Programa d’activitats culturals
(del 24 al 30 de maig)

Fira Modernista
(del 24 al 30 de maig)

Seguiu aquest programa a www.firamodernistadebarcelona.cat i a les
xarxes de les diferents entitats i serveis del barri, amb les etiquetes
#FiraModernistaBCN2021 i #ActivitatsDreta2021
Les activitats presencials estan adaptades a la normativa vigent i
s’apliquen les mesures de control d’espais, d’assistència
i desinfecció establerts per les autoritats sanitàries.
És obligatori fer la inscripció prèvia així
com l’ús correcte de la mascareta en tots els espais.

Activitat modernista
Activitat infantil
Activitat modernista i infantil

Més d’un any després d’una pandèmia que ha capgirat la forma de relacionar-nos,
aquesta primavera ja podem dir que la vida torna poc a poc a la normalitat. L’activitat
cultural comença a agafar embranzida i a trepitjar el carrer. A l’Eixample recobrem la
tradicional Fira Modernista i les entitats de la Dreta de l’Eixample posen en marxa un cicle
d’activitats culturals, dues grans fites en una, que posen en valor el patrimoni històric i
arquitectònic del cor del districte.
Serà un Cicle d’Activitats Culturals i una Fira Modernista en un format reduït, complint
els criteris sanitaris del Procicat i amb un aforament limitat. Els actes de carrer del Cicle
d’Activitats Culturals de la Dreta se celebraran en un recinte tancat, a la cruïlla dels carrers
Girona i Consell de Cent, i en els jardins Agustí Centelles, darrera de la Casa Macaya. En
aquests punts hi haurà control d’entrada, ja que per cada activitat caldrà fer inscripció
prèvia per regular l’aforament i garantir les mesures de seguretat.
La Fira Modernista, que en aquesta edició homenatja al poeta, dissenyador, pintor i
bibliòfil Alexandre de Riquer, se celebrarà virtualment a través de la web que han estrenat
aquesta primavera. Entre tots els actes vull fer una especial menció a l’entrega de premis
dels I Jocs Florals de la Fira Modernista de Barcelona, un nou certamen literari al nostre
districte, bressol de molts escriptors i escriptores barcelonins.
Vull agrair a les entitats i serveis de la Dreta de l’Eixample la complicada tasca de
coordinació d’aquests dies de celebració col·lectiva, en especial a l’AAVV de la Dreta i el
Casal de Joves La Dreixa, que han coordinat totes les activitats culturals que es portaran
a terme al Recinte.
Us animo un any més a gaudir de la Fira i de les activitats culturals, virtualment o al carrer,
al costat dels nostres veïns i veïnes, entitats de barri i comerciants.

Jordi Martí Grau
Regidor del Districte
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PROGRAMA D’ACTIVITATS PRESENCIALS
Activitat presencial i gratuïta
Inscripcions: 93 231 77 67 o
b.barcelona.sb@diba.cat

BIBLIOTECA SOFIA BARAT
(C. Girona, 64)
Dimarts 25 de maig
A les 18 h

Divendres 28 de maig
D’11 a 12.30 h

L’Aventura de llegir. Parlem amb
Berta Jardí
A càrrec de Victòria Bermejo, escriptora
Victòria Bermejo conversarà amb
l’escriptora Berta Jardí sobre la seva
novel·la “Saber Estar”.
Berta Jardí narra un dia en la vida de
la senyora Mascort, un viatge pel seu
present i el seu passat, mentre camina
pels carrers de la Dreta de l’Eixample, que
esdevé un retrat perfecte de la Barcelona
d’avui. Una novel·la amb Barcelona com a
escenari i protagonista, des de l’Eixample
més burgés als barris populars. Un retrat
de la ciutat d’ahir i una reflexió de com
és avui.
Aforament limitat. Inscripcions per ordre
d’arribada.
Organitza: Biblioteca Sofia Barat
Col·labora: Editorial Univers

L’Aventura de conèixer. Itineraris per
Barcelona. Quan en deien Can Fanga
A càrrec de Núria Pujol, historiadora i guia
Oficial de Turisme de Barcelona.
Ruta per explicar les primeres cases del
barri de l’Eixample, les dificultats que van
patir els primers habitants, anomenats
“proto-màrtirs”, i les crítiques constants al
Pla d’Ildefons Cerdà. Una passejada per
la Dreta de l’Eixample on coneixerem les
històries d’aquelles famílies burgeses que
van deixar la Ciutat Vella buscant un lloc
millor de representativitat social.
Inici: Biblioteca Sofia Barat
Final: Casp -Pau Claris
Inscripció prèvia a: www.bit.ly/2RyDYbZ
Organitza: Biblioteca Sofia Barat
Dissabte 29 de maig
De 17 a 18 h

Dimecres 26 de maig
De 18 a 19.30 h
(al pati interior d’illa)

Els planetes curiosos
Un espectacle de ciència amb
experiments vinculats al canvi climàtic.
inscripcions a www.aulambiental.org i
info@aulambiental.org
Organitza: Aula Ambiental de la
Sagrada Família

Eixamplem Lectures. Un abans i un
després
Una experiència sensorial i íntima per a
petits grups que realitzaran una passejada
per descobrir “els abans i després” dels
nostres records i experiències.
A càrrec de Teatre Cafuné
Adreçat a públic adult i famílies amb
menors a partir de 12 anys
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LA CASA ELIZALDE
(C. València, 302)

Urbà i Coreixample
Col·labora: La Casa Elizalde

Dimarts 25 de maig
A les 18 h

Dimecres 26 de maig
A les 19 h
Lliurament de premis “9a. edició
Protagonistes del Demà”
8 escoles de l’eixample participen amb
alumnes de 2n batxillerat en aquest
projecte. Entre els alumnes amb bon
expedient, que participen activament en
accions solidaries i que mostren empenta
per desenvolupar projectes personals o
col·lectius es donen 7 beques de 1.000€
per continuar els estudis superiors i 8
beques de 100€ per material escolar.
En cas de pluja l’acte es traslladarà a l’IES
Balmes (c. Pau Claris, 121)
Inscripcions a
protagonistes@rotaryeixample.org
Organitzen: Rotary Club Barcelona
Eixample i Coreixample

Lliurament de premis dels “I Jocs
Florals de la Fira Modernista”
Lloc: Sala d’actes. Reserves a
www.firamodernistadebarcelona.cat
La sessió serà retransmesa en directe i es
podrà veure en diferit a l’enllaç del canal
de YouTube de la Ruta del Modernisme
www.youtube.com/
rutadelmodernismedebarcelona i
www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitzen: Coreixample, Institut
Municipal del Paisatge Urbà i les
Escoles Escolàpies Llúria, MDP Bailèn i
Sagrat Cor - Diputació.
Col·laboren: Casa del Llibre i
Papereria Canut

Dijous 27 i divendres 28 de maig
De 17 a 20.30 h

A les 19 h
(presencial i en línia)

Taller pinta com
Alexandre de Riquer
Els infants podran pintar cartells d’aquest
artista modernista.

Presentació de la Fira
Modernista 2021 i xerrada
“Alexandre de Riquer, un modern al
segle XXI”
A càrrec de Teresa Costa-Gramunt,
comissària de l’Any Alexandre de Riquer.
Lloc: La Casa Elizalde (c. València, 302)
Inscripcions a www.casaelizalde.com
A Canal Youtube de la Ruta del
Modernisme
www.youtube.com/
rutadelmodernismedebarcelona i a
www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Institut Municipal del Paisatge

Tallers cada 30minuts (últim taller a
les 20 h)
Pati de la Casa Elizalde
Reserves a
www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Institut Municipal del
Paisatge Urbà
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Divendres 28 de maig
De 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h

ESPAI D’ENTITATS DRETA EIXAMPLE
(cruïlla c. Girona amb c. Consell de Cent)

La Fotògrafa Minutera
Descobreix amb Kati Riquelme com
eren les fotografies de carrer d’abans,
amb una autèntica fotògrafa minutera:
fotografies analògiques, revelades...
en un instant!
Inscripcions a finestres@casaelizalde.com
Organitza: La Casa Elizalde - Finestres de
la memòria

Tots els actes que es fan en aquest
recinte compten amb la coordinació i
col·laboració del Casal de Joves La Dreixa
i l’Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta
de l’Eixample.
Divendres 28 de maig
De les 17 a les 19.30 h
Concert de les Big Bands de L’Escola
de la Concepció
Una gran explosió de riures i de música va
esclatar i va començar a expandirse. Així va començar el món i així volem
que comenci el cicle d’activitats culturals
de la Dreta!
Inscripcions a www.ja.cat/ActDE
Organitzen: Escola de la Concepció i
Associació de veïns i veïnes de la Dreta
de l’Eixample

COMERÇOS DEL BARRI
Divendres 28 i dissabte 29 de maig
El comerç al carrer de la Fira
Modernista
Els establiments de Coreixample us
esperen al davant de les seves botigues
per celebrar la Fira Modernista!
Consulta els comerços participants a:
www.coreixample.com i a
www.firamodernistadebarcelona.cat

De 20 a 23 h
Bingo musical i actuació del grup
Alérgicas al Polen
Inscripcions a @cjovesladreixa
Organitza: Casal de Joves La Dreixa

BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS
(passeig de Sant Joan, 26)
Divendres 28 de maig
D’11 h a 14.30 h

Dissabte 29 de maig
A les 10 h

Jornada de portes obertes a la
Biblioteca Pública Arús
Si encara no coneixeu la Biblioteca
Pública Arús, aprofiteu aquest dia per a
passejar per sales que normalment resten
tancades al públic i visitar l’exposició
“Quan els cromos anaven amb la xocolata:
la dolça història d’un art col·leccionable”,
una exposició per a llepar-se els dits!
Organitza: Biblioteca Pública Arús

Concert de les Big Bands de l’Institut
Balmes
Inscripcions a www.ja.cat/ActDE
Organitza: Institut Balmes
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D’11 a 13 h

De 13.30 a 15.30 h

Lletra petita. Taller de descoberta.
Vine i participa a la “5a edició del
Llibre gegant de contes 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.
Il·lustradors/es convidats/des:
Roser Calafell, Rosa M. Curto,
Raquel Gu, Lluís Masachs, Òscar Sardà,
Sebastià Serra, Carme Solé Vendrell i Subi
Inscripció prèvia a: www.bit.ly/2RyDYbZ
Organitzen: Biblioteca Sofia Barat,
Llibreria Laie i Caixa d’Eines

Concert
Actuacions musicals de Les Clares +
Mateólika
Inscripcions a @cjovesladreixa
Organitza: Casal de Joves La Dreixa
De 16.30 a 17.30 h
Ballada dels Gegants de
La Pedrera
Inscripcions a
www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Amics i Amigues dels Gegants
de La Pedrera

D’11.30 a 13 h

De 18 a 19 h

Hem guanyat el Taller Masriera
per al barri, i ara què?
Amb gresca i alegria, una bona colla
d’animació ens donarà a conèixer l’edifici
i recollirà la veu del veïnatge sobre el seu
futur a través d’una enquesta popular.
Inscripcions a www.ja.cat/ActDE
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes
de la Dreta de l’Eixample
Col·labora: Plataforma Masriera

Concert de sardanes amb acordió
diatònic
Espectacle de petit format que barreja text
(història de la sardana), poesia i música.
Adequat per a tots els públics.
Inscripcions a www.ja.cat/actDEO
Organitza: Òmnium Eixample
De 19.30 a 23 h
Concerts
Actuació de Lírica de Trobadors +
Las Pibas
Inscripcions a @cjovesladreixa Organitza:
Casal de Joves La Dreixa

D’11 a 13 h
Taller de pintura làmines
de gegants
Inscripcions a
www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Associació d’Amics i Amigues
dels Gegants de La Pedrera
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BASÍLICA DE LA PURÍSSIMA
CONCEPCIÓ

JARDINS D’AGUSTÍ CENTELLES
(c. Roger de Flor, 191)

(c. Aragó, 299)

Dissabte 29
D’11 a 13 h

Dissabte 29
A les 10 h

Concert de l’alumnat de l’Escola de
Música A4musics
Inscripcions a: aavvpsj@gmail.com
Organitza: Associació d’Amics i Veïns
del Passeig Sant Joan
Col·laboren: Escola de Música A4 i
Casa Macaya

Visita guiada i comentada per la
basílica i el claustre.
Inscripcions a
www.parroquiaconcepciobcn.org/
reservafm
De 18 a 18.45 h

De 18 a 20 h

Missa en honor de Santa Maria de
l’Eixample, celebrada pel senyor
rector de la basílica

Ballem swing!
Ballada amb classe per a conèixer el
món del swing.
Inscripcions a: jana@swingmaniacs.com
Organitza: Associació d’Amics i Veïns del
Passeig Sant Joan
Col·labora: Swingmaniac’s

A les 19 h
Concert solidari en benefici de l’Obra
Social Sant Joan de Déu
Músiques pel cicle d’activitats culturals
de la Dreta amb Carles Raya, trompeta, i
Lorién Santana, orgue.
Inscripcions a
www.parroquiaconcepciobcn.org/
reservafm

Diumenge 30 de maig
D’11 a 13 h
Ballem swing!
Ballada amb classe per a conèixer
el món del swing
Lloc: Jardins d’Agustí Centelles (c. Roger
de Flor, 191)
Inscripcions a: jana@swingmaniacs.com
Organitza: Associació d’Amics i Veïns del
Passeig Sant Joan
Col·labora: Swingmaniac’s
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ACTIVITATS PERMANENTS
(presencials i en línia)

2a edició Concurs de fotografia
“La vida als carrers”
Si en l’edició de l’any passat vam recollir
la memòria de la primavera diferent
que ens va tocar viure, en aquesta segona
edició volem premiar les imatges
que més originalment expressin l’anhel
de vida als carrers. Les 4 imatges
guanyadores obtindran un val de 100 €
destinat a utilitzar-lo als comerços
adherits a Coreixample.

Del 23 d’abril al 6 de juny
Mostra d’Art Jove Escolàpies Llúria
Exposició d’estudiants de batxillerat
artístic d’Escolàpies Llúria als comerços
de Coreixample
Lloc: veure mapa i comerços a
www.firamodernistadebarcelona.cat i al
díptic www.escolapieslluria.org/
xxi-mostra-dart-jove-escolapies-lluria/
Organitza: Escolàpies Llúria i Coreixample

Podeu consultar les bases a:
www.ja.cat/avdeconcurs

Del 25 al 29 de maig

Podeu enviar les fotografies fins el
25 de maig al correu
avvdeconcursfoto@gmail.com

Ruta pels comerços del barri
Coreixample us proposa unes rutes
experiencials pels establiments del
territori on descobriràs històries increïbles
explicades per uns aventurers molt
especials: els comerciants.
Hi ha 5 rutes per triar, cada dia de la
setmana en tens una de diferent!
Consulta horaris i participants i
inscriu-t’hi a www.ja.cat/ActDE
Organitza: Coreixample

El lliurament de premis es farà el 29 de
maig a l’Espai d’Entitats Dreta Eixample
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes
de la Dreta de l’Eixample
Del 17 de maig al 5 de juny
Àlbum de cromos “Fira
Modernista Virtual de Barcelona”
Trobareu l’àlbum i els cromos als
comerços seleccionats de Coreixample.
Consulta llocs i adreces a
www.firamodernistadebarcelona.cat
A qui el completi li regalarem el de
l’any passat.
Disponibles fins esgotar existències.
Organitzen: Institut Municipal del Paisatge
Urbà i Coreixample

Del 24 al 30 de maig (en línia)
Els edificis modernistes ens
obren les portes
Entitats modernistes ens mostren el
seus interiors i les seves activitats en
diferents vídeos. Visita el seu patrimoni
sense sortir de casa a www.youtube.com/
rutadelmodernismedebarcelona
i a www.firamodernistadebarcelona.cat
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Organitza: Institut Municipal del
Paisatge Urbà
Col·laboren: CaixaForum, Casa Vicens,
Centre d’Estudis Lluís Domènech i
Montaner, Gaudí Experiència, La Pedrera,
Palau Mornau-Hash Marihuana & Hemp
Museum, Recinte Modernista de Sant Pau
i Torre Bellesguard
Exposició VIRTUAL de Fotografia
inspirada en poemes de poetesses
catalanes en el marc de la Fira
Modernista
Espectacle de Dansa i de Teatre
d’estudiants de batxillerat d’arts
Let’s Dance - Dansa d’alumnes
d’educació infantil, primària i ESO
Lloc: webs i xarxes socials de La Casa
Elizalde i Escolàpies Llúria
Enllaç: www.escolapieslluria.org/
xxi-mostra-dart-jove-escolapies-lluria/
Organitza: Escolàpies Llúria i
La Casa Elizalde

Taller de ciència
L’alumnat d’ESO de l’Escola
Sagrat Cor - Diputació ens explica com fer
experiments científics que podem realitzar
amb els productes que habitualment
tenim a casa. Ciència per a tothom!
Som Música
Concert de bandes sonores de
pel·lícules a càrrec d’alumnes de 2n
d’ESO de l’Escola Sagrat Cor - Diputació.
Lloc: www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Escola Sagrat Cor - Diputació
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PROGRAMA D’ACTIVITATS VIRTUALS
Dilluns 24 de maig

A les 17 h

Visita virtual a la Biblioteca Arús i
l’espai Sherlock Holmes (online)
Podreu visitar una biblioteca del segle XIX
sense moure-us de casa i passejar per la
col·lecció de Sherlock Holmes, una de les
més importants del món.
Lloc: www.bpa.es
Organitza: Biblioteca Pública Arús

Empordà Modernista
Secrets de l’Empordà proposa una visió
del modernisme que van viure l’Alt i el
Baix Empordà amb especial èmfasi en la
seva incidència en els edificis de l’època.
Enllaç activitat: www.ja.cat/ActDE
Organitza: Secrets de l’Empordà
(Bruc,126)

Estrena del vídeo “Biblioteca Pública
Arús (1895-2020). Cent vint-i-cinc
anys al servei del poble”
www.youtube.com/
watch?v=sJCVQ11N0ic
Amb motiu del Cicle d’activitats de la
Dreta de l’Eixample, volem compartir
amb vosaltres un vídeo commemoratiu
sobre la nostra institució
Organitza: Biblioteca Pública Arús

Dimarts 25 de maig
A les 18 h
Miopia. La pandèmia silenciosa
Vídeo xerrada on s’expliquen els
diferents tractaments per alentir la
progressió de miopia.
Enllaç activitat: www.ja.cat/ActDE
Organitza: Llobet Òptics (Consell de
Cent, 352)

Estrena Nimfes de foc i fum
Recreació teatral del món poètic
d’Alexandre de Riquer
Performance teatral a partir d’una selecció
de textos poètics d’Alexandre de Riquer.
Les muses d’Alexandre celebren una festa
rememorant les meravelles creatives de
l’artista. El foc creatiu, la passió per la
vida i la natura, es combinen amb la llum
de la inspiració, dels colors i els vitralls.
Aquestes nimfes singulars reivindiquen
la diversitat i les diferents formes de
percepció que ens fan úniques a totes
les persones.
Lloc: Canal Youtube de Descabelladas
www.youtube.com/channel/
UC9nrNUSjldBJmd9JqgYPbFw
Organitza: Descabelladas

A les 19 h
(en línia i presencial: veure pàg. 4)
Presentació de la Fira
Modernista 2021 i xerrada
“Alexandre de Riquer, un modern
al segle XXI”
A càrrec de Teresa Costa-Gramunt,
comissària de l’Any Alexandre de Riquer.
A Canal Youtube de la Ruta del
Modernisme www.youtube.com/
rutadelmodernismedebarcelona i a
www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Institut Municipal del Paisatge
Urbà i Coreixample
Col·labora: La Casa Elizalde
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A les 20 h

A les 18 h

Estrena Taller de cuina i cuina de
reaprofitament
Voleu aprendre a fer un “cocido
madrileño” i com se n’aprofiten les sobres
per elaborar unes exquisides “croquetas
de cocido”? Un soci i una sòcia joves de
l’entitat us n’ensenyaran.
www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Associació Casa de Madrid
a Barcelona

Benestar en temps d’estrès
Korai Centre d’Estètica ens explica en
aquest vídeo perquè és tan important
cuidar-se en l’actualitat i ens ensenya
els nous tractaments que ofereixen en
el seu centre.
Enllaç activitat: www.ja.cat/ActDE
Organitza: Korai Centre d’Estètica
(Consell de Cent, 376)

Dimecres 26 de maig

Dijous 27 de maig

A les 17.30 h

A les 17 h
Estrena entrevista a Eliseu Trenc
sobre l’obra i la figura
d’Alexandre de Riquer
Entrevistem a l’historiador de l’art i
professor, especialista en Alexandre de
Riquer, Eliseu Trenc.
A Canal Youtube de la Ruta del
Modernisme www.youtube.com/
rutadelmodernismedebarcelona i a
www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Institut Municipal del
Paisatge Urbà
Col·labora: Any Alexandre de Riquer

Concert “Trio Kórena”
El Trio Koréna estrena video-concert
en exclusiva pel Cicle d’activitats de la
Dreta de l’Eixample. La peça que tocaran
es diu “John Williams Medley” i és un
arranjament d’ells mateixos.
Enllaç activitat: www.ja.cat/ActDE
Organitza: Audenis (València, 316)
A les 18 h
Yoonudiam
L’últim viatge virtual. Molt aviat tornarem
a viatjar.
Durant uns minuts podrem gaudir dels
paisatges, la fauna, la cultura, la música, la
dansa i les platges de Camerun, Senegal,
Zimbabwe, Moçambic, Tanzània, Eswatini,
Marroc, ... Tot això, i més, és el que ens
està esperant. Però, per ara, deixeu-ho
volar la imaginació i gaudiu d’aquest
viatge virtual. Bon viatge!
Enllaç activitat: www.ja.cat/ActDE
Organitza: Viatges Yoonudiam

A les 18 h
Estrena Balls de sevillanes i flamenc
A càrrec del Grup “Chapi” de l’Associació
Casa de Madrid.
Mostra d’algunes de les activitats que
desenvolupen les sòcies de l’entitat.
www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Associació Casa de Madrid
a Barcelona
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A les 19 h
Show cooking
Let’s cook ens ofereix un vídeo de cuina
ben diferent i amb un toc exòtic. Ens
preparen un plat ben bo: bibimbap coreà,
un plat que té també versió vegetariana .
T’animes?
Enllaç activitat: www.ja.cat/ActDE
Organitza: Let’s cook
A les 20 h
Estrena Concierto Cuarteto
Grupo Barkeno
Concert virtual, gravat al saló gran de
l’Associació. Quartet format per J. Carlos
García, Sergi Fernández, Antonio García y
Carlos Lázaro.
Hi trobarem un ric i escollit repertori
composat per música de sarsuela, popular
i clàssica amb especial atenció a autors
del modernisme català, com Isaac Albéniz.
Lloc: www.firamodernistadebarcelona.cat
Organitza: Associació Casa de Madrid
a Barcelona
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HI COL·LABOREN
• Audenis
• Casa del Llibre
• Casa Macaya
• Editorial Univers
• Eliseu Trenc
• Escola de Música A4musics
• Korai
• Let’s cook
• Llobet Óptics
• Papereria Canut
• Plataforma Masriera
• Secrets de l’Empordà
• Teresa Costa-Gramunt
• Viatges Yoonudiam

ORGANITZEN
• 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 de la Dreta de
l’Eixample
• Associació Descabelladas
• Aula Ambiental de la Sagrada Família
• Basílica de la Puríssima Concepció
• Biblioteca Pública Arús
• Biblioteca Sofia Barat
• Caixa d’Eines
• Casal de Joves La Dreixa
• Centre Cultural La Casa Elizalde
• Districte de l’Eixample
• Escola de la Concepció
• Escola MDP Bailèn
• Escola Sagrat Cor - Diputació
• Escolàpies-Llúria
• Institut Balmes
• Institut Municipal del Paisatge Urbà i
la Qualitat de Vida
• Llibreria Laie
• Mercat de la Concepció
• Òmnium Eixample
• Rotary Club Barcelona Eixample
• Swingmaniac’s

INSTITUCIONS MODERNISTES
D’ARREU D’EUROPA
• Ruta del Modernisme de Barcelona
• CaixaForum
• Casa Vicens
• Centre d’Estudis Lluís Domènech i
Montaner
• Gaudí Experiència
• La Pedrera
• Palau Mornau-Hash Marihuana & Hemp
Museum
• Recinte Modernista de Sant Pau
• Torre Bellesguard
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