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ESPAI ENTITATS
L’Associació de veïns i veïnes i el Casal de Joves de la Dreta de l’Eixample us convidem a la nostra
Festa Major. A més de la Fira Modernista i d’altres esdeveniments a tot el barri, us presentem aquí
les activitats que hem preparat per a tots vosaltres al tram del C/ Girona ‐Consell de Cent‐Diputació‐ i
a l’escenari del Carrer Girona‐Diputació.

DES DE DIVENDRES TARDA FINS DIUMENGE AL MIGDIA
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.

DIVENDRES 1 DE JUNY
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: 11.30 h
Col∙laboren: Aula Ambiental Sagrada Família, Coreixample i Escola Sagrat Cor Diputació
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, festa amb música popular per ballar i, per acabar, berenar‐sopar (a càrrec de cada
participant).
Hora: de 17.30 a 20.30h
Col∙labora: Associació de veïns i amics del passeig de Sant Joan
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
Col∙laboren: Fundació Enllaç, Xarxa BCN Antirumors, ACATHI.
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Taller d’animació d’Stop Motion infantil
Per a infants de 6 a 11 anys
Hora: de 18 a 19 h
Col∙laboren: Escola de Cinema de Barcelona (ECIB)
Taller d’animació d’Stop Motion
Per a adolescents de 12 a 16 anys
Hora: de 19 a 20 h
Col∙laboren: Escola de Cinema de Barcelona (ECIB)
Tast de vins amb Dvino i Rosado
Dvino i Rosado ens presenten i ens ofereixen participar en un tast de vins dinamitzat. Aquests dos
amics formats al Casal de Joves Xiroc, han voltat per casals, ateneus i festes privades perquè el vi
torni a la taula mitjançant un toc satíric i humorístic. D’aquesta manera, a través d’un recorregut de 6
vins acompanyats per 3 tapes, els/les participants aprendran tant el mètode de tast com les
característiques del terrer que ofereixen els vins que beuran.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA! Per inscriure’t contacta a ricardhoquei@hotmail.com.
Hora: de 20.30 a 22h
Preu: 10€
Lloc: Escenari c. Girona‐Diputació
Nit de Punxa Discs
Veniu a ballar i a celebrar que comença la Festa Major amb nosaltres la nit de l’1 de juny!
Hora: de 22.30 a 02 h
Lloc: Escenari c. Girona‐Diputació

DISSABTE 2 DE JUNY
MATÍ DE LLIBRES AMB LA BIBLIOTECA SOFIA BARAT
Lletra petita. Llibres a escena
Espectacle familiar amb el grup de rondallaires “Vivim del Cuentu”
Hora: 11h
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
Organitza: Biblioteca Sofia Barat
Un tomb per CIPAIS
Circuit d’activitats: esmorzar amb rol play, dinàmica del triangle entorn el que ens genera felicitat i
panell d’aportacions associació d’idees
Hora: de 10.30 a 12.30 h
Col∙laboren: CIPAIS. Centre d’intervenció psicològica, anàlisi i integració social
Concert vermut
Desprès d’una nit trepidant de PD’s, el dissabte dia 2 al migdia el Casal 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
Hora: 12,30 h
Lloc: Escenari c. Girona‐Diputació
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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 i final a les 19.30 h
Lloc: c. Girona, entre c. Diputació i c. Consell de Cent
Col∙laboren: Centre Comarcal Lleidatà
Taller de Dibuix
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
Organitza: Casal de Joves de la Dreta de l’Eixample
Col∙labora: AVV Dreta de l’Eixample
Activitats i jocs infantils
Amb l’objectiu de fomentar el joc al carrer i la coneixença entre infants del barri, el dissabte a la
tarda es podrà trobar una proposta d’activitats i jocs infantils que complementaran la resta
d’activitats del tram, per a què els nens i nenes puguin gaudir de la festa a l’aire lliure juntament amb
tots els veïns i veïnes.
Hora: de 16 a 19 h
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.
Hora: de 16.30 a 18 h

Organitza: Arreplegagegants
Col∙labora: Casa de Madrid, Coreixample, AVV Dreta de l’Eixample i Casal de Joves
Celebració 40 aniversari de Club d’Avis les Saleses
17.15 h ‐ Espectacle musical a càrrec del fabulós Cor Carlit Gospel
18:15h ‐ Homenatge a persones vinculades a l'entitat
18:45h ‐ Cloenda
Lloc: Escenari c. Girona‐Diputació

Organitza: Club d’Avis les Saleses
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!
Hora: de 21 a 02 h
Lloc: Escenari c. Girona – Diputació
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DIUMENGE 3 DE JUNY
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, i els gegants de la parròquia de Sant
Josep de Calassanç.
Horari de la Jornada:
9:30h – Plantada i esmorzar geganter al carrer Girona ‐ Diputació.
10:45h – Convocatòria de caps de colla.
11:00h – Balls de lluïments de les colles.
11:15h – Inici del cercavila de pujada.
12:00 – Concurs de tangos geganters. Concursen gegants i gegantons al carrer Girona – Mallorca
(pianola)
12:45h – Ball final a ritme de tango.
12:50h – Inici del cercavila de baixada.
13:30h – Balls de les colles convidades, entrega de premis del concurs de tangos i records de la
trobada. A l’escenari del carrer Girona – Diputació.
14:15h – Parlaments i ball final conjunt. Gener, Febrer, i passi‐ho bé!
Organitza: Arreplegagegants
Taller de vaixells amb material reciclat
Taula informativa dinamitzada amb taller de manualitat nàutica.
Hora: d’11 a 13.30 h
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent i Diputació
Col∙labora: Banc del Temps Dreta Eixample i Fort Pienc
Concert de veus i solistes del Passatge
Hora: d’11.30 a 13.30 h
Lloc: Escenari c. Girona – Diputació
Col∙laboren: Centre d’Estudis Musicals Passatge
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 el Casal de Joves de la
Dreta de l’Eixample dona protagonisme a aquest eix en el marc de la Festa Major.
Hora: d’11.30 a 13 h

5
Programa Festa Major Dreta de l’Eixample 2018 i 14a. Fira Modernista de Barcelona

RESUM ESCENARI GIRONA‐DIPUTACIÓ

DIVENDRES 1 DE JUNY
20.30 h Tast de vins amb Dvino i Rosado
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 h Concert de veus i solistes del Passatge
13.30 h Balls de les colles geganteres, parlaments i ball final
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