Catàleg
d'equipaments
Espais que poden utlitzar les enttats per organitzar actes a Olot

Catàleg d'equipaments:
cessió d'espais per les entitats
Aquest document és un recull de diferents espais de la ciutat dels quals les
entitats podeu fer ús. De cada un d'ells trobareu una fitxa amb les dades
del contacte, la descripció de les instal·lacions i la web on podeu trobar la
sol·licitud en cas que se'n necessiti.
A l'annex hi ha sol·licituds d'alguns dels espais que no les tenen disponibles
a la web i també un model d'instància genèrica pels espais que ho
requereixen.
Amb la finalitat que sigui una eina útil si teniu comentaris o aportacions
les podeu fer arribar a mdelga@casg.cat i/o a lteixidor@casg.cat.

Josep Berga i Vayreda
Tinent d'alcalde
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Alberg
Torre
Malagrida
Adreça:

Passeig de Barcelona,15

Telèfon:

972 26 42 00

A/e

alberg.olot@gencat.cat

Pàg. Web:

www.xanascat.cat

facebook:

xanascat

Twitter:

@Xanascat

Horaris d'obertura

De 8.00h a 23.00

Activitats principals

Allotjament

Quins espais cedeixen?

Sala TV, saló principal i sala de jocs (segons ocupació de l'alberg)

Cal omplir sol·licitud?

No.

Altres informacions

Accés adaptat
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Arxiu
Comarcal de
la Garrotxa
Adreça:

Plaça del Puig del Roser, 1

Telèfon:

972 27 91 31

A/e

arxiucomarcal@olot.cat

Pàg. Web:

Horaris d'obertura

De l’1 d’octubre al 31 de maig:
de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 18 h
El primer dissabte de cada mes, de 9 h a 14 h
De l’1 de juny al 30 de setembre:
de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h

Activitats principals

Preservació, tractament arxivístic i difusió del patrimoni
documental de la comarca de la Garrotxa

Quins espais cedeixen?

Sala d’actes amb capacitat per a 60 persones. Disposa de TV,
portàtil i equip de so.
Es poden fer activitats a la Sala d’actes fora de l’horari laboral de
l’Arxiu

Cal omplir sol·licitud?

Fer sol·licitud per correu electrònic a arxiucomarcal@olot.cat

Altres informacions

Accés adaptat / No per a l’administració i per a les entitats
sense ànim de lucre.
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Biblioteca
Marià
Vayreda
Adreça:

C/ Pati, 2

Telèfon:

972 26 11 48

A/e

biblioteca@olot.cat

Pàg. Web:
www.bibgirona.cat/biblioteca/olot

Horaris d'obertura

De dilluns a dissabte de 9.30h a 13.30h i de 16.00 a 20.30h
Durant les vacances escolars, els dissabtes està tancat

Activitats principals

Consulta de préstec de llibres, CD's i altre material cultural

Quins espais cedeixen?

vestíbul

Cal omplir sol·licitud?

No.

Altres informacions

Accés adaptat
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Can
Castellanes

Adreça:

Plaça Palau,8

Telèfon:

972 26 66 44

A/e

casg@casg.cat

Horaris d'obertura

Atenció al públic de dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h

Activitats principals

Seu del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

Quins espais cedeixen?

Sala de reunions. Capacitat: 25 persones
Equipada amb projector i pantalla.

Cal omplir sol·licitud?

No, cal posar-se en contacte amb el consorci

Altres informacions

Accés adaptat
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Casa Museu
Trincheria
Adreça:

C/Sant Esteve,29

Telèfon:

972 27 27 77

A/e

cultura@olot.cat

Pàg. Web

www.olotcultura.cat

Horaris d'obertura

Atenció al públic
Dies feiners. De 10.00h a 14.00h i de 17.00 a 19.00h
Dissabtes: D'11.00h a 14.00h i de 17.00 a 19.00h
Diumgenes i festius. D'11.00h a 14.00h

Activitats principals

Exposicions, presentacions, xerrades

Quins espais cedeixen?

Sala d'actes
Sala d'exposicions
Sala de juntes

Cal omplir sol·licitud?

Sí. La trobareu a www.olotcultura.cat apartat equipaments

Altres informacions

Accés adaptat
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Casal de barri
Bonavista
Adreça:

C/ Viola, 24

Telèfon:

972 26 27 24

A/e

aavvbonavista@gmail.com

Horaris d'obertura

De dilluns a dissabte de 14.00h a 18.00h (horari del bar)

Activitats principals

Funciona com a punt de trobada de la gent gran del barri

Quins espais cedeixen?

Sala d'actes

Cal omplir sol·licitud?

No

Altres informacions

Accés adaptat
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Antiga casa consistorial
de

Batet de la
Serra
Adreça:

Casa consistorial Batet

Telèfon:

972 26 82 89 / 626 81 79 26
(Tavi)

A/e

batetdelaserra@hotmail.com

Pàg. Web: http://www.batetdelaserra.cat/

Horaris d'obertura

No hi ha horari establert. Canvia segons activitats.

Activitats principals

Activitats organitzades per l'associació de veïns (tallers de
memòria, festes tradicionals, revetlla, castanyada, quina...)

Quins espais cedeixen?

2 sales polivalents

Cal omplir sol·licitud?

No, cal posar-se en contacte amb la Junta Veïnal

Altres informacions

Accés adaptat
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Local social
AV La Caixa

Adreça:

Av. Múrcia, 7 baixos

Telèfon:

972 26 79 52 (Pilar)

A/e

pcasacubertarocarols@gmail.com

Horaris d'obertura

No hi ha un horari establert. Canvia segons activitats

Activitats principals

Grup d'Esplai “Els Gamossinos”, dissabtes a la tarda.
Reunions de l'associació de veïns
Activitats que programa l'associació de veïns

Quins espais cedeixen?

Sala polivalent

Cal omplir sol·licitud?

No (cal posar-se en contacte directament amb l'associació de
veïns).
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Casal de barri:

Les Planotes
Adreça:

Plaça Planotes, s.n.

Telèfon:

654 634 111 Jordi

A/e

avlesplanotes@gmail.com

Horaris d'obertura

No hi ha horari establert, canvia segons activitats.

Activitats principals

Activitats per dinamitzar el barri organitzades per l'associació de
veïns (xerrades, arrossada popular...)

Quins espais cedeixen?

Sala polivalent
Sala de reunions
Sala d'informàtica (5 ordinadors)

Cal omplir sol·licitud?

No (cal posar-se en contacte amb l'associació de veïns)

Altres informacions

Accés adaptat
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Local social

AV Vivendes
Garrotxa
Adreça:

C/Pala,1

Telèfon:

972 26 20 75 / 686 92 26 01
Xevi

A/E:

APIVVG@gmail.com

Horaris d'obertura

No hi ha horari establert, canvia segons activitats.

Activitats principals

Reunions de junta i d'escales.

Quins espais cedeixen?

Sala gran (capacitat per 25-30 persones)
Sala de reunions (capacitat 10 persones)

Cal omplir sol·licitud?

No, cal ser propietari o veí del barri i posar-se en contacte amb
l'associació de veïns.

Altres informacions

Quan són activitats (no reunions) es demana una fança de 150 €
que es retorna un cop acabada l'activitat.
L'AV es queda 20€ en concepte de manteniment del local.

14

Local social

St. Cristòfol i
Mas Bernat
Adreça:

Iu Pascual, 23

Telèfon:

97 26 95 18/ 636 999 985 (Pere)

A/E:

rieramartorell@telefonica.net

Horaris d'obertura

No hi ha horari establert, canvia segons activitats.

Activitats principals

Activitats destinades als veïns i que promocionen la
dinamització del barri. (gegants i faràndula, festa major del
barri...)

Quins espais cedeixen?

Sala polivalent

Cal omplir sol·licitud?

No (cal ser soci de l'associació de veïns, consultar la
disponibilitat de l'espai i pagar una fiança de 40€ que es
retornarà si després de l'activitat està tot correcte.
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Local social:
St Francesc-Estires
Adreça:

Esglaiers, 9 baixos

Telèfon:

610 23 07 85 (Raimond)

A/e:

raimondlola@hotmail.com

Horaris d'obertura

No hi ha horari establert, canvia segons activitats.

Activitats principals

Activitats per la dinamització del barri i la seva gent (sopars
populars, festa major, faràndula, marxa popular...)

Quins espais cedeixen?

Sala polivalent

Cal omplir sol·licitud?

No (cal posar-se en contacte amb l'associació de veïns i
consultar la disponibilitat de l'espai)
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Local social:
Nucli Antic
Equipament: Local Social: Nucli Antic
Adreça:
Telèfon:

C/ Bonaire, 12
635 16 58 20

Horaris d'obertura

No hi ha horari establert, canvia segons activitats.

Activitats principals

Activitats per la dinamització del barri i la seva gent.

Quins espais cedeixen?

Sala polivalent per a treball intern, reunions, xerrades i tallers
petit format...

Cal omplir sol·licitud?

No (cal posar-se en contacte amb l'associació de veïns i
consultar la disponibilitat de l'espai)
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Casal de barri:

Sant Miquel
Adreça:

Circumval·lació Jaume I, 31

Gestió a través del Consorci d'Acció Social
de la Garrotxa:
Telèfon:

972 26 66 44

A/e:

casg@casg.cat

Horaris d'obertura

A convenir.

Activitats principals

És el casal de barri de St Miquel, s'hi porten a terme cursos i
tallers oberts a tots els públics.

Quins espais cedeixen?

Sala gran: capacitat per a 200 persones. Escenari amb equip de
música i cadires.
Sala de reunions: equipada amb taules i cadires (capacitat
aproximada: 30.)
Aula informàtica: disposa de 7 ordinadors amb connexió a
Internet i impressora.

Cal omplir sol·licitud?

Sí (la trobareu a l'annex)

Altres informacions

Accés adaptat

18

Casal de barri:

Sant Roc
Adreça:

Pujada Vista Alegre,s.n.

Telèfon:

972 26 74 15

A/e:

amoreno1@xtec.cat
ifernandezga54@yahoo.es

Horaris d'obertura

Tardes: de 15.00h a 19.00h.

Activitats principals

Funciona cada tarda com a punt de trobada de la gent gran del
barri.

Quins espais cedeixen?

Sala principal

Cal omplir sol·licitud?

No (cal posar-se en contacte directament amb l'av)

Altres informacions

Accés adaptat
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El Cassés
Casal de barri AV Pla
de Dalt-El Cassés
Adreça:

C/Masia s.n. Pla de Dalt

Telèfon:

689 12 29 03 (Pere)

A/E:

pladedaltelcasses@gmail.com

Horaris d'obertura

De dilluns a dissabte de 14h a 19h (Casal d'avis).
Horari a disposició de les activitats que s'ofereixen.

Activitats principals

Activitats culturals i pròpies de l'associació de veïns

Quins espais cedeixen?

Sala central (capacitat 50 persones assegudes)
Sala de reunions (15 persones)

S'adjunta formulari?

NO, per activitats amb periodicitat cal fer conveni (segons
reglament d'ús).
Per activitats puntuals cal posar-se en contacte amb
l'associació de veïns

Altres informacions

Accés adaptat
Màquina de cafè, aigua, equip de música, altaveu i micròfon. 20
Local climatizat.

Casal Cívic
d'Olot
Adreça:

C/ Tomàs de Lorenzana,2

Telèfon:

972 26 01 32

A/E:

cc.olot@gencat.cat

Horaris d'obertura

De dilluns a divendres de 9 h a 21 h
Diumenge de 10h a 13:30h i de 16h a 21h

Activitats principals

Programa d'activitats obertes.

Quins espais cedeixen?

Sales de reunions.
Sales d'activitats.
Sala polivalent.

Cal omplir sol·licitud?

Sí. Cal presentar instància al mateix casal i des d'allà ho tramiten
al Departament de Treball, Afers Socials i Família.

Altres informacions

Accés adaptat
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Casal Marià

Adreça:

C/Bolós

Telèfon:

972 27 27 77(ICCO)
972 27 30 19 (Parròquia St
Esteve)

A/e

cultura@olot.cat

Pàg web

www.olotcultura.cat

Horaris d'obertura

No tenen horari establert d'atenció al públic.

Activitats principals

Edifci propietat de la parròquia de Sant Esteve. A través d'un
conveni amb l'Ajuntament d'Olot, les entitats en poden fer ús.

Quins espais cedeixen?

ICCO: Sala d'actes
Parròquia: Aules al pis de dalt (amb capacitat per unes 10-12
persones)
Aula gran del pis de dalt (amb capacitat per unes 50 persones)

Cal omplir sol·licitud?

Sí. Per la sala d'actes www.olotcultura.cat apartat equipaments
Per les aules de dalt trucar cal trucar a la parròquia.

Altres informacions

Accés adaptat
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Casa Cultural
d'Andalusia
Equipament: Casa Cultural d'Andalusia
Adreça:

C/Villanueva de Algaida,31

Telèfon:

972 26 11 01 (caps de setmana)
672542312 (Miguel Ángel Luque)

A/E:

ccagarrotxa@wanadoo.es

Horaris d'obertura

Caps de setmana. A partir del divendres a les 7 de la tarda.
Quan hi ha activitats.

Activitats principals

Assaig del grup de ball de la casa cultural
Punt de trobada (caps de setmana)

Quins espais cedeixen?

Sala gran (escenari)
Sala de reunions

Cal omplir sol·licitud?

Sí. Cal entrar instància amb data, horaris, durada de l'activitat.
Via correu electrònic o duent-la personalment.

Altres informacions

Accés adaptat i liure de fum en totes les instal·lacions
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Centre Cultural

“Els Catòlics”
Equipament: Centre Cultural “Els Catòlics”
Adreça:

C/Clivillers, 7

Telèfon:

972 26 15 52

A/E:

info@elscatolics.cat

Horaris d'obertura

De les 12.00h a les 23.00h.DILLUNS tancat

Activitats principals

Activitats culturals
Funciona com hotel d'entitats

Quins espais
cedeixen?

Sala d'exposicions i activitats
Dues sales per reunions (per socis) amb capacitat per unes
10-12 persones
Teatre. Aforament: 110 persones (calefacció, megafonia...)
Bar-restaurant amb terrassa

Cal omplir sol·licitud?

No. Es pot sol·licitar via correu electrònic, anat-hi
personalment o per telèfon.
Segons l'espai caldrà abonar 50€ en concepte de
manteniment.
*Les condicions econòmiques es poden sol·licitar al mateix
local..

Altres informacions

L'espai de bar restaurant també s'utilitza com a sala
d'exposicions
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Centre
Excursionista
Olot
Equipament: Centre Excursionista Olot
Adreça:

Passeig d'en Blay, 5

Telèfon:

972 26 06 75

A/E:

ceo@ceolot.cat

PÀG WEB: www.ceolot.org

Horaris d'obertura

De dilluns a dissabte de 19.00h a 21.00h

Activitats principals

Activitats relacionades amb el món de l'excursionisme i el
muntanyisme.
Expocisions

Quins espais
cedeixen?

Sala d'exposicions

Cal omplir sol·licitud?

Sí. La trobareu a l'annex
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Equipaments
gestionats per l’IME
IME- Institut Municipal d'Educació i
Joventut

Adreça: Ctra St Joan de les Abadesses, 20
Telèfon: 972 27 00 49
@: ime@olot.cat

Web: www.ime.olot.cat

Quins espais
cedeixen?

•
•
•
•
•
•

Cal omplir
sol·licitud?

Escoles bressol municipals.
Escoles de primària
Oficina Jove de la Garrotxa: l'IDEAL (OJG)
Escola Mpal. De Música d'Olot Xavier Montsalvatge (EMMO)
Escola Municipal d'Expressió (EME)
Institut Municipal d'Educació i Joventut (IMe)

Sí. La sol·licitud es pot descarregar a través de la
pàgina web de l'ime.
Inici → IME → TRÀMITS → CESSIÓ D’ESPAIS o es pot recollir a
les mateixes oficines.
Caldrà llegir la normativa dels espais, entregar la sol·licitud a l'IME
que serà encarregat de valorar-la.
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Claustres del
Carme

Adreça:

Plaça del Carme

Telèfon:

972 26 01 52

A/E:

impc@olot.cat

PÀG WEB: www.olot.cat

Horaris d'obertura

Horari habitual d'obertura de l'Escola d'Art d'Olot

Activitats principals

Seu de l'Escola d'Art d'Olot

Quins espais cedeixen?

Claustres del Carme
Les parets disposen de guies per penjar exposicions

Cal omplir sol·licitud?

Si (annex)

Altres informacions

Accés adaptat.
Una vegada aprovada la sol·licitud de lloguer s'exigirà la
liquidació del seu import. En general, dins de les bases
s'exigeix als arrendataris que presentin una assegurança de
responsabilitat civil de l'activitat que organitzen i un contracte
amb una empresa de neteja on s'especifiqui dia i hora en
què les instal·lacions estaran en condicions d'utilització.
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FES
(Fundació d'estudis superiors d'Olot)

Equipament: Fundació Estudis Superiors
d'Olot
Adreça:

C/ Fontanella. 3

Telèfon:

972 26 21 28

A/E:

fes@olot.cat

PÀG WEB: fes.olot.cat
facebook:

fundacioestudissuperiors

twitter:

@fesolot

Horaris d'obertura

De 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00h
Horari d'estiu: de 8.00 a 15.00h

Activitats principals

Formació contínua

Quins espais cedeixen?

Sales equipades amb pantalla i projector per a reunions,
xerrades... (taules i cadires)
Vestíbul per a exposicions

Cal omplir sol·licitud?

Sí, a l'annex

Altres informacions

Accés adaptat

28

Hospici
Equipament: Hospici
Adreça:

C/Hospici,8

Telèfon:

972 27 11 66

A/E:

museu.garrotxa@olot.cat

PÀG WEB: olotcultura.cat
facebook:

Museus Olot

Horaris d'obertura

Segons exposició i temporada.
Consultar horari a www.olotcultura.cat

Activitats principals

L'edifici acull:
Observatori del paisatge
Museu de la Garrotxa
Sala oberta, Sala oberta 2, Sala 15

Quins espais cedeixen?

Pati de l'Hospici
Sala d'actes

Cal omplir sol·licitud?

Sí. La trobareu a www.olotcultura.cat apartat equipaments

Altres informacions

Accés adaptat
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Hospital d'Olot
Comarcal de la
Garrotxa
Equipament: Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
Adreça:

Avda. Dels Països Catalans, 86

Telèfon:

972 26 18 00

A/E:

direccio@hospiolot.com

PÀG WEB: www.hospiolot.com

Activitats principals

Centre de salut

Quins espais cedeixen?

1. Sala d’actes a la Planta 0 de l’edifici
Capacitat: 120 aprox.
Equipada amb portàtil, projector, pantalla i micròfon

Cal omplir sol·licitud?

No, trucant a secretaria i parlant amb Janina (972 27 51 99)

Altres informacions

Accés adaptat
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IMPC
(Institut Municipal de
Promoció de la ciutat)
Equipament: IMPC
Adreça:

C/ Tomàs de Lorenzana, 15

Telèfon:

972 26 01 52

A/E:

impc@olot.cat

PÀG WEB: www.areadepromocio.olot.cat

Horaris d'obertura

De 9.00 a 14.00h i de 16.30 a 18.30h (del 15/09 al 23/06)
De 9.00 a 14.00h (de 26/06 a 14/09)

Activitats principals

Organisme autònom de l'Ajuntament d'Olot encarregat del
desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat.

Quins espais cedeixen?

Sala d'actes (capacitat per unes 60 persones)
Sala de reunions (capacitat per unes 12 persones)

Cal omplir sol·licitud?

Sí (annex)

Altres informacions

Accés adaptat
Una vegada aprovada la sol·licitud de lloguer s'exigirà la
liquidació del seu import (en el cas d'empreses i/o realització
d'activitats amb ànim de lucre). Cal comunicar si es
necessita material de projecció, pantalla, pissarres, canó de
projeccions, ordinador portàtil, TV, vídeo, DVD...
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Instal·lacions
esportives
municipals
Instal·lacions: Pavellons d'esports, estadi
d'atletisme, piscina municipal, camps de
futbol, el Nogué de Batet, rocòdrom
Adreça:

Institit Municipal d'Esports i
Lleure dOlot
Avda. República Argentina,8

Telèfon:

972 26 64 61

A/E:

esports@olot.cat

PÀG WEB: http:esportsilleure.olot.cat

Activitats principals

Activitats esportives organitzades per l'ajuntament o per
clubs esportius.

Quins espais cedeixen?

Cada equipament té els seus espais destinats a la
realització d'activitats de caires esportiu.

Cal omplir sol·licitud?

Sí, la trobareu a http:esportsilleure.olot.cat apartat
instal·lacions
Cal presentar la sol·licitud a l'Institut Municipal d'Esports i
Lleure

Altres informacions

Accés adaptat
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Espai de les
entitats Blay6
Adreça:

Passeig d'en Blay, 6

Telèfon:

972 26 66 44 (CASG)

A/E:

emuntada@casg.cat

Horaris d'obertura

Espai compartit per sis entitats.

Activitats principals

Sala de reunions
Despatx
Seu social d'entitats.

Quins espais cedeixen?

Cal posar-se en contacte amb el Consorci d'Acció Social.
972 26 66 44 o enviar un correu a mdelga@casg.cat o
emuntada@casg.cat

Cal omplir sol·licitud?

No.

Altres informacions

Accés adaptat
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Espai de les
entitats
Proa,16
Equipament: local municipal
Adreça:

Proa, 16

Telèfon:

972 26 66 44 (CASG)

A/E:

emuntada@casg.cat

Horaris d'obertura

A convenir

Quins espais cedeixen?

Despatx per reunions (capacitat 10 persones aprox.)
Sala de reunions (capacitat per 35-40 persones aprox.)

Cal omplir sol·licitud?

Cal posar-se en contacte amb el Consorci d'Acció Social.
972 26 66 44 o enviar un correu a mdelga@casg.cat o
emuntada@casg.cat

Altres informacions

Accés adaptat
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Espai de les
entitats
Lliberada9
Equipament: local municipal
Adreça:

Lliberada Ferrarons, 9

Telèfon:

972 26 66 44 (CASG)

A/E:

emuntada@casg.cat

Horaris d'obertura

A convenir

Quins espais cedeixen?

Despatx per reunions (capacitat 10 persones aprox.)
Sala de reunions (capacitat per 30 persones aprox.)

Cal omplir sol·licitud?

Cal posar-se en contacte amb el Consorci d'Acció Social.
972 26 66 44 o enviar un correu a mdelga@casg.cat o
emuntada@casg.cat

Altres informacions

Accés adaptat
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Núria Social
Equipament: Núria Social
Adreça:

C/ Del Carme, 8

Telèfon:

972 69 11 23

A/E:

nuriasocialolot@gmail.com

PÀG. WEB: www.nuriasocial.org

Horaris d'obertura

Curs escolar (setembre-juny): de dilluns a divendres de 9 a
17 h. Fora d'aquest horari i durant l'estiu demanar consulta
a: nuriasocialsala@gmail.com

Activitats principals

Les activitats principals: xerrades, concerts petit format,
teatre, cursos, projeccions, cinefòrums, formacions, i
qualsevol activitat que requereixi un espai diàfan de 150
metres quadrats amb parquet.

Quins espais cedeixen?

Sala polivalent

S'adjunta formulari?

Sí. S'ha d'emplenar i enviar al mail
nuriasocialsala@gmail.com

Altres informacions

Accés adaptat
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Orfeó
Popular Olotí
Equipament: Orfeó Popular Olotí
Adreça:

Carrer Bellaire,4

Telèfon:

972 26 96 66

A/E:

info@orfeoloti.net

PÀG. WEB: www.orfeoloti.net

Horaris d'obertura

A partir de les 18.00h fins a les 24.00h
Divendres, dissabtes i vigílies de festa obert fins a les 2h.
S'adapten els horaris a les activitats
Dilluns tancat.

Activitats principals

Teatre, conferències, presentacions de llibres, activitats
culturals

Quins espais cedeixen?

Teatre
Sala d'actes
Espai- bar (exposicions)

Cal omplir sol·licitud?

Sí, cal omplir una sol·licitud (la trobareu a l'Orfeó) i demanar
disponibilitat de la sala amb temps.
Demanen una aportació econòmica en concepte de soci.
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Pavelló Firal
Equipament: Pavelló Firal Olot
Adreça:

C/ Madrid, 2

Telèfon:

972 27 91 00 (Ajuntament
d'Olot) Via pública ext. 192

PÀG. WEB: www.olot.cat

Activitats principals

Esportives, concerts, festes...

Quins espais cedeixen?

Espai cobert de 1,600m2
Espai exterior: “recinte firal”

Cal omplir sol·licitud?

NO. Cal entrar una instància genèrica a l'OAC (Ajuntament
d'Olot)

Altres informacions

Accés adaptat
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Sala
El Torín
Equipament: Sala El Torín
Adreça:

C/ del Roser, 19

Telèfon:

972 27 77 77 ICCO

A/E:

jserrat@olot.cat

PÀG. WEB: http://salatorin.olot.cat
http://www.olotcultura.cat/equipaments/el-torin/

Activitats principals

Sala polivalent

Quins espais cedeixen?

Sala polivalent (amb la possibilitat de gestionar el bar)

Cal omplir sol·licitud?

Sí, la trobareu a l'enllaç següent:
http://www.olotcultura.cat/wp-content/uploads/torin_sol.pdf

Altres informacions

Accés adaptat tant a sala com a escenari
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Teatre Principal
d'Olot
Equipament: Teatre Principal d'Olot
Adreça:

C/ Passeig d'en Blay,5

Telèfon:

972 27 91 38

A/E:

teatre@olot.cat

PÀG. WEB: www.olotcultura.cat
http://teatreprincipal.olot.cat

Horaris d'obertura

Horaris d'atenció al públic i venda d'entrades: dilluns i
dimarts de 10 a 13h. Dimecres, dijous i divendres de 14:30 a
20:30h.
Els horaris s'adeqüen a les activitat

Activitats principals

Activitats d'arts escèniques, musicals, cinematogràfiques.

Quins espais cedeixen?

Sala d'actes
Saló de descans

S'adjunta formulari?

SI, la trobareu a http://teatreprincipal.olot.cat/ apartat
Informació / sol·licitud d'espais

Altres informacions

Accés adaptat
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Centre Excursionista d'Olot

Passeig d'en Blay,5 17800 Olot
Tels 972 26 06 75
fax: 972 27 31 67
activitats@ceolot.cat

Normativa per a utilitzar LA SALA
L'espai a utilitzar i distribució per a exposicions o similars, és el de les dues parets
laterals de la Sala (uns 7 metres cada una).
Tindran preferència les activitats del CEO:
- Les Seccions
- Els Socis
- Les Entitats i organitzacions que hi col·laboren
En altres casos caldrà estudiar si és compatible i concretar quina col·laboració hi
haurà amb el CEO.
EN CAP CAS ES POT EXIGIR AL CEO A CEDIR LA SALA EN UNES DATES CONCRETES,
si bé es pot consultar per si és possible.
- Per tant les dates que s'hauran de convenir amb el CEO, segons disponibilitat.
- Recordem que les Seccions i activitats del CEO tenen preferència.
A tenir en compte:
- El CEO no es fa responsable del manteniment del material exposat, i la vigilància
serà a càrrec del responsable de l'activitat.
- Si es vol obrir en festius o altres horaris, s'haurà de fer constar en el full de
comanda.
Si per qualsevol causa justifcada el CEO hagués d'utilitzar la Sala, ho podrà fer.
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Pre-reserva de la Sala, a nom de:
Telèfon de la persona de contacte:
Nom de l'activitat
És Soci:
o Entitat col·laboradora:
(en cas de no coincidir en cap de les dues indicacions anteriors, caldrà
acordar un tipus d'aportació o col·laboració amb el CEO)
Aportació:
E-mail (imprescindible per a confrmar):
Activitat adjunta, si s'escau
Xerrada:

Inauguració:

Opció d'horaris en festius:
(claus, llums, etc.)

SÍ

Altra:
NO

(encerclar l'opció escollida)

(Signatura)
A dia

de

de 20

OBSERVACIONS:

Centre Excursionista Olot- Tel. 972 26 06 75- FAX: 972 27 31 67 e-mail: activitats@ceolot.cat
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INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE SALA D'ACTES I SALA DE
JUNTES DE L'IMPC
......................................................................................................................., en nom i representació
de ................................................., amb NIF............................, telèfon ..............................................
adreça..................................................................................................................................................
SOL·LICITO
Que se'm concedeixi l'ús del següent equipament (marcar el que correspongui):
Sala de conferències de l'IMPC (60 places)
Sala de comissions de l'IMPC (12 places)
el/s dia/es.......................................................... fns al/s........................................................................
des de les................................ a les ........................... hores.
Amb les següents fnalitats:_________________________________________________________
Necessitem material?
No
Sí
Ordinador portàtil
Projector
TV/DVD/Vídeo
I així ho comunico a Olot, a........ de .................................. de ..........
Signat:
En cas d'anul·lació de la sala, es prega avisar amb 5 hores d'antel·lació. En cas de no fer-ho, es
procedirà al cobrament del servei.

L'IMPC amb CIF P6712108G li comunica que, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica
Tomàs de Lorenzana, 15, 17800 OLOT- Tel. 972 26 01 52 Fax: 972 27 00 56- impc@olot.cat
de Protecció de Dades, les dades recollides en la present instància seran incloses en un fitxer
automatizat amb la finalitat de tenir constància de les sol·licituds realitzades durant l'exercici en curs.
Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel quan han estat necessàries i pel
Departament de l'IMPC encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers.
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INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD CLAUSTRES DEL CARME
......................................................................................................................., en nom i representació
de ................................................., amb NIF............................, telèfon ..............................................
Adreça..................................................................................................................................................
SOL·LICITO
Que se'm concedeixi l'ús dels Claustres del Carme
el/s dia/es.......................................................... fns al/s........................................................................
des de les................................ a les ........................... hores.
Per dur a terme el següent acte gratuït:
Per dur a terme el següent acte amb ànim de lucre:
Necessitem material?

No

Sí

Taula
Cadires
Llum
So
Escenari de________(mides)
I així ho comunico a Olot, a ____ de ______________ de __________.
Signat:
Aquesta instància només fa referència a la sol·licitud de la reserva. Serà necessària la signatura
d'un conveni amb les normes d'ús i el preu, per tal de fer efectiva la cessió.

Tomàs de Lorenzana, 15, 17800 OLOT- Tel. 972 26 01 52 Fax: 972 27 00 56- impc@olot.cat
L'IMPC amb CIF P6712108G li comunica que, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica
de Protecció de Dades, les dades recollides en la present instància seran incloses en un fitxer
automatizat amb la finalitat de tenir constància de les sol·licituds realitzades durant l'exercici
en curs.Només seran utilitzades en el procediment administratiu pel quan han estat necessàries i pel
Departament de l'IMPC encarregat de la seva execució. En cap cas seran cedides a tercers.

45

Data de la sol·licitud

Sol·licitud de les instal·lacions de la FES
DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l'entitat
NIF/CIF:
Adreça Postal:

________________________________
________________________________
________________________________

Persona de contacte:
Adreça electrònica:
Telèfon/s:

________________________________
________________________________
________________________________

DADES DE L'ACTIVITAT
Nom de l'activitat:
________________________________
Nª de participants previstos:___________________________
Dates:
_________
_________
_________
Material necessari:

Horari:
__________
__________
__________
canó de projecció
Internet

Equip de so
Comentaris:
________________________________________________________
A omplir per la FES
Aules/sales:

Aula 0
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4

Aula 5
Aula 6
Aula 7
Aula 8
Aula 9

Preu:
Data autorització:

Signatura
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SOL·LICITUD
SOL·LICITUD
Espai
Espai de
de les
les entitats
entitats -Blay6,
-Blay6, Proa16
Proa16 ii Lliberada,9Lliberada,9DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l'entitat
NIF/CIF:
Adreça Postal:
Persona de contacte:
Adreça electrònica:
Telèfon/s:
ESPAI:

ÚS:

Blay6

Espai treball/despatx

Sala reunions

Proa16

Espai treball/despatx

Sala polivalent

Lliberada, 9

Espai treball/despatx(pis 2)

Sala polivalent (pis 3)

Seu social

Activitats puntuals

ACTIVITAT
Nom de l'activitat:
Nª de participants previstos:
Dates:

Horari:

Altres:

Lloc, data i signatura
"Les

dades personals contingudes en aquest document, així com els conceptes i informacions que hi
consten són confidencials i han estat lliurats amb l’autorització expressa del beneficiari del servei en
exercici de les competències reconegudes al Consorci. L’ús d’aquestes dades per part de l’entitat
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destinatària es podrà realitzar només amb la finalitat de dur a terme la prestació del servei descrita en el
text del document. El beneficiari tindrà el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades a les
dependències del Consorci, a la Plaça Palau, 8CP 17800."

Instància general
Nom i cognoms...........................................................................................NIF:..........................
En representació de...................................................................................NIF:..........................
Domicili.....................................................................Núm:.............Pis:.............Porta:..............
Població...........................................................CP:.............................Telèfon:.............................
Fax:........................................................Correu electrònic:..........................................................
EXPOSO:

SOL·LICITO:

DOCUMENTS APORTATS:

Olot, ....de.............20.......
Signatura
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