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 PUNT DE TROBADA                                                                               Cessió 
Superfície 130 m2 aprox. 
Aforament màxim 100 persones  
Recursos disponibles Taules i cadires. 

Especificacions 

Espai polivalent situada a la planta baixa del casal, destinada a ser un punt de trobada de col·lectius i veïnatge, on poder passar la tarda llegint un llibre o una revista, jugant a jocs de taula, consultant informació d’activitats d’oci i lleure del barri o realitzant una reunió o assemblea. L’espai té accés a pati exterior.  Aquesta sala es cedeix a associacions i col·lectius tant de Sant Martí com d’altres districtes que vulguin organitzar una activitat oberta al veïnatge o bé realitzar una assemblea o reunió, segons disponibilitat al calendari i seguint els criteris de la normativa del Casal de Barri. 
Preu/hora ( lloguer ) - 

 

 

 SALA AUDIOVISUAL                                                                Cessió i lloguer  
Superfície 80 m2 aprox. 
Aforament màxim 50 persones  
Recursos disponibles Videoprojector i pantalla, equip de so, miralls, taules i cadires. 

Especificacions 

Espai polivalent a la planta baixa del casal de barri per a dur a terme conferències, xerrades, presentacions així com tallers de moviment (dansa, teatre, etc.). L’espai té accés al pati exterior.  Aquesta sala es cedeix a associacions i col·lectius tant de Sant Martí com d’altres districtes que vulguin organitzar una activitat oberta al veïnatge o bé realitzar una assemblea o reunió, segons disponibilitat al calendari i seguint els criteris de la normativa del Casal de Barri. 
Preu/hora ( lloguer ) El preu varia en funció de la tipologia d’activitat (oberta o tancada), el perfil del sol·licitant i si es tracta d’una activitat lucrativa o no. Consultar al Casal de Barri. 
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 SALA D’ACTES                                                                         Cessió i lloguer  
Superfície 210m2 (80m2 + 130m2) 
Aforament màxim 150 persones 
Recursos disponibles Videoprojector i pantalla, equip de so, miralls, taules i cadires. 

Especificacions 

Espai polivalent a la planta baixa del casal de barri per a dur a terme cicles i conferències, xerrades, presentacions, concerts, obres de teatre o d’altres disciplines artístiques. L’espai té accés al pati exterior.  Aquesta sala es cedeix a associacions i col·lectius tant de Sant Martí com d’altres districtes que vulguin organitzar una activitat oberta al veïnatge o bé realitzar una assemblea o reunió, segons disponibilitat al calendari i seguint els criteris de la normativa del Casal de Barri. 
Preu/hora ( lloguer ) El preu varia en funció de la tipologia d’activitat (oberta o tancada), el perfil del sol·licitant i si es tracta d’una activitat lucrativa o no. Consultar al Casal de Barri. 

 

  SALA DE REUNIONS                                                               Cessió i lloguer  
Superfície 30m2 
Aforament màxim 20-30 persones 
Recursos disponibles Taula i cadires 

Especificacions 

Sala situada a la primera planta del casal de barri destinada a fer-hi reunions i assemblees.  Aquesta sala es cedeix a associacions i col·lectius tant de Sant Martí com d’altres districtes que vulguin organitzar una activitat oberta al veïnatge o bé realitzar una assemblea o reunió, segons disponibilitat al calendari i seguint els criteris de la normativa del Casal de Barri. 
Preu/hora ( lloguer ) El preu varia en funció de la tipologia d’activitat (oberta o tancada), el perfil del sol·licitant i si es tracta d’una activitat lucrativa o no. Consultar al Casal de Barri. 
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TALLER 2                                                                                 Cessió i lloguer  
Superfície 35m2 aprox. 
Aforament màxim 15 persones 
Recursos disponibles Taula, cadires i pica. 

Especificacions 

Sala taller situada a la primera planta del Casal, destinada a tallers, reunions, formacions, etc. L’espai té accés a terrassa exterior.  Aquesta sala es cedeix a associacions i col·lectius tant de Sant Martí com d’altres districtes que vulguin organitzar una activitat oberta al veïnatge o bé realitzar una assemblea o reunió, segons disponibilitat al calendari i seguint els criteris de la normativa del Casal de Barri. 
Preu/hora ( lloguer ) El preu varia en funció de la tipologia d’activitat (oberta o tancada), el perfil del sol·licitant i si es tracta d’una activitat lucrativa o no. Consultar al Casal de Barri. 

 

 

 CUINA                                                                                      Cessió i lloguer  
Superfície 35m2 aprox. 
Aforament màxim 15 persones 
Recursos disponibles Taules, cadires, cuina (vitroceràmica, forn, microones i frigorífic), pica i estris de cuina. 

Especificacions 

Sala taller situada a la primera planta del Casal, destinada a tallers, reunions, formacions, etc.   Aquesta sala es cedeix a associacions i col·lectius tant de Sant Martí com d’altres districtes que vulguin organitzar una activitat oberta al veïnatge o bé realitzar una assemblea o reunió, segons disponibilitat al calendari i seguint els criteris de la normativa del Casal de Barri. 
Preu/hora ( lloguer ) El preu varia en funció de la tipologia d’activitat (oberta o tancada), el perfil del sol·licitant i si es tracta d’una activitat lucrativa o no. Consultar al Casal de Barri. 

 

 


