
ESPAI AUDITORI
Reunions i trobades professionals 

i d’empresa a la vila d’Hostalric



L’edifici de la Domus Sent Soví configura un espai versàtil i funcional que combina innovació i 
història a través de la interacció de formes i materials.

Aquesta antiga fàbrica de taps de suro, situada en ple recinte medieval amb espectaculars vistes al 
castell, es troba ubicada a la comarca de la Selva, a només 40 km de Girona i 70 km de Barcelona.

Les instal·lacions del centre ofereixen un ampli ventall de possibilitats i experiències en un entorn 
únic i permeten dur a terme diferents tipus d’esdeveniments i celebracions tant de caire particular 
com professional.

L’estètica de l’espai és de disseny exclusiu i alhora còmode, acollidor i personalitzable.  L’entrada 
acull l’Oficina de Turisme i l’espai expositiu. Al nivell inferior hi ha l’auditori, un espai pensat per dur 
a terme tot tipus de reunions i trobades professionals i d’empresa.  Al pis superior,  el modern i 
espectacular espai de restauració aporta un valor gastronòmic complementari.

La filosofia del centre és treballar amb empreses d’alimentació i restauració locals per donar  servei 
de tallers de cuina o degustacions.

La Domus Sent Soví



L’auditori de la Domus Sent Soví té una superfície de 120m2 i una capacitat de fins a 75 persones.

L’espai està perfectament equipat per tal d’acollir qualsevol tipus d’acte professional o d’empresa 
com: reunions, demostracions, conferències,  actes corporatius, presentacions de producte, actes 
de formació, trobades de cooworking i teambuilding, rodes de premsa, etc... 

Situat a la plata baixa del centre, disposa de llum natural i té accés directe a l’aparcament que hi ha 
adosat a l’edifici. El seu disseny de línies neutres, permet personalizar i ambientar l’espai segons la 
conveniència i necessitats del client.

Equipat amb pantalles, projector, equip audiovisual, taula pels ponents, seients pels assistents, 
calefacció, aire acondicionat, Wifi, banys exclusius i espai de cuina, l’auditori de la Domus Sent Soví 
ofereix un lloc ideal per les empreses.

A més, hi ha la opció de fer una pausa cafè dins la mateixa sala o bé una degustació o refrigeri a la 
sala de restauració del centre. Igualment, oferim la possibilitat de completar l’activitat amb una 
visita cultural a la vila d’Hostalric.

L’auditori



Informació i reserves

Oficina de Turisme d’Hostalric
Domus Sent Soví
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17450 Hostalric
Tel. 972 874 165

centre@domussentsovi.cat
www.turismehostalric.cat


