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 ESPAI DE TROBADA                                                                              Cessió  
Superfície - 
Aforament màxim 12 persones (assegudes)  
Recursos disponibles Disposa de taules, cadires, dos ordinadors amb connexió a Internet i zona wifi. 
Especificacions Espai de recepció, de trobada i de pas. 
Preu/hora ( lloguer ) - 
   SALÓN                                                                                                       Cessió  
Superfície - 
Aforament màxim 60 persones (assegudes)  
Recursos disponibles Disposa de guies per poder fer exposicions, taules i cadires. 

Especificacions Sala polivalent, amb petit escenari. És la sala més gran, per a poder fer representacions, concerts, tallers, cinema, balls o actes. 
Preu/hora ( lloguer ) - 
  SALITA                                                                                                      Cessió  
Superfície - 
Aforament màxim 15 persones (assegudes)  
Recursos disponibles Sala polivalent, petita sala al costat de la Cuina. Disposa de guies per poder fer exposicions, taules i cadires. 
Especificacions Sala utilitzada per a realitzar reunions i tallers. 
Preu/hora ( lloguer ) - 
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SALA XOVES                                                                                            Cessió  
Superfície - 
Aforament màxim 20 persones (assegudes)  
Recursos disponibles Sala polivalent, sala mitjana al costat del Salarium, la terrassa de l’equipament. Disposa de taules i cadires. 
Especificacions Utilitzada per a realitzar reunions, grups i tallers. Una sala utilitzada pel grup de joves i el grup de dones. 
Preu/hora ( lloguer ) - 
  PISTES ESPORTIVES                                                                                Cessió  
Superfície - 
Aforament màxim -  

Recursos disponibles 
Dues pistes esportives polivalents, una amb dos cistelles de bàsquet, i camps de futbol sala i de volley pintats i l’altra amb porteries de fútbol sala i hándbol i camp de bàsquet i de volley pintats. També hi ha instal·lada una paret de boulder. L’horari d’usos estan marcats pel casal, en funció dels tallers i grups.  

Especificacions El Casal disposa de material esportiu en préstec. 
Preu/hora ( lloguer ) - 
  TERRACITA                                                                                                Cessió  
Superfície - 
Aforament màxim 16 persones (assegudes) 
Recursos disponibles Espai de trobada a l’aire lliure amb taules i cadires de terrassa.   

Especificacions  
Preu/hora ( lloguer ) - 
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TEATRET                                                                                                    Cessió  
Superfície - 
Aforament màxim 70-80 persones (assegudes) 
Recursos disponibles Espai de teatre en petit format a l’aire lliure, reaprofitant les escales. 

Especificacions L’ús d’aquest espai és més per a festes puntuals o actes específics.  
Preu/hora ( lloguer ) - 
  SALARIUM                                                                                                 Cessió  
Superfície - 
Aforament màxim - 
Recursos disponibles Terrassa al costat de la sala Xoves. Espai per a fer activitats específiques a l’aire lliure. 
Especificacions  
Preu/hora ( lloguer ) - 
  JOCS A TERRA                                                                                         Cessió  
Superfície - 
Aforament màxim - 
Recursos disponibles Jocs pintats pel voltant de casal, per a que puguin gaudir des dels més petits fins els més grans. 
Especificacions  
Preu/hora ( lloguer ) - 
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SALA SALÀ                                                                               Cessió i lloguer 
Superfície - 
Aforament màxim 10 persones  (assegudes) 
Recursos disponibles Sala polivalent, sala petita. Disposa de dues màquines de cosir, taules i cadires. 
Especificacions Utilitzada per a realitzar reunions, grups i tallers. 
Preu/hora ( lloguer ) Intercanvi no monetari. Més informació: 934201843 / lcn_canpeguera@hotmail.com 
  SALA SOROLL                                                                         Cessió i lloguer 
Superfície - 
Aforament màxim - 

Recursos disponibles Sala petita, disponible per l’assaig de petits grups i bandes del barri i de la zona, i per la realització de tallers de temàtica musical. Per totes les edats. 
Especificacions Cal concretar disponibilitat horària. 
Preu/hora ( lloguer ) Intercanvi no monetari. Més informació: 934201843 / lcn_canpeguera@hotmail.com 
  SALA ART                                                                                Cessió i lloguer 
Superfície - 
Aforament màxim - 
Recursos disponibles Petita sala dirigida a l’art. Disposa de pica per a poder rentar material. 

Especificacions S’hi realitzen els tallers de pintura i manualitats.  
Preu/hora ( lloguer ) Intercanvi no monetari. Més informació: 934201843 / lcn_canpeguera@hotmail.com 
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  CUINA                                                                                      Cessió i lloguer 
Superfície - 
Aforament màxim - 
Recursos disponibles Cuina funcional, no industrial. Disposa de vitroceràmica i forn. 

Especificacions Apte per a la realització de petits tallers de cuina. 
Preu/hora ( lloguer ) Intercanvi no monetari. Més informació: 934201843 / lcn_canpeguera@hotmail.com 

 


