
T H E  E V E N T S  M A R K E T P L A C E



LA  LLOTJA

Inaugurat al 2010, La Llotja. Palau de Congressos de 
Lleida esdevé un referent nacional i internacional en 
el sector dels congressos i reunions.  
Apostant per la seva versatilitat i funcionalitat, La 
Llotja compta amb un equipament únic a Lleida que 
ressalta i consolida Lleida, Ciutat de Negocis. 

PALAU  DE  CONGRESSOS  

EL  PALAU  DE  

CONGRESSOS  DE  

LLEIDA



COMUNICACIÓ

 AL  COR  DE  LA  CIUTAT

Al centre econòmic de Lleida, a l'Avinguda Tortosa, núm. 6 i en 
un punt estratègic de la ciutat es troba el Palau de Congressos La 
Llotja. 
 
Dotat d'una excel·lent comunicació ferroviària (a 5 minuts de 
l'estació de Renfe Lleida-Pirineus), aèria (a 30 minuts de 
l'aeroport Lleida-Alguaire) i  connectat amb la xarxa de 
carreteres i autopistes , La Llotja disposa d'un aparcament per a 
més de 450 vehicles. 
 



COMUNICACIÓ

CIUTAT  DE  PROXIMITAT
 Des del 2003, Lleida és una ciutat adherida a la Red de Ciudades Ave. Comporta un gran avenç pel
Turisme de Negocis local.  Arriba el mateix dia de l'esdeveniment i marxa quan s'acabi. Sense
complicacions. 
 
 

50' de 
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ORGANITZACIÓ  INTEGRAL

ESDEVENIMENTS  

CORPORATIUS

SERVEI  D 'ORGANITZACIÓ  

INTEGRAL

El Palau de Congressos La Llotja,  disposa d'un 
equip professional que assessora i segueix la 
planificació i execució dels esdeveniments 
corporatius en totes les seves fases. 
 
Això permet, oferir un servei personalitzat  a cada 
client, fent que cada esdeveniment esdevingui 
únic.   
 



      LA LLOTJA  

A LA TEVA MIDA 



SALES  I  ESPAIS

 

1 auditori de 1.000 places amb un escenari modular de 450m2 i caixa acústica. 

1 auditori de 400 places  totalment equipat. 

19 sales diàfanes de reunions amb llum natural de 32 a 90 m2, permeten tot tipus de muntatge. 

2 sales diàfanes de 613m2 i 1129m2 per acollir grans esdeveniments. 

Diferents espais per celebrar actes corporatius i presentacions. 

 Business Center: permet gestionar la logística i les necessitats de cada esdeveniment. 

 

36 sales
FINS A 2000 pax.



SALES  I  ESPAIS

ESQUEMA  DE  PLANTES



SALES  I  ESPAIS

AUDITORI  1

RICARD  VIÑES  

 
 
L’Auditori 1 està preparat per acollir  grans obres de 
teatre, dansa, òpera, musicals, però també, per 
celebrar grans esdeveniments empresarials 
corporatius que reforcen la  imatge empresarial.

És la sala més emblemàtica de La Llotja.   Té una 
acústica excepcional, amb un sistema d’il·luminació 
que realça cada esdeveniment en un escenari de 
450 m2. 
 



SALES  I  ESPAIS

AUDITORI  2

LEANDRE  CRISTÒFOL

L’Auditori 2  compta amb 375 places i totalment equipat. 
 
És un espai ideal per a qualsevol esdeveniment d’aquestes 
dimensions en format auditori. 
 



SALES  I  ESPAIS

SALA  3

MARIA  RÚBIES  GARROFÉ

Aquesta sala amb llum natural, diàfana, divisible i modulable en 3 
sales diferents, presenta una versatilitat especial que permet 
donar diferents solucions quan es necessita flexibilitat. 
 

MR1 MR2 MR3



SALES  I  ESPAIS

MEETING  ROOM  1

Espai diàfan, en el marc de la Sala 3, de 85,2 m2. 
 

MR1



SALES  I  ESPAIS

MEETING  ROOM  2

Espai diàfan, en el marc de la Sala 3, de 57 m2. 
 

MR2



SALES  I  ESPAIS

MEETING  ROOM  3

Espai diàfan, en el marc de la Sala 3, de 54'6 m2. 
 

MR3



SALES  I  ESPAIS

FOYER  PRINCIPAL

El Foyer principal és un gran espai diàfan amb grans 
finestrals que permeten una vista privilegiada sobre la 
ciutat de Lleida. 
 
Vestit sobre una gamma cromàtica que representa els 
colors que envolten la ciutat, esdevé un espai obert per 
a qualsevol tipus d’esdeveniment que es basi en un 
format innovador, multifuncional i, fins i tot, firal. 

ENRIC  GRANADOS



SALES  I  ESPAIS

FOYER  LATERAL

Des del foyer lateral de la Llotja es pot gaudir d’una 
visió privilegiada del pas del riu Segre per la ciutat. 
 
Espai diàfan, lluminós, ideal per acollir tot tipus 
d’esdeveniments que requereixin un gran 
aforament, i en qualsevol tipus de format.   

MARIA  MERCÈ  MARÇAL



SALES  I  ESPAIS

MULTIFUNCIONAL

Espectacular Ball Room, totalment diàfana amb més de 700 m2, sense columnes que accepten amb gran flexibilitat tot tipus de muntatge fins a 600 
persones. 
La il·luminació ha estat especialment concebuda per optimitzar el confort dels assistents i oferir un marc càlid. Tres grans lluernaris configuren a més 
un escenari lumínic únic. 

MARTINA  CASTELLS  BALLESPÍ



SALES  I  ESPAIS

SALA  VIP

JAUME  MORERA  I  GALÍCIA

Una sala polivalent molt original i de gran 
qualitat ideal per a reunions privades. És una 
sala concebuda per a reunions directives i 
trobades que requereixin un ambient distès. 
 
Disposa del seu propi office amb el que es 
converteix en una sala ideal per a combinar 
sessió de treball amb esmorzar o sopar de treball. 



SALES  I  ESPAIS

SALA  DE  JUNTES  

Espai flexible, amb llum natural, ideal per a reunions de treball de 
grups fins a 20 persones. 
 



SALES  I  ESPAIS

MEETING  ROOM  13

SALA  DE  PREMSA

Sala totalment equipada per a fer rodes de premsa o atenció 
als mitjans de comunicació. 
 
A més, permet acollir reunions de fins a 70 persones. 
 



SALES  I  ESPAIS

MEETING  ROOMS  

4 ,5 ,6 ,8 ,9 , 10 , 1 1 , 12

SALES  DE  REUNIONS

Sales des de 30 m2  fins a 45 m2 amb llum natural per a 
 reunions corporatives, reunions de treball, cursos de 
formació, xerrades, etc. 
Ideals per a grups reduiïs fins a 35 persones. 



SALES  I  ESPAIS

HALL  ENTRADA

Espai allargat i ampli que que vertebra la 
comunicació  i l'accessibilitat del Palau de 
Congressos  
 
És també un espai càlid, de disseny agradable, 
amb llum natural on l’ambient lumínic 
s’enriqueix amb els jocs de colors de la rampa. 



SALES  I  ESPAIS

PLAÇA  DE  LA  LLOTJA

 
Es tracta d’una gran esplanada que s’estén al voltant del Palau 
de Congressos de La Llotja. 
 
Un espai públic on s’organitzen fires.festes, festivals, trobades 
ciutadanes, en definitiva, un espai per a tothom. 
 



Al peu de la Seu Vella i a tocar del Riu Segre, es troba el Palau de Congressos i Convencions de Lleida, i ara també, el teu 
Centre de Negocis. 
Distribuit en diferents tipus de sales i espais singulars, La Llotja  ofereix  assessorament, suport d'equips externs 
professionals i tota la tecnologia per garantir la celebració dels esdeveniments corporatius.

PALAU  DE  CONGRESSOS

EL  TEU  BUSINESS  CENTER



ESPAIS  I  SALES

TAULA  DE  CAPACITATS  

FORMAT  DE  SALES



w w w . l a l l o t j a d e l l e i d a . c o m

Av. Tortosa, 6 25005 Lleida 
973 22 11 55 · info@lallotjadelleida.com 

THE  EVENT S  MARKETP LACE


