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Programa de Festa Major
(del 26 de maig al 3 de juny)

i 14a. Fira Modernista
(de l’1 al 3 de juny)

Amb l’arribada del mes de juny, la Dreta de l’Eixample torna a guarnir-se per celebrar la 
Fira Modernista i la seva Festa Major. Són dos festes en una. Una combinació que només 
pot donar-se en aquest barri, que ha sabut ajuntar el sabor de festa més popular amb la 
reivindicació de la seva riquesa històrica i patrimonial, fent d’aquesta festa  una de les més 
singulars de tot Barcelona.

Durant tres dies, la Fira Modernista tornarà a omplir el carrer Girona d’activitats culturals 
i d’oci per reviure plegats el que va significar aquest moviment artístic tan estretament 
lligat als orígens del nostre barri, amb la rua de cotxes antics, la bicicletada modernista, 
les xerrades i el tradicional sopar de Festa Major.

Aquest any, coincidint amb l’onada de mobilitzacions feministes que ha tornat a omplir 
places i carrers, és un encert que la Fira estigui dedicada a la pintora modernista Lluïsa 
Vidal, una artista integral que va saber combinar el seu talent amb la reivindicació dels 
drets de les dones. Per aquest motiu, el feminisme també serà present a la nostra festa 
amb rues, projeccions i activitats culturals.

Tot això no seria possible sense la implicació del veïnat i de les entitats del barri que han 
sumat esforços a través d’una Comissió de Festa Major que cada any és fa més gran i a 
qui hem d’agrair l’organització de la festa.

Us convido doncs a viure plenament aquests dies de festa, a sortir al carrer, a gaudir de 
les moltes propostes que hi trobareu, a conèixer i implicar-vos en la tasca de les entitats 
del barri. Però sobretot, us animo a compartir aquesta alegria amb la família i les amistats 
i a fer-ho sempre des del respecte, la convivència i el rebuig a qualsevol comportament 
masclista, homòfob o racista.

Visca la Festa Major!

Visca la Dreta de l’Eixample!

Ada Colau Ballano Gerardo Pisarello Prados
Alcaldessa de Barcelona Regidor del Districte de l’Eixample

Activitat modernista

Activitat infantil

Activitat modernista i infantil
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ACTIVITATS PERMANENTS
DAtes i horAris

Divendres 1 i dissabte 2 d’11 a 21 h
i diumenge 3 d’11 a 15 h

esPAi CoMerÇ
C. Girona, entre Aragó i València
i passatge Pla

esPAi D’eNtitAts
C. Girona entre Diputació
i Consell de Cent

esPAi restAUrACiÓ
C. Girona entre Consell de Cent
i Aragó
Obert fins a les 02 h

        MerCAt ArtesANAL
Venda de productes d’alimentació
i artesania
C. Girona, entre València i Mallorca
i Diagonal entre Girona i Bailèn
organitza: Associació Cultural sabors
Catalans i el Petit Artesà
Col·labora: Coreixample

Divendres 1 i dissabte 2 d’11 a 21 h
i diumenge 3 d’11 a 14 h

        FirA MoDerNistA
C. Girona entre Diagonal i València i c. 
Diagonal, entre Bruc i Bailèn

        PArADes DeL
MoDerNisMe D’ArreU
Entitats i municipis d’arreu mostren en les 
seves parades el seu patrimoni
C. Girona entre València i Mallorca
organitza: institut Municipal del Paisatge Urbà

Les eNtitAts A LA DretA
De L’eiXAMPLe
Vine a conèixer les entitats del Barri que 
expliquen els seus projectes socials, 
culturals, solidaris i de participació. 
Necessitem la teva opinió i complicitat.
LA terrAssetA VeÏNAL
AL CArrer GiroNA
El nostre espai engalanat per a la trobada 
i per a un descans merescut: vermuts, 
entrepans, berenars i copes a la barra 
solidària, en favor de les entitats del barri.
Horari: divendres 1 de 17 a 20 h,
dissabte 2 d’11 a 14 i de 17 a 20 h
i diumenge d’11 a 14 h
Lloc: C. Girona (Consell de Cent-Diputació)
organitza: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

Venda solidària de llibres de la
campanya els llibres alimenten
Els llibres recollits durant el mes d’abril als 
equipaments, serveis i comerços del barri, 
es posen a la venda a preus simbòlics en 
benefici del projecte “La Merienda”.
Lloc: Carpa Associació Sud Integració  
(Espai Comerç) 
organitza: Associació sud integració
Col·laboren: Coreixample i escolàpies-Llúria

Descobreix com la teva postura
afecta la teva salut
Lloc: Carpa de Pura Vida Quiropràctica
(Espai Comerç)
organitza: Pura Vida Quiropràctica
Col·labora: Coreixample

        Photocall de la Lluïsa Vidal
Vine a fer-te una foto amb la pintora del 
modernisme

sorteig Cistella cultural
Sorteig d’una cistella que inclourà llibres, 
revistes i dues entrades per un teatre. Els 
números es repartiran durant la fira i el 
sorteig es farà diumenge al matí.
Lloc: Parada d’Òmnium
organitza: Òmnium eixample

Beu aigua de qualitat,
beu aigua de Barcelona!
A la parada del Museu Agbar de les Aigües, 
els personatges de l’època en la qual la 
Central Cornellà d’Aigües de Barcelona es 
va posar en marxa, et convidaran a beure 
aigua de la ciutat i et regalaran un got 
reutilitzable perquè puguis contribuir a la 
reducció de residus i a la sostenibilitat del 
planeta, i també per gaudir-la allà on vulguis.
Lloc: parada del Museu Agbar de les 
Aigües, xamfrà c. Girona amb c. Mallorca
organitzen: Museu AGBAr de les Aigües i 
institut Municipal del Paisatge Urbà

        tramvia d’els Quinze
Reproducció en cartó ploma del tramvia 
d’Els Quinze
Lloc: c. Girona entre Mallorca i Diagonal
organitza: institut Municipal del Paisatge Urbà

        taller de mosaic
Es farà una petita explicació de la tècnica 
del mosaic i cada participant farà el seu 
propi imant de nevera. Edat mínima 
recomanada 3 anys. Preu: 3€
Lloc: Parada de La Torre Bellesguard,
c. Girona entre València i Mallorca
organitza: Mosaiccos i torre Bellesguard
d’Antoni Gaudí

        taller de xapes
“Pinta com Lluïsa Vidal”
Pinta la teva xapa imant i després te 
l’emportes a casa
Lloc: Parada de la Ruta del Modernisme de
Barcelona, c. Girona (València-Mallorca)
organitza: ruta del Modernisme,
institut Municipal de Paisatge Urbà

        Carrussel ecològic
Lloc: c. Girona cantonada Mallorca
organitza: Associació Cultural sabors Catalans
Col·labora: Coreixample

        Animació al carrer: espais teatre
Lloc: itinerant
organitza: espais teatre
Col·labora: Coreixample

        taller de trencadís
Es farà una petita explicació d’aquesta 
tècnica gaudiniana i cada participant 
decorarà la seva pròpia capsa. 
Edat mínima recomanada 9 anys
Preu: 6 €
Horaris: divendres i dissabte:
11.30, 12.30, 17 i 18 h,
diumenge: 11.30 i 12.30 h
Lloc: Parada de la Torre Bellesguard,
c. Girona entre c. València i c. Mallorca
organitza: Mosaiccos i torre Bellesguard
d’Antoni Gaudí

        Pianola Modernista
A càrrec d’en Pep Domènech
Horari: divendres 1 de 17 a 20 h, dissabte 
2 d’11 a 14 i de 17 a 20 h
i diumenge d’11 a 14 h
Lloc: Xamfrà c. Girona - Mallorca
organitza: Coreixample

        ens visita el Capgròs
d’Antoni Gaudí
Capgròs que estarà a la parada de la 
Diputació i el Palau Güell, i el diumenge 
seguirà als gegants. Horari: divendres de 
17 a 20 h, dissabte d’11 a 13 h 
Lloc: Fira Modernista. Parada de la 
Diputació de Barcelona i el Palau Güell,
c. Girona entre c. València i c. Mallorca
organitza: Coordinadora de Geganters de
Barcelona, Diputació de Barcelona i Palau Güell
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        Photocall Modernista
Horari: divendres 1 i dissabte 2
de 17 a 20 h, diumenge de 12 a 15 h
Lloc: Carpa Chillout by Zafra
organitza: restaurant Zafra
Col·labora: Coreixample

Visita la Casa de Madrid
Horari: divendres, dissabte i diumenge
de 17 a 20 h
Lloc: Casa de Madrid.
C. Ausiàs Marc, 37, pral.
organitza: Asociación Casa de Madrid
en Barcelona

        el fotògraf minuter
Vine al nostre estand i descobreix com 
eren les fotografies de carrer d’abans, 
amb un autèntic fotògraf minuter: 
fotografies analògiques, revelades…
en un instant!
Hora: divendres 1 i dissabte 2 de 17.30
a 20 h i diumenge 3 d’11 a 13.30 h
Lloc: Parada de La Casa Elizalde. 
Finestres de la Memòria. c. Girona,
entre València i Mallorca 
organitza: Centre Cultural La Casa elizalde

        L’elixir de la Vida del
professor Karoli
Espectacle de carrer ambientat a l’estètica 
de principis del segle passat. On el públic 
podrà gaudir, en viu i en directe del 
Professor Karoli i del seu Elixir de la Vida.
Passis de 35 minuts.
Hora: Divendres 1 de juny
a les 18, 19 i 20 h 
Dissabte 2 de juny
a les 11.30, 12.30 i 13.30 h
Lloc: Fira Modernista de Barcelona.
C. Girona entre Mallorca i Diagonal
organitza: institut Municipal del Paisatge Urbà

        Pinta cares solidari i manualitats
Parada típica de fira de festa major on 
poder desenvolupar les teves habilitats 
fent manualitats que després et podràs 
endur a casa i on, a més, et podràs pintar 
la cara amb el personatge que escullis! 
Tens ganes de passar-t’ho be, oi? Doncs 
t’hi esperem!
Horari: Dissabte 2 de 10 a 14 i de
16 a 20 h. Diumenge 3 de 10 h a 14 h.
Lloc: C. Girona entre Consell de Cent
i Diputació
*Preu*: 1 €                             
organitza: Associació educativa
tropezando con suerte
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

        exposició i Vi rua de Cotxes
Antics de la Fira Modernista
Cotxes de principi de segle XX!
Dissabte 2 de juny
Arribada dels vehicles a la Fira cap a les 
10.30 h.
Estaran exposats a la Fira fins a les 12 h.
De 12 a 13 h faran una rua pels carrers de 
la ciutat. Vine a veure com engeguen els 
motors! A les 13 h tornada a la Fira.
De 17 a 18 h faran una altra rua per la 
ciutat.
Diumenge 3 de juny
Arribada dels vehicles a la Fira cap a les 
10.30 h.
Estaran exposats a la Fira fins a les 12 h.
De 12 a 13 h faran una rua pels carrers
de la ciutat.
A les 13 h tornada a la Fira i final
de l’activitat.
Vols ser l’abanderat o abanderada de la 
rua de cotxes antics?
Sortejarem entre els infants assistents 
la possibilitat de donar la sortida amb 
la bandera a quadres. Vine, pots ser 
tu! I podràs pujar en un dels cotxes 

acompanyat d’un adult.
Horari: dissabte 2 de juny a les 12 i a les 
17 h i diumenge 3 de juny a les 12 h
El sorteig es farà 10 minuts abans de la 
sortida.
Lloc: Fira Modernista. C. Girona entre 
Mallorca i Diagonal
organitza: institut Municipal del Paisatge Urbà
Col·labora: Garatge terramar
i Clàssic Motor Club del Bages

        titelles “Lluïsa Vidal pintora”
Titelles sobre la pintora modernista Lluïsa 
Vidal
Sessions de 25 minuts.
Horari: Dissabte d’11 a 15 i de 17 a 21 h
i diumenge d’11 a 14 h
Lloc: Xamfrà c. Girona amb av. Diagonal
organitza: institut Municipal del Paisatge Urbà

        Vine amb vestit de l’època
modernista a la Fira!!!
Envelat amb decorat d’època per a fer 
fotos al públic que vingui vestit d’època 
a la Fira, i tothom tindrà un regal segur, 
entrades o descomptes a edificis 
modernistes o un lot de productes 
artesans, entre d’altres!
Horari: dissabte d’11 a 15 i de 17 a 21 h
i diumenge d’11 a 13 h
Lloc del fotògraf: c. Girona/Mallorca
organitza: institut Municipal del Paisatge Urbà

        Animació de carrer 
A càrrec del Museu Municipal de 
Montcada i de la Casa de les Aigües
Horari: dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Lloc: Fira Modernista. C. Girona entre 
València i Diagonal
organitzen: Museu Municipal de Montcada
i de la Casa de les Aigües
Col·labora: institut Municipal de l Paisatge Urbà

        Vine a la festa en tren! 
Puja al tren de modelisme tripulat
Horari: dissabte d’11 a 15 i de 17 a 21 h
i diumenge d’11 a 14 h
Lloc: lateral mar de l’av. Diagonal entre 
Bruc i Girona
organitza: Associació Amics del Ferrocarril-
L’hospitalet i institut Municipal
del Paisatge Urbà.
Col·labora: Museu del Ferrocarril de Catalunya.
Vilanova i la Geltrú

        taller infantil
Pinta com la Lluïsa Vidal
Horari: dissabte d’11 a 15 i de 17 a 21 h
i diumenge d’11 a 14 h
Lloc: Xamfrà c Girona – Mallorca (davant 
carrusel)
organitza: Coreixample

        Jocs gegants tradicionals
Horari: Dissabte 2 d’11.00 a 21.00 h
i diumenge 3 d’11.00 a 15.00 h 
Lloc: Av. Diagonal, entre c. Girona i c. 
Bailèn
organitza: Associació cultural sabors catalans
Col·labora: Coreixample

Cocktail Cuisine solidari
(taller d’alta cocktelería)
Taller solidari per aprendre a fer cocktails 
tú mateix i després poder degustar-los. En 
el preu es destinaran 2€ per l’Associació 
Sud Integració “La Merienda”- (Acollida 
de persones sense sostre).
Preu: 12€
Grups de 12 persones en sessions
de 20 minuts. 
Horari: dissabte 1 de 12 a 22 h
i diumenge 2 de 12 a 15 h.
Lloc: Carpa Restaurant Zafra.
Inscripció a la mateixa carpa
organitza: restaurant Zafra
Col·laboren: Associació sud integració
“La Merienda” i Coreixample
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        Balls modernistes
amb participació del públic 
A càrrec de l’Associació Cultural La 
Llanterna de Terrassa
Hora: de 12.30 a 13 h i de 18.30 a 19 h
Lloc: Xamfrà c Girona - Mallorca
(davant de la pianola)
organitza: Associació Cultural La Llanterna
de terrassa
Col·labora: institut Municipal del Paisatge Urbà 

        els secrets de Mr. stromboli
Arriben a la ciutat Mr. Strombli i la seva 
troupe d’artistes: elixirs miraculosos, 
dones barbudes, ocells bala, micos 
artistes de circ... tot un espectacle!
Horari: Passis de 25 minuts. Dissabte a les 
18 i a les 20 h i diumenge a les 12.15
i a les 13 h
Lloc: Fira Modernista. C. Girona entre 
Mallorca i Diagonal
organitza: institut Municipal del Paisatge Urbà

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Dissabte 26 de maig

        inauguració de l’exposició
Fotogràfica “el modernismo
en Madrid y Barcelona”
y “Gigantes por Barcelona”
Manuel Villar, fotógrafo

espectacle “suspiros y sonrisas”,
de Mª teresa Arnó.
A càrrec del Grup de Teatre “Y seguimos 
soñando” i de dansa “Chapi”, de la Casa 
de Madrid.
Hora: 18 h
Lloc: Casa de Madrid en Barcelona.
C. Ausiàs Marc, 37, pral.
organitza: Asociación Casa de Madrid
en Barcelona

Dilluns 28 de maig

Cinefòrum.Pel·lícula “UP:
Una aventura de altura”
Es projectarà la pel·lícula i posteriorment 
es realitzarà un Cinefòrum per debatre i 
compartir els valors reflectits al film com 
l’amistat, les relacions interpersonals, 
l’experiència de vida, etc. Activitat oberta 
a tothom. 
Hora: 17 h
Lloc: Espai de Gent Gran Carlit. C. de 
Roger de Flor, 162
organitza: eAP Passeig de sant Joan - Carles i
Col·labora: espai de Gent Gran Carlit

Dimarts 29 de maig

Cercle de lectura
Amb Elena Garrido, mestra de REIKI
Comentarem el llibre “Cuando el

desierto florece”, de Prem Rawat, conegut 
conferenciant d’autoajuda de la Índia
Hora: 17.30 h
Lloc: UNAE. C. Roger de Llúria, 44, 3r. 3a.
organitzen: UNAe - Unió Cívica
de Consumidors i Mestresses de Casa
de Catalunya

Dimecres 30 de maig

Gimnàstica Xinesa per a sèniors
Mou-te i decideix-te a sortir, passaràs 
una bona estona dins i fora de la classe, 
amb exercici suau i relaxat, realitzat amb 
lentitud i molta cura per tal que puguis 
gaudir mentre en treus el màxim benefici 
terapèutic. 
Hora: d’11 a 12 h
Lloc: Fundació Enllaç.
C. Rosselló, 328, local
organitza: Fundació enllaç

Lliurament de premis “Protagonistes 
del demà 2018”
Aquest premi vol reconèixer joves que
cursen el darrer curs d’estudis secundaris
a l’Eixample, que hagin destacat en tres
aspectes del seu procés formatiu:
l’acadèmic, el compromís social i la
creativitat i empenta o iniciativa per dissenyar
i desenvolupar qualsevol tipus de projecte.
Hora: 19 h
Lloc: Sala de plens del Districte de 
l’Eixample, c. Aragó, 311, 1a planta
organitzen: rotary Club Barcelona eixample,
rotaract ’92, Coreixample, eix Comercial
Fort Pienc i eix Comercial sagrada Família
Col·labora: Districte de l’eixample
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Dijous 31 de maig

Gimnàstica Xinesa per a sèniors
Mou-te i decideix-te a sortir, passaràs 
una bona estona dins i fora de la classe, 
amb exercici suau i relaxat, realitzat amb 
lentitud i molta cura per tal que puguis 
gaudir mentre en treus el màxim benefici 
terapèutic. 
Hora: d’11 a 12 h
Lloc: Fundació Enllaç. C. Rosselló, 328, 
local (entrada pel passatge Roger de Flor)
organitza: Fundació enllaç

Xerrada: Doctora la memòria em falla.
he de preocupar-me?
A càrrec de la Dra. Ester Parra, metgessa 
especialista en geriatria 
Hora: 11 h
Lloc: CAP Roger de Flor . Aula sanitària. 
5a. planta . C. Roger de Flor, 194-196
organitza: CAP roger de Flor

        Lletra petita. taller de descoberta.
Les nostres amigues les gavines
A través de la construcció d’un tòtem de 
gavines i acompanyats de llibres i dels 
personatges de la biblioteca, descobrirem 
com són i com viuen aquests sorprenents 
animals.
Activitat per a infants a partir de 5 anys, 
acompanyats d’un adult.
Hora: 18 h
Lloc: Biblioteca Sofia Barat. C. Girona, 64 
(Pati interior d’illa)
Cal inscripció prèvia. 
organitza: Biblioteca sofia Barat
Col·laboren: Aula Ambiental sagrada Família
i Associació d’educació Ambiental Biosfera

        Presentació institucional
Fira Modernista i xerrada “Lluïsa Vidal,
la pintora del Modernisme”
A càrrec de Consol Oltra, llicenciada en 
història, i especialista en Lluïsa Vidal
Hora: 19 h  
Lloc: Hotel El Palace ( Gran Via 668)
organitzen: institut Municipal del Paisatge Urbà
i Coreixample

Documental Memòria històrica LGtBi
Es projectarà el documental “Crits de 
Llibertat”, produït per l’associació GAG 
i després farem una taula rodona on 
parlarem amb persones històriques 
del moviment LGTBI, algunes d’elles 
protagonistes del documental.
Hora: 18.30 h
Lloc: Fundació Enllaç. C. Rosselló, 328, 
local
organitza: Fundació enllaç 
Col·labora: Associació Grup d’Amics Gais,
Lesbianes, transsexuals i Bisexuals (GAG)

Cinema a l’aire lliure amb la projecció
del film Bar Bahar, de la directora
Maysaloun hamoud, dins del “Cicle de 
Cinema: Dones Accions i Resistències 
2018”
Hora: 21.30 h
Lloc: Pati de La Casa Elizalde
organitzen: regidoria de Feminismes i LGtBi
de l’Ajuntament de Barcelona, Associació
de Veïns i Veïnes i Casal de Joves de la Dreta
de l’eixample 
Col·laboren: Casa elizalde i Districte
de l’eixample

Divendres 1 de juny

tai-txi Coneixes els seus beneficis?
Classe pràctica
Hora: de 10.30 a 12 h
Lloc: Jardins Constança d’Aragó.
C. Roger de Flor 194-196
organitza: CAP roger de Flor

teatre social
A càrrec del grup d’homes del projecte 
Homes en Xarxa
La nostra obra parla amb humor de 
convivència, civisme i perruqueries; de 
pressió immobiliària i pressió turística; del 
progrés que va derruint la nostra identitat 
i fa les llars invisibles; i també dels records 
que brillen en la foscor dels carrers de la 
Dreta de l’Eixample i la nostra vida.
A continuació, Amadeu:
Ens oferirà música i animació 
Hora: 11.30 h
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde
organitza: Centre de serveis socials Dreta
de l’eixample
Col·labora: La Casa elizalde

Millor que nou: Aprenem a reparar
els nostres estris 
Taller de reparació d’estris de tota mena, 
per a petits, mitjans i grans.
Hora: 11.30 h
Lloc: C. Girona entre Diputació
i Consell de Cent
organitza: reparat millor que nou
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

enjardinada popular dels escocells
dels arbres del carrer Girona
Enjardinarem els escocells dels arbres 
amb entitats, escoles i comerciants de la 
Dreta de l’Eixample, per fer més ecològic 
el nostre espai públic. 
Hora: 12 h

Lloc: C. Girona entre Diputació
i Consell de Cent
Més informació: a info@aulambiental.org
o al 93 435 05 47
organitza: Aula Ambiental sagrada Família
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample,
Coreixample, escola sagrat Cor Diputació
i institut Municipal de Parcs i Jardins

“som Música”
Concert de bandes sonores
A càrrec d’alumnes de 2n. d’ESO de 
l’Escola Sagrat Cor – Diputació
Hora: 12 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: escola sagrat Cor - Diputació 
Col·labora: Coreixample

Concert de les Corals
de FeM La Mercè 
Cançons d’El Petit Príncep
Hora: 15.30 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: FeM La Mercè
Col·labora: Coreixample

taller ecològic de manualitats
infantils “Bosses d’olor”
Al taller de Bosses d’olor, cada 
participant farà la seva pròpia bossa d’olor 
i aprendrà una mica més sobre les plantes 
remeieres del nostre entorn més proper.
Hora: de 16.30 a 19.30 h
Lloc: Passadís central del Mercat
de la Concepció
organitza: Associació de Comerciants
del Mercat de la Concepció

Combina les mil cares!
Aprèn diferents expressions facials per 
comunicar-te i entendre als altres.
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Carpa Cedipte-Psicologia
organitza: Cedipte-Psicologia
Col·labora: Coreixample
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Actuació de la Coral MDP Bailèn
i Pili y los Cometas
Hora: 17 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: escola MDP Bailèn
Col·labora: Coreixample

        tarda infantil - Qui va ser Gaudí? 
Activitat familiar pels més petits del barri.
A partir de la narració d’ un conte sobre la 
seva vida i obra al nostre barri, els farem 
conèixer la figura d’en Gaudí. Tot seguit, 
els nens i nenes assistents participaran 
en un taller plàstic on, inspirant-se en les 
elements naturals que utilitzava Gaudí, 
podran dissenyar un petit mosaic de colors 
amb gomets. Després, tindrem una festa 
amb música popular per ballar i, per acabar, 
berenar-sopar (a càrrec de cada participant).
Hora: de 17.30 a 20.30 h
Lloc: C. Girona entre Diputació
i Consell de Cent
organitza: Associació de Veïns i Amics
del passeig de sant Joan
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

        “soirée” teatral,
dedicada a Lluïsa Vidal
De 17.30 a 18.30 h 
Acció al carrer
Rua feminista a la Fira Modernista 
de Barcelona, amb la desfilada de les 
Descabellades i de Teatre Dona amb vestit 
d’època i pancartes reivindicatives
De 19 a 21 h a La Casa Elizalde
“soirée dedicada a Lluïsa Vidal” 
Programa
– 19 h “Qui va ser Lluïsa Vidal?
T’ho explica Teatre Dona
– 19.45 h Descans amenitzat
per la pianista Andrea Sánchez
20.00 h “Totes som Lluïsa Vidal”
T’ho expliquen les Descabelladas

– 20.30 h Col·loqui: “El respectable públic
té la paraula!”
organitzen: Associació teatre Dona
i Descabelladas
Col·laboren: La Casa elizalde
i insitut Municipal del Paisatge Urbà

        Descobrim la Diagonal
Passejada per l’avinguda Diagonal per 
descobrir la seva riquesa arquitectònica.
Hora: 18 h
Inscripcions a: Av. Diagonal, 568 o a 
secretaria@diagonalbarcelona.com
organitza: Associació Diagonal Barcelona

        teatre the Green Monkey
Hora: de 18 a 18.30 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: the Green Monkey - idiomes
Col·labora: Coreixample

        Pinta el teu dibuix modernista
Hora: de 18 a 19 h
Lloc: Parada “Modernisme al Maresme”
c. Girona entre València i Mallorca
organitza: Ajuntament d’Argentona

        taller de malabars
Espai on petits i grans podran jugar i 
experimentar amb diferents jocs malabars 
i gaudir d’una experiència en família
Hora: de 18 a 21 h
Lloc: Fira Modernista.
C. Girona entre Mallorca i Diagonal
organitza: institut Municipal del Paisatge Urbà

Biblioteca Vivent : una biblioteca
on els llibres són persones
Quin és el teu prejudici? Tots en tenim!
La biblioteca vivent tracta d’eliminar 
estereotips i prejudicis que es tenen vers 
alguns col·lectius, a través del diàleg amb 
els llibres/persones.
Hi ha molts llibres vivents per a esbrinar

aquelles coses que no us havíeu atrevit a 
preguntar mai.
Els llibres són persones que trobem al 
carrer, però que no formen part del nostre 
àmbit de confiança i que viuen sovint en 
situacions de conflicte que no coneixem. 
Ens oferiran respondre les nostres 
preguntes i establir un diàleg que pot 
trencar prejudicis. Aquest dia els llibres/
persones seran refugiats i immigrants.
Hora: de 18 a 21 h
Lloc: c. Girona, entre Diputació i Consell 
de Cent
organitza: Fundació enllaç
Col·laboren: Xarxa BCN Antirumors, ACAthi,
Associació de Veïns i Veïnes i Casal de Joves
de la Dreta de l’eixample

        taller d’animació
d’stop Motion infantil
Per a infants de 6 a 11 anys
Hora: de 18 a 19 h
Lloc: c. Girona, entre Diputació
i Consell de Cent
organitza: escola de Cinema de Barcelona (eCiB)
Col·laboren: Associació de Veïnsi Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

Mostra d’Art Jove escolàpies-Llúria
DANSA “Dancing with the little Stars” sota 
la direcció d’Aida Gil
Hora: 18.30 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: escolàpies-Llúria
Col·labora: Coreixample

        Xerrada “La història
del modernisme i la pintura
a l’època de la Lluïsa Vidal”
Hora: 18.30 h
Lloc: Fira Modernista. c. Girona entre 
Mallorca i Diagonal
organitza: Òmnium eixample
Col·labora: institut Municipal del Paisatge Urbà

taller d’animació d’stop Motion 
Per a adolescents de 12 a 16 anys
Hora: de 19 a 20 h
Lloc: c. Girona, entre Diputació
i Consell de Cent
organitza: escola de Cinema de Barcelona (eCiB)
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

Body Combat
Hora: 19 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: Accura Bruc
Col·labora: Coreixample

        Xerrada “1900 l’inici
del segle XX”
A càrrec de Josep Lluis Moya
Hora: 19.45 h
Lloc: Fira Modernista.
C. Girona entre Mallorca i Diagonal
organitza: institut Municipal del Paisatge Urbà

sopar solidari menjador La Merienda
Adreçat, únicament, a les persones 
usuàries del projecte La Merienda
Hora: 20 h
Lloc: c. Girona-Aragó xamfrà banda mar
organitza: Associació sud integració
Col·laboren: Coreixample i restaurants del barri

Yako Fun
Els instructors del gimnàs L’Orange Bleue 
impartiran una classe divertida i enèrgica 
per a tots els gustos. Baila, Attitude, 
Combat, GAP... una barreja harmoniosa 
d’energies, estils i bon humor.
Hora: 20 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: L’orange Bleue
Col·labora: Coreixample
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swing amb swing Live Music
by Airmail special trio i show Dance
by swing Maniacs Company
Hora: 20 h
Lloc: Carpa Zafra. C. Girona, 84
organitza: restaurant Zafra
Col·labora: Coreixample

tast de vins amb Dvino i rosado
Dvino i Rosado ens ofereixen participar 
a un tast de vins maridat amb tapes 
tradicionals. Aquests dos amics formats 
al Casal de Joves Xiroc, volten per casals, 
ateneus i festes dinamitzant les vetllades 
amb un toc satíric i humorístic. D’aquesta 
manera, a través d’un recorregut de 6 
vins, els/les participants aprendran tan el 
mètode de tast com les característiques del 
terrer que ofereixen els vins que es beuran.
Hora: 20.30 h
Preu: 9 €
Inscripcions: Telèfon 664756580. Correu
electrònic: ricardhoquei@hotmail.com
Lloc: c. Girona, entre Consell de Cent
i Diputació
organitzen: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

Party by Dj rDA - 60’70’
Hora: 22 h
Lloc: Carpa Zafra. C. Girona, 84
organitza: restaurant Zafra
Col·labora: Coreixample

Nit de Punxa Discs
Veniu a ballar i a celebrar que comença 
la Festa Major amb musica dels 80’s i 
patxanga feminista
Actuacions: Slippery Dimi i Pd Zitas 
Hora: de 22.30 a 02 h
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent
i Diputació
organitza: Casal de Joves de la Dreta de l’eixample
Col·labora: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’eixample

Dissabte 2 de juny

Visita guiada a la Basílica
i el Claustre de la Concepció 
Hora: 10 h
Lloc: Parròquia de la Puríssima Concepció
Activitat gratuïta. Aforament limitat
organitza: Parròquia de la Puríssima Concepció

Un tomb per Cipais
Esmorzar-tertúlia amb circuit d’activitats 
Hora: de 10.30 a 12.30 h
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent i 
Diputació
organitza: CiPAis. Centre d’intervenció
psicològica, anàlisi i integració social
Col.laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

Actuacions de les Big Bands del barri 
Big Band de l’institut Jaume Balmes 
Hora: 10.30 h 
Lloc: escenari c. Girona - Aragó 
organitza: institut Jaume Balmes
Col·labora: Coreixample
Big Bands de l’escola de la Concepció 
Hora: d’11.30 a 13 h 
Lloc: escenari c. Girona - Aragó 
organitza: escola de la Concepció
Col·labora: Coreixample

        Neuler, un ofici modernista
Mostra de l’ofici de neuler, un dels oficis 
més antics de Mataró i Patrimoni de 
la ciutat. A càrrec de “Casa Graupera”, 
mestres neulers des de 1895.
Un mestre neuler anirà ensenyant 
l’elaboració a mà de les neules, amb 
diferents tècniques i gustos.
Hora: d’11 a 14 h
Lloc: parada “Modernisme al Maresme” 
Girona entre València i Mallorca
organitza: Ajuntament de Mataró.
Promoció de Ciutat

        ruta “el Modernisme burgès
de Lluís Domènech i Montaner”
Recorregut per les obres burgeses que 
l’arquitecte va aixecar a l’Eixample Dret. 
En aquest itinerari guiat descobrirem la 
història i els detalls d’edificis singulars 
de Domènech i Montaner com la Casa 
Lamadrid, la Farmàcia Duran i Espanya, 
el Palau Montaner, la Casa Thomas, 
l’Editorial Montaner i Simon i la Casa Lleó 
Morera
Hora: 11 h. Durada 1 h 30 min.
Grups de 20 persones
Preu: 3€ . Pagament el mateix dia de 
l’itinerari
Cal inscripció prèvia al tel. 933 177 652 
fins esgotar places
organitza: Centre d’estudis Lluís Domènech
i Montaner (CeDiM)
Col·labora: institut Municipal del Paisatge Urbà

Fes el teu propi imant!
Crea un imant per emportar-te a casa. 
Treballarem les emocions, l’autoestima i la 
relació amb els altres
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: Carpa Cedipte-Psicologia
organitza: Cedipte-Psicologia
Col·labora: Coreixample

Jornada de portes obertes
a la Biblioteca Arús
Es podran visitar les sales de la Biblioteca 
i l’exposició Lawrence d’Aràbia: entre 
l’home i el mite
Hora: d’11 a 14 h
Lloc: Passeig de Sant Joan, 26
organitza: Biblioteca Pública Arús

        Matí d’il·lustració amb
la Biblioteca sofia Barat
Lletra petita. Llibres a escena
Espectacle familiar amb el grup de 
rondallaires “Vivim del Cuentu”
Hora: 11 h

L’Aventura de conèixer. t’interessa.
Vine i participa en el llibre gegant
del barri
Inventa’t una història, demana una 
il·lustració a un dels il·lustradors convidats, 
i el teu conte quedarà enquadernat al 
llibre gegant del barri.
Hora: 12 h
Lloc: c. Girona, 64, davant la biblioteca 
Sofia Barat
organitzen: Biblioteca sofia Barat,
Llibreria Laie i Caixa d’eines
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

        Matí familiar al mercat
JUGUiPoP
Col·lecció de Jocs populars per a tota la 
família. És una barreja de diferents jocs
lúdics i esportius:
Mini golf, xanques, hula hops, limbo, 
jav’ball, esquís cooperatius, estirar 
la corda, carrera de sacs, tragaboles, 
punteria, ping - pong a 4, dianes, 
aneguets, pissarra familiar, baldufes, 
memory, puzle gegant, baby memory.
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: Passatge de les Escoles i passatge 
del Mercat 
organitza: Associació de Comerciants
del Mercat de la Concepció

        taller infantil d’estels de paper
Taller familiar de construcció d’estels amb 
un format molt fàcil i manejable per a 
qualsevol edat.
*Activitat recomanada per a nens i nenes 
a partir de 5 anys i menors acompanyats 
d’un adult.
Hora: d’11 a 14 h
Lloc: Passadís central del Mercat
de la Concepció
organitza: Associació de Comerciants
del Mercat de la Concepció
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        Conferència “Puig i Cadafalch,
entre Brussel·les i Andorra,
passant per Chicago”
A càrrec de la doctora Raquel Lacuesta
Cloenda de la celebració del 150 
aniversari del naixement de l’autor de la 
Casa Macaya.
Hora: 11 h
Lloc: Casa Macaya. Pg. Sant Joan, 108
organitza: Associació de veïns i amics
del passeig de sant Joan
Col·labora: obra social “La Caixa”

taller d’ experiments de Ciència 
sagrat Cor - Diputació
Hora: d’11 a 12 h
Lloc: c. Girona cantonada València.
Punt d’informació 
organitza: escola sagrat Cor - Diputació 
Col·labora: Coreixample

Concert del Passatge 
Concert d’alumnes i professat del Centre 
d’Estudis Musicals Passatge on mostraran 
el treball realitzat durant el curs en ocasió 
de la Festa Major del barri 
Hora: d’11 a 14 h
Lloc: Passatge Bocabella
organitza: Centre d’estudis Musicals Passatge

Finestres de la Memòria
Visita comentada a l’exposició Imaginaris 
de la Ciutat Ideal. El cinema amateur a 
l’Eixample (1920-1939)
Hora: 12 h
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde
organitza: Centre Cultural La Casa elizalde

Mostra d’Art Jove escolàpies-Llúria -
dansa 
“Dancing with the Stars”
A càrrec d’alumnes del batxillerat d’arts, 
sota la direcció d’Aida Gil. En el marc de la 
Festa Modernista.
Hora: 12 h
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde
organitzen: escolàpies-Llúria i La Casa elizalde

Concert Vermut
Us oferim uns concerts acompanyats de 
vermut i l’escalf dels últims rajos de la 
primavera. Arribarem, doncs, a l’equador 
de l’activitat musical programada, amb 
un aire més distès i relaxat a la nostra 
terrasseta veïnal.
Hora: de 12 a 14 h
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent
i Diputació
organitzen: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

Pregó de Festa Major (*)
A càrrec de l’actriu Anna Barrachina,
amb acompanyament musical
de Maurici Villavecchia
Hora: 13 h 
Lloc: Mercat de la Concepció
(espai central)
* Acte amb interpretació
a la llengua de signes
organitzen: Associació de Comerciants del
Mercat de la Concepció i Districte de l’eixample
Col·laboren: Coreixample, Associació de Veïns
i Veïnes i Casal de Joves de la Dreta
de l’eixample 

A - Dance
Hora: 13.30 h 
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: Accura Bruc
Col·labora: Coreixample

Cocidito madrileño solidario
Hora: 14 h
Preu: 25 €. Els diners recaptats es 
destinaran a Càritas.
Cal reservar taula al telèfon 93 265 07 34
Lloc: Casa de Madrid en Barcelona. C. 
Ausiàs Marc, 37, pral.
organitza: Asociación Casa de Madrid
en Barcelona

Campionat de botifarra
Apunta’t, participa i passa una bona tarda 
amb el clàssic joc de cartes.
Per inscriure’t, contacta a info@cclleidata.cat
Preus: Soci CCLL: 10€ , no soci CCLL: 15€
Hora: Inici a les 15.30 h, final a les 19.30 h
Lloc: c. Girona, entre Diputació
i Consell de Cent
organitza: Centre Comarcal Lleidatà
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample
i Diputació de Lleida

Construeix el teu emocionòmetre
Quines coses et fan enfadar o et posen 
nerviós? Com et tranquil·litzes? 
Hora: de 16 a 19 h
Lloc: Carpa Cedipte-Psicologia
organitza: Cedipte-Psicologia
Col·labora: Coreixample

taller de dibuix i estampació
Activitat a càrrec de La Modesta, un 
col·lectiu de joves il·lustradors/es amb seu 
a l’Escola Massana que organitzen tallers 
de dibuix i estampació per tot tipus de 
públics. Juntament amb aquesta activitat 
els acompanyarà la seva fanzinoteca 
ambulant, un fons d’obra gràfica i 
projectes d’autoedició de joves en actiu.
Hora: de 16 a 18 h
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent
i Diputació
organitzen: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

        Activitats infantils
Per segon any el Cau del barri, el Cau 
Núria, col·laborarà amb la festa major jove 
de la Dreta de l’Eixample. Com a entitat en 
l’educació en el lleure realitzaran diverses 
activitats dirigides als infants del barri. 
Aquestes seran gimcanes, jocs de pistes 
i jocs diversos. Amb aquesta activitat 
fomentarem el joc al carrer i la coneixença 
entre infants del barri.
Hora: de 16 a 19 h
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent i 
Diputació
organitza: AeiG (Agrupament escolta i Guia)
Mare de Déu de Núria 
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

taller de gegants inclusius
Taller de gegants obert al públic.
Arreplegagegants posa a disposició de 
tots el veïns i veïnes que per qualsevol 
motiu no hagin pogut portar mai gegants, 
la ocasió de provar-ho. Presència del 
gegants convencionals de Sant Josep de 
Calassanç: Quintí i Peguera, acompanyats 
pels gegantons Lola i Pau i el gegantot 
Ocellaire de l’Eixample, adaptat a mobilitat 
alternativa. Adreçat especialment a dones, 
joves i persones amb diversitat funcional.
Quan acabi el taller, els gegants aniran a 
La Casa de Madrid, c. Ausiàs Marc, 37,
on hi passaran la nit…
Hora: de 16.30 a 18 h
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent
i Diputació
organitza: Arreplegagegants
Col·laboren: Casa de Madrid, Coreixample,
Associació de Veïns i Veïnes i Casal de Joves
de la Dreta de l’eixample

        teatre the Green Monkey
Hora: de 17 a 17.30 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: the Green Monkey - idiomes
Col·labora: Coreixample
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Celebració 40 aniversari de Club 
d’Avis les saleses
Programa:
17 h. - Inauguració de la festa dels 40 anys
17.15 h. - Espectacle musical a càrrec del 
fabulós Cor Carlit Gospel
18.15 h. - Homenatge a persones 
vinculades a l’entitat
18.45 h - Cloenda
Lloc: Escenari c. Girona-Diputació
organitza: Club d’Avis les saleses
Col·laboren: Coreixample, Associació
de Veïns i Veïnes i Casal de Joves
de la Dreta de l’eixample 

Cançó d’amor i de guerra -
Gigantes y cabezudos
Concert de cors de sarsueles d’autors 
catalans amb els cors de la Casa de 
Madrid y la Casa de Múrcia, sota la 
direcció de Joan Celma
Hora: 17.30 h
Lloc: Casa de Madrid en Barcelona.
C. Ausiàs Marc, 37, pral.
organitzen: Asociación Casa de Madrid en
Barcelona i Casa regional de Múrcia i Albacete

Memory - Alumnes a escena
Mostra de coreografies i cançons 
interpretades per alumnes de l’Escola 
Memory
Hora: de 17.30 a 18 h
Lloc: Escenari c. Girona - Aragó
organitza: escola Memory
Col·labora: Coreixample

        storytime ‘under the sea’
Vine a viure l’aventura d’un nen que troba 
una moneda antiga procedent d’un vaixell 
pirata enfonsat… i decideix anar a la 
recerca de la resta del tresor!
Hora: de 18 a 18.45 h
Lloc: Escenari c. Girona - Aragó
organitza: organitza: Kids&Us eixample Dret,
school of english 
Col·labora: Coreixample

Missa en honor a la Mare de Déu
de l’eixample
Hora: 18 h
Lloc: Parròquia de la Puríssima Concepció 
(Capella del Santíssim)
Accés pel claustre, c. Roger de Llúria, 70
organitza: Parròquia de la Puríssima Concepció

tarda artística al Passeig de sant Joan
Concert a càrrec d’alumnes i professorat
de l’escola de música “A4Músics”
Hora: 18 h 
Performance “La danza de los 
volúmenes polares”
Per Andrea Omedas i Marta Clement
L’acte acabarà amb un col·loqui sobre 
l’actuació i el projecte.
Hora: 19 h
Lloc: Passeig de Sant Joan (entre 
Provença i Rosselló)
organitza: Associació de veïns
i amics Passeig de sant Joan
Col·labora: escola de música “A4 Músics”

Comèdia emmascarada
Espectacle de Comèdia de l’art 
protagonitzat pels alumnes de l’escola 
Memory. Vine a gaudir del gènere teatral 
de la màscara per excel·lència, i passa 
una bona estona gaudint del seu ritme, 
energia i comicitat. No t’ho perdis!
Hora: 18 h
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde
organitza: escola Memory

ruta pels comerços emblemàtics
de Cor eixample
Passejada conduïda per l’Alfred Bosch
Hora: de 18 a 19.30 h
Lloc: Inici a Farmàcia Puigoriol (c. Mallorca, 312)
Cal inscripció prèvia a ecuscop@bcn.cat 
(màxim 30 participants)
En acabar la ruta es servirà un refrigeri.
organitzen: erC eixample i Coreixample

        titelles “ el dr. healthy
i els bons hàbits de salut”
Uns muppets súper divertits ens 
ensenyaran a través d’una història quins 
són els hàbits saludables que hem 
d’agafar des de ben petits. Després es 
faran preguntes sobre el que hem après i 
s’entregaran premis als més aplicats!
Hora: 18.45 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: healthcor clínica i espai de salut

Degustació “rostim una vedella” 
Hora: de 19 h fins exhaurir existències 
Lloc: C. Girona – Aragó banda mar
Preu: 1 € 
Cal comprar tiquet a la mateixa fira 
organitza: Coreixample 
Col·labora: Gremi d’empresaris carnissers
i xarcuters de Barcelona i província

exhibició escola de Dansa
Alina Babayan 
Hora: de 19.30 a 21 h
Lloc: escenari c. Girona - Aragó 
organitza: Acadèmia Dansa Alina Babayan
Col·labora: Coreixample

Live Music by Lessus 
(Fusió funk modern i el Soul més old 
school)
Hora: 20 h
Lloc: Carpa Zafra. C. Girona, 84
organitza: restaurant Zafra
Col·labora: Coreixample

Concert Jove
La nit del 2 de juny el Casal de Joves de 
la Dreta de l’Eixample us convidem a 
celebrar que l’estiu ja arriba ballant i fent 
festa amb nosaltres en una nit de salsa, 
folk i funky.
Amb les actuacions de Karamba, Pony 
Pisador i Golden Beat
Hora: de 21 a 2 h

Lloc: Escenari c. Girona - Diputació
organitza: Casal de Joves de la Dreta
de l’eixample
Col·labora: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’eixample

sopar popular
Hora: 21.30 h
Lloc: c. Girona – Aragó banda mar
Preu: 15 € 
Venda de tiquets: Porta al Mercat de 
la Concepció (Aragó, 313), Papereria 
Canut (Girona, 73) i Punt d’ informació 
Coreixample
organitza: Coreixample
Col·labora: Mercat de la Concepció
i Papereria Canut

Party by Dj rDA - 60’70’
Hora: 21.30 h
Lloc: Carpa Zafra. C. Girona, 84
organitza: restaurant Zafra
Col·labora: Coreixample

Diumenge 3 de juny

        8a Bicicletada Modernista 
Hora: de 9 h a 13 h
Lloc de la sortida: Recinte Modernista de 
Sant Pau
C. Sant Antoni M. Claret/Cartagena
Preu: Gratuït
Inscripcions: pedalsdelmodernisme.com
Imprescindible inscriure’s, i venir vestit 
de l’època modernista! Et regalarem 
una fotografia i entraràs en un sorteig de 
regals i productes.
organitza: Museu del Modernisme
de Barcelona
Col·laboren: Coreixample, iMPU i espai Bici

DissABte 2 De JUNY
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Despedimos a los gigantes
Serviremos unos zumos y fruta
para iniciar la jornada.
Hora: 9 h
Lloc: Casa de Madrid en Barcelona.
C. Ausiàs Marc, 37, pral.
organitzen: Asociación Casa de Madrid
en Barcelona i Arreplegagegants

transeixample geganter 2018
9a Transeixample gegantera, amb la 
presentació de figures inclusives, més 
lleugeres, per obrir més la participació 
de les dones al món geganter i la 
presentació, també, de la figura del 
gegantot l’Ocellaire de l’Eixample, adaptat 
a persones amb mobilitat alternativa i 
diversitat funcional.
Concurs de tangos geganters improvisats 
amb la pianola del Pep Domènec.
Concurs, amb inscripció on-line, per 
fer ballar gegants, gegantons, nans i 
capgrossos, a ritme de tangos. 
Els Gegants de la Pedrera, seran enguany 
la colla amfitriona. 
Vindran les colles dels barris San Jaume 
i Gràcia, de Barcelona, Esplugues de 
Llobregat i els gegants de la parròquia 
de Sant Josep de Calassanç, i les escoles 
del barri Dominiques de l’Ensenyament i 
Sagrat Cor Diputació.

Horari de la Jornada:
9.30 h – Plantada i esmorzar geganter al 
carrer Girona - Diputació
10.45 h – Convocatòria de caps de colla
11.00 h – Balls de lluïments de les colles
11.15 h – Inici del cercavila de pujada
12.00 h – Concurs de tangos geganters. 
Concursen gegants i gegantons al carrer 
Girona – Mallorca (pianola)
12.45 h – Ball final a ritme de tango
12.50 h – Inici del cercavila de baixada

13.30 h – Balls de les colles convidades, 
entrega de premis del concurs de tangos 
i records de la trobada. A l’escenari del 
carrer Girona – Diputació
14.15 h – Parlaments i ball final conjunt. 
Gener, Febrer, i passi-ho bé! 
organitza: Arreplegagegants
Col·laboren: escoles Dominiques
de l’ensenyament i sagrat Cor Diputació, 
Coreixample, Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

        Demostració d’elaboració
dels vitralls dolços i degustació 
Hora: d’11 a 14 h 
Lloc: parada “Modernisme al Maresme” – 
c. Girona entre València i Mallorca
organitza: Pastisseria Campassol de Canet de Mar

        ruta “el Modernisme burgès
de Lluís Domènech i Montaner”
Recorregut per les obres burgeses que 
l’arquitecte va aixecar a l’Eixample Dret. 
En aquest itinerari guiat descobrirem la 
història i els detalls d’edificis singulars 
de Domènech i Montaner com la Casa 
Lamadrid, la Farmàcia Duran i Espanya, 
el Palau Montaner, la Casa Thomas, 
l’Editorial Montaner i Simon i la Casa Lleó 
Morera
Hora: 11 h (durada 1 h 30 min)
Grups de 20 persones
Preu: 3€ . Pagament el mateix dia de 
l’itinerari
Cal inscripció prèvia al tel. 933 177 652 
fins esgotar places
organitza: Centre d’estudis Lluís Domènech
i Montaner (CeDiM)
Col·labora: institut Municipal del Paisatge Urbà

taller de vaixells amb material reciclat
Taula informativa dinamitzada amb taller 
de manualitat nàutica.
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent
i Diputació
organitza: Banc del temps Dreta eixample
i Fort Pienc
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

Fes el teu propi imant!
Crea un imant per emportar-te a casa. 
Treballarem les emocions, l’autoestima i la 
relació amb els altres
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: Carpa Cedipte-Psicologia
organitza: Cedipte-Psicologia
Col·labora: Coreixample

Activitats al Passeig de sant Joan
Concert a càrrec d’alumnes
i professorat de l’escola de música
“A4Músics”
Hora: 11 h 
Lliurament premis Concursos
de redacció i Fotografia de
“A les escoles s’ensenya a valorar
els jardins urbans”
Hora: 12 h
Lloc: Passeig Sant Joan
(entre Provença i Rosselló)
organitza: Associació de Veïns i Amics
del Passeig de sant Joan
Col·labora: escola de música “A4 Músics”

Concert de veus i solistes
del Passatge
Hora: d’11.30 a 13 h 
Lloc: Escenari c. Girona – Diputació
organitza: Centre d’estudis Musicals Passatge 
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

trobada de plaques de cava 
Intercanvi de plaques de cava i venda de 
cava commemoratiu 
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: c. Girona cantonada València (Punt 
d’Informació Coreixample)
organitza: Coreixample. 
Col·labora: Associació de col·leccionistes
de plaques de cava

Zumba
Activitat de ball coreografiada
Hora: d’11 a 12 h
Lloc: escenari c. Girona - Aragó
organitza: Altafit Diagonal

        Natura amagada
a l’arquitectura modernista
Els arquitectes modernistes s’inspiraven 
sovint amb la natura. En aquesta ruta 
descobrirem els elements naturals i a la 
decoració floral que són presents a moltes 
façanes modernistes de l’Eixample. 
Hora: 11.30 h
Cal inscripció prèvia a info@aulambiental.
org o al 93 435 05 47
organitza: Aula Ambiental sagrada Família

teatre de l’oprimit
Espectacle teatral que pretén transformar 
a l’espectador en protagonista de l’acció 
dramàtica. Té per objecte una temàtica 
social rellevant i en aquest cas serà el 
gènere, en tant que el feminisme és l’eix 
en què el Casal de Joves de la Dreta de 
l’Eixample basem la Festa Major.
Hora: d’11.30 a 13 h
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent
i Diputació
organitzen: Associació de Veïns i Veïnes
i Casal de Joves de la Dreta de l’eixample

DiUMeNGe 3 De JUNY
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        Desfilada de moda de principi
del segle XX
A càrrec del grup modernista, Llum i Color 
del 900.
Indumentària amb rigor històric 
assessorat pel Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil de Terrassa.
Hora: 12 h
Lloc: Fira Modernista de Barcelona – 
xamfrà c. Girona amb Diagonal
organitza: Grup modernista Llum i Color del 900
hi col·laboren: Centre de Documentació
i Museu tèxtil de terrassa, institut Municipal
del Paisatge Urbà

        Concert i jocs the Green Monkey
Hora: de 12 a 12.30 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: the Green Monkey - idiomes
Col·labora: Coreixample

Vinyasa ioga
Hora: De 12.30 a 13.30 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó 
organitza: Accura Bruc
Col·labora: Coreixample

Vermutada amb Live Music
by Dddavid 
Acoustic covers, oldies and many more
Hora: de 13 a 15 h
Lloc: Carpa Zafra. C. Girona, 84
organitza: restaurant Zafra
Col·labora: Coreixample

Mostra de Ballet 
Hora: de 13.30 a 14 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: Acadèmia de Dansa Alina Babayan
Col·labora: Coreixample

Classe oberta de Dansa del Ventre 
Hora: 14 h
Lloc: Escenari c. Girona-Aragó
organitza: Acadèmia de Dansa Alina Babayan
Col·labora: Coreixample

homenaje al Paralelo
Dinar i varietés per acomiadar
la Festa Major
Preu: 20 € 
Cal reservar taula al telèfon 93 265 07 34
Hora: 14 h
Lloc: Casa de Madrid en Barcelona. C. 
Ausiàs Marc, 37, pral.
organitza: Asociación Casa de Madrid
en Barcelona

Paella popular 
Hora: 14.00 h
Lloc: C. Girona - Aragó banda mar
Preu: 7€ 
Cal comprar tiquet a la mateixa fira 
organitza: Coreixample 

DiUMeNGe 3 De JUNY

ELS CONCERTS DEL CONSERVATORI
El Conservatori Municipal de Música de Barcelona s’uneix a la Festa i ens ofereix tots 
aquests concerts:

Dijous 31 de maig Auditori Eduard Toldrà
20 h Dijous Concert see, sing, swing
Un sopar d’empresa amb final apoteòsic on músics, ballarins i cantants ens captiven 
amb un viatge que ens desplaça des de la Revolució Francesa al jazz del segle XX, 
sense oblidar temes que han donat la volta al món sencer i a mitja galàxia; Symphonic 
Beat Band, Joan Vayreda (direcció).

Divendres 1 de juny Auditori Eduard Toldrà
18.30 h Bruc-sax ensemble, grup de saxòfons del CMMB
“Ens complau oferir un concert en agraïment al mestre Miquel Martí i Guàrdia per la 
seva aportació desinteressada al nostre grup com arranjador de totes les peces que 
escoltareu avui. També volem que serveixi de reconeixement a la seva tasca pedagògica 
com a docent del Conservatori”. Miquel Bofill, director del grup.
19.30 h Divendres Cambra. Festa romàntica
Amb obres de Schubert, Schumann, Dvořák, Toldrà i Turina 
20.30 h Big Band Bruc Basie’s not all
La Big Band del CMMB, que dirigeix el professor Víctor Béjar, interpretarà peces de 
Duke Ellington, Jordi Vilaprinyó, Chick Corea, Cole Porter, Andy Clark, Joseph Zawinul, 
Horace Silver, Count Basie, Sammy Nestico i Harry Warren

Divendres 1 de juny Peixera
19 h Festa vuitcentista Cobla i Danses tradicionals
La Renaixença i els nostres folkloristes van recuperar un seguit de danses que avui ens 
presenta la Cobla del CMMB, amb Jordi Figaró com a director, i els alumnes de dansa 
de la professora Carme Bellido.
19.45 h 3 x 3 = Arpes
L’aula d’Arpa del Conservatori de Marta Jarne ofereix un concert per apropar l’Arpa a 
tots els públics.
20.30 h Festa renaixentista Danses històriques i Conjunt de flautes de bec 
Una passejada per la música i la dansa del Renaixement de la mà del Conjunt de Flautes 
de Bec del CMMB i els alumnes de dansa. Professors Joan Izquierdo i Carme Bellido.

Dissabte 2 de juny Auditori Eduard Toldrà 
12 h Música de Cambra
Trios i quartets amb piano, quartets de corda, violí i piano, cant i guitarra… Obres de: 
Schumann, Shostakovich, Turina, Schubert, Beethoven…



24 25

ACTIVITATS ALS ESCENARIS
DEL CARRER GIRONA 

Divendres 1 de juny
12 h “SOM MÚSICA” Concert de bandes sonores Escola Sagrat Cor-Diputació
15.30 h Concert de les Corals de FEM La Mercè 
17 h Coral MDP Bailèn i Pili y los Cometas
18 h Teatre The Green Monkey
18.30 h Dansa Mostra d’Art Jove Escolàpies-Llúria 
19 h Body Combat - Accura Bruc
20 h YAKO Fun - L’Orange Bleue

Dissabte 2 de juny
10.30 h Big Band de l’Institut Jaume Balmes 
11.30 h Big Bands de l’Escola de la Concepció 
13.30 h A - Dance - Accura Bruc
17 h Teatre The Green Monkey
17.30 h Memory - Alumnes a escena - Escola Memory
18 h Storytime ‘under the sea’ - Kids&Us 
18.45 h Titelles “ El dr. Healthy i els bons hàbits de salut” - Healtcor
19.30 h Exhibició Escola de Dansa Alina Babayan 

Diumenge 3 de juny
11 h Zumba - Altafit
12 h Concert i jocs The Green Monkey
12.30 h Vinyasa Ioga
13.30 h Mostra de Ballet - Alina Babayan 
14 h Classe Oberta de Dansa del Ventre – Alina Babayan

Divendres 1 de juny
20.30 h Dvino i Rosado dinamitzen el tast de vins amb maridatge
22.30 h Nit de Punxa Discs

Dissabte 2 de juny
12 h Concert Vermut
17 h Celebració 40 aniversari de Club d’Avis les Saleses
21 h Concert jove

Diumenge 3 de juny
11 h Balls de lluïment de les colles geganteres
11.30 h Concert de veus i solistes del Centre d’Estudis Musicals Passatge
13.30 h Balls de les colles geganteres, parlaments i ball final

esCeNAri D’ArAGÓ

esCeNAri De DiPUtACiÓ

EXPOSICIONS 
Mostra d’Art Jove escolàpies Llúria-
Coreixample
Modernisme, Arquitectura, Art, Cultura i 
una mirada a Europa.
Obres de pintura de 100 x 70 cm. 
Dates: del 19 d’abril al 3 de juny
Lloc: Comerços de Coreixample
(veure mapa al díptic de la mostra
o a www.coreixample.com)
organitzen: escolàpies Llúria i Coreixample

        exposició fotogràfica “Gaudí
y sus sueños” a càrrec
de Manuel Villar Villar
Dates: Del 25 de maig al 8 de juny
Lloc: Àrea de Participació SCIAS. C. 
València, 307-313 baixos
organitza: Associación Casa de Madrid
en Barcelona
Col·labora: Àrea de Participació sCiAs

exposició fotogràfica 
Mostra d’Art Jove escolàpies-Llúria
Batxillerat d’Arts
Dates: del 26 de maig al 7 de juny
Lloc: Espai OFF del Centre Cultural La 
Casa Elizalde
organitzen: Centre Cultural La Casa elizalde
i escolàpies-Llúria

        exposició de cartells
modernistes d’alimentació
Dates: del 28 de maig al 2 de juny en 
l’horari del Mercat
Lloc: Mercat de la Concepció
organitza: Associació de Comerciants
del Mercat de la Concepció

Finestres de la Memòria.
exposició imaginaris de la Ciutat
ideal. el cinema amateur
a l’eixample (1920-1939)
L’exposició mostra una selecció de films 
amateurs, inèdits fins ara, realitzats a la 
Barcelona d’entreguerres i vinculats amb 
el territori de l’Eixample. El primer cinema 
amateur, va reflectir, influït per l’atmosfera 
cultural i política del Noucentisme, la 
representació de la ‘ciutat ideal’, a través 
de la filmació d’escenes familiars, espais 
d’oci i alguns esdeveniments singulars de 
l’època.
En el marc del projecte europeu I-Media-
Cities, amb la participació de la Filmoteca 
de Catalunya i el grup de recerca 
Gracmon de la UB.
Finestres de la memòria és un projecte 
impulsat per La Casa Elizalde per 
recuperar la memòria visual de la Dreta de 
l’Eixample i reforçar la identitat del barri 
mitjançant un fons fotogràfic digital format 
per les aportacions de veïns i entitats.
www.finestresdelamemoria.org
Dates: 29 de maig al 20 de juliol de 2018
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde
organitza: Centre Cultural La Casa elizalde

exposició dels treballs dels concursos
de redacció i Fotografia
“A les escoles s’ensenya a valorar
els jardins urbans”
Dates: Dissabte 2 de juny de 10 a 19 h i 
diumenge 3 de juny de 10 a 14 h
Lloc: Passeig de Sant Joan amb c. 
Rosselló
organitza: Associació de Veïns
i Amics del Passeig de sant Joan
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1. CAP Roger de Flor i Jardins Constança d’Aragó 2. Biblioteca Pública Arús 3. Biblioteca Sofia Barat
4. Basílica de la Concepció 5. Casa Elizalde 6. Districte de l’Eixample 7. Mercat de la Concepció
8. Passatge Bocabella 9. Casa de Madrid a Barcelona 10. Palau Macaya 11. Fundació Enllaç 12. UNAE

ESPAIS ON ES REALITZEN ACTIVITATS



orGANitZeN
Acadèmia Dansa Alina Babayan
Acción Planetaria DSR
Àccura Bruc
AEiG (Agrupament Escolta i Guia)
Mare de Déu de Núria
Ajuntament de Barcelona
Altafit Diagonal
Arreplegagegants
Associació Aspanias
Associació cultural sabors catalans
Associació de Comerciants del Mercat
de la Concepció
Associació de Comerciants
i Professionals CorEixample
Associació Diagonal 
Associació Educativa Tropezando con Suerte
Associació Sud Integració
Associació de Veïns i Amics del
Passeig de Sant Joan
Associació de Veïns i Veïnes Dreta
de l’Eixample
Associació Teatre Dona
Asociación Casa de Madrid en Barcelona
Aula Ambiental de la Sagrada Família
Banc del Temps Dreta Eixample i Fort Pienc
Biblioteca Pública Arús
Biblioteca Sofia Barat
CAP Passeig de Sant Joan
CAP Roger de Flor
Casa Graupera de Mataró
Casal de Joves de la Dreta de l’Eixample
Cedipte-Psicologia
Centre Comarcal Lleidatà
Centre Cultural La Casa Elizalde
Centre d’Estudis Musicals Passatge
Centre de Serveis Socials Dreta de l’Eixample
Conservatori Municipal de Música
de Barcelona
Districte de l’Eixample
ERC Eixample
Escola de Cinema de Barcelona (ECIB)
Escola de la Concepció
Escola Dominiques de l’ensenyament 
Escola MDP Bailèn
Escola Memory
Escola Sagrat Cor - Diputació
Escolàpies-Llúria

FEM Col·legi La Merced
Fundació Enllaç
Healthcor
Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
Institut Jaume Balmes
Kids&Us Eixample Dret
L’orange Bleue
Llibreria Caixa d’eines
Llibreria Laie
Mercat de La Concepció
Mosaiccos
Museu Municipal de Montcada i de la Casa
de les Aigües
Òmnium Cultural Barcelona Eixample
Parròquia de la Puríssima Concepció
Pastisseria Campassol de Canet de Mar
Puravida Quiropràctica
Reparat millor que nou
Restaurant Zafra
Rotaract ‘92
Rotary Club Barcelona Eixample 
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta Europea del Modernisme
Sala Atrium
SCIAS
The Green Monkey
UNAE (Unió Cívica de Consumidors i 
Mestresses de Casa de Catalunya)

iNstitUCioNs MoDerNistes
D’ArreU D’eUroPA
Ajuntament d’Alcoi
Ajuntament d’ Argentona 
Ajuntament de Badalona 
Ajuntament de Mataró. Promoció de Ciutat
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Canet de Mar 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Casa Amatller
Casa de les Punxes
Casa Felip
Cementiris de Barcelona, S.A.
Centre d’Estudis Domènech i Montaner
Ciudad Autónoma de Melilla 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat  
Diputació de Barcelona 
Museo Gaudí Casa Botines
Museu Agbar de les Aigües 
Museu d’Art de Cerdanyola
Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu  
Museu del Modernisme de Barcelona
Palau Baró de Quadras
Palau Güell 
Riga City Council    
Torre Bellesguard Antoni Gaudí  

hi CoL·LABoreN 
A4Músics. Espai d’estudis i serveis
educatius musicals
Agrupació Mestresses de Casa Barcelona
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Associació Amics del Ferrocarril-L’Hospitalet
Associació Catalana per la Integració
d’Homosexuals, Bisexuals i Transexuals 
Immigrants-ACATHI
Associació Cultural La Llanterna de Terrassa
Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, 
Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Associació de col·leccionistes
de plaques de cava
Associació d’Educació Ambiental Biosfera
Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, 
Transsexuals i Bisexuals (GAG)
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Basílica de la Sagrada Família
Casa Batlló
Casa de Cuenca
Casa Regional de Múrcia i Albacete 
Cases Singulars
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de 
Terrassa
Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner 
(CEDIM)
Clàssic Motor Club del Bages
Colònia Güell
Consol Oltra
Coordinadora de Geganters de Barcelona

Eix Comercial Fort Pienc 
Eix Comercial Sagrada Família
Fundació Catalunya-La Pedrera
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau
Garatge Terramar 
Gaudí Experiència
Gremi d’ empresaris carnissers i xarcuters
de Barcelona i provincia
Guàrdia Urbana
Hotel El Palace
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat
Josep Lluís Moya
La Pedrera
Llar Residència Roger de Llúria Fundació CPB 
Dr. Fàbregas
Llum i Color del 900
Manuel Villar Villar
Mossos d’Esquadra
Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i 
la Geltrú
Obra Social de la Fundació “La Caixa” 
(CAIXAFORUM i Palau Macaya)
Park Güell
Pavellons Güell
Pep Domènech
Recinte Modernista de Sant Pau
Reséau Art Nouveau Network 
UNAE Catalunya
Xarxa BCN Antirumors



        CoNCUrs iNstAGrAM FirA MoDerNistA 2018!
Participa en el concurs d’Instagram de la Fira Modernista 2018. Immortalitza el millor 
moment dels dies 1, 2 i 3 de juny i guanya un val de 50€ per a gastar en els comerços 
associats de Coreixample!
Penja la teva fotografia i afegeix el hashtag #FiraModernistaBCN2018
Ah, i no t’oblidis d’etiquetar @coreixample
organitza: Coreixample

Notes:
• La decoració dels carrers de la festa ha estat a càrrec d’Escola Sagrat Cor Diputació
  i Llar Residència Roger de Llúria Fundació CPB Dr. Fàbregas
• Els cartells dels escenaris han estat elaborats per Escola MDP Bailèn

CoNseLLs Per A UNA FestA CÍViCA i Per A tothoM
• Feu servir les papereres i els serveis sanitaris i mantingueu nets els carrers.
• A les activitats dinàmiques (rua de vehicles, rua gegantera i bicicletada) seguiu les 
instruccions de la Guàrdia Urbana i del personal degudament acreditat.
• Respecteu les zones de prohibició d’estacionament.
• Respecteu els horaris de descans de veïns i veïnes.

FeM UNA FestA LLiUre D’AGressioNs seXistes
Volem gaudir d’unes festes lliures de sexisme i masclisme. Per això, durant la Festa 
Major no es toleraran actituds, comportaments ni conductes sexistes.
Durant els actes de la Festa Major Jove trobareu un punt d’informació a l’Espai Veïnal 
per demanar informació o denunciar qualsevol agressió per motiu de gènere, identitat 
o orientació sexual.
La Dreta de l’Eixample diu NO és NO a les agressions masclistes!



Descarrega’t
el programa:

#FiraModernistaBCN2018
#FMDretaeixample2018


