
Centre de Convencions
Sales de Reunions i Conferències



E l Centre de Convencions AXA és part de 
L’iLLA Diagonal, enorme complex immobi-
liari ubicat a la principal artèria barcelonina 

que integra un centre comercial, dos hotels, 48.000 
m2 d’oficines, un pàrking, dues escoles, un polies-
portiu i un parc públic. Les comunicacions urbanes 
son excel·lents i l’accés des de l’aeroport i les Rondes 
és molt ràpid. El disseny d’avantguarda i la qualitat 
de l’obra es fan palès en cada detall de l’edifici, tant 
exteriors com interiors, convertint L’iLLA en emble-
màtic patrimoni de la ciutat. I aquest escenari de 
gran caràcter és el més adient per a activitats tan 
variades com convencions, congressos, assemble-
es, concerts, conferències, homenatges, presenta-
cions, debats... Perquè la seva pròpia concepció i 

l’avançat equipament tecnològic són el secret de la 
polivalència i la flexibilitat de que gaudeix. Els nivells 
de qualitat de les seves prestacions, climatització, 
megafonia, il·luminació, projecció, acústica, opti-
mitzats acuradament, el posicionen com un espai 
únic a la ciutat. El seu aforament total es de 621 
persones, còmodament assegudes a platea (326) i 
amfiteatre (295) amb una òptima visió de l’escenari 
des de tots els angles. Disposa d’una zona reservada 
per a discapacitats. La gran amplària del vestíbul el 
converteix en un espai amb identitat pròpia, útil per 
a allotjar exposicions i molt indicat per a oferir els 
serveis de restauració en les pauses o clausures dels 
actes. El saló-restaurant que ocupa la planta baixa 
és un acollidor i comfortable espai que pot allotjar 

Atenció integral. 
Flexibilitat i polivalència.



exposicions comercials o serveis de restauració fins 
a 270 comensals. En conjunt, es tracta de molt més 
que un auditori: és una infrastructura concebuda per 
a dispensar als seus usuaris una atenció integral a 
través de la seva àmplia oferta de serveis.

Planta Deu i Mata

Sales de reunions i conferències que formen un espai 
independent situat al mateix edifici del Centre de 
Convencions però amb accés directe pel carrer Deu 
i Mata. De modern disseny i avançada tecnologia, 
el saló de conferències, l’àrea d’exposició i les zones 
VIP i de serveis d’aquesta instal·lació polivalent estan 
caracteritzats per l’agradable sensació de lluminositat 
i benestar, que els hi confereix l’abundant llum dels 
seus vidres. L’organització d’actes en aquest espai és 
còmoda, fàcil i original. La configuració de les sales 
s’adapta absolutament a les necessitats dels usuaris, 
formant un entorn privilegiat per a activitats de for-
mat mitjà (capacitat 160 persones).

Auditori AXA
Av. Diagonal, 547
pere.alvarez@axa.es

Planta Deu i Mata
Deu i Mata, 111 (porta giratòria)
info.auditori@axa.es

T. 93 290 11 02
Fax 93 290 96 88
www.axa.es
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Auditori AXA Diagonal, 547. 08029 Barcelona.
Planta Deu i Mata Deu i Mata, 111. 08029 Barcelona.

T. 93 290 11 02. Fax 93 290 96 88. www.axa.es


