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«La reflexió i l'acció s'han d'alternar
perquè es puguin complementar i

corregir mútuament»
Antoni Gaudí



La Pedrera Magical Vision és la nova visita que farà que els visitants gaudeixin d'una
experiència de Realitat Mixta amb continguts exclusius i de valor. Aquesta nova proposta

s'aconsegueix amb la tecnologia més innovadora, un dispositiu de Realitat Mixta que permetrà
al visitant combinar la visió de l'entorn real amb elements hologràfics.

 

1. Destacats

La Pedrera és el primer monument espanyol de la UNESCO que ofereix un recorregut amb Realitat Mixta amb Microsoft

HoloLens 2

La Fundació Catalunya La Pedrera i Laie - Culture Experience s'han unit per implementar una nova visita basada en

l'experiència

La Pedrera-Casa Milà es compromet a oferir als seus visitants la millor experiència. La Pedrera va ser l'edifici més

innovador de Barcelona a principis del 1900 i vol continuar sent-ho aquest 2022



2. 

La Pedrera Magical Vision és la primera exposició permanent de
Realitat Mixta oberta al públic en un dels espais històrics més

emblemàtics i visitats d'Espanya, La Pedrera- Casa Milà.
 

Amb aquesta nova experiència el visitant tindrà accés a un nou espai
tancat al públic fins ara, l'entresol de La Pedrera, que el portarà a un
viatge màgic en un entorn participatiu i interactiu gràcies al dispositiu

de Microsoft HoloLens 2.
 

El visitant s'endinsarà en un entorn multisensorial i, al llarg de la visita,
descobrirà històries, materials visuals exclusius i els secrets millor

guardats de La Pedrera.
 

Aquesta experiència afegeix una nova visita a l'oferta existent de
l'edifici amb informació cultural rellevant.

 
Gràcies a la interactivitat d'aquesta nova tecnologia el visitant es

converteix en el protagonista d'aquesta història. Amb els seus
moviments podrà descobrir la història de l'edifici al seu aire.

 



2.1 La Pedrera Magical Vision

01 02
Descobrir i comprendre el procés de concepció i
construcció de La Pedrera a través de l'imaginari
de Gaudí en el context històric del 1900 i les
històries de l'edifici fins avui.

03

OBJECTIUS

CONEIXEMENT EXCLUSIVITAT

Els continguts exclusius de l'experiència se centren
en elements que els visitants no veuen durant una
visita tradicional. La manera en què la narració està
dissenyada suggereix al visitant una nova manera
de mirar. 

EXPERIÈNCIA 
INTERACTIVA
ÚNICA

HoloLens 2 ens permet descobrir La Pedrera
de manera interactiva, establint una connexió
entre els visitants i l'edifici. Mitjançant l'ús de
la tecnologia, enllaça la narració amb el
sentit hàptic dels usuaris, destacant l'estímul
mental i físic de la visita. A més, cada visitant
viurà una experiència única que generarà la
sensació de formar part del procés de
disseny, sent així un testimoni actiu de la
història de La Pedrera i no només un simple
espectador.



Aquesta és l'experiència més gran d'HoloLens i està dissenyada per convertir-se en la més visitada del món.
20 / 30 minuts per visita
Edat recomanada: a partir de 7 anys
Idiomes: català, castellà, anglès, italià, francès, xinès, alemany, portuguès, rus, japonès i coreà
Lloc: Entresol de La Pedrera - Casa Milà
Preu de La Pedrera Magical Vision:

Tarifa general online: 18 €
Tarifa nen online (de 7 a 12 anys): 9 €

La Pedrera ofereix una entrada combinada per gaudir de la visita de l'edifici amb aquesta experiència de Realitat
Mixta:

Tarifa general online: 35 €
Tarifa nen online (de 7 a 12 anys): 22,50 €

2.2 Informació pràctica sobre La Pedrera
Magical Vision



HABITACIÓ 1:
Personatges principals: 
En aquesta sala la gent
coneixerà a la Rosario
Segimon i Pere Milà.
Aquests van ser els

primers propietaris de la
Pedrera i els qui van

encarregar a Gaudí el
disseny de l'edifici.

2.3. Continguts exclusius i rellevants 
Els continguts exclusius de La Pedrera Magical Vision se centren en elements que els visitants no veuen durant una visita tradicional. Aquesta
experiència compta amb informació cultural rellevant.
 
Al llarg del recorregut el visitant podrà viatjar en el temps i conèixer les diferents èpoques de l'edifici. Les habitacions es divideixen en 4:

HABITACIÓ 2. 
La inspiració: la natura

és la principal
inspiració de Gaudí.

Els visitants aprendran
quins són els elements

principals.

HABITACIÓ 3. 
L'obra: en aquesta

sala el visitant
coneixerà com es va
construir La Pedrera -

Casa Milà

HABITACIÓ 4. 
La vida a La Pedrera:
L'edifici té vida a dins.

En aquesta sala la
gent coneixerà l'edifici
en diferents èpoques.



3. La Pedrera - Casa Milà

Fundació Catalunya La PedreraLa Pedrera – Casa Milà és el principal conjunt patrimonial gestionat per la
Fundació Catalunya La Pedrera. L'edifici és una icona i l'última obra civil de
l'arquitecte Antoni Gaudí, on tots els seus coneixements es concentraven en
la seva forma més pura i coherent. És una obra d'art total.

La Fundació Catalunya La Pedrera, realitza exposicions i experiències que
pretenen ser un refugi, un lloc d'acollida i una finestra oberta amb la finalitat
d'oferir noves perspectives sobre l'art, la bellesa, l'estètica i la creació
artística en general. Experiències que ens interpel·len com a individus i que
ens acompanyen en el nostre coneixement de l'art.

Amb La Pedrera Magical Vision, la Fundació vol fer d'aquesta visita una
experiència única. Vol innovar a través de la tecnologia de la Realitat Mixta i
compartir amb el món tots els valors arquitectònics i culturals d'aquest edifici
increïble.

Aquesta és una de les noves propostes que presenta La Pedrera
aquesta temporada. Entre d'altres, els visitants tindran accés a una nova
audioguia i videoguia i trobaran un nou servei fotogràfic: La Pedrera Photo
Experience.



4. Fundació Catalunya La
Pedrera
Una Fundació per i de les persones

Acompanyament en el procés d'envelliment, per fer-lo el més digne possible
Generar ocupació per a persones en situació de vulnerabilitat
Fomentar la sostenibilitat, perquè ens importa el món que volem deixar a les
generacions futures
Desenvolupament de projectes alimentaris per millorar la salut
Fomentar exposicions d'art de màxima qualitat que fomenten la reflexió i el
pensament crític
Estimular les vocacions amb talent en els camps de la ciència o la cultura

 
La Fundació Catalunya La Pedrera és una fundació privada i independent que
s'esforça per millorar la qualitat de vida de les persones. Ens apassiona construir
un futur millor. Va ser fundada l'any 2013 i, des del primer moment, es van fer
evidents els importants reptes als quals s'enfronta la nostra societat. És per això
que treballem en diferents camps:

Hem centrat els nostres esforços en la realització de projectes que tinguin un
impacte positiu en la qualitat de vida de les persones, perquè les persones són el
centre de tots els nostres projectes. Tenim un ADN creatiu, incansable i
emprenedor a l'hora de generar iniciatives i propostes que funcionin per si soles.
Amb un compromís amb la transparència, l'excel·lència, la sostenibilitat i la
solidaritat.



5. Laie

Laie és l'empresa cultural líder en la gestió de llibreries de museus, espais monumentals, centres

culturals i edificis patrimonials a Espanya. Participen en el funcionament de llocs tan emblemàtics

com la Sagrada Família, l'Alhambra de Granada, CaixaForum Madrid-Barcelona-Sevilla-

Saragossa i València, MACBA, Museu Picasso, La Pedrera, Centre Pompidou de Màlaga, entre

d'altres fins a 30 institucions.

Seguint la mateixa dinàmica d'innovació i creixement constant, Laie inicia una nova línia de negoci

dedicada a la creació i difusió de projectes que creuen art i tecnologia perquè les persones

estiguin sempre al centre.

L'aspiració, a curt termini, és acostar la gent a una nova manera d'experimentar l'escena cultural

animant a descobrir i desafiant el seu instint de curiositat. L'objectiu és omplir un buit enriquint i

fent ús de les noves tecnologies d'una manera que permeti connectar amb iniciatives, espais i

artefactes artístics.

Laie - Culture Experience liderarà els projectes aportant els millors equips de gestió de projectes,

gestió econòmicofinancera, gestió de continguts, coordinació i planificació estratègica, gestió de

recursos humans i coordinació total de la producció.

Laie - Culture Experience



6. Partners
tecnològics



Glassworks
Glassworks és un estudi creatiu guardonat amb ubicacions a Londres, Amsterdam i

Barcelona.

Durant més de 25 anys, han desenvolupat contingut visual per a totes les

plataformes mitjançant serveis creatius com ara desenvolupament de conceptes,

producció d'acció en directe, efectes visuals, CGI, composició, disseny, animació en

2D i 3D, gradació de color, acabat premium i tecnologies emergents. incloent VR,

AR i experiències immersives.

Glassworks ha treballat en empreses tan conegudes com Apple i Netflix i amb

projectes audiovisuals com la sèrie "The Crown" o la pel·lícula "A Monster Calls".

Quina és la seva implicació en el projecte?

Glassworks és l'empresa que s'ha encarregat de tot el desenvolupament tècnic del

producte. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya La Pedrera pel que fa als

continguts, Glassworks ha desenvolupat i implantat una visita preparada per

descobrir el món de Gaudí.



Microsoft HoloLens 2 és un dispositiu de Realitat Mixta desenvolupat i fabricat per Microsoft.

Aquestes ulleres autònomes, que funcionen amb Windows, permeten crear nous entorns on el

món real es combina amb el virtual a través d'hologrames.

HoloLens 2 ofereix una experiència natural i realista gràcies al seu ampli camp de visió i la

seva capacitat per projectar imatges d'alta resolució directament a la retina. A més, reconeix

l'entorn i el moviment de les mans, facilitant una interacció completament intuïtiva amb els

elements 3D.

El dispositiu té tres característiques principals: immersió, ergonomia i plena adequació a

entorns professionals. Aquestes, combinades amb la Realitat Mixta, ajuden a Microsoft a crear

noves formes de connectar-se amb els seus clients, oferint multitud de funcionalitats confiables,

segures i escalables gràcies als serveis d'Intel·ligència Artificial i al núvol de Microsoft.

Per què La Pedrera utilitza aquesta tecnologia?
La Realitat Mixta és molt diferent d'altres experiències, com les basades en la Realitat Virtual,

ja que l'adaptació de l'usuari és gairebé immediata. En tot moment, el visitant serà conscient

de l'espai i dels objectes reals que l'envolten, fent que l'experiència sigui segura i molt

agradable. 

Què és Microsoft HoloLens 2?

Microsoft



INFORMACIÓ DE CONTACTE

93 214 25 39 

Mar Llongueras  / 653 652 228

premsa@fcatalunyalapedrera.com

Departament de premsa Fundació Catalunya La Pedrera



Coneix La Pedrera i Gaudí com
mai ho has fet!

 
 


