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 SALA TINTIN                                                                           Cessió 
Superfície 21.89 m2  
Aforament màxim 12-15 persones 
Recursos disponibles Disposa de taules, cadires i pissarra. 

Especificacions Aula polivalent per fer reunions o tallers de coneixements: idiomes, matemàtiques, cultura, etc. 
Preu/hora ( lloguer ) -  

 
 SALA INFORMÀTICA                                                               Cessió 
Superfície 28.26 m2 
Aforament màxim 12-15 persones 
Recursos disponibles Disposa de 14 ordinadors, pissarra, projector i pantalla 

Especificacions Destinada a tallers de coneixements informàtics. 
Preu/hora ( lloguer ) -  

 
 SALA MAFALDA                                                                        Cessió 
Superfície 36.78 m2 
Aforament màxim 15-20 persones 

Recursos disponibles Disposa de taules, cadires i pissarra. 

Especificacions Aula polivalent per fer reunions o tallers de coneixements: idiomes, matemàtiques, cultura, etc. 
Preu/hora ( lloguer ) -  

 

CASAL DE BARRI TON I GUIDA 
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 SALA ASTÈRIX                                                                           Cessió 
Superfície 41.92m2 

Aforament màxim 15-20 persones 

Recursos disponibles Disposa de taules, cadires i pissarra. 

Especificacions Aula polivalent per fer reunions o tallers de coneixements: idiomes, matemàtiques, cultura, etc. 
Preu/hora ( lloguer ) -  

 
 SALA SERRALLONGA                                                               Cessió 
Superfície 29.79 m2 

Aforament màxim 12-15 persones 

Recursos disponibles Disposa de taules, cadires i terrassa de 27.10 m2 també amb taules i cadires 
Especificacions Aula polivalent per fer reunions o tallers de coneixements: idiomes, matemàtiques, cultura, etc. 
Preu/hora ( lloguer ) -  

 
 SALA GRAN                                                                                Cessió 
Superfície 79.84m2 

Aforament màxim 75 persones assegudes. 20 persones en moviment 

Recursos disponibles - 

Especificacions 
Aula polivalent utilitzada per fer tallers que requereixin espai com ioga, balls de saló, gimnàstica... Amb terra de parquet i paret amb miralls. La sala no es pot utilitzar per realitzar activitats que requereixin un calçat com el de flamenc, sevillanes, country,...   

Preu/hora ( lloguer ) -  
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 SALA MERLIN                                                                             Cessió 
Superfície 29.97m2 

Aforament màxim 12-15 persones 

Recursos disponibles Disposa de taula per realitzar tallers amb eines i 4 màquines de cosir. 

Especificacions Aula utilitzada per realitzar taller de manualitats: macramé marqueteria, costura... 
Preu/hora ( lloguer ) -  

 
 SALA SHEREZADE                                                                     Cessió 
Superfície 79.27 m2 

Aforament màxim 20 -25 persones 

Recursos disponibles - 

Especificacions Aula utilitzada per realitzar tallers de manualitats com ara pintura 
Preu/hora ( lloguer ) -  

 


