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 SALA D’ACTES                                                                              Cessió i lloguer 
Superfície 74,8 m2 
Aforament màxim 72 persones  
Recursos disponibles Projector, pantalla, PC, equip de so, equip de llums, cadires. 

Especificacions Sala diàfana amb una paret amb miralls i una altra amb finestral. Totes dues amb possibilitat de tancament mitjançant una cortina. 
Preu/hora ( lloguer ) 4€/h sense ànim de lucre // 9€/h amb ànim de lucre (els preus poden variar segons tipus d’activitat)  

 
 
ENTITAT 2                                                                                      Cessió i lloguer 
Superfície 24,3 m2 
Aforament màxim 8 persones   
Recursos disponibles Dues taules rodones, cadires i armaris. 
Especificacions Espai amb molta llum natural. 
Preu/hora ( lloguer ) 4€/h sense ànim de lucre // 9€/h amb ànim de lucre (els preus poden variar segons tipus d’activitat) 

 
                      ENTITAT 3                                                                                     Cessió i lloguer 
Superfície 22,7 m2 
Aforament màxim 14 persones   
Recursos disponibles Taules, cadires i armaris. 

Especificacions Espai amb molta llum natural. 
Preu/hora ( lloguer ) 4€/h sense ànim de lucre // 9€/h amb ànim de lucre (els preus poden variar segons tipus d’activitat) 
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 ENTITAT 4                                                                                     Cessió i lloguer 
Superfície 32,6 m2 
Aforament màxim 10 persones   
Recursos disponibles Taules, cadires i armaris. 

Especificacions Espai amb molta llum natural. 
Preu/hora ( lloguer ) 4€/h sense ànim de lucre // 9€/h amb ànim de lucre (els preus poden variar segons tipus d’activitat) 
                     ENTITAT 5                                                                                     Cessió i lloguer 
Superfície 35,4 m2 
Aforament màxim 24 persones   
Recursos disponibles Taules, cadires i armaris. 

Especificacions Espai amb molta llum natural. 
Preu/hora ( lloguer ) 4€/h sense ànim de lucre // 9€/h amb ànim de lucre (els preus poden variar segons tipus d’activitat) 
  TALLER 3                                                                                      Cessió i lloguer 
Superfície 32,6 m2 
Aforament màxim 25 persones   
Recursos disponibles Taules, cadires i armaris. Les taules són plegables, alliberant un gran espai per realitzar l’activitat. 
Especificacions Espai amb molta llum natural. 
Preu/hora ( lloguer ) 4€/h sense ànim de lucre // 9€/h amb ànim de lucre (els preus poden variar segons tipus d’activitat) 
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TALLER 4                                                                                      Cessió i lloguer 
Superfície 35,6 m2 
Aforament màxim 24 persones   
Recursos disponibles Taules, cadires i armaris. Les taules són plegables, alliberant un gran espai per realitzar l’activitat. 
Especificacions Espai amb molta llum natural. 
Preu/hora ( lloguer ) 4€/h sense ànim de lucre // 9€/h amb ànim de lucre (els preus poden variar segons tipus d’activitat) 

 


