
                           Casals de barri BCN  
 
 Cessió i lloguer d'espais 

  
www.bcn.cat/casalsdebarri  

                            
 ESPAI EXPOSITIU                                                                         Cessió i lloguer 
Superfície 54,89 m2 
Aforament màxim 30 persones  
Recursos disponibles Il·luminació artificial, guies per exposicions, Internet.  
Especificacions Sala per realitzar exposicions, rodatges i sessions fotogràfiques. 

Preu/hora ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 

 

 

ESPAI RELACIONAL                                                                     Cessió i lloguer 
Superfície 149,67 m2 
Aforament màxim 100-150 persones   

Recursos disponibles 
Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 2 sofàs, 1 barra, 6 tamborets, escenari, guies per exposicions, Internet, focus, altaveus, 1 penja-robes de peu, cortines model screen, màquines de vending, microones. 

Especificacions Sala polivalent per conferències, exposicions, concerts i audicions, cursets i tallers, presentacions, rodatges i sessions fotogràfiques, tallers corporals 

Preu/hora ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 6€/h Acte intern sense ànim de lucre // 12€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 54,45€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 72,60€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 12,10€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 
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 AULA 11                                                                                       Cessió i lloguer 
Superfície 32,71 m2 
Aforament màxim 18 persones   
Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, 1 taula i cadires amb braç, 1 pissarra, 4 penja-robes de paret, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Conferències, cursets i tallers, presentacions, rodatges i sessions fotogràfiques. 

Preu/hora ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 

  AULA 12                                                                                       Cessió i lloguer 
Superfície 30,38 m2 
Aforament màxim 25 persones   

Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, 1 taula i cadires amb braç, 1 pissarra, 4 penja-robes de paret, cortines model screen, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Conferències, cursets i tallers, presentacions, rodatges i sessions fotogràfiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 
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TALLER 11                                                                                    Cessió i lloguer 
Superfície 27,48 m2 
Aforament màxim 15 persones   
Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 2 penja-robes de paret, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 

 
 
TALLER 12+13                                                                            Cessió i lloguer 
Superfície 29,49 m2  (Taller 12) + 29,46 m2  (Taller 13). Els dos tallers estan separats per una paret mòbil que es pot recollir per ampliar l’espai i multiplicar les opcions d’activitats. 
Aforament màxim 15 persones per taller, si s’uneixen 30 persones 
Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 4 penja-robes de paret, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques, tallers corporals. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 
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TALLER 14+15                                                                            Cessió i lloguer 
Superfície 30,06 m2 (Taller 14) + 22,38 m2  (Taller 15) Els dos tallers estan separats per una paret mòbil que es pot recollir per ampliar l’espai i multiplicar les opcions d’activitats. 
Aforament màxim 15 persones per taller, si s’uneixen 30 persones. 

Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 2 aigüeres, 4 penja-robes de paret, cortines model screen, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques, tallers corporals i activitats plàstiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 

 
 
TALLER 16+17                                                                            Cessió i lloguer 
Superfície 25,97 m2 (Taller 16) + 26,23 m2  (Taller 17). Els dos tallers estan separats per una paret mòbil que es pot recollir per ampliar l’espai i multiplicar les opcions d’activitats. 
Aforament màxim 15 persones per taller, si s’uneixen 30 persones 

Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 2 aigüeres, 4 penja-robes de paret, cortines model screen, 1 pantalla per projecció fixe, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques, tallers corporals i activitats plàstiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 

 
 
 
 
 



                           Casals de barri BCN  
 
 Cessió i lloguer d'espais 

  
www.bcn.cat/casalsdebarri  

TALLER INFORMÀTICA                                                            Cessió i lloguer 
Superfície 44,78 m2 
Aforament màxim 12-24 persones 

Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 13 ordinadors de sobretaula, 1 pissarra, 3 penja-robes de paret, cortines screen dobles, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 

 
 
TALLER 18                                                                                 Cessió i lloguer 
Superfície 25,76 m 
Aforament màxim 15 persones 
Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 1 aigüera, 2 penja-robes de paret, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques, activitats plàstiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 
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AULA 21                                                                                      Cessió i lloguer 
Superfície 44,74 m2 
Aforament màxim 40 persones 

Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, taules i cadires amb braç, 1 pissarra, 1 Tv, 1 Dvd, cortines screen dobles, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Conferències, cursets i tallers, presentacions, rodatges i sessions fotogràfiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 

 
TALLER 21+22                                                                          Cessió i lloguer 
Superfície 30,11 m2 (Taller 21) + 32,33 m2  (Taller 22). Elsdos tallers estan separats per una paret mòbil que es pot recollir per ampliar l’espai i multiplicar les opcions d’activitats. 
Aforament màxim 15 persones per taller, si s’uneixen 30 persones. 

Recursos disponibles 
Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 2 aigüeres, 1 aigüera per treballs de serigrafia, taula amb pop de 4 colors de serigrafia, 4 penja-robes de paret, cortines model screen, connexió a Internet mitjançant cable. 

Especificacions Cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques, activitats plàstiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 
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TALLER 23                                                                               Cessió i lloguer 
Superfície 25,92 m2 
Aforament màxim 15 persones. 

Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, taules i cadires, 1 aigüera, 2 penja-robes de paret, cortines model screen, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques, activitats plàstiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 

 
 
TALLER DE CUINA                                                                  Cessió i lloguer 
Superfície 51,80 m2 
Aforament màxim 24 persones. 

Recursos disponibles 
Il·luminació natural i artificial, 2 taules, cadires amb braç, 5 penja-robes de paret, cortines model screen, connexió a Internet mitjançant cable, cuina totalment equipada amb aigüera amb aigua calenta, vitroceràmica, illa central, armaris, extractor, forn, microones, frigorífic, estris de cuina i vaixella. 

Especificacions Cursets i tallers, presentacions, aperitius i àpats, rodatges i sessions fotogràfiques. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 3€/h Acte intern sense ànim de lucre // 8€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 14,52€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 18,15€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 6€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 
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BUC D’ASSAIG 1                                                                  Cessió i lloguer 
Superfície 35,39 m2 
Aforament màxim 20 persones. 
Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, estanteries, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Assaigs musicals, cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques. 
Preu/hora  ( lloguer ) 6€/h 

 
BUC D’ASSAIG 2                                                                  Cessió i lloguer 
Superfície 22,43 m2 
Aforament màxim 8 persones. 

Recursos disponibles Il·luminació natural i artificial, estanteries, 2 amplificadors de guitarra, 1 amplificador de baix, 1 bateria, 3 micròfons amb peu, equip de veus, connexió a Internet mitjançant cable. 
Especificacions Assaigs musicals, cursets i tallers, rodatges i sessions fotogràfiques. 
Preu/hora  ( lloguer ) 6€/h 

 
SALA D’ACTES                                                                   Cessió i lloguer 
Superfície 120,53 m2 + Escenari de 37,36 m2 
Aforament màxim 100 persones. 

Recursos disponibles 
Il·luminació natural i artificial, terra de parquet, 3 taules plegables, 90 cadires, vestidors, tarima, focus, altaveus, taula de control d’il·luminació i so, connexions hdmi i dmx, pantalla i projector fixes, connexió a Internet mitjançant cable. 

Especificacions Conferències, concerts i audicions, cursets i tallers, presentacions, aperitius i àpats, rodatges i sessions fotogràfiques, tallers corporals. 

Preu/hora  ( lloguer ) 
0€/h Acte obert i gratuït sense ànim de lucre // 6€/h Acte intern sense ànim de lucre // 12€/h Acte obert i de pagament sense ànim de lucre // 54,45€/h Acte intern o obert i gratuït d’empreses i particulars // 72,60€/h Acte obert i de pagament d’empreses i particulars // 12,10€/h Particulars i empreses de suport a la creació. 

 


