
Casal de Barri

El Casal Font d’en Fargues és un antic casino i casal familiar parroquial,que va esdevenir casal de barri l’any 2011. Aquest edifici 
rehabilitat té per finalitat ser un referent per a la dinamització social i cultural, el foment de la participació ciutadana i associativa.
Mitjançant la gestió ciutadana a través de l’Associació Casal Font d’en Fargues, els veïns i veïnes del barri gaudeixen d’un espai 
de trobada, de tallers de formació, socials i culturals, d’activitats lúdiques, artístiques i de lleure, d’actes de celebració del calen-
dari festiu i popular, d’espectacles de teatre, música, dansa...
Més informació: http://ca.wikipedia.org/wiki/Casal_Font_d’en_Fargues

Font d’en Fargues

Planta Baixa. Planta Baixa.

Horaris:
Es pot fer servir fora dels horaris del cen-
tre, disposa d’una porta pròpia directe 
d’accés al pati-jardí de 86,13 m2.
Superfície:
52,34 m2 (27 persones).
Serveis:
Il·luminació natural i artificial, projector i 
pantalla / petita taula de so (s’han de de-
manar al centre), taula de so i tècnic (s’ha 
de llogar al centre), connexió a internet 
per cable, endolls i connexions a tota la 
sala, armaris, 8 taules i 32 cadires per a 
infants, 1 aigüera, climatització centralit-
zada, WC a planta, ascensor, espai adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda.
Observacions:
Opció de llogar el vestíbul exterior de 
45,17 m2 .
Tipus d’actes:
Conferències, presentacions, exposicions, cur-
sets, aperitius i sopars (el bar pot oferir càterings).

Horaris:
Es pot fer servir fora dels horaris del cen-
tre, disposa d’una porta pròpia directe 
d’accés al pati-jardí de 86,13 m2.
Superfície:
32,94 m2 (17 persones).
Serveis:
Il·luminació natural i artificial, projector i 
pantalla / petita taula de so (s’han de de-
manar al centre), taula de so i tècnic (s’ha 
de llogar al centre), connexió a internet 
per cable, endolls i connexions a tota la 
sala, armaris, 3 taules, 30 cadires, 1 pissar-
ra, 1 penja-robes, climatització centralit-
zada, WC a planta, ascensor, espai adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda.
Observacions:
Opció de llogar el vestíbul exterior de 
45,17 m2 .
Tipus d’actes:
Conferències, presentacions, exposicions, cur-
sets, aperitius i sopars (el bar pot oferir càterings).

Planta Baixa.

Horaris:
Es pot fer servir fora dels horaris del cen-
tre, disposa d’una porta pròpia directe 
d’accés al pati-jardí de 86,13 m2.
Superfície:
65,4 m2 (33 persones).
Serveis:
Il·luminació natural i artificial, projector i 
pantalla / petita taula de so (s’han de dema-
nar al centre), taula de so i tècnic (s’ha de llo-
gar al centre), connexió a internet per cable, 
endolls i connexions a tota la sala, armaris, 
2 taules, 15 cadires, bucle d’inducció sonora 
per a persones sordes,  climatització centra-
litzada, WC a planta, ascensor, espai adaptat 
per a persones amb mobilitat reduïda.
Observacions: 
Opció de llogar el vestíbul exterior de 
45,17 m2 .
Tipus d’actes:
Conferències, presentacions, exposicions, cur-
sets, aperitius i sopars (el bar pot oferir càterings).

Adreça i contacte:
c. Pedrell, 67-69.
08032 - Barcelona.
Tel. 934 205 941.
oficinatecnicacff@gmail.com
Titularitat:
Pública. Ajuntament de Barcelona.

Horari públic:
De dilluns a divendres de 9 a 22 h.
Dissabtes de 17 a 22 h.
Horari privat:
No en té.
Superfície:
1183 m2 (superfície útil).
86,13 m2 (pati-jardí).

Transport:
Bus: 39 i 117.
Metro: Maragall (L5/L4), El Carmel (L5) 
i Horta (L5).
Aparcament:
1 plaça per a discapacitats al c. Pedrell, 
67-69.
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Planta Baixa. Planta Baixa.

Horaris:
Consultar si es pot llogar la sala fora dels 
horaris del centre.
Superfície:
23,77 m2 (12 persones).
Serveis:
Il·luminació artificial, projector i pantalla 
/ petita taula de so (s’han de demanar al 
centre), taula de so i tècnic (s’ha de llogar 
al centre), connexió a internet per cable, 
endolls i connexions a tota la sala, arma-
ris, 1 taula, 4 cadires, 1 penja-robes, 1 ai-
güera, climatització centralitzada, WC a 
planta, ascensor, espai adaptat per a per-
sones amb mobilitat reduïda.
Observacions:
Opció de llogar el vestíbul exterior de 
45,17 m2 .
Tipus d’actes:
Conferències, presentacions, exposicions, 
cursets, aperitius i sopars (el bar pot oferir 
càterings).

Horaris:
Consultar si es pot llogar la sala fora dels 
horaris del centre.
Superfície:
30,82 m2 (16 persones).
Serveis:
Il·luminació artificial, projector i pantalla 
/ petita taula de so (s’han de demanar al 
centre), taula de so i tècnic (s’ha de llogar 
al centre), connexió a internet per cable, 
endolls i connexions a tota la sala, arma-
ris, 3 taules, 14 cadires, 1 aigüera, climatit-
zació centralitzada, WC a planta, ascensor, 
espai adaptat per a persones amb mobi-
litat reduïda.
Observacions:
Opció de llogar el vestíbul exterior de 
45,17 m2 .
Tipus d’actes:
Conferències, presentacions, exposicions, 
cursets, aperitius i sopars (el bar pot oferir 
càterings).

1a Planta.

Horaris:
Consultar si es pot llogar la sala fora dels 
horaris del centre.
Superfície:
83,46 m2 (56 persones).
Serveis:
Il·luminació natural i artificial, projector 
i pantalla / petita taula de so (s’han de 
demanar al centre), taula de so i tècnic 
(s’ha de llogar al centre), connexió a in-
ternet per Wifi, 11 taules, 44 cadires, 1 
barra de bar, 6 tamborets, climatització 
centralitzada, WC a planta, ascensor, es-
pai adaptat per a persones amb mobili-
tat reduïda.
Tipus d’actes:
Conferències, presentacions, exposici-
ons, aperitius i sopars (el bar pot oferir 
càterings).

1a Planta. 1a Planta.

Horaris:
Consultar si es pot llogar la sala fora dels 
horaris del centre.
Superfície:
36,29 m2 (18 persones).
Serveis:
Il·luminació artificial, projector i pan-
talla / petita taula de so (s’han de de-
manar al centre), taula de so i tècnic 
(s’ha de llogar al centre), connexió 
a internet per Wifi, guies per penjar 
obres d’art o fotografies, climatització 
centralitzada, WC a planta, ascensor, 
espai adaptat per a persones amb mo-
bilitat reduïda.
Tipus d’actes:
Conferències, presentacions, exposici-
ons, aperitius i sopars (el bar pot oferir 
càterings)

Horaris:
Consultar si es pot llogar la sala fora dels 
horaris del centre.
Superfície:
200 m2 + amfiteatre de 131,40 m2 (176 
persones).
Serveis:
Escenari, 2 vestuaris a la Planta -1 de 18 
m2 amb tot els serveis, cabina de projec-
ció, il·luminació per focus a l’escenari (es 
poden manipular des d’un fals sostre),  
sistema de so professional, il·luminació 
natural i artificial, projector i pantalla / pe-
tita taula de so (s’han de demanar al cen-
tre), taula de so i tècnic (s’ha de llogar al 
centre), connexió a internet per Wifi, 173 
cadires, 3 cadires per persones amb mo-
bilitat reduïda, 76 cadires a l’amfiteatre, 
climatització centralitzada, WC a planta, 
ascensor, espai adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda, exceptuant l’am-
fiteatre.
Observacions:
La sala d’actes té un comportament poli-
valent, els seients es poden retirar i ocul-
tar al fons de la sala per aconseguir així 
una sala adreçada per a tot tipus d’actes.
Tipus d’actes:
Conferències, presentacions, exposicions, 
concerts, cursets, aperitius i sopars (el bar 
pot oferir càterings).

2a Planta.

Horaris:
Consultar si es pot llogar la sala fora dels 
horaris del centre.
Superfície:
38,28 m2 + terrassa de 56,73 m2 (20 per-
sones).
Serveis:
Il·luminació natural i artificial, projector i 
pantalla / petita taula de so (s’han de de-
manar al centre), taula de so i tècnic (s’ha 
de llogar al centre), connexió a internet 
per Wifi, estanteries, 3 taules, 6 cadires, 
2 butaques, 6 butaques a la terrassa, cli-
matització centralitzada, WC a planta, as-
censor, espai adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda.
Tipus d’actes:
Conferències, presentacions, exposicions,  
cursets, aperitius i sopars (el bar pot oferir 
càterings).

Vestíbul Exposicions. Sala d’Actes + Amfiteatre. Sala de Lectura.Taller 1. Taller 2. Bar.

Planta Baixa.

Horta-Guinardó. La ciutat de l’aigua.Book d’espaisHorta-Guinardó. La ciutat de l’aigua.Book d’espais
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