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El Teatre Lliure de Barcelona
Fundat l’any 1976, el Teatre Lliure és un dels teatres més representatius de les arts escèniques 
d'aquest país. És un punt de referència cultural a Catalunya que temporada rere temporada apropa 
el teatre nacional i internacional de qualitat i contemporani a la ciutat. Actualment és dirigit pel 
director escènic Juan Carlos Martel Bayod.

El Lliure compta amb dues seus: una a Montjuïc, amb una sala gran i una altra de petit format, i una 
altra a Gràcia, amb una sala de format mitjà.



Les dues seus del Teatre Lliure

MONTJUÏC
plaça Margarida Xirgu, 1 / 932 892 770

Aquest edifici va ser el Palau de l'Agricultura 
de l'Exposició Internacional de Barcelona de 
1929 i és un espai monumental que compta 
amb diferents zones disponibles per a lloguer:

- Sala Fabià Puigserver

- Espai Lliure

- Vestíbul

- Foyer 1

- Espais complementaris:

- Sala de Premsa

- Sales d’assaig

- Terrassa

- Foyer 2

- Sala VIP



Aquesta és la Sala principal del Teatre Lliure de 
Montjuïc i compta amb la tecnologia més avançada 
per adaptar l’espai i les butaques segons les 
necessitats de cada projecte. 

És l’espai ideal per a presentacions de producte, 
espectacles privats, llançaments, conferències, 
desfilades...

La sala té accessos per a persones amb mobilitat 
reduïda i sistema d’anell magnètic per a persones amb
discapacitat auditiva. Amb el lloguer d'aquest espai
està inclòs el parking a la Plaça i guardarroba.

Capacitat màxima:
Format auditori: 720 pax, espai totalment modular
Còctel: 400 pax
Banquet: 250 pax

TARIFA ESDEVENIMENT: entre 2.900€ i 4.200€

DIA MUNTATGE/DESMUNTATGE: entre 1.450 i 2.100€

Preus sense IVA i sense costos de personal i tècnica.

Sala Fabià Puigserver



Sala Fabià Puigserver



Sala Espai Lliure
L'Espai Lliure és una sala de planta de creu grega, 
amb quatre grades retràctils que fan possible 
diferents disposicions d’escenari i públic. 

És l’espai perfecte per presentacions de petit 
format, rodes de premsa, conferències, etc. 

La sala té accessos per a persones amb mobilitat 
reduïda i sistema d’anell magnètic per a persones
amb discapacitat auditiva.

Amb el lloguer d'aquest espai està inclòs el parking 
a la Plaça i guardarroba.

Capacitat màxima: 
Format auditori: 172 pax, espai totalment modular
Còctel: 200 pax
Banquet: 90 pax

TARIFA ESDEVENIMENT: entre 1.900€ i 2.700€

DIA MUNTATGE/DESMUNTATGE: entre 950€ i 1.350€

Preus sense IVA i sense costos de personal i tècnica.



Vestíbul
El vestíbul té entrada directa des del carrer i és un espai 
de planta de creu grega, diàfan i monumental amb moltes 
possibilitats.

És l’espai adequat per fer sopars o dinars en format còctel 
o asseguts, espai per a marques, pop-up stores, etc.

Es pot llogar conjuntament amb una de les sales o per 
separat.

Amb el lloguer d'aquest espai està inclòs el guardarroba.

Capacitat màxima:
Format auditori: 120 pax
Còctel: 280 pax
Banquet: 130 pax

TARIFA ESDEVENIMENT: 
entre 1.900€ i 2.800€

DIA MUNTATGE/DESM.: 
entre 950€ i 1.400€

Preus sense IVA i sense costos de
personal i tècnica.



Foyer 2
És el foyer d’entrada a la Sala Fabià Puigserver. 
Té accés des del carrer i molta llum natural 
durant el dia.

És l’espai adequat per fer formacions, 
workshops, presentacions internes, espai per a 
marques, etc.

Es pot llogar conjuntament amb una de les sales 
o per separat.

Capacitat màxima:
Format auditori: 200 pax
Còctel: 350 pax
Banquet: 130 pax

TARIFA ESDEVENIMENT: 1.100€ - 1.500€

DIA MUNTATGE/DESM.: 550€ - 750€

Preus sense IVA i sense costos de
personal i tècnica.



Terrassa
La terrassa té entrada directa per la Plaça
Margarida Xirgu i també té accés directe al 
vestíbul i al restaurant. És un espai ideal per 
poder fer esdeveniments a l'aire lliure o que 
necessitin una ubicació on poder servir menjar. 
Es pot llogar conjuntament amb una de les sales 
o per separat.

TARIFA ESDEVENIMENT: entre 2.600€ i 3.900€DIA 
DIA MUNTATGE/DESMUNTATGE: entre 1.250€ i 1.900€

Preus sense IVA i sense costos de personal i tècnica.



Les dues seus del Teatre Lliure

GRÀCIA
carrer Montseny, 47 / 932 387 625

Antiga seu de la Cooperativa La Lleialtat, el 
1976 s’hi va fundar el Teatre Lliure.

La disposició mòbil de la sala és totalment 
adaptable a les necessitats de cada producció.

Els espais que poden llogar-se són: 

- Sala de Gracia

- Vestíbul



La configuració de les grades d’aquesta sala és 
modular i és posible tenir espai amb públic a 2, 3 
o 4 bandes.

És l’espai ideal per a presentacions de producte, 
espectacles privats, llançaments, conferències i 
rodes de premsa, etc.

La sala té accessos per a persones amb 
mobilitat reduïda i sistema d’anell magnètic per a 
persones amb discapacitat auditiva.

Capacitat màxima:
Format auditori: 210 pax, espai modular
Còctel: 110 pax
Banquet: 80 pax

TARIFA ESDEVENIMENT: entre 1.900€ i 2.700€

DIA MUNTATGE/DESMUNTATGE: entre 950€ i 1.350€

Preus sense IVA i sense costos de personal i tècnica.

Sala de Gràcia



Espai ampli i diàfan al qual s’accedeix 
pel carrer Montseny, que manté l’esperit 
de l’antiga botiga de la cooperativa 
La Lleialtat. 

S’hi poden fer reunions i presentacions 
a peu dret o asseguts, en diverses 
distribucions, i compta amb un taulell 
que facilita la gestió.

Capacitat màxima:
Format auditori: 60 pax
Còctel: 60 pax
Banquet: 40 pax

TARIFA ESDEVENIMENT: entre 900€ i 1.200€

DIA MUNTATGE/DESMUNTATGE: entre 450€ i 600€

Preus sense IVA i sense costos de personal i tècnica.

Vestíbul Sala de Gràcia



• El contractant és responsable de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en què es trobaven abans d’utilitzar-les 
i assumirà el cost de qualsevol desperfecte ocasionat a l’espai o al material cedit o del propi espai.

• El contractant haurà de lliurar el programa de l’activitat,la descripció de l’acte per escrit, així com els plànols d’implantaci
ó del mobiliari amb suficient antelació: tres setmanes, en cas d’actes de petit format, i un mes, en actes de gran abast.

• No es pot accedir a les sales amb menjar o begudes.

Procediment per a la formalització del lloguer de l’espai:

• Formalitzar la pre-reserva per mail. Aquesta pre-reserva no té cap cost i té una data de termini de dues setmanes a 
partir de l'enviament de la presentació.

• Omplir el document de reserva de cessió d’espais a on el sol·licitant especificarà les dates, horari d’ocupació destinats
a l’activitat, així com el temps destinat a muntatge i desmuntatge; les necessitats tècniques per portar 
a terme l’activitat i les dades fiscals.

• Per a la confirmació de la reserva, el contractant abonarà el 50% del preu del lloguer per avançat. 
En cas d’anul·lació per part del sol·licitant, aquesta quantitat no serà retornada. La confirmació de la 
reserva serà efectiva una vegada realitzat aquest pagament. La quantitat restant, s’abonarà a la Fundació Teatre Lliure 
dues setmanes abans de l’acte.

El pagament de la tarifa inclou:
• Consum ordinari d’energia elèctrica.
• Neteja bàsica. No inclou l’eliminació d’elements afegits ni durant el muntatge, esdeveniment o durant el desmuntatge.
• Connexió básica a internet, en cas de necesitar una conexió específica, es pressupostarà a part.
• En cas d’actuacions artístiques,les proves de 

so i megafonia es realitzaran sempre en horaris pactats amb la Fundació Teatre Lliure.

La tarifa no inclou:
• L'IVA
• Material AV, personal tècnic i de sala, que es pressupostarà a partir de les necessitats que pugui tenir el contractant
• Qualsevol altre servei (decoració, personal auxiliar, adequació de l’espai, traducció simultània, 

etc.) anirà a càrrec del client i apareixerà a la fulla de sol·licitud.

Condicions de Lloguer dels espais



teatrelliure.com


