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Programa de Festa Major
del 3 al 7 de juny
Fira Modernista
del 5 al 7 de juny

Activitat modernista
Activitat infantil

Benvolguts veïns i veïnes,
Aquesta edició de la Festa Major de la Dreta i la Fira Modernista serà
molt especial. Sense abraçades, sense concerts al carrer, sense el
plaer de passejar entre les parades modernistes, sense sopars de
germanor ni tasts gastronòmics enmig de l’asfalt. Tot el que ara trobem
tant a faltar haurà d’esperar per una propera edició. Ara és temps de
connectar-nos a través de les xarxes socials –més socials que mai– i
agrair la feina de les entitats que dia a dia intenten fer un barri i un
món millor. Ens han preparat una festa atípica, virtual, però amb tot
l’afecte i il·lusió de cada any. Una festa en la que els serveis i el comerç
de proximitat, molt colpejats per la pandèmia de la covid-19, prenen el
protagonisme, ja que totes les activitats es retransmetran i difondran
a través de les xarxes socials de Coreixample.
El programa consta d’una trentena d’activitats on line, sis de les quals
estan dedicades a Dolors Monserdà, escriptora, poetessa, narradora,
dramaturga, assagista i articulista. Una gran barcelonina amb una
producció cultural prolífica que avui dia és considerada una de les
primeres feministes catalanes.
Hem descobert que podem estar junts a kilòmetres de distància, hem
conegut els habitants dels edificis del costat i ens hem preocupat més
que mai del benestar dels nostres companys i companyes d’escala,
en especial dels més vulnerables i grans. Celebrem tots junts, només
distanciats físicament, que el barri és viu i lluita per tirar endavant.
Gaudim de la primera Festa Major virtual de la Dreta de l’Eixample!

Jordi Martí Grau
Regidor del Districte de l’Eixample

Les activitats s’emetran per primera vegada
als canals de CorEixample a l’horari que figura
al programa i quedaran guardades perquè les pugueu
veure en qualsevol moment.
En cas que es retransmetin per altres canals,
ho trobareu especificat al programa.
Seguiu aquest programa a @coreixample i a les xarxes
de les diferents entitats i serveis del barri, amb les etiquetes
#FiraModernistaBCN2020 i #FMDretaEixample2020.

ACTIVITATS PERMANENTS
La vida als patis i balcons
(Memòria d’una
primavera diferent)
CONCURS I PREMIS
A LES MILLORS IMATGES
Patis i balcons configuren la
nostra identitat com a barri, en
aquets temps són el testimoni
de l’expressió col·lectiva del
nostre anhel per transformar
la nostra preocupació en força
encoratjadora.
L’objectiu d’aquesta activitat és el
de recollir la memòria d’aquesta
primavera diferent i premiar les
imatges que més originalment
l’expressin. Veïns i veïnes podran
participar-hi en dues categories:
fotografia i vídeo. Hi haurà dos
premis per a cada categoría que
consistiran en un val de 100 € per
utilitzar en els comerços adherits
a CorEixample.
Consulteu les bases a
www.avvdretaeixample.cat
Envieu la vostra foto o vídeo entre
l’11 i el 31 de maig a:
concurspatisibalcons@gmail.com
Envieu les vostres obres
i participeu!
Organitzen: Associació de Veïns
i Veïnes de la Dreta de l’Eixample
i Casal de Joves La Dreixa
Col·laboren: Entitats Comissió Festa
Major Dreta de l’Eixample
i Fira Modernista 2020

Obrim el teló.
Balla pel taller Masriera
Descobrirem el Taller Masriera
de la mà del Grup d’Arquitectes
de l’Eixample.
Volem, junts, configurar un
calidoscopi gegant, que de
moment es podrà veure a les
xarxes, per projectar-lo més
endavant, en forma de mapping
a les façanes del Taller Masriera.
Les imatges traçaran un viatge
des de la història d’aquest temple
d’estil neoclassicista a com
ens imaginem el futur del Taller
Masriera.
https://www.arquitectes.cat/ca/
system/files/users/127/festaarquitectura_eixample.pdf  
Us convidem a configurar aquest
calidoscopi a través d’un ball
individual lliure i/o el que ens
proposa l’arquitecte i ballarí Toni
Mira al final del recorregut virtual.
Haureu de gravar el vostre ball
amb el mòbil i enviar-lo per correu
electrònic a l’adreça:
femarquitectura@coac.net
Enviament de vídeos del
15 de maig al 3 de juny
Organitza: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’Eixample
Col·laboren: Plataforma Masriera
i Grup d’Arquitectes de l’Eixample
COAC
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Atenció virtual i gratuïta en línia per a persones
que necessiten ajuda de psicòlegs i entrenadors
professionals per afrontar la situació de canvi actual
A càrrec de l’Institut Gomà
A partir del 15 de maig i durant la Festa Major, però si cal pel veïnat del
barri, es pot perllongar fins que acabin l’estat d’alarma i confinament.
Inici i final del servei: a convenir entre el professional i la persona atesa.
Hi podeu contactar a av. Diagonal, 359, Barcelona 08037		
Telèfon: 932082794			
Correu electrònic: institut@institutgoma.com
Web: institutgoma.com
Persona de contacte: Pepi Galvan

31 de maig, de 19.30 a 22 h
ESCALFANT MOTORS PER A LA FESTA MAJOR
El CONCERT VEINAL & THE TUTSIES, al pati d’illa,
animarà la vesprada i encoratjarà el nostre barri.
Organitza: Veïns i Veïnes pati d’illa Gran via/Girona/Diputació/Bruc
Col·laboren: The Tutsies, Coreixample i Associació de veïns i veïnes
Dreta de l’Eixample
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PROGRAMA D’ACTIVITATS
Dimecres 3 de juny
17 h

19 h (emissió en directe)

Concert d’alumnes
i professorat de l’escola
A4Músics

Pregó de Festa Major (*)

Organitza: A4Músics. Espai d’estudis
i serveis educatius musicals
Col·labora: Associació de Veïns
i Amics del Passeig de Sant Joan

18 h
(emissió en directe a l’Instagram
@bibliotequesbcn_acasa)

“L’Aventura de conèixer.
T’interessa. El feminisme
de Dolors Monserdà”
A càrrec de M. Àngels Cabré Castells, directora de l’Observatori
Cultural de Gènere.
A Dolors Monserdà (1845-1919) li
correspon l’honor d’haver posat la
primera pedra de la literatura professional en clau femenina –amb
permís de Víctor Català–, però
també la d’haver estat una de les
activistes socials més rellevants
de començaments del segle XX.
Amb la seva novel·la La fabricanta
va retratar una dona empoderada
i amb iniciatives com el Patronat
de les Obreres de l’Agulla va ajudar
a empoderar moltes altres. Encara
que conservadora, és considerada
una pionera del feminisme.
Organitza: Biblioteca Sofia Barat

A càrrec de la Dra. Sílvia Zamora,
veïna del barri i metgessa de
família del CAP Roger de Flor
Organitza: Districte de l’Eixample
Col·laboren: CorEixample, Associació
de Veïns i Veïnes Dreta de l’Eixample,
Associació de Veïns i Amics del
Passeig de Sant Joan, Casal de Joves
La Dreixa i Mercat de la Concepció
* Acte amb interpretació
a la llengua de signes

20 h
Cinemes Girona 10 anys
Documental Remedios Varo:
tan imprescindible como invisible,
de Toni Espinosa, director i
responsable dels Cinemes Girona
En el seu desè aniversari, els
cinemes del barri s’afegeixen
a la Festa Major amb
aquest documental sobre la
extraordinària i poc coneguda
pintora nascuda a Catalunya
i morta a Mèxic.
Organitza: Cinemes Girona
Col·labora: Associació de Veïns
i Amics del Passeig de Sant Joan
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Dijous 4 de juny
11.30 h

17 h

Taller “Automassatge tuina,
massatge terapèutic de la
medicina xinesa”

Exposició virtual “A festes
em convides! Celebracions
populars als carrers de
l’Eixample”

El massatge tuina és molt efectiu
per alleujar el dolor, relaxar i
activar la circulació d’energia
i sang. En aquest taller aprendràs
a fer una rutina d’automassatge
per millorar el teu estat general
i calmar la teva ment.
Organitza: Meridians - Consulta
de Acupuntura, Medicina China
y Osteopatía
Col·labora: CorEixample

12 h
Xerrada “Com trobar la felicitat
en temps del coronavirus”
A càrrec d’Hermínia Gomà
Organitza: Institut Gomà. Centre
de referència en el camp de
la psicoteràpia, l’entrenament
i la formació professional i per
a empreses, fundat l’any 2001.

16 h
(emissió en directe)

Ruta virtual “Al barri, les vides
al centre”

Organitza: Aula Ambiental Sagrada
Família
Col·labora: Colectivo Punto6 Mujeres
y Urbanismo
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Barcelona és un espai físic,
social i cultural que s’ha anat
teixint històricament a través
del batec humà viscut als seus
carrers i places. Esdeveniments
multitudinaris, festes i processons
religioses han anat construint una
identitat pròpia a peu de carrer.
Vídeo que recull l’exposició
produïda en el marc del projecte
Finestres de la Memòria.
Organitza: La Casa Elizalde

Dijous 4 de juny
18 h

19 h

(emissió en directe a
https://meet.jit.si/XERRADAPASSEIGDEGRACIARafaBurgos)

a l’Instagram @rutamodernisme

“L’aventura de conèixer.
T’interessa. Els amos del
passeig de Gràcia: Una
radiografia del poder”

A càrrec de Carme Mas, filòloga
i de Marta Pessarrodona,
comissària de l’Any Dolors
Monserdà.
Organitza: Institut Municipal
del Paisatge Urbà
Col·labora: Any Dolors Monserdà

A càrrec de Rafa Burgos Santero,
autor del llibre homònim.
L’avinguda més burgesa de Barcelona és una bona excusa per
explicar la història de la ciutat
dels últims segles. Si bé en coneixem el patrimoni arquitectònic
(o la història d’alguns il·lustres
cognoms que hi van viure), resulta, en canvi, més difícil saber qui
controla el passeig en l’actualitat.
Fons d’inversió internacional,
hotels i botigues de luxe, societats immobiliàries o capital català
en són només alguns exemples.
Mirarem de treure’n l’entrellat tot
combinant el vessant històric,
arquitectònic i, per descomptat
l’econòmic.
Organitza: Biblioteca Sofia Barat

Xerrada “La modernitat de
Dolors Monserdà”

20.30 h
(emissió en directe)
Salut, emocions i moviment.
Pregunta a la teva quiropràctica.
Instagram Live obert on pots
preguntar allò que vulguis.
Organitza: Withanna Quiropràctica
Col·labora: Coreixample
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Divendres 5 de juny
10 h

MCN (Mindfulness i Coaching
per al Naixement)
A càrrec de Yolanda Artero,
psicòloga coach (col·legiada
núm. 6630).
La sessió constarà de tres parts.
Primer es farà una presentació
i explicació del programa MCN:
Definició, els 4 pilars, model
de coaching, protocol i a qui va
adreçat. A continuació, meditació
mindfulness per a l’embarassada
i, per finalitzar, joc de cartes MCN.
Organitza: Yolanda Artero (Escola
ConCiencia)
Col·labora: CorEixample

11.30 h
Xerrada “Infertilitat femenina
i el seu abordatge amb
medicina xinesa i acupuntura”
A càrrec de Cindy Méndez, especialista en ginecologia i fertilitat
amb medicina xinesa.
Coneixerem en què consisteix i
com pot ajudar aquest tractament
per aconseguir un embaràs de
forma natural o mitjançant tècniques de reproducció assistida de
manera que culmini amb el naixement del nadó.
Organitza: Meridians - Consulta
de Acupuntura, Medicina China y
Osteopatía
Col·labora: CorEixample
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12 h
Reportatge “Llocs curiosos
de Barcelona que has visitat
sense saber-ho”
En llengua de signes.
Hi trobareu, entre d’altres,
la Biblioteca Pública Arús.
Organitza: Biblioteca Pública Arús

15 h
(emissió en directe)

Taller virtual d’empoderament
ecofeminista
Organitza: Casal de Joves La Dreixa
Col·labora: Associació de Veïns i
Veïnes Dreta de l’Eixample

16 h
Fem ciència en confinament
Alumnes del Sagrat Cor Diputació
realitzen i expliquen experiments
que es poden fer a casa amb el
material que habitualment tenim.
Organitza: Sagrat Cor Diputació
Col·labora: CorEixample

17 h
(emissió en directe a l’Instagram
@bibliotequesbcn_acasa)

Lletra petita. Espectacle
d’animació “Somriu”
A càrrec de Santi Rovira,
contacontes, narrador i actor.
Un rei molt seriós, un poble que
no pot riure ni cantar ni ballar, un
trobador carregat amb un sac de
somriures…

Divendres 5 de juny
Com acabarà tot plegat?
Un espectacle d’animació amb
cançons, danses i jocs dansats
emmarcat en una història plena
de màgia i fantasia.
Activitat per al públic familiar
Organitza: Biblioteca Sofia Barat

18 h
Xerrada
“Minerals de protecció”
A càrrec de Beatrice Sala.
Coneixerem les propietats energètiques i com fer servir els minerals
especialment indicats per sentir-nos més protegits, més segurs
i equilibrats, tant a nivell personal
com en els nostres hàbitats (domicili, oficina, etc.).
Organitza: Litosphera
Col·labora: Beatrice Sala
i CorEixample

19 h
a l’Instagram @rutamodernisme

Entrevista a la comissària de
l’Any Dolors Monserdà
Lluís Bosch, cap de la Ruta
del Modernisme de Barcelona,
entrevista a Marta Pessarrodona, comissària de l’Any Dolors
Monserdà, sobre la vida i l’obra
d’aquesta escriptora i feminista
a qui està dedicada la Fira
Modernista Virtual 2020.
Organitza: Institut Municipal
del Paisatge Urbà
Col·labora: Any Dolors Monserdà

20 h
“He nascut per reivindicar”
Lectura dramatitzada de diferents
textos emblemàtics de la Dolors
Monserdà.
A càrrec del Grup Descabelladas,
i la col·laboració de les actrius
Carme Callol, Núria Badia i Sílvia
de la Rosa. L’acompanyament
musical serà a càrrec de la jove
pianista Andrea Sánchez que
interpretarà peces noucentistes.
Organitza: Associació Descabelladas
Col·labora: Institut Municipal del
Paisatge Urbà

21 h
Visita virtual a La Casa de
Madrid de Barcelona i concert
de l’Orquestra Laud’Ars.
Associacionisme en temps de
confinament, reportatge de les
associacions de cases regionals.
Seguidament, Joan Celma, director
de la Coral de la Casa de Madrid
presentarà l’actuació de l’Orquestra Laud’Ars, sota la direcció de
Manuel Gómez Llorente. Vídeos
gravats durant el confinament.
Organitza: Associació Casa de
Madrid a Barcelona
Col·laboren: Coral de La Casa de
Madrid i Orquesta Laud’Ars

22 h (emissió en directe)
Concert Jove virtual

Organitza: Casal de Joves La Dreixa
Col·labora: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’Eixample
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Dissabte 6 de juny
9.30 h

12 h

“Gestió emocional
Postconfinament”

Concert de final de curs
de l’alumnat del Passatge

A càrrec de Yolanda Artero, psicòloga coach (col·legiada 6630).
Coneixerem com abordar el
nivell emocional com a garantia
de salut, gestionar i regular les
emocions despertades en el
procés de confinament (tristesa,
ràbia, patiment, impotència,
culpabilitat o soledat) i alguns
o consells emocionals per actuar
amb agilitat i prevenció.
Organitza: Yolanda Artero
(Escola ConCiencia)
Col·labora: CorEixample

Actuacions online gravades des
de casa durant el confinament.
Organitza: Centre d’Estudis Musicals
Passatge

13 h
Classe oberta d’iniciació
a la dansa del ventre

Organitza: Acadèmia de Dansa Alina
Babayan
Col·labora: CorEixample

14.30 h
(emissió en directe)

L’apassionant món del caviar

10.30 h
a l’Instagram @rutamodernisme

Estrofa de “L’ametller florit”
de Dolors Monserdà a la Casa
Amatller.
Presentació del poema de Dolors
Monserdà de la façana de la Casa
Amatller.
Organitza: Casa Museu Amatller
Col·labora: Institut Municipal del
Paisatge Urbà

11 h (emissió en directe)
Taller virtual d’antirepressió

Organitza: Casal de Joves La Dreixa
Col·labora: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’Eixample
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Petita demostració del caviar
i altres ous de peixos: origen,
classificació i tast.
Organitza: Colmado Murria
Col·labora: CorEixample

15 h
Presentació del projecte
A les escoles s’ensenya a
valorar els jardins urbans
i publicació dels nois i noies
premiats del Concurs de
fotografia i redacció.
Coneixerem en què consisteix
aquesta activitat, la seva història
i trajectòria al barri. Seguidament
es mostraran les fotos premiades
i els seus accèssits amb els noms
dels nois i noies guardonats i les
escoles a les que pertanyen i una

Dissabte 6 de juny
mostra del llibret -que es publicarà
i distribuirà quan sigui possible- on
es recullen les redaccions premiades amb els títols, alumnes autors i
autores, nivell, professor/a i escola.
Les redaccions premiades les
podreu trobar al següent enllaç:
https://avvaapsj.blogspot.
com/2020/05/18e-concursde-redaccio.html
Organitza: Associació de Veïns
i Amics del Passeig de Sant Joan

16 h
Obrim el teló. Balla pel taller
Masriera
Estrena del vídeo amb el
calidoscopi dels balls fets pels
veïns i veïnes.
Informeu-vos de com participar i
enviar el vostre ball a la pàgina 5.
Organitza: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’Eixample
Col·laboren: Plataforma Masriera
i Grup d’Arquitectes de l’Eixample
COAC

16.15 h
(emissió en directe)

Concurs de La Dreixa
Una tarda per fer el joc o concurs
que hagueu escollit a través d’una
enquesta que es farà per les
xarxes socials del Casal de Joves
La Dreixa.
Organitza: Casal de Joves La Dreixa
Col·labora: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’Eixample

18 h

Xerrada “Lectura de cristalls”

A càrrec de Beatrice Sala
Antic art xamànic i eficaç eina
terapèutica que ens ajuda a
desenvolupar un coneixement
més íntim i profund de nosaltres
mateixos i a prendre consciència, tant dels obstacles que ens
impedeixen avançar en la vida i
evolucionar com a éssers humans
i espirituals, com de les nostres
capacitats i els nostres talents.
Organitza: Litosphera
Col·labora: Beatrice Sala
i CorEixample

19 h

Xerrada
“Conèixer-se un mateix”

A càrrec de Mn. Joan Bladé
Xerrada virtual entorn les preguntes que la pròpia existència
planteja a tot ésser humà i de les
quals no pot escapar per la simple
raó que ell mateix existeix com a
pregunta oberta.
Ahir com avui, enmig de les vicissituds de la història i la immensitat
del cosmos, ens distingim precisament per ser persones capaces de
“conèixer-se a nosaltres mateixes”.
Què ens diu la figura de Jesucrist
avui, a nosaltres?
Organitza: Basílica de la Puríssima
Concepció
Col·labora: Coreixample
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Dissabte 6 de juny

Diumenge 7 de juny

20 h

10 h

Projecció del vídeo “20 anys
mostra d’art jove Escolàpies
Llúria: pintura, fotografia,
dansa i teatre”

“Coaching Comercial:
Oportunitats versus amenaces
en el postconfinament”

Què és la Mostra d’Art Jove?
Exposició de pintura a comerços
de CorEixample. Exposició de
fotografia i espectacle de dansa a
La Casa Elizalde i obres de teatre.
A càrrec d’alumnes del batxillerat
d’arts plàstiques, disseny i imatge,
i arts escèniques i dansa.
Organitza: Escolàpies-Llúria
Col·laboren: CorEixample i La Casa
Elizalde

22 h
(emissió en directe)

Concert Jove virtual

Organitza: Casal de Joves La Dreixa
Col·labora: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’Eixample
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A càrrec de Yolanda Artero, psicòloga coach (col·legiada 6630).
La situació actual et convida a
créixer, a desenvolupar la creativitat, a innovar com a professional
i com a líder del teu equip humà.
Què estàs disposat a fer i què no
vols fer de cap de les maneres?
Una sèrie de reflexions, tècniques
i anàlisis de la situació actual que
la convertiran en una oportunitat.
Organitza: Yolanda Artero (Escola
ConCiencia)
Col·labora: CorEixample

11 h

(emissió en directe)

Taller virtual de cuina

Organitza: Casal de Joves La Dreixa
Col·labora: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’Eixample

Diumenge 7 de juny
12.15 h
a l’Instagram
@cementirisbarcelona

Vídeo “La casa eterna de
Dolors Monserdà”
Dolors Monserdà va ser enterrada a una sepultura molt especial,
obra del reconegut arquitecte
Josep Puig i Cadafalch. T’explicarem tots els detalls d’una obra
considerada patrimoni de la ciutat
i que ha esdevingut una parada
obligada de la ruta històrica i artística del cementiri de Montjuïc.
Organitza: Cementiris de
Barcelona, S.A.
Col·labora: Institut Municipal
del Paisatge Urbà

12.30 h
Xerrada “Conèixer les bases
de la medicina xinesa”
La medicina xinesa està basada en la teoria del yin-yang, la
teoria dels 5 elements i la teoria
dels tres tresors, entre d’altres.
Aquests conceptes proporcionen
un marc per entendre com funciona l’organisme i com emmalalteix.
La seva comprensió permet detectar maneres per millorar el nostre
estat de salut físic i emocional.
Organitza: Meridians - Consulta
de Acupuntura, Medicina China
y Osteopatía
Col·labora: CorEixample

17 h

(emissió en directe)

Tarda amb l’agrupament
escolta Champagnat
Els nois i noies del Champagnat
us explicaran tot el que fan al seu
agrupament i us convidaran a una
sessió de zumba. En finalitzar els
hi podreu fer totes les preguntes
i comentaris que vulgueu.
Organitza: Agrupament Escolta
Champagnat

19.30 h
La vida als patis i balcons
(Memòria d’una primavera
diferent)
Concurs i premis a les millors
imatges.
Videomuntatge recull dels treballs
presentats i publicació de les
obres guanyadores
Informació per participar al
concurs a la pág.
Organitza: Associació de Veïns
i Veïnes Dreta de l’Eixample
Col·laboren: Entitats Comissió
Festa Major Dreta de l’Eixample
i Fira Modernista 2020

20 h
Concert virtual de Los Vecinos
Organitza: Los vecinos
Col·labora: CorEixample
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Ara més que mai,
fem costat al
comerç de proximitat!

ORGANITZEN
- A4Músics. Espai d’estudis i serveis
educatius musicals
- Acadèmia de dansa Alina Babayan
(Roger de Llúria, 119)
- Ajuntament de Barcelona
- Associació Casa de Madrid
a Barcelona
- Associació de Comerciants
i Professionals CorEixample
- Associació de Veïns i Amics del
Passeig de Sant Joan
- Associació de Veïns i Veïnes
Dreta de l’Eixample
- Associació Descabelladas
- Aula Ambiental de la
Sagrada Família
- Basílica de la Puríssima Concepció
(Aragó, 299)
- Biblioteca Pública Arús
- Biblioteca Sofia Barat
- CAP Roger de Flor
- Casal de Joves La Dreixa
- Centre Cultural La Casa Elizalde

- Centre d’Estudis Musicals
Passatge
- Cinemes Girona
- Colmado Murria (Roger de Llúria, 85)
- Districte de l’Eixample
- Escola Sagrat Cor – Diputació
(Diputació, 326)
- Escolàpies-Llúria (Aragó, 302)
- Institut Municipal del Paisatge
Urbà i la Qualitat de Vida
- Institut Gomà
- Litosphera (Girona, 29)
- Los Vecinos
- Mercat de La Concepció
- Meridians - Consulta de
Acupuntura, Medicina China
y Osteopatía (Bailén, 63, local 1)
- Veïns i Veïnes pati d’illa Gran Via/
Girona/Diputació/Bruc
- Withanna Quiropràctica (Bailén, 174)
- Yolanda Artero (Escola ConCiencia)
(Consell de Cent, 314, 6è 1a)

INSTITUCIONS MODERNISTES
D’ARREU D’EUROPA
- Casa Museu Amatller
- Cementiris de Barcelona, S.A.

- Diputació de Barcelona
- Ruta del Modernisme de Barcelona

HI COL·LABOREN
- Any Dolors Monserdà
- Beatrice Sala
- Colectivo Punto6 Mujeres
y Urbanismo
- Coral de La Casa de Madrid

- Grup d’Arquitectes de
l’Eixample COAC
- Orquestra Laud’Ars
- Plataforma Masriera
- The Tutsies

#FiraModernistaBCN2020
#FMDretaEixample2020

ENTITATS I SERVEIS
Dreta de l’Eixample

