
STAY at The Green Parrot

Allotjament de curta estada



STAY és la nostra nova opció d’allotjament per a ar-
tistes, comissàries i pensadores que viatgen a Bar-
celona convidats per alguna institució o galeria o per 
algun altre motiu específic. Oferim un espai dins de la 
nostra seu per allotjar entre 3 i 30 dies a qui ho ne-
cessiti en règim de lloguer, per ajudar-nos a ser una 
entitat sostenible. 

La persona que s’allotja amb nosaltres tindrà la pos-
sibilitat de conèixer més de prop l’organització i pre-
guntar-nos qualsevol dubte que necessiti sobre la 
ciutat i la seva escena artística. 

STAY



Detalls d’allotjament:

L’estada del o la resident serà dins de l’espai de The Green Parrot. L’espai inclou el 
següent: 
- Dormitori amb llit de 1.20m i bany complet ensuite. 
- Cuina compartida amb l’organització 
- Espai de treball 
- Connexió a internet 
- Pati exterior 
- Servei de neteja/bugaderia (dues vegades per setmana) 
- Calefacció i assecador de cabells



Dormitori



Bany ensuite



Cuina

La cuina inclou el següent: 
- Encimera
- Horno
- Lavavajillas i fregadero
- Utensilis de cuina



Espai de treball independent



Pati interior

  



  

The Green Parrot està ubicat al centre de la ciutat de Barcelona,   a l’Esquerra de L’Eix-
ample. És a una distància curta de l’aeroport mitjançant cotxe o taxi; és a prop del met-
ro, parades de bus i altres serveis al voltant de Plaça Espanya. 

Ubicació: Carrer de Vilamarí 57



Carrer de Vilamarí 57

L’espai queda a peu de la Plaça d’Espanya, Montjuïc, a la cantonada del Parc de Joan 
Miró i altres punts culturals de la ciutat.



  

Preus:

Preu per nit: 60€ + iva
Preu per setmana: 400€ + iva

*La estancia mínima és de 3 nits. 

Reserva amb nosaltres a través de stay@thegreenparrot.org



The Green Parrot és una associació cultural sense ànim de lucre 
basada a Barcelona,   dedicada a mostrar i acompanyar pràctiques 

artístiques contemporànies. Hem treballat com a espai independent, 
com a projecte resident a la Fundació Antoni Tàpies, i el 2021 ens vam 
mudar a la nostra nova seu que es converteix en un lloc per habitar i 

treballar des de l’art. 


