
Camps Blancs, Casablanca i La GrallaCursos i tallers a



A Camps Blancs i Casablanca tenim tres equipaments 
socioculturals a on els veïns i veïnes poden realitzar activitats 
molt diverses i que alhora, alberguen gran part de la vida 
associativa del districte Cb: són els casals.

El Casal de Casablanca és l’equipament més veterà i 
emprenedor del districte. Seu del projecte d’emprenedoria 
i economia social CoBoi, també acull diverses activitats i 
programacions culturals, com l’espai Les Muses. 

El Casal de Camps Blancs, ha esdevingut, en els seus 30 
anys de funcionament, una icona del treball en xarxa, sent 
un equipament cultural i associatiu que és motor de la vida 
comunitària del barri. 

La Gralla és l’equipament més nou de la Xarxa de Casals, i 
oferta un munt de cursos, tallers i activitats per a totes les 
edats. També és la seu de la regidoria del districte i acull els 
serveis socials, la ludoteca i l’aula multimedia.

En tots aquests equipaments es realitzen moltes activitats 
socioculturals de les quals trobaràs tota la informació en aquest 
fulletó.  A més, en tots ells pots gaudir de serveis com wi-fi, 
bookcrossing, premsa diària, prèstec de sales o assessorament 
a entitats.

Casals de barri





Entitats, serveis i casals
AAVV Casablanca

93 6305630
aavvcasablanca@gmail.com

Associació Cultura Viva Santboiana
93 6617386

culturaviva2@hotmail.com

Ajuntament de Sant Boi del Llobregat
CoBoi. Laboratori d’emprenedoria  

i economia social
93 6540302

coboi@santboi.cat

Associació de Pensionistes  
i Jubilats de Camps Blancs

93 6525399

Centre de Recursos i Documentació de les Dones
93 6351200 (ext. 156)
crdones@santboi.cat

Consorci per a la Normalització Linguística Eramprunyà - 
SLC Sant Boi de Llobregat

93 6529585
santboi@cpnl.cat

Departament Gent Gran
93 6351200 (ext. 169)

programagentgran@santboi.cat

Centro Cultural Andaluz
936540302

jesmart51@gmail.com

Unitat d’inclusió social i igualtat
93 6351200 (ext. 424)

plainclusio@santboi.cat

Esplai Eixida
654990602

eixida@fundesplai.org

El-Farah
936548950

elfarah.santboi@gmail.com

Federació d’Entitats Els Garrofers
93 6541714

elsgarrofers@gmail.com

Amicitia. Associació Plural envers l’Amistat
644271681

Spai Carioca
690859573

info@spaicarioca.com

Tots Som Santboians. Associació  
de persones amb discapacitat intel·lectual

93 6540800
totsomsantboians@gmail.com

Casal de Camps Blancs
C/Salvador Seguí, 2

93 6525399
casalcampsblancs@santboi.cat

Casal de Casablanca
C/Badajoz, 2
93 6540302

casalcasablanca@santboi.cat

La Gralla
Plaça dels Gegants, 1

93 6400334
lagralla@santboi.cat


