Pati del Garrofer
El Pati del Garrofer es troba en un dels patis interiors de la Fundació, a nivell de planta
baixa, a cel obert I de forma poligonal. Des d’aquest espai, s'observa tota l'arquitectura
volumètrica de Sert a través de l'escala central i les seves lluernes.
Aquest espai està presidit per un garrofer centenari portat de les terres del Baix Camp,
una comarca que Joan Miró estimà especialment. Aquest arbre, que aquí té una
presència simbòlica, és també un referent important en l’obra de Joan Miró. Espai
reformat recentment, amb terra de fusta tropical i rajola blanca a la zona de la terrassa
del restaurant. També inclou diverses escultures Dones de Miró.
Espai obert amb possibilitat d’instal·lar-hi una carpa tipus vela de 10 x 10. Es pot
ambientar l’espai amb escenari, plasmes per a presentació, il·luminació escènica,
mobiliari, servei de càtering..

← Terrassa: Veure Restaurant
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>> Superfície útil incloent-hi
la terrassa: 300m²
>> Aforament màxim
incloent-hi la terrassa: fins a
200 pax

Fora d’horari obert al públic (1)

(1) HORARIS D’OBERTURA AL PÚBLIC:
Dilluns no festius tancat.
- De novembre a març:
Dijous de 10h a 21h
Dimarts, dimecres i divendres de 10h a 18h
Diumenges i festius de 10h a 14:30h
Dissabte de 10h a 20h
- D’abril a octubre:
Dimarts, dimecres, divendres i dissabte de 10h a 20h

Equipaments:
• WIFI. Velocitat de 100MB de pujada i baixada
• Il·luminació. Cetac 32 ampers. Potència 16 kw. Es sol posar un sub-quadre de
potència per connectar les preses de corrent normals.
• Quadres elèctrics: 1 de 8 KW
• Subministrament d'aigua: cabal 0,6 l/s

Pati del Garrofer

Pati del Garrofer

Carpa Haima 10 x 10 Pati del Garrofer
MIDES
DESCRIPCIÓ

10x10 m. Alçada: 4 m
Cobreix part de l’àrea del Pati del Garrofer. Hi ha la possibilitat
d’il·luminar la carpa amb llums estàndard o garlandes.

