
HUB SOCIAL  
c/ Girona, 34, interior 
08010 Barcelona

Un espai obert de cooperació 
i innovació social per l’equitat
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A l’interior d’una illa de cases de l’Eixample vam 
trobar l’antiga fàbrica farinera Joan Campins, 
construïda el 1873. 

La Fundació Bofill l’hem rehabilitada per convertir-la 
en un espai obert a entitats, activistes i experts/es 
compromesos amb l’equitat i la justícia social. 
Hem dissenyat amb amor un espai acollidor i estimulant. 
Un lloc per treballar, cooperar, dialogar, aprendre i 
experimentar. 

Us oferim 130 taules de coworking, 15 sales de reunions, 
6 sales de seminaris i una sala d’actes. Podeu venir cada 
dia, convocar el vostre equip un cop a la setmana, o 
reservar-lo quan us faci falta per a les vostres reunions i 
activitats. Estem oberts de matí, nit, caps de setmana i 
festius. Us oferim cafè i fruita, una comunitat connectada 
i l’acompanyament d’un equip d’acollida. Els valors, 
l’expertesa i la iniciativa social la porteu vosaltres.

Per a les entitats socials que es facin membres del 
Hub oferim uns preus molt ajustats, perquè gràcies 
a l’autogestió aconseguim compartir les despeses 
de l’equipament.

Què té de diferent el Hub Social?

Nascut des del sector no lucratiu i dirigit a organitzacions 
i persones compromeses amb la justícia social i l’equitat.

Nosaltres ens encarreguem dels espais, les connexions 
i la comunitat. Tu focalitza’t en el més important: la teva 
missió.

Un ambient de treball obert, acollidor i col·laboratiu, on 
crear sinèrgies i créixer en innovació i impacte social.

Espai Cooperatiu d’Innovació Social

HUB SOCIAL

BENVINGUDES AL HUB SOCIAL
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SIGUES MEMBRE DEL HUB!

Vols formar part de la comunitat i crear 
sinèrgies? Passa’t, pren un cafè i comparteix. 
Ser membre et dona dret a molts avantatges!

Ser membre d’una comunitat que treballa 
per la tranformació social.

Preu reduït de sales de reunions 
(40% de descompte).

Només per a entitats, recercadors/es, 
xarxes o persones que treballen per la 
innovació i reduir les desigualtats socials.

Serveis

Preu 
mensual

12€ /mes

Preu
anual

100€ /any
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/ Flexibilitat i accés 24h, 7 dies/setmana, 365 dies.

/ Espai cèntric a peu de carrer i amb aparcament 
per a bicicletes.

/ Tarifes adaptades a les teves necessitats.

/ 130 espais de treball, fixes o flexibles per als dies 
que et calguin, amb cuines, fotocopiadora i tot el 
que necessitis.

ESTACIONS DE TREBALL
Què 
t’oferim?

HUB SOCIAL



SALES DE REUNIONS /ACTES

/ Sales per 12, 20, 45, 110 i 200 persones, equipades 
i amb accés a espais exteriors. 

/ Espai amb projector, cabina de so, accés a pati, 
cuina i office.

/ Sales de reunions adequades a diferents 
capacitats i usos.

/ 16 sales de reunions i 6 sales de seminaris 
totalment equipades que pots reservar a qualsevol 
hora via web o App.

Què 
t’oferim?

9GIRONA 34
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un espai per treballar 

HUB SOCIAL

Serveis

impressora
multifunció

accés 24/7 cable 
i WIFI

accés
a cuina

escriptori
propi

pàrquing
bicis/patins

espais
accessibles

WC

serveisespai
ergonòmic

espai
climatitzat

armariet
individual

accés
a pati

espai
lluminós

sales de 
reunions +130

Estacions
de treball

130 estacions de treball repartides 
en 3 pisos i equipades amb taules i 
cadires ergonòmiques.

Microcabines per a trucades.

6 cabines per a reunions 
i videotrucades de 4 persones.

8 sales de reunions d’entre 8-12 
persones i equipades amb pantalla 
i pissarres.

Accés a office/cuina completament 
equipada: nevera, cafetera, 
rentaplats, osmosi, etc.

Horari de recepció: 
De dilluns a dijous de 9h a 18h 
i divendres de 9h a 15h.

Servei de fotocòpies:
b/n 0,03€ i color 0,10€.

Elements disponibles

Necessites més suport? 
Parla amb nosaltres!
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estacions de treball
MODALITAT FIXA  
El teu lloc de feina fix i diari, amb el teu cafè, 
fruita, un espai per guardar les teves coses i tots 
els serveis. Vine a treballar quan vulguis 24/7. 
Inclou 5h al mes de reunions.
Preu: 198€/mes.

MODALITAT HÍBRIDA
Estació de treball, dos o més dies de la setmana. 
Per a aquelles que fan teletreball i necessiten una 
estació de treball només alguns dies de la setmana. 
Aquesta modalitat inclou 5h de sales de reunions. 
Preus a partir de 150€ per estació 
(2 dies a la setmana).

MODALITAT SALA D’EQUIP  
Un matí a la setmana, una sala de reunions 
exclusiva per al teu equip. Utilitza els espais del 
Hub com a lloc per unir tot l’equip en un lloc cèntric. 
Inclou una sala de reunions exclusiva, un matí a la 
setmana de 9h-14h (si vols més dies, parlem!). 
Preu: 400€/mes

MODALITAT OFICINA VIRTUAL
Per a aquells que només teletreballen. 
Vols tenir l’adreça de domiciliació fiscal al Hub Social 
i disposar d’un espai on rebre la correspondència? 
Aquesta és la teva modalitat! La proposta inclou 5h 
al mes de reunions. 
Preu: 60€/mes.

MODALITAT PASSI DE DIA/T-10 
Per a aquelles persones i organitzacions que volen 
provar l’experiència del Hub o, simplement, no tenen 
una agenda estable i necessiten disposar de total 
llibertat per venir. Preu: 
UN DIA: 25€ (no membres) i 15€ (membres).
Bonus 10 dies: 150€ (només per a membres).

MODALITAT FLEX
Només treballes o fas activitats de tardes? 
Necessites només espais de cap de setmana? 
Alguna altra necessitat? 
Contacta’ns i trobarem la manera!
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modalitats
*TAULA DE TREBALL
Reuneix el teu equip un matí a la setmana

*FIXA  
Un espai només per a tu

*Aquesta modalitat ja inclou la quota de membre.

*OFICINA VIRTUAL 
Amb domiciliació fiscal, cartes i sales de reunions

PASSI DE DIA/T-10
Un espai per un dia/Bonus 10 dies

*HÍBRIDA
Dos o més dies de la setmana

330€/mes 

60€/mes 

25€/dia

250€/mes
(2 dies setmana) 

670€/mes

-       Contacta’ns i trobarem la manera!      -

198€/mes 

60€/mes 

15€/dia
150€/10 dies

150€/mes
(2 dies setmana) 

400€/mes 

ENTITATSESTÀNDARD  

FLEX
Personalitza la teva modalitat
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8 Sales amb capacitat de fins a 4 persones. 

8 Sales amb capacitat per 8-12 persones. 

Per a reunions àgils o videotrucades. 
Equipades amb l’essencial i només disponibles 
per a membres del Hub.

CABINES

Per a reunions en format híbrid o presencial. 
Equipades tecnològicament per fer 
videoconferències. Obertes a tothom.

SALES MITJANES

Tarifes

40€
/hora 

125€
/4 hores

200€
/dia

Tarifes per a 
Entitats membres

24€ 
/hora 

75€
/4 hores

120€
/dia

sales de reunions



16 sales de reunions prop del centre de BCN 
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Necessites un espai per als teus actes? Troba aquell que més t’encaixi!

GIRONA 34

un espai per cooperar
ELEMENTS DISPONIBLES

Escenari
Tarima modular de 10 m2 totals per fer 
ponències. Muntatge i desmuntatge 
autogestionable.

Mobiliari 
10 taules amb rodes TRAMA 30 de 160x80 
i 10 taules amb rodes TALENT SERIE 300
de 160x80.  

200 cadires apilables EMMA (100 amb 
braços i 100 sense braços).

Muntatge i desmuntatge autogestionable.

6 espais per a 12, 20, 45, 110, i 200 persones. Equip de so mòbil o avançat en funció de la sala.

Microfonia bàsica disponible 
8 micros de sobretaula, 3 de mà i 3 de solapa.

Pantalles de projecció  
4 pantalles elèctriques de 400x226.

WIFI: possibilitat de fins a 250 usuaris 
simultanis.

Accés a cuina/office per a la preparació 
de càterings.

Pissarres. 
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Un espai per a seminaris i juntes 
de mitjà format

Formats de sala

Taller
12 PAX

Taula imperial 
12 PAX

Mida de sala
33m2 

(10,3x8,5)

HUB SOCIAL

Ferradura
12 PAX



Un espai per a activitats 
de mitjà format 

Una sala de reunions per a 12 persones, 
situada a la tercera planta i en un espai 
reservat autosuficient. 

Equipada amb pantalla gran de televisió, 
equipament d’alta qualitat per a 
videoconferències (4k) i un espai d’office 
propi per fer una pausa.

ESPAI
transformació

Serveis

cable
i WIFI

accés
a cuina

pàrquing
bicis

espais
accessibles

llibertat
horària

21GIRONA 34

video-
conferències

espai
climatitzat

espai
lluminós

pissarres TV

Tarifes

50€
/hora 

160€
/4 hores

260€
/dia

Tarifes per 
Entitats membres
30€ 
/hora 

96€
/4 hores

156€
/dia
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Una sala de gran capacitat 
per als teus actes 
 
Un espai de 228 m2, ubicat a la planta baixa 
i amb accés al pati. Disposa de cadires i 
taules mòbils, i accés a cuina per al càtering. 
Les parets són plegables i insonoritzades, 
i permeten dividir l’espai en subsales. 
Equipada amb canons projectors 4K, pantalles, 
sala tècnica de so, sala per a intèrprets 
i possibilitat de posar tarima.

Serveis

SALA D’ACTES

*Serveis addicionals opcionals: 
càtering, fotocopiadora, tècnic de so, etc.

cable
i WIFI

accés
a cuina

pàrquing
bicis

espais
accessibles

llibertat
horària

video-
conferències

espai
climatitzat

espai
lluminós

projector accés
a pati

tarima
(opcional)

cabina
interpretció

rack
premsa

pissarres

HUB SOCIAL

equip 
de so
equip 
de so

Tarifes

240€
/hora 

750€
/4 hores

1200€
/dia

Tarifes per 
Entitats membres
144€ 
/hora 

450€
/4 hores

720€
/dia



23

Una gran sala per fer els actes de sector

Formats de sala

Dempeus 
200 PAX

Taller
 80 PAX

Taula imperial 
48 PAX (x2)

Ferradura
48 PAX (x2)

Auditori
200 PAX

Mida de sala
228m2 

(57,5x33)

GIRONA 34

Tarifes per 
Entitats membres
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Dempeus
 45 PAX

Taller
 30 PAX

Taula imperial 
24 PAX

Ferradura
24 PAX

Un espai gran obert al pati exterior

Formats de sala

Mida de sala
48m2 

(4,35x11)

HUB SOCIAL



Busques un espai 
tranquil i lluminós?

Una sala per a 45 persones situada a la planta baixa 
amb llum natural i oberta al pati exterior. Ideal per a 
jornades o sessions de treball llargues i que necessiten 
un espai que connecti amb un pati obert on fer una 
pausa i/o oferir càtering.

Disposa de cadires i taules mòbils, un canó projector 
amb 4K i pantalla i pissarres a les parets. També 
disposa d’equip mòbil de so i les parets de la sala 
són insonoritzades.

ESPAI EQUITAT
Serveis

cable
i WIFI

accés
a cuina

pàrquing
bicis

espais
accessibles

llibertat
horària

video-
conferències

espai
climatitzat

espai
lluminós

projector accés
a pati

 25

pissarres equip 
de so

GIRONA 34

Tarifes

80€
/hora 

250€
/4 hores

400€
/dia

Tarifes per 
Entitats membres
48€ 
/hora 

150€
/4 hores

240€
/dia
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Necessites fer un 
esdeveniment per a 110 
persones? 

Una sala de 120 m2 situada a la planta baixa i 
amb llum natural. Ideal per formacions a grups 
grans, rodes de premsa, presentacions de 
llibres o un petit plató.
La sala està completament equipada amb 
cadires i taules mòbils, possibilitat de tarima, 
un canó projector amb 4K i pantalla i pissarres 
a les parets. També disposa de sala tècnica de 
so amb rack per a premsa, sala per a intèrprets 
i les parets de la sala són insonoritzades.

ESPAI innovació
Serveis

cable
i WIFI

accés
a cuina

pàrquing
bicis

espais
accessibles

llibertat
horària

video-
conferències

espai
climatitzat

espai
lluminós

projector accés
a pati

tarima
(opcional)

cabina
interpretació

rack
premsa

pissarres

equip 
de so
equip 
de so

Tarifes

160€
/hora 

500€
/4 hores

800€
/dia

Tarifes per 
Entitats membres
96€ 
/hora 

300€
/4 hores

480€
/dia



Formats de sala

Una sala versàtil per a 110 persones

Dempeus 
110 PAX

Taller
 40 PAX

Taula imperial 
48 PAX

Ferradura
30 PAX

Auditori
100 PAX 

Mida de sala
120m2 

(9,5x12,7)

27GIRONA 34



28

Dempeus 
45 PAX

Taller
 30 PAX

Taula imperial 
24 PAX

Ferradura
24 PAX

Un espai tranquil i reservat

Formats de sala

Mida de sala
48m2 

(4,35x11)

HUB SOCIAL



pissarres
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Busques un espai 
tranquil i lluminós?

Una sala per a 30 persones situada a la planta 
baixa amb llum natural. Ideal per a juntes, 
seminaris o sessions de treball llargues, privades i 
amb accés a cuina.

Disposa de cadires i taules mòbils, un canó 
projector amb 4K i pantalla i pissarres a les 
parets. També disposa d’equip mòbil de so i les 
parets de la sala són insonoritzades.

ESPAI COCREACIÓ
Serveis

  

cable
i WIFI

accés
a cuina

pàrquing
bicis

espais
accessibles

llibertat
horària

video-
conferències

espai
climatitzat

projector accés
a pati

equip 
de so
equip 
de so

pissarres

GIRONA 34

Tarifes

80€
/hora 

250€
/4 hores

400€
/dia

Tarifes per 
Entitats membres
48€ 
/hora 

150€
/4 hores

240€
/dia



Un espai ideal per a juntes, 
patronats i seminaris

Formats de sala

Mida de sala
64m2 

(29x23,6)

30 HUB SOCIAL

Taller
 20 PAX

Taula imperial 
20 PAX

Ferradura
20 PAX



Ideal per a 
reunions llargues

Una sala de reunions per a 20 persones, situada a la 
primera planta i en un espai reservat autosuficient. 

Equipada amb pantalla gran de televisió, equipament 
d’alta qualitat per a videoconferències (4k), cadires 
ergonòmiques i un espai d’office propi per fer una 
pausa.

Serveis

ESPAI compromís

cable
i WIFI

accés
a cuina

pàrquing
bicis

espais
accessibles

llibertat
horària

video-
conferències

espai
climatitzat

espai
lluminós

projector

31GIRONA 34

TV

Tarifes

104€
/hora 

325€
/4 hores

520€
/dia

Tarifes per 
Entitats membres
62€ 
/hora 

195€
/4 hores

312€
/dia



SERVEIS ADDICIONALS

Càtering (opcional):
Us posem en contacte amb empreses 
d’economia social. 

Tècnic/a de so (opcional): 
Podeu contractar el vostre servei 
o us posem en contacte.

Fotocòpies: b/n 0,03€ i color 0,10€.

Necessites altres suports? 
Parla amb nosaltres i te’ls aconseguirem!

Serveis de vídeo i streaming (opcional):
Podeu contractar el vostre servei o us 
posem en contacte amb un.

Traducció simultània (opcional):
Podeu contractar el vostre servei 
o us posem en contacte amb un.

32 HUB SOCIAL
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AFORAMENT

45

45

110

200

30

30

30

40 48

20

48x2

20

200

100

80

12 10

24

24 24

24 24

24

Sales  
Reunió mitjanes

SALA D’ACTES

ESPAI

Espai  
EQUITAT

Espai 
INNOVACIÓ

Espai  
COCREACIÓ

Espai 
COMPROMÍS

Espai 
TRANSFORMACIÓ

Dempeus Taller Taula imperial Ferradura Auditori

34

TAU
LA R

ESUM 12 12 12
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TARIFES PACKS

Preu
/hora

40€ 125€ 200€ 640€ 1.400€

1.280€ 2.800€

2.560€ 5.600€

1.280€ 2.800€

1.664€ 3.640€

3.840€ 8.400€

800€ 1.750€

80€ 250€ 400€

80€ 250€ 400€

50€ 160€ 260€

160€ 500€ 800€

104€ 325€ 520€

240€ 750€ 1200€

Sales  
Reunió mitjanes

SALA D’ACTES

Mitja
jornada

Jornada
dia

20 
hores

50 
horesESPAI

Espai  
EQUITAT

Espai 
INNOVACIÓ

Espai  
COCREACIÓ

Espai 
COMPROMÍS

Espai 
TRANSFORMACIÓ

PER A ENTITATS MEMBRESPER A EMPRESES

Preu
/hora

Mitja
jornada

Jornada
dia

20 
hores

50 
hores

24€

48€

48€

30€

96€

62€

144€

75€

150€

150€

96€

300€

195€

450€

120€

240€

240€

156€

480€

312€

720€

384€

768€

1.536€

768€

998€

2.304€

480€

840€

1.680€

3.360€

1.680€

2.184€

5.040€

1.050€

35
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COM 
arribar-hi?

L4 Girona 
L1 Arc de Triomf 
L1 i L4 Urquinaona 
L2 Tetuan 

7/54/H12/N1/N2/N3/
D50/N11/B25 
B20/B24 

Al nostre Hub disposes d’aparcament 
per a bicis i patinets.

A pocs minuts del transport públic:

Urquinaona

Girona

Tetuan

Arc de Triomf

HUB SOCIAL

c/ Girona, 34, interior

https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Girona,+34,+08010+Barcelona/@41.3927571,2.1742881,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a4a2ef86504e9d:0xe1043c9ea30727df!2sCarrer+de+Girona,+34,+08010+Barcelona!3b1!8m2!3d41.3927571!4d2.1742881!3m4!1s0x12a4a2ef86504e9d:0xe1043c9ea30727df!8m2!3d41.3927571!4d2.1742881
http://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Girona,+34,+08010+Barcelona/@41.3927571,2.1742881,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a4a2ef86504e9d:0xe1043c9ea30727df!2sCarrer+de+Girona,+34,+08010+Barcelona!3b1!8m2!3d41.3927571!4d2.1742881!3m4!1s0x12a4a2ef86504e9d:0xe1043c9ea30727df!8m2!3d41.3927571!4d2.1742881
https://www.google.com/maps/place/Carrer+de+Girona,+34,+08010+Barcelona/@41.3927571,2.1742881,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a4a2ef86504e9d:0xe1043c9ea30727df!2sCarrer+de+Girona,+34,+08010+Barcelona!3b1!8m2!3d41.3927571!4d2.1742881!3m4!1s0x12a4a2ef86504e9d:0xe1043c9ea30727df!8m2!3d41.3927571!4d2.1742881


Hola! 

Soc en Jaume, 
el dinamitzador del 
HUB Social. 

Si vols fer-nos una visita, 
demanar una sessió informativa 
o ser membre de la comunitat, 
contacta’m a través de:

Telèfon / WhatsApp: 647882078 
Correu: jriera@fbofill.cat

37GIRONA 34
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ENS TROBEM
AVIAT AL
HUB SOCIAL!



Promogut per:


