
L’espai combina el confort d’una reforma recent i l’encant de les masies

antigues catalanes. També gaudeix d’uns espais exteriors privilegiats dins del

mateix Parc Natural de Montserrat.

L'ALZINA DE COLLBATÓ
Un espai de consciència a Montserrat

LLOGUER DELS ESPAIS

L'Alzina de Collbató · Pau Bertran 4, 08293 Collbató • 658 477 514

info@alzinadecollbato.cat • www.alzinadecollbato.com

Acollim grups, organitzacions i empreses que realitzin

activitats i trobades relacionades amb el creixement

personal, la sostenibilitat, la cultura i el benestar.

L’Alzina de Collbató es troba a Montserrat, a cavall entre
el Parc Natural i el nucli antic del municipi de Collbató.

https://www.google.com/maps/@41.5704758,1.827563,3a,75y,16.75h,87.65t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNFueGA7LSbDdvC-FUMXKpCeMCrpOthAJyQRzQz!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNFueGA7LSbDdvC-FUMXKpCeMCrpOthAJyQRzQz%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya165.00002-ro0-fo100!7i14000!8i7000?shorturl=1
tel:+34658477514
https://www.alzinadecollbato.cat/lloguer-despais-sales-terapies/


Els espais interiors de l’Alzina de Collbató han estat recentment rehabilitats i mantenen

alguns elements originaris del segle XVII. Són espaiosos i acollidors.

Inclouen dues sales per a teràpies individuals o per a grups reduïts, dues sales per a

activitats grupals i un espai de cuina–menjador.

INTERIORS

Amb 40 metres quadrats i de forma rectangular. 

Sales
grupals

Amb 80 metres quadrats en forma de “L”. Sortida directa al Parc Natural.

Es tracta d’un espai versàtil d’uns 50 m2 amb dues piques amb aigua i

cuina a gas què permet la realització de diverses activitats creatives com

teamcooking, tallers de cuina, ceràmica, artteràpia i arts plàstiques en

general.

Espai
cuina

ELS ESPAIS

Equipades amb parquet, equip de música i projector. Poden emprar-se

sense mobiliari, amb coixins i màrfegues, o amb cadires i taules de treball,

tipus convenció.

Gran
Mitjana



L’Alzina de Collbató pot oferir àpats, sempre que formin part de l’activitat del grup. 

Oferim una línia de l’alimentació natural i saludable, bàsicament vegana, gràcies a un

acord que tenim amb l’equip de Nodrir-me. L’Alzina de Collbató no presta directament el

servei però pot fer d’intermediari per a facilitar la gestió. 

Aquesta àpats s’ofereixen únicament a grups que realitzen activitats i per a un mínim de

10 persones. Sense begudes alcohòliques. 

Gràcies a l’acord que tenim amb l’Hostal Can Missé, podem oferir allotjament fins a 20

persones a escassament 100 metres, al mateix nucli històric de Collbató. 

ÀPATS I ALLOTJAMENT

Els espais a l’aire lliure de l’Alzina de Collbató es troben adaptats per fer-hi treball de

grup. Són dues hectàrees de terreny amb esplanades, zona de bosc i camins per

practicar el contacte amb la natura.

Ofereixen un ambient d’acollida entre murs de pedra seca i vistes espectaculars a tocar

de la muntanya de Montserrat.

Aquests exteriors són adequats per la pràctica de meditació, ioga, taitxí, moviment

conscient, mindfulness i caminades conscients. També permeten l’accés directe a la

Muntanya.

EXTERIORS

ELS ESPAIS


