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L’Espai Can Rius és 

un conjunt de sales 

a disposició de la 

ciutadania i de les 

institucions públiques i 

privades. Aquests espais són fruit de la 

reforma de l’antic menjador i de les cuines del 

balneari Can Rius, l’emblemàtic equipament 

termal de Caldes de Montbui. La reforma 

de les sales s’ha fet reproduint la bellesa, 

l’esplendor i la calidesa que oferia aquest bal-

neari, considerat un dels centres termals més 

prestigiosos de l’europa del segle xix. En 

l’actualitat, l’Espai Can Rius s’erigeix a tocar 

de l’entorn natural que ofereixen la riera i el 

Parc de Can Rius i alhora s’integra en el cen-

tre històric i turístic de Caldes de Montbui. 





Material disponible Sala de les Cuines:  30 cadires   >   3 taules rectangulars   /   Equip de megafonia:  4 caixes de 
so   >  Lector de CD  >  Etapa de potència   >   Equalitzador   >   Taula de so  >  Micròfon de peu   >  2 micròfons de taula   >  
Pantalla  de  2x2 metres   >  Servei de wi-fi



Sala construïda en l’espai que ocupaven les cuines del balneari, situada a la planta soter-

rània i oberta a l’entorn natural a través de l’anomenada Galeria de la Riera. La sala, de  

85 m², té capacitat per a 60 persones, segons la tipologia de l’activitat. La Sala de les Cuines és un 

espai idoni per a les activitats pròpies de les associacions  culturals, cíviques, esportives, artístiques 

i de lleure d’interès per a la ciutadania. 

Nota:  La cessió o lloguer d’aquest espai, així com les condicions d’ús estan subjectes al  Reglament d’usos  de l’Espai Can Rius.



Material disponible Sala Noble:  120 cadires  >  3 taules rectangulars   /   Equip de megafonia:  4 caixes de so > Lector de CD > 
Etapa de potència > Equalitzador  >  Taula de so  >  Micròfon sense fil de mà  >  Micròfon de peu  >  2 micròfons de taula   /   Equip 
de vídeo:  Pantalla portàtil de 3 x 2 metres  >  Projector i taula  >  Lector DVD  > Tarima de 5 x 4 metres i escala  >  Servei de wi-fi



Antic menjador i sala de ball i convencions del balneari de 152 m², amb capacitat per a 120 persones 

i situat a la planta noble de l’equipament. La Sala Noble recupera la decoració dels anys d’esplendor 

del balneari  i s’obre a la riera de Caldes a través de la Galeria dels Vitralls, de 70 m². La Sala Noble 

és un espai idoni per celebrar actes institucionals, culturals i socials, i jornades tècniques i reunions. 

Nota:  La cessió o lloguer d’aquest espai, així com les condicions d’ús estan subjectes al  Reglament d’usos de l’Espai Can Rius i als preus públics vigents.
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