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SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…SERVEIS PÚBLICS AL TEU ABAST…

Les entitats i la ciutadania de Sant Just disposen de 28 sales 
distribuïdes en vuit equipaments municipals, amb l’objectiu de 
proporcionar espais per a actuacions, celebracions, formació, 
conferències, trobades i tota mena d’actes.

Les sales es poden llogar a un preu públic, que varia en funció 
de les característiques de l’espai i l’horari de l’activitat que s’hi 

organitza. Alguns d’aquests espais disposen de taules, cadires, 
projector i equip de so, que es poden demanar en el moment de 
sol·licitar el lloguer de la sala. És important consultar la disponi-
bilitat de les sales amb antel·lació, posant-se en contacte amb 
l’equipament corresponent.

28 ESPAIS MUNICIPALS DE 
LLOGUER PER A LA CIUTADANIA

Centre Cívic Salvador Espriu

• Sala polivalent 1 (47 m2) 
 Sala de conferències, formació, 
cinema, teatre i altres actes

• Sala polivalent 2 (72 m2) 
Sala de conferències, formació, 
cinema, teatre i altres actes

• Sala polivalent 3 (48 m2) 
Sala de conferències, formació, 
cinema, teatre i altres actes

• Aula de formació 1 (22 m2)  
Seu d’entitats i espai per a la 
formació de grups reduïts

• Aula de formació 2 (22 m2) 
Seu d’entitats i espai per a la 
formació de grups reduïts

Contacte per a informació i 
lloguer de sales:
ccjoanmaragall@santjust.cat. 
Telf. 93 470 03 30

La Vagoneta
• Auditori (154 m2).  

Espai polivalent per a xerrades i 
conferències, actuacions, festes 
particulars i altres activitats

• Sala polivalent 2 (36 m2).  
Sala d’actes i conferències

• Sala polivalent 3 (49 m2).  
Sala de conferències i tallers

Contacte per a informació  
i lloguer de sales:
lavagoneta@santjust.cat. 
Telf. 93 470 50 06

• Sala polivalent 1 (91 
m2) Espai polivalent per a 
xerrades i conferències, ac-
tuacions, festes particulars 
i altres activitats

• Sala polivalent 3  
(117 m2) Sala de conferèn-
cies i trobades

• Despatx 1 (12 m2)  
Sala de reunions

• Despatx 2 (13 m2)  
Sala de reunions

Contacte per a informació 
i lloguer de sales:
ccsalvadorespriu@sant-
just.cat. Telf. 93 371 12 82

Centre Cívic Joan Maragall
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Centre Social 
El Mil·lenari
• Sala Polivalent 1 (50 m2)  

Sala d’actes, festes particulars i 
altres activitats 

• Sala Polivalent 3 (102 m2)  
Sala d’actes, festes particulars i 
altres activitats

Contacte per a informació i 
lloguer de sales:
elmillenari@promunsa.cat
Telf. 93 473 49 06

Les Escoles 
• Sala polivalent (68 m2)  

Espai per a formació, confe-
rències i tallers

• Claustre (142 m2) Espai per 
a formació, conferències i 
tallers

Contacte per a informació
i lloguer de sales:
Telf. 93 480 48 00

Can Ginestar 
• Sala Isidor Cònsul i  Giribert 

(89 m2)   
Sala per a conferències, xerrades 
i presentacions

• Despatx (35 m2)  
Sala per a reunions, trobades   
i tallers formatius

• Sala d’entitats 1 (31 m2)  
Sala de reunions

• Sala d’entitats 2 (36 m2) 
Sala de reunions

Contacte per a informació 
i lloguer de sales:
canginestar@santjust.cat. 
Telf. 93 480 95 64

• Sala de 658 m2 destinada a actuacions de teatre, dansa i música, 
festes particulars i altres actes.

Contacte per a informació i lloguer de sales:
Telf. 93 480 48 00

Casal de Joves
• Sala Utopia (317 m2)  

Sala per a conferències, forma-
ció, cinema, teatre i festes

• Sala Ovidi (138 m2) 
Sala per a conferències, forma-
ció, cinema, teatre i festes

• Sala Tallers (45 m2) 
Espai de formació, conferències i 
tallers

• Sala de reunions (30 m2)  
Sala de reunions de grups reduïts

• 3 Bucs d’assaig (15 m2) 
Espai d’assaig de grups musicals

Contacte per a informació 
i lloguer de sales:
casal@santjust.cat
Telf. 93 371 02 52

Sala Municipal de l’Ateneu


