmo Eventus

938 300 496

Bages 
Barcelona

info@kosmoeventus.com

mailto:info%40kosmoeventus.com?subject=
https://www.instagram.com/kosmoeventus/
https://www.facebook.com/kosmoeventus
https://kosmoeventus.com/


CardonaEvents és una empresa especialitzada en 

oferir serveis esportius de tota mena i per a totes 

les edats. 

L’empresa neix amb la il·lusió de poder donar un 

ventall d’ofertes, per a totes aquelles persones, 

associacions, empreses, hotels, fundacions… que 

volen fer qualsevol esdeveniment a nivell turístic, 

lúdic, esportiu.

CardonaEvents

630 251 784

Carrer dels Collasos, s/n
08621 Cardona

info@cardonaevents.com

https://goo.gl/maps/zJSnicm8e2uQgVTW8
mailto:info%40cardonaevents.com?subject=
https://www.instagram.com/cardonaevents/
https://www.facebook.com/cardonaevents
https://cardonaevents.com/


El Restaurant Ospi cuina de màxima qualitat, podent 

escollir alguns plats poc comuns i cuinats amb les 

millors intencions. 

Oferim servei de cafetería, servei de restauració i 

càtering organitzem tots aquells events que el client 

vulgui (reunió empresarial, aniversaris, casaments...).

649 993 839

Carrer Estació, 4
08650 Sallent

info@restaurantospi.com

Ospi Restaurant 
i Càtering

https://goo.gl/maps/eCLpDa9s7a9XbKDCA
mailto:info%40restaurantospi.com?subject=
https://www.instagram.com/ospi_restaurant/
https://www.facebook.com/OspiRestaurant
www.restaurantospi.com
https://g.page/OspiRestaurant?share
https://wa.me/34649993839


Agustí Pastisser va néixer l’any 1988, fent pastissos 

i creps per endolcir les celebracions de la gent de 

Navarcles per després fer-ho a tot el Bages amb 

molts més productes.  

Ofereix el servei de càtering i pastisseria des de 

l’alimentació bàsica al servei de càtering complet 

i per a tota mena d’esdeveniments: casaments, 

batejos, comunions, aniversaris, festes, festes 

d’empresa o presentacions de productes.

625 320 708

Passeig Cervantes, 2 bis
08270 Navarcles

agustipas@hotmail.com

Agustí Pastisseria 
Restaurant

https://goo.gl/maps/iwYUi2DsCSnrGznT6
mailto:agustipas%40hotmail.com?subject=
https://www.instagram.com/agustipastisser/
https://www.facebook.com/AgustiPastisser
https://agustipastisser.com/
https://goo.gl/maps/2jBMLwoP5QDCZa1XA


Aquest espai gastronòmic totalment privat ofereix 

menús personalitzats al gust dels clients acompanyat 

d’una estada totalment exclusiva. Es tracta d’una 

gran experiència per a qualsevol públic com podria 

ser unes reunions d’empreses, per passar-hi temps 

amb la família o fins i tot posar-se al dia amb els 

teus, amb un ambient i menjar que l’acompanyi.

649 239 464

Crer. del Reguer, 1
08256 Rajadell

elreguer@elreguer.com

El Reguer ESPAI GASTRONOMIC

https://goo.gl/maps/iyJBViA4Rx9KbwJ1A
mailto:elreguer%40elreguer.com?subject=
https://www.instagram.com/elreguer_espaigastronomic/
https://goo.gl/maps/aftMAcTM31B5GHrz5
https://www.elreguer.com/
https://www.facebook.com/elreguer.rajadell


Agència de viatges especialitzada en serveis i viatges 

personalitzats, tant per individuals com de grups.  

Tot Turisme té capacitat per organitzar esdeveniments 

i activitats per empreses dins l’àmbit comarcal. 

Treballa amb guies i visites per tota la comarca del 

Bages, descobrint i explorant tots els monuments i 

rutes.

Tot Turisme

938 370 966

Cós, 89
08650 Sallent

agencia@totturisme.com

https://goo.gl/maps/tcfjAcX8jx63bBnS9
mailto:agencia%40totturisme.com?subject=
https://www.facebook.com/Tot.Turisme
http://www.turismoescolar.es/


Autocars HT és especialista en serveis de transport 

de passatgers, per empreses, agències de viatge, 

escoles, grups. Disposen d’una flota d’autobusos 

i microbusos. L’empresa ofereix un transport 

segur, fiable i de qualitat a un preu competitiu. 

Amb l’experiència i el coneixement necessaris per 

donar el millor servei, amb un equip humà proper, 

professional i del tot vocacional.

Autocars HT

938 370 546

Carrer Tomás Viladomiu 21, Pol Illa Sud
08650 Sallent

autocarsht@autocarsht.com

https://goo.gl/maps/vt6T7oXrcWTEierG6
mailto:autocarsht%40autocarsht.com?subject=
https://www.instagram.com/autocarsht
https://www.facebook.com/autocarsht
https://goo.gl/maps/1zeC9DdkTM3NphKa7
https://www.autocarsht.com/


Formada per un equip de tècnics de so, tècnics 

d’il·luminació professional i DJ’s. ofereixen serveis

sonorització, microfonia, spekaers, disseny lumínic, 

efectes especials i servei de Dj per a tota mena

d’esdeveniments (MICE, casaments, esdeveniments 

esportius).

Amb anys de serveis i molta experiència són garantia 

d’èxit, tenint cura de cada detall dels esdeveniments 

que organitzen, sempre amb esforç i dedicació per 

millorar any rere any.

Suit & Music

696 615 201

Carrer d’Alvar Aalto, 3
08240 Manresa

info@suitandmusic.com

https://goo.gl/maps/1tghfaakKeM9J2tAA
mailto:info%40suitandmusic.com?subject=
https://www.instagram.com/suitandmusic/
https://www.facebook.com/SuitandMusicEvents
http://www.suitandmusic.com/
https://wa.me/34696615201


Una manera diferent i nova d’incorporar la fotografia 

a les celebracions, casament, bateigs, comunions, 

festes de comiat, sopars d’empresa, etc. 

Presta el seu servei a tot el Bages llogant màquines de 

fotomató pels teus esdeveniments. S’encarreguen 

de l’atrezzo, els seus complements i el traslladen 

sempre necessari acompanyat d’un operari que 

supervisa i contribueix al funcionament. Guarda un 

gran record  especial en una imatge, en format físic 

o per descarregar de internet.

648 769 188

Carrer del Mirador del Bages, 1
08272 Sant Fruitós de Bages

info@fotomatonevents.cat 

Fotomatón 
Events

https://goo.gl/maps/Mr5SAB8fPLqimxvcA
mailto:info%40fotomatonevents.cat%20?subject=
https://www.instagram.com/fotomatonevents/
https://www.facebook.com/fotomatonevents
https://fotomatonevents.cat/
https://goo.gl/maps/i9TUrPcYcqdi8EiQ8


Grup Mon d ‘Oci és una empresa que compta amb una 

àmplia trajectòria en el sector lúdic i l’entreteniment, 

especialitzada en casaments i grans esdeveniments. 

Ofereix serveis: animació, ludoteca, monitors i 

lloguer de material per a festes i esdeveniments. 

Lloguer d’inflables, botigues, màquines d’ escuma, 

fum, confeti, jocs gegants, llits elastics, etc. Compta 

amb un gran equip de monitors titulats i qualificats, 

el que el converteix en l’opció perfecte per poder 

gaudir de la celebració sense haver de preocupar-

se de la diversió i la cura dels més petits.

623 360 528

Polígono industrial, Carrer Fonts, 17
08254 Pont De Vilomara I Rocafort

info@mondoci.com

Grup Món d’oci

https://goo.gl/maps/35XahGfaUmCfAZTH6
mailto:info%40mondoci.com?subject=
https://www.instagram.com/grup.mon.doci/
https://www.facebook.com/grup-M%C3%93N-DOCI-189731921086454/
www.mondoci.com
https://goo.gl/maps/C5tJSerCRcFF1MYG9


EXPOMON, empresa especialitzada en la producció 
museogràfica adreçada a espais expositius com 
museus, showrooms corporatius, sales exposició, 
galeries d’art. 

El seu punt fort és l’adaptació dels dissenys propis 
o aliens a plànols constructius que els permeten 
produir tot tipus de vitrines, panells modulars, parets 
modulars, peanyes, estructures, escenificacions.

Entre els seus serveis podem trobar:  Projectes 
expositius a mida, productes expositius, Il·luminació, 
escenografia entre altres.

938 306 646

C/Sant Antoni Maria Claret, 13
08271 Artés

info@expomon.es

Expomon

https://goo.gl/maps/3aN8zKEUAVJ5oMmq6
mailto:info%40expomon.es?subject=
https://www.instagram.com/expomon/
https://www.facebook.com/expomon
https://expomon.es/
https://g.page/expomon?share


Amb el suport de:

www.bagesturisme.cat
El contingut, així com les fotografies emprades en aquest fulletó pertanyen al Consell Comarcal del Bages i/o han estat facilitades per les empreses participants per a les finalitats pròpies del fulletó turístic d’esdeveniments i reunions. 

Autors Carles Fortuny, Gerard Franquesa i Oscar Rodbag. Imatge pàgina 82 de Freepik.com. Queda prohibida la reproducció total o parcial, còpia o distribució del contingut, sense autorització expressa per part del titular.

https://bagesturisme.cat/
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