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CENTRES CÍVICS 
 

 
Activitats formatives: 

Equipament  
  CC Can Verdaguer 
  CC Torre Llobeta 
  CC Zona Nord  
  
Activitats formatives: cursos i tallers 
 

genèric 1 (a), (b), (c) i (d) 4,27 €/hora 
genèric 2 (a), (b), (c) i (d) 3,52 €/hora 
genèric 3 (a), (b), (c) i (d) 3,02 €/hora 

 
Especialitzat 1 (a), (b), (c) i (d) 5,92 €/hora 
Especialitzat 2 (a), (b), (c) i (d) 5,03 €/hora 

 
adreçat a infants adolescents, joves (a) 2,77 €/hora 

 
d’interès territorial o públic 1 (a) 2,77 €/hora 
d’interès territorial o públic 2 (a) 2,52 €/hora 

 
Tallers familiars (a) 4,27 €/hora 

 
Grup de Tallers Genèric 1: 
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una 
formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.  
 
Grup de Tallers Genèric 2: 
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i 
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements 
en l’àmbit de lleure.  
 
Grup de Tallers Genèric 3: 
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper a nivell de barri i amb uns 
determinats indicadors socioeconòmics inferiors als de la mitjana de la ciutat) i que comporta una formació o 
pràctica artística i cultural bàsica així com d’adquisició de coneixements en l’àmbit de lleure.  
 
Grup de Tallers Especialitzat 1: 
Tallers adreçats a la població adulta en general (tant del districte com a nivell de ciutat) i que comporta una 
formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i aprofundiment que el nivell genèric, 
en l’àmbit de lleure.  
 
Grup de Tallers Especialitzat 2: 
Tallers adreçats a la població adulta en general (sobretot del territori més proper al centre cívic a nivell de barri i 
districte) i que comporta una formació o pràctica artística i cultural amb un major nivell d’especialització i 
aprofundiment que el nivell genèric, en l’àmbit de lleure.  
 
Grup de Tallers per a infants, adolescents: 
Tallers adreçats a població infantil i adolescent fins als 16 anys.  
 
Grup de Tallers d’interés territorial i públic 1: 
Tallers adreçats a col·lectius molt determinats (i no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat 
específiques) i en que per raons d’interès públic o social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica. 
  
Grup de Tallers d’interés territorial i públic 2:  
Tallers desenvolupats en un context territorial específic (amb baixos nivells de renda, situació geogràfica 
singular i aïllada respecte a la resta del teixit urbà de la ciutat..) o adreçats a uns col·lectius molt determinats (i 
no contemplats a l’anterior modalitat referida a franges d’edat específiques) i en que per raons d’interès públic o 
social cal determinar una tarifa més baixa a la tarifa genèrica.  
 
Grup de Tallers familiars: 





















 
 
 
 
 
 
 
 
Ateneu de Fabricació de Ciutat  Meridiana 

Espais 
 

Aula 
   Residència (setmanal) Exclusiu/Compartit 
   Puntual (diari) 
   Formació 

 
60,00 €/30,00 € 

50,00 € 
10,00 € 

Espai Multi funció 1 
   Residència (setmanal) Exclusiu/Compartit 
   Puntual (diari) 
   Formació 

 
60,00 €/30,00 € 

50,00 € 
10,00 € 

Espai Multi funció 2 
   Residència (setmanal) Exclusiu/Compartit 
   Puntual (diari) 
   Formació 

 
80,00 €/40,00 € 

60,00 € 
20,00 € 

 
***Els preus s’han de contemplar dins de l’horari de dilluns a divendres. 

 
 

Serveis i tècnics individuals : 
 

Personal tècnic 30,00 €/hora 

Personal de neteja  15,00 €/hora 

Personal de consergeria  15,00 €/hora 

 
Ús  material tècnic: 

 

Projector i pantalla 5,00 €/hora 

Pissarra interactiva amb 
projector 

5,00 €/hora 

 
 
Ús d’equips específics de fabricació digital són: 

 

Hora de treball de disseny 15,00 €/hora 

Fabricació, muntatge, preparació 
d’arxius i maquinària 

15,00 €/hora 

Talladora de vinil 20,00 €/hora 

Talladora làser 25,00 €/hora 

Fresadora Roland 25,00 €/hora 

Fresadora de gran format 30,00 €/hora 

Impressora 3D rep Rap 15,00 €/hora 

 
  













 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suport a la creació 

Entitat sense ànim de lucre  
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 3,00 €/hora/paquets hores 
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 3,50 €/hora/ paquets hores 
Sala tipus 4 (>150m2) 5,00 €/hora/ paquets hores 
Empreses  
Sala tipus 2 (>50m2 i 100m2) 6,00 €/hora/ paquets hores 
Sala tipus 3 (>100m2 i 150m2) 7,00 €/hora/ paquets hores 
Sala tipus 4 (>150m2) 10,00 €/hora/ paquets hores 

 

(1) Queden exemptes del pagament de la quota de cessió de sala les associacions i entitats sense ànim de lucre quan 
sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura del centre. 

 

 Equips tècnics 

EQUIPS TÈCNICS  
Equip de so petit 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
6,25 €/hora 
8,15€/hora 

Equip de so gran 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
12,50 €/hora 
20,00 €/hora 

Projector 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
3,00 €/hora 
4,00 €/hora 

Portàtil 
   No lucratiu 
   Lucratiu 

 
6,25 €/hora 
8,15 €/hora 

Reproductor de música, DVD i TV 
   Lucratiu 
   No lucratiu 

 
2 €/sessió 
3 €/sessió 

Personal extra diürn 23,00 €/hora 
Personal extra nocturn i festius 25,00 €/hora 
Tècnic de so diürn 23,00 €/hora 
Tècnic de so nocturn i festius 25,00 €/hora 
Neteja diürn 14,00 €/hora 
Neteja nocturn i festius 20,00 €/hora 

 

  



 
 
 
Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Nou Barris 
 
Plaça Major de Nou Barris, 1 
08042, Barcelona 
www.bcn.cat 
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Casals de gent gran 

 

Casal de Gent Gran Turó de la Peira 
Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra 
Casal de Gent Gran Pedraforca 
Casal de Gent Gran Pau Casals 
Casal de Gent Gran de Can Peguera 
Casal de Gent Gran de Roquetes 
Casal de Gent Gran de Trinitat Nova 
 

Tarifa general 1,12 €/hora 
Tarifa rosa reduïda (35% descompte) 0,73 €/hora 
Tarifa rosa gratuïta (50% descompte) 0,56 €/hora 

 

 

  






















