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1. PRESENTACIÓ  
 
1.1 OBJECTIUS, VALORS I AGENTS INVOLUCRATS   
 

entre les veïnes i els veïns i entre totes les persones i entitats amb qui ens relacionem. El 
nostre compromís és amb tota la gent del Barri. 
 

participem en diverses iniciatives -lo 
en 

per tal 
necessaris per aconseguir els nostres objectius. 
 

 
 
Des del 2017 comptem també amb el Casal Jove La Dreixa que té i seguirà tenint un paper 
molt important en les reivindicacions i en les activitats veïnals. Aquests darrers 4 anys el 
Casal Jove ha adquirid autonomia, tot i que ha compartit dotacions pressupostàries amb 

Un cop constituïda en una entitat pròpia, esperem que segueixi creixent en el proper 
any 2023
amb qui compartim reivindicacions, tasques solidaries i culturals i amb qui organitzem actes 
festius en el marc de les festes tradicionals especialment en la Festa Major de la Dreta de 

 
Tanmateix, 

Carrer Girona Eix de Vianants 
, i està, adherida també en diverses Plataformes: Eixample Respira, 

Plataforma per un Nou CAP ja!, Plataforma un Nou Cl
Industrial. En aquest 2022  
 
 
ENTITATS ON 
COL.LABORA 

FAVB 
AVV  
AVV Sagrada Família 
AVV Fort Pienc 
AVV Sant Antoni 
Biblioteca Sofia Barat 
CorEixample 
Mercat Concepcio i Ass. de Comerciants 
AVV per un Eixample Sostenible 
AVV i Amics de Passeig de St. Joan 
Agrupament Escolta i Guia MD Nuria 
Aspanias 

Fundació Enllaç 
Aula Ambiental Sagrada Família  

 
Banc dels Aliments  
CIPAIS 
CAP Roger de Flor  
Programa Vincles 
Programa Radars 
Plataforma per la qualitat de l'aire 
Catalunya Camina 
Promoció del Transport Públic PTP 
Centre Lleidatà 
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Ateneu Popular Cerdà 
Xarxa Ampas Eixample 
Escola Santa Anna 
Dominiques 
Escolàpies de Llúria 
CEIP La Concepció 
CEIP 9 Graons 
IES Jaume Balmes 
Omnium Eixample 
Grup d'Arquitectes de l'Eixample COAC 
Eixample Respira 
Casal de gent Gran Carlit 
Plataforma Masriera 
Plataforma C.Girona Eix de vianants 
Plataforma per un Nou CAP, ja! 
Plataforma Un Nou Clínic és possible 

ndustrial. 

Centre Musical Passatge 
Arreplegagegants 
La Merienda 
Espai bici Bicicleta Club de Catalunya 
Castells Bicicletes 
Cafè del Centre 
Restaurants Bic-Nic i Betlem 
Eroika caffè 
Taps Vinoteca 
Cinemes Girona 
Fundació Petit i Gran Mon 

tatge 
 

Sindicat de Llogateres 
Xarxa Cuidem-nos 
Mercat de la Concepció 
 

 

 

1.2  PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL  
 

AVV de la intervé o ha intervingut activament en diversos espais de 
participació ciutadana i institucional

. Entitat activa en el programa Decidim, ha estat promotora de la creació de 
Grups impulsors i diversos espais de reflexió: 

 
ESPAIS DE 
PARTICIPACIÓ 
INSTITUCIONAL 

Audiències públiques del Districte  
Plenaris Municipals de Districte 
Consell de Barri de la Dreta de  
Seguiment del Consell de Barri de la Dreta 
Taula de Treball de la Memòria Històrica 

 
 Eixample 

(extingida) 

 
Consell de la Casa Elizalde 
Grup Impulsor del Projecte 
Superilles (Eixos Verds de Girona i 
Consell de Cent) 
Pacte per la Mobilitat Sostenible 

 
 

 

 

1.3  PERSPECTIVA DE GÈNERE. 
 

es defineix com a col·lectiu a favor de la igualtat de gènere, el 
recolzament del feminisme i de la igualtat de drets, i en contra de totes les formes de 
masclisme. Constatem que en ambdós col·lectius la presència de dones és majoritària. 
Procurem generar dinàmiques, tan internes com externes, amb perspectiva de gènere. 
Treballem per aconseguir que la igualtat de gènere es vegi reflectida a les diferents accions i 
activitats que fem al barri. Un dels canvis importants en aquesta matèria va ser la nova 

-se Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de 
. Les activitats proposades i les pròpies metodologies i formes de comunicació de 
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L'AVV de la Dreta de l'Eixample promouen la igualtat de gènere i  aplicar la 
discriminació positiva en casos necessaris per tal  i disminuir les desigualtat en 
aquest sentit. 

Incorporem la perspectiva de gènere en el disseny de les nostres activitats i projectes per tal 
que les necessitats i objectius als quals donin resposta incorporin la perspectiva de gènere: 

A. Incorporant la perspectiva de gènere en el disseny de les nostres activitats i projectes per 
tal que les necessitats i objectius als quals donin resposta incorporin la perspectiva de 
gènere establint: 
 uns objectius generals que afavoreixin la igualtat en general i garanteixin la igualtat en 

ntitat 
 

amb continguts inclusius.  
 indicadors de gènere com per exemple nombre de dones i homes que participen com a 

ctible. 
 
B. Mantenint indicadors de gènere revisant-lo per tal incorporin i identifiquin trets 

-nos a quina és la realitat de la nostra entitat tant a 
nivell de socis com de voluntariat i càrrecs de Junta: 
 nombre de dones i homes que participen en cadascun dels projectes i activitats que 

 
 nombre de dones i homes usuaris/es dels serveis que dona la nostra entitat i en quina 

àrea. 
 organitzar trobades en lloc i horaris que pugui venir tothom. 
  

 

1.4 PROJECTE EIXAMPLEM-NOS! 
 
La Dreta de l'Eixample és un barri extens i densament edificat, tot i que aquesta densitat no 
es tradueix en densitat de residents. L'alt grau de terciarització existent i l'elevat nombre de 
places turístiques, que representen més del 66% de la població del barri, comporten 
l'atomització del veïnat. Aquesta dispersió residencial juntament amb els dèficits històrics 
del barri (dèficit en equipaments de barri de tot tipus i especialment en espais de trobada 

proximitat) dificulten notablement l'establiment de dinàmiques de veïnatge, vida 
comunitària i cohesió social. 

En aquest sentit, un dels objectius per al 2021 de l'AVVDE, en aquest context advers, era la 
implementació de noves estratègies i accions per afavorir l'acostament entre les veïnes de la 
Dreta de l'Eixample i reforçar la consciència de barri i comunitat.  

La campanya EIXAMPLEM-
generació d'una xarxa sòlida i dinàmica de treball col·laboratiu entre les diferents 
organitzacions i associacions del barri que compti també amb la participació dels 
equipaments educatius, culturals, assistencials... existents, vol ser l'eix fonamental de treball 
que permeti posar en relació els nodes principals d'activitat de la Dreta de l'Eixample que 
són punt de trobada i de mobilització del veïnat. Així mateix pensem que cal consolidar i 
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El desenvolupament de la campanya  EIXAMPLEM-NOS! es basa principalment en el treball 
voluntari dels mem

les entitats: 

A. VDE podrà 
donar un nou impuls a la cohesió veïnal. 

B. Increment de les campanyes de comunicació en webs, butlletins, xarxes socials, 
presència en comerços i porta a porta. (arribar a més gent) 

C. màtics (millorar 
 

D.  
E. Foment de la Participació, la Diversitat i la Interculturalitat. 
F. Formacions. 

 
 
1.5 ACCIONS I DOTACIONS PER AL CREIXEMENT 
 

A- XAMFRÀ 317. 

El nou espai veïnal ha incrementat no n , sinó que també ens 
hem realitzat 
en els apartats següents tenen especialment sentit. Cal tenir en compte que la dotació del 
conveni AVVDE-Ajuntament de Barcelona ha de servir per fer front a aquest repte i que ha 
inclòs també la integració del Casal de la Dreixa al Xamfrà 317, com a entitat independent (i 
les seves formacions específiques) i que al 2022 ha comptat ja amb el seu propi finançament. 
Finalment dins del 2021 es va constituir la Comissió Gestora formada per les tres entitats, 

onveni amb Coreixample com a 
titular, Xamfrà 317, 
ha funcionat durant tot el 2022, donant espai a altres entitats com Òmnium Eixample, 
Eixample Respira i la Coordinadora de les AVV de . 

317 hem dinamitzat 
activitats puntuals i diversos actes: 

 Grups de Treball del Projecte Taller Masriera Ateneu (AVVDE) 
 Classes de Català (Grup la Vinya) 
 m) 
 Comissions de Seguiment del Consell de Barri (Districte) 
 Setmana de la Salut (Coreixample) 
 Clubs de Lectura (Biblioteca Sofia Barat) 
 Biblioteca Sofia Barat) 
 Presentació del Informe de les Zones Verdes (AVVDE) 
 Presentació dels metges del Cap Roger de Flor (AVVDE) 
 Presentació de Quadern 62 El Repte energètic (AVVDE) 
 La Pobresa extrema a la ciutat (Ateneu Popular Cerdà - AVVDE) 
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B- INCREMENT COMUNICACIO 

La AVVDE és una entitat relativament jove que precisa augmentar la seva presència i  
visibilitat en el barri per tal de poder desplegar el seu potencial de dinamització.  

continguts al llarg del 2018-19 (www.avvdretaeixample.cat). Recentment hem incorporat 
una web específica per a la Plataforma Masriera (www.plataformamasriera.cat) que permet, 
no només la difusió dels objectius i activitats reivindicatives, sinó també 
persones adherides. Finalment el 2022 Aquests 
canals de comunicació amb la ciutadania, juntament amb els comptes oberts en les xarxes 
socials (twitter, facebook i instagram), s'han anat consolidant com a mitjans de comunicació 
amb el veïnat. Cal promoure espais de comunicació que permetin la bidireccionalitat, per 
obtenir el feedback que ens ajudarà a orientar els objectius de l'associació a partir de 
detectar i atendre les necessites dels veïns i les veïnes.  

Ens hem proposat fomentar aquest recorregut de la informació per afavorir la participació i 
donar veu al veïnat des de diferents vies, perquè tothom trobi la manera d'acostar-se a 
l'associació independentment del seu nivell de digitalització, més tenint en compte el grau 
d'envelliment de la població de la Dreta de l'Eixample.  

Per tal de fer-nos més presents al barri hem reforçat la feina de voluntariat que fem des de 
l'associació amb perfils professionals amb dedicació que poden aportar eficàcia a les 
iniciatives impulsades. En aquest sentit requerim incrementar substancialment el suport en 
comunicació que fins ara teníem. Hem constituït un equip de Comunicació format per dues 
persones que porten a terme les següents tasques: 

 Suport professional en estratègies de comunicació, gestió de xarxes socials i 
generació de continguts. Redacció de noticies i elaboració de butlletins digitals.  

 El 2022 Actualització de webs millorant la seva operativitat. 
 tema de comunicació telemàtica, per afrontar moments de crisi. 
 Seguiment de noticies relatives a les entitats i al territori, amb assistència setmanal a 

les reunions de les juntes i assemblees. 
 Actualització i manteniment de bases de dades 
 Gestió de l'espai de benvinguda al soci 
 Suport en la creació de material audiovisual i disseny gràfic (cartelleria/ flyers/ 

rollups...) per a la difusió general, però també específica pers a la campanya 
EIXAMPLEM-NOS! 

 

C- GRUPS DE TREBALL TEMÀTICS 

Una de les noves iniciatives d 2 ha estat el desplegament de 

necessitats de la fase de creixement i consolidació en què ens trobem, i persegueix un doble 
objectiu.  

A 

-se en el debat, la coordinació i la gestió 
de les qüestions més generals. A nivell extern, les Comissions o Grups de treball han de ser 
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persones interessades en temes concrets, i de resposta efectiva i ràpida a les preocupacions 
més vives del veïnat. 

És aquí on prenen tot el seu sentit iniciatives com EIXAMPLEM-NOS!, i on es fa 

desenvolupar diverses reunions o activitats simultàniament , ara 
anomenat Xamfrà 317 és la peça clau en aquest 
sentit.  

 

 GT Patrimoni i Memòria 
 GT Acció Comunitària 
 GT Urbanisme 
 GT Arts Escèniques 

 

D- TRANSPARENCIA I SOSTENIBILITAT ECONÒMICA   

L'AVVDE vol continuar millorant en determinats aspectes de la seva gestió interna amb el 
ferm propòsit d'augmentar la nostra eficiència alhora que millorem la transparència en tots 
els aspectes legals, fiscals i comptables. Per donar un nou impuls a aquesta proposta 
necessitem comptar amb un assessorament professional en la línia que ens ofereix la 
Consultoria MVE & associats, Miquel Valls, economistes (http://www.miquelvalls.com ) 
(Consell de Cent, 341, pal 2a). Comptar amb aquest assessorament extern juntament amb la 
reorganització dels nostres mètodes de treball incorporant la tecnologia digital ens ha de 
permetre alliberar recursos interns i destinar els nostres esforços en accions directes 
destinades a la defensa dels interessos de les veïnes i veïns de la Dreta de l Eixample.  

 Millorar la gestió comptable/econòmica: MVE & associats, posa a la nostra 
disposició la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a 
través de la utilització un sistema comptable per doble partida i extreure informes 
econòmics així com també informació suficient com per fer front a les obligacions 
fiscals que pertoqui en cada moment. 

 
que hagi de ser pública, elaborant memòria anual de les activitats i comptes anuals 
que seran publicats al nostre web per garantir la seva accessibilitat a tota la 
ciutadania. 

 Adaptar els nostres protocols al Reglament General de Protecció de dades (RGPD 
recentment modificat), revisant mecanismes i procediments per tal que l'exercici dels 
drets es faci des de el web sempre que sigui possible. 

 Reorganitzar els nostres mètodes de treball per incorporar definitivament la 
tecnologia digital en els procediments interns: representació digital davant de la 
administració pública: obtenció firma digital, creació de calendaris compartits sobre 
activitats, reunions i recordatoris, arxiu i emmagatzematge al núvol de tota la 
documentació que generem. 

 Reduir despeses i racionalitzar procediments per fer més sostenible el finançament 
Cercar alternatives dins la Banca Ètica i sostenible, per reduir despeses 

bancària i millorar la gestió. 
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 Incrementar les quotes i el nombre de socis, per tal de garantir un ingrés més sòlid i 

activitat econòmiques afins a les entitats sense ànim de lucre, tot garantint la 
 

 Acollir-
 

 
 
E- FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ, LA DIVERSITAT I LA INTERCULTURALITAT. 
 
Entenen que la participació parteix de la vinculació i del desenvolupament d'un sentiment de 

ase social alhora que la seva diversitat 
integrant-
reflexió interna orientada a identificar quins són els diferents col·lectius presents al barri i 
quina pot ser la forma  -
la igualtat a partir del respecte a la diversitat sociocultural. 

 

 

diàleg, el respecte i la valorització de la diversitat. 
 explorar noves formes i activitats que responguin a les necessitats dels col·lectius 

més invisibi
diversos projectes inclosos en els projectes de dinamització i fesa major.  

 fer xarxa amb associacions que treballant des de i amb els diversos col·lectius 
socioculturals presents al barri. 

 aprofitar la nostra presència a peu de carrer que ens proporciona el nou espai de 
Xamfrà 317 i els nostres vincles amb entitats comercials i culturals presents al barri 
per arribar a més gent i més diversa. 

 establir indicadors 
 

F- FORMACIONS:  

Moltes de les accions descrites en els apartats anteriors necessitaran de formacions 
 

posa a la nostra disposició tot un seguit de recursos en matèria de Salut, Ensenyament, 
Urban

 

Sessions de debat extraordinàries entorn a les temàtiques que afecten a la nostra activitat. 
En concret el 2022 es van realitzar les següents sessions de debat: 

 Presentació i debat del Informe de les Zones Verdes (AVVDE) 
 Presentació i debat dels metges i nutricionistes del Cap Roger de Flor (AVVDE) 
 Presentació i debat de Quadern 62 El Repte energètic (AVVDE) 
 extrema (Ateneu Popular Cerdà - 

AVVDE) 
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1.6 MEMÒRIA ECONÒMICA 2022 
(veure Excel adjunt) 
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2. ACTIVITATS 2022 

 

2.1  DRE  

Durant els anys 2017 i 2018, van aparèixer a la ciutat amb especial força nous conflictes 
d'habitatge relacionats amb l'increment dels lloguers, la compra de patrimoni per entitats 
especulatives i la conseqüent gentrificació i expulsió del veïnat. Aquesta activitat 
d'emergència relacionada amb la crisi de 
Xarxa d'Habitatge i la convocatòria periòdica de la Comissió d'Habitatge de la Dreta de 
l'Eixample i dins l'àmbit municipal la formació de la Taula de l'Habitatge, òrgan de 
coordinació de totes les àrees municipals relacionades amb els conflictes d'habitatge. 
 

signant el corresponent manifest i participant en les mobilitzacions del 28 de gener del 2018 
convocades per mes de 20 entitats entre les que figurava la FAVB. E  
suport territorial del Sindicat de Llogateres i enllaç amb els responsables municipals al 

 , 
 

protegit que creix contínuament, tal i com mostra el nombre de famílies inscrites en el 
Registre de Sol·lici  
 
El 2022, 
obres de gran rehabilitació de forma concentrada en determinades àrees, generant 
contaminació ambiental i acústica, la qual cosa és denunciada reiteradament pel veïnat. En 

 la presència de 50 promocions entre 
el 2016 i el 2022. 
 
Co el 2022 ha impulsat o participat en: 
 

 El manteniment de la Xarxa Habitatge  
  25 de gener de 2022. (CHSB) 
  abitatge, 17 de febrer de 2022. 
 Manifestació Sindicat Llogateres a Sant Jaume, 12 de març de 2022. 
  i FAVB  
  
 Manifestació pel dret a Habitatge, Plaça Universitat, 21 de maig de 2022. 
 Comissió de Seguiment del , Informe 

Habitatge. 22 de febrer de 2022. 
 Informe Habitatge. 15 de juny de 2022. 
 tge, Oliva Artés 30 de juny de 2022. 
 COLLAPSE TOURISM. Manifestació contra el Turismes Massiu FAVB. 27 de setembre 

de 2022. 
   
  
 tatge de la FAVB,  



                    2022-                    

 
13 

 

 Acte de solidaritat amb la casa Orsola, 5 de novembre de 2022. 
 , 7 de novembre de 2022. 
 al Saló de Cent. 8 de novembre de 2022. 
 Taula  (Ateneu Popular Cerdà - 

AVVDE), 30 de novembre de 2022. 
 . IMHAB, 21 de desembre de 2022. 
 Suport territorial del Sindicat de Llogateres. 
 Suport al  
  
 Modificació del PGM pel 30%  
 Ley  por el derecho a la vivienda  estatal. 
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2.2 MEDIAMBIENT, CONTAMINACIÓ I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

es sobrepassaven de forma sistemàtica els 
nivells legals de diòxid de nitrogen (NO²), i hem patit 

pal de mort en els 
homes és el càncer de pulmó, la malaltia isquèmica del cor (inclou angina de pit i infart 
cardíac) i la malaltia cerebrovascular (inclou ictus), i en les dones el càncer de mama, el 

  
 
El mes de maig del 2019 es va constituir las  de la qual 

 i talls de carrers. Tanmateix 
 i la Generalitat de Catalunya, de 2020 van 

establir la Zona de Baixes Emissions (ZBE)

pensable encetar el camí cap al 

(Directiva 2008/50/CE) que s'havien d'haver respectat el 2010. En aquest sentit, el treball a 
nivell metropolità i de la Regió I en matèria de mobilitat, no pot realitzar-se sense la 
implicació de la Generalitat de Catalunya que són els que tenen les competències. El 

 per 
iterat dels límits de contaminació marcats per la UE. 

 
Amiant a 

ncompliment de la Directiva 2009/148/CE, de la comunitat europea ha 
fet reaccionar les escoles del Districte: Escola 9 Graons, EBM Leonor Serrano, Escola Encants, 

a 
de salut pública. El , de residus  
sols contaminats per a una economia circular. 
 
Tanmateix el 14 de maig 2019 el Govern de la Generalitat va voler unir-se a les institucions 

reu del món que han declarat formalment una Emergència climàtica i 
ambiental era assolir les fites en matèria de mitigació establertes a la Llei del 

 recolza projectes de 
cobertes verdes, com les situades a Aragó 300 i Consell de Cent, 323, estalvi energètic i la 
instal·lació de captadors  en els espais públics i les cobertes dels edificis. 
 

22 ha recolzat els següents actes: 
 
 ra al Xamfrà 317. 12 de gener de 2022. 
 Reunió Comissió el Soroll mata, 28 de juliol de 2022. 
   
 Presentació de Quadern 62 CAP A LA TRANCISIÓ ENERGÈTICA, Xamfrà 317, 17 de 

novembre de 2022. 
 Revolta Escolar  
 Seguiment del procés   
 Seguiment  
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2.3 PLA DE MOBILITAT 

quatre conflictes 
importants relacionats amb la Mobilitat del Districte, que el 2021 no eren encara resolts: 

turístics al carrer Provença entre Pau Claris i Passeig de Gràcia (la 
de tres anys amb la problemàtica generada per 

turístics que habitualment passen a ser 5, 7 autocars, 
en doble fila, amb els motors en marxa i col·lapsant el carrer. 

de resoldre el conflicte. La mesura en primera instància no va donar el resultat esperat i el 
 

Concentració de parades de més de 50 línies de busos urbans interurbans, regionals i 
Ronda Universitat comprès entre la Plaça 

Catalunya i la Plaça Universitat. el 28 de gener de 2021 anuncià els 
desplaçaments de línies a noves ubicacions per a les terminals de les línies regulars 
supramunicipals que hi ha actualment a la Ronda de la Universitat. Així, a partir, coincidint 
amb la segona fase de remodelació de la Ronda de la Universitat, van ser desplaçades les 
terminals. 

 

 
Barcelona, a partir de la Declaració de va actuar 
públic, reduint de forma als Entorns 
escolars, Carrils bici a Pau Claris, Llúria, València i Mallorca, i la reducció de carrils als carrers 
de Consell de Cent i Girona. El resultat ha estat, una reducció de la contaminació en un 28%, 
segons les dades oficials. Tot i així, la solució final ha de passar per la reforma de mobilitat 
metropolitana i de la Regió I. 

Conflictes a la Plaça Tetuan. Amb motiu de 
Passeig de Sant Joan, que travessa la Plaça Tetuan, han aparegut conflictes entre els vianants 
i usuaris de la Plaça i les bicicletes i els VTP que circulen a gran velocitat travessant la Plaça. 
Es proposa una modificació de la mobilitat de la Plaça, millorar la trobada de 4 carrils bici, 
cosa que implica una remodelació important. El mes de gener de 2022 es presenta una 
proposta de transformació de la Plaça Tetuan i es reclama el compliment del decret de 
reducció de la velocitat a 10 Km/h reservat per als parcs i zones verdes. 

2 ha recolzat les següents accions: 
 

 Presentació dels Dossier de la Plaça Tetuan. Gener de 2022. 
 Sessions Tram Diagonal. 15 de febrer, 2 de març de 2022. 
 Revolta Escolar, 15 de maig de 2022. 
 Bicicletada a Aragó Roger de Flor, 19 de juny de 2022. 
 Proposta de Pla per a la reorganització dels Busos interurbans i regionals i la 

Construcció de Noves Estacions de les línies terminals de Busos. 
 Seguiment dels Projectes de Reurbanització dels Eixos verds de Girona i Consell de 

Cent en el marc del Projecte Superilles, formant part del Grup Impulsor. 
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Carrer Provença. Conflicte amb autobusos 
turístics 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaça Tetuan: conflicte amb bicicletes. 
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2.4 ESPAIS VERDS I EIXOS VERDS 

  
seguim impulsant el 
la vida de barri, conscients de que una transformació com aquesta, precisa de la solidaritat i 
implicació del conjunt de la societat civil. 

Com a primer pas per aquest objectiu ens vàrem proposar la transformació del Carrer 
Girona en un Eix de Vianants, en un Eix Verd, un espai alliberat de contaminació atmosfèrica 
i acústica i en una àgora de relació comunitària entre els veïns del Barri. La preocupació per 
aquest tema ja venia de lluny i va ser un dels aspectes rellevants tractats en el THINK TANK 

DE al 2014-2015. La proposta de impulsar el Carrer Girona com eix 
de vianants es va presentar en públic en el marc de la Festa Major de la Dreta de 
2015 i va obtenir un bon acolliment entre els veïns i veïnes. El 2016 vàrem constituir una 

Grup 
Impulsor del carrer Girona, en el qual hi varem participar com a entitat. 

El 2021, hem continuat treballant en el projecte, si més no, la pandèmia del civid-19 va 
transformar 

van contribuïr de forma parcial a la 
reducció de la contaminació  i per altra banda, a accelerar la proposta de 
reurbanització estructurant dels dos eixos verds, Girona i Consell de Cent, obrint la 
incorporació del carrer Consell de Cent al Grup Impulsor del carrer Girona, tots dos ara 
englobats en el Projecte Superilles. 

Dèficits que cal corregir: 
- Un barri amb un espai públic configurat bàsicament per carrers amb molt trànsit de 
vehicles, mancat de zones verdes i sense espais de convivència ciutadana. 
- ntaminació acústica, amb índex que 
superen els màxims recomanats per la OMS -a causa de  la gran intensitat del trànsit de 

- i que suposen problemes de salut pública. 
- Una urbanització tàctica de determinats carrers, principalment Girona i Consell de Cent que 
necessitava millores en el confort i en la qualitat dels materials, així com en els usos dels 
espais guanyats als cotxes. 
- Hem detectat també una deficient conservació i degradació dels espais verds dels interiors 

funció de zona de bany. eig de 
Sant Joan. 
 
Op  
- Tenim la oportunitat de convertir el Carrer Girona com a eix vertebrador del barri Dreta de 

que enllaça Ciutat Vella amb Gràcia, un espai de comerç de proximitat i un 

ciutadà i una àgora per als veïns del barri.  Tanmateix el carrer Consell de Cent, per la seva 
connectivitat amb diversos equipaments i xones verdes, te la oportunitat de convertir-se en 
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- Amb aquest objectiu es va crear al 2016 una Plataforma, en la qual participen nombroses 
associacions i persones del barri. L'AVV Dreta de L'Eixample va seguir impulsant el 

y la 
Grup Impulsor del projecte del carrer Girona Eix de Vianants, i de la promoció 

per aconseguir els objectius del Compromís ciutadà per a la 
Sostenibilitat 2012-2022, al qual està adherida la nostra entitat. Al desembre de 2017 es va 

periòdicament fins el 2021, ara ja englobat en el projecte de ciutat de les Superilles. Si bé la 
pandèmia del Covid-19 va reduir les reunions del Grup impulsor, actualment  

  i la urbanització està en fase  del 
projecte, que serà igualment fiscalitzat pel Grup Impulsor. 
- Un dels primers aspectes que es van plantejar va ser la necessitat de protegir el comerç de 
proximitat i evitar una concentració de terrasses i activitats de restauració, regulant les 
activitats de la planta baixa amb la redacció i tramitació un .  
 

22 ha intervingut: 
 

 Participació activa en el Grup Impulsor de les Superilles.  
 , 15 de febrer de 2022. 
 , 17 de març de 2022. 
 . 21 de juliol de 2022. 
 Inici de la redacció del projectes dels Eixos verds:  

REFLEXIONS SOBRE EL PROJECTE DE LES SUPERILLES  
 Intervenció en els conflictes creats a la Plaça Tetuan

bici que travessa el Jardí del Doctor Robert. 
 Presentació dels Dossier de la Plaça Tetuan. Gener de 2022. 
 . Espais Verds. 15 de març de 2022 
 Coordinadora AVV Eixample, 17 de maig de 2022. 
  
 Coordinadora AVV Eixample, 6 de setembre de 2022. 
 Coordinadora AVV Eixample, 16 de setembre de 2022. 
 Coordinadora AVV Eixample,  
 Sessió Superilles, 14 de setembre de 2022. 
 Presentació del Informe de Zones Verdes Recuperem les zones 

Verdes al Xamfrà 317, 19 de setembre de 2022. 
  
 Reunió Espais Verds FAVB, 19 de desembre de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jardí de la Torre de les Aigües. 2022. 
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2.5  

respecte altres barris de les mateixes característiques. Pensem que el benestar de les 
persones té a veure amb una proximitat dels equipaments de barri, no només d'aquells 
tradicionalment considerats imprescindibles - com son els educatius i sanitaris, que en som 
deficitaris - sinó també amb poder disposar dels casals de barri per a entitats-joves i gent 
gran, equipaments esportius per a la pràctica de l'esport col·lectiu de les entitats del barri. 
Residencies i centres d'acollida de Gent gran... etc. Disposar d'equipaments d'aquestes 
característiques ens permetrà passar d'un barri acollidor a un barri més cohesionat. 

5.200 m2 a la Ronda de Sant Pere de novembre de 2019, contravenint la Carta Municipal de 
Barcelona va fer despertar totes les alarmes en el moviment veïnal. Per a determinar el futur 

 

Necessitem un projecte per a revisar els efectes de la crisi sobre els nivell de renda de la 

  testimonis de 
com del barri de la Dreta, format en general per classes mitges i professionals, no ha parat 
de perdre nivell de renda en contrast amb les cada cop més elevades rendes dels bancs, 
oficines i hotels, que emmascaren una realitat que ha entrat en un progressiu 

, en un districte on el 80% de 
de desembre de 2019 

fer-
. L

va realitzar el 16 de maig de 2022. 

 

 Comissió de Seguiment Consell de Barri. Debat Equipaments. 16 de maig de 2022. 
 Comissió de la Gent Gran, 7 de juny de 2022. 
 . 15 de juny de 2022. 
 Taula de Salut. 5 de setembre de 2022. 
 Convenció de la Gent Gran, 21 de setembre de 2022. 
   
 Comissió de la Gent Gran,  
 Presentació dels metges nutricionistes del Cap Roger de Flor  

de 2022. 
 Comissió de Seguiment Consell de Barri. Debat Infància. 2 de novembre de 2022. 
 Reunió amb la Subdelegació del Govern de Barcelona, per tractar de les propietats 
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s en què ha intervingut el 2021: 

 Casal de Barri a Aragó 317
La Proposta de Gestió Cívica del Casal de 

Barri a Aragó 317. 26 de febrer de 2019, rt
compartit per tres entitats: Coreixample, 
Xamfrà 317, gestionat per una Comissió de les entitats a través 
Inaugurat el 9 de desembre de 2021 . 

 Institut Angeleta Ferrer

concertades.   

 Taller Masriera 
el va adquirir i anunciar amb roda de premsa el 2 de juliol de 2020. Acull el teatre 

ans espais. Es proposa que es destini a Ateneu i espai de 
relació veïnal: Un casal de gestió cívica compatible amb l'activitat teatral i altre usos 

.  

que totes elles impliquen la desaparició 
compromís pel 2021, encara no ha estat convocat el Grup Impulsor. 

 El 2022 ja 
Social de Ronda Sant Pere 41, amb 

. Aquesta 
paralització de les subhastes 

 amb la recollida de 1000 signatures en 15 dies a través de Chang.org i les 
accions les accions de 

  

vistar amb el Subdelegat de Govern a 

de la mateixa seu de la Subdelegació del carrer Mallorca 278, el Palau Montaner, que 
quedarà buit també a partir de 2024 quan 
històrica de la Plaça Palau. La subdelegació va manifestar que fins ara ningú dels polítics 
municipals li havia dirigit cap petició. 

 El Informe Equipaments 2019  31 de desembre de 2019, 
finalment, desprès de 2 anys, va entrar en el calendari dels debats en el si del Consell de 

, el 15 de juny de 2022. 

 
scola Immaculada Con ha integrat a la Xarxa Pública, amb 400 places més, 

que constitueixen avui -Escola Eixample. Aquesta incorporació a través de 

de places públiques, tenint en compte que el 80% de les escoles són privades i 
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 Inauguració del Xamfrà 317 del 9 de desembre de 2021 i posta en 
marxa el 2022 

Informe Equipaments actualitzat el 2022 pel Consell de Barri 
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2.6 TALLER MASRIERA ATENEU 

 

ermans Josep i Francesc 
Masriera.  Joan 

bres 
de Federico Garcia Lorca. 

reiterar la nostra opinió de que el Taller Masriera és un espai imprescindible per a les 
entitats i activitats ciutadanes del nostre barri. Es evident i segur que estem d'acord, que les 
seves característiques físiques i patrimonials el converteixen en una ocasió única per 
esdevenir un dels equipaments de barri que tant necessitem.  

activitats escèniques i que altres grans espais existents han de poder acollir un Ateneu per a 
les entitats de la Dreta de l'Eixample, un Casal de Barri de gestió cívica, com a espai 
alternatiu a la Casa Elizalde, un nou espai de relació veïnal, una Àgora.  

Amb aquests objectius e est 
espai per part del veïnat i molt especialment el 2 de desembre en un acte organitzat pel 

Masriera en un equipament de barri, amb la Castanyada Sound System organitzada pel 
Casal de Joves la Dreixa, el 17 de novembre 2018. Finalment el 2018 
Casal la Dreixa i Òmnium Eixample varen constituir  amb la 

: https://www.plataformamasriera.cat/, espai que va arribar a 
 

El 15 de gener de 2020 es realitzà una nova visita al Taller Masriera, on assistiren el Regidor 
del Districte, Jordi Martí i tenia prevista la realització 

Jornada de Portes Obertes on el veïnat va poder 
seu interior. Barcelona anunciava en Roda 

 Finalment el tancament de 
la compra es va realitzar el mes de desembre de 2022 amb el pagament de 7,5 milions 

 

Aquest fet va representar una gran victòria per a les veïns i veïnes que han estat lluitant 
Ateneu Masriera, i per aquest motiu crèiem que ara hauria de ser el 

moment de constituir el Grup Impulsor n els tràmits urbanístics per qualificar 
Malauradament, el 

Projecte del Taller Masriera Ateneu , presentat al programa de participació ciutadana 
Decidim el 9 de febrer de 2020, havia estat  
encarregat a ICUB pel a la Plataforma Masriera el 2 
de novembre de 2021, amb dos possibles usos, els quals tots ells implicaven la desaparició 
del Teatre Studium, tot plegat sense que hagi estat convocat encara el Grup Impulsor. 
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 dos projectes bianuals, la 
 que havia de narrar el procés 

reivindicatiu amb un projecte de micromecenatge i un projecte  
 a realitzar del 26 de maig al 15 de juliol de 2022 a la Casa Elizalde. 

Malauradament, el projecte  va haver de 

fer la seva preestrena a la Casa Macaya el 26 de maig de 2022, amb un gran èxit de públic. 

Malgrat els esdeveniments, AVVDE ha mantingut aquest programa de treball i ha realitzat 
les següents tasques: 

 2022  impulsat: 

 Campanya de difusió i recollida de signatures de la Plataforma Masriera, sempre oberta. 
 Web de la Plataforma Masriera. Actualitzacions. 
 Campanya de Micromecenatge 

campanya de micromecenatge per contribuir amb fons propis al  finançament del  
documental però així i tot es fa imprescindible poder comptar amb una subvenció 
municipal per aquest 2022, que permeti acabar el projecte.  

 Projecte BEM. Barri Espai de Memòria, projecte col·lectiu de 2021 a 2022 per a la 
confecció de la Cronologia del Taller Masriera, que ha servit de base històrica per a 

 
 Constitució dels Grups de Treball: Arts escèniques, Patrimoni i Memòria i Acció 

Comunitària. 2021-2022. 
 Reunió del GT Acció Comunitària, 1 de febrer, 22 de març de 2022. 
 Visita del GT de Patrimoni i Memòria al Taller Masriera, 8 de març  de 2022. 
  al Taller Masriera, 9 de març de 2022. 
 Visites Guiades Taller Masriera. 12 i 19 de febrer, 5, 12 i 26 de març , 7, 21 de 

maig, 9 de juliol  i 17 de setembre, 8 , 12 i 26 de novembre, 10 
de desembre de 2022. 

 sota la direcció de Sònia Abella i una producció de 
NANOUK films

audiovisuals disponibles, cronologia històrica del Taller Masriera, guió i  rodatges així com 
una part de la producció i de la direcció. El 2022 es va concloure la segona fase: tot el 
procés de postproducció, muntatge, etalonatge, so, musica, grafisme i la part 
proporcional de direcció. 

 Gravació Documental del Taller Masriera, 22 de març de 2022. 
 Passi de Premsa del Documental  a Zumzeig, 25 de maig de 2022. 
  a la Casa Macaya, 26 de maig de 

2022.  
 Vistes Guiades del Taller Masriera  de 2022. 
 Presentació del Procés Participatiu del Taller Masriera.  
 Vermut Reivindicatiu del Taller Masriera, Bailén 70, 17 de desembre de 2022. 
 Itineraris pels espais guanyats pels moviment veïnaksFAVB Eixample, 17 de desembre 

de 2022. 
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2.7 PROJECTE EIXAMPLEM-NOS! 

 
El desenvolupament de la campanya  EIXAMPLEM-NOS! es basa principalment en el treball 

Hem posat en marxa aquest projecte destinat a la 
difusió i coneixement de les 

coneixement físic del barri.  

Radars. Així mateix oferim la nostra col·laboració 
solidària amb el Banc del Temps, el programa Vincles (que combat la solitud a les llars de les 
persones grans) i amb Sud Integracion (que promou la inserció integral de les persones amb 

Volem acollir Vàrem participar Cinema Refugi
diverses sessions de cinema a la Casa Elizalde.  

any 2021 va estar ric en noves expressions de caràcter global a les quals també 
ens hem adherit, com la Jornada del 8 de març, la Vaga mundial pel Clima i la Declaració 

 o el naixement de noves plataformes per la contaminació com 
Eixample Respira  impulsora. A més de les 

barri, com la Rua de Carnaval i, sobretot, la Festa Major, que són oportunitats per establir 
noves sinèrgies amb el veïnat.  

Tot i la situació causada per la pandèmia de la Covid-19, com cada any, el 2022 hem 
col·laborat amb les entitats del barri en les seves activitats culturals i comunitàries. El Grup 
la Vinya Classes de català al Xamfrà 317. Òmnium Cultural, fa  

al Xamfrà 317. La Sylvia Benet, pintora i sòcia de L'AVVDE, ha participat com a jurat del 
concurs "32è Concurs de dibuix infantil" organitzat pel Mercat de la Concepció, que 
organitza cada Nadal. 

 
El 2022 hem fet: 

ia a les Comissions de la FAVB. 
Casa Montaner, Subdelegació de govern, el 27/06/2022. 

Assemblea anual de socis, 11/07/2022. 
Projecte Itineraris FAVB Eixample, 18/10/2022. 
  , Taller Masriera, 22/10/2022. 
  Xamfrà 317. 4 i 11/11/2022. 
  Club de Lectura Biblioteca Sofia Barat, Xamfrà 317, 9/11, 14/12/2022. 
  Classes de Català, Grup la Vinya, Xamfrà 317, 10, 24/11, 1, 8 i 15/12/2022. 
  Consurs de Dibuix Infantil del Mercat de la Concepció. 24/12/2022. La Sylvia Benet, 

pintora i sòcia de L'AVVDE, ha participat com a jurat. 
   Debat Informe Equipaments, Consell de Barri Eixample, 16/05/2022 
 Presentació del Informe de les Zones Verdes (AVVDE). 19/09/2022. 
 Benestar Emocional i Nutricionisme. Metges del Cap Roger de Flor (AVVDE). 27/10/2022 
 Presentació de Cap a la Transició Energètica (AVVDE). 17/11/2022 
 La Pobresa extrema a la nostra ciutat (Ateneu Popular Cerdà - AVVDE) 30/11/2022 
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2.8 PATRIMONI 

són els dos districtes de la ciutat amb 
més concentració de Patrimoni Cultural de Barcelona

a 
de Catàleg del 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i la declaració de nombrosos 
Cultural Nacional, (BCIN) per part de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat. El 
conjunt urbanístic del Pla Cerdà, va ser declarat 
Conjunt Es  (1984), formant part del Sector de Conservació de 

, sota la potestat  (2003).  

nacionals i internacionals, la 
s
peu a nombrosos conflictes de Patrimoni. Els motius són els següents: La primera figura de 

rència a la Protecció del Patrimoni, va ser el 
CATÀLEG PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I HISTÒRICO-ARTÍSTIC (1979), que anà acompanyada 

tectònic, històrico-artístic de la ciutat de 
Barcelona. Documents aprovats el 1979, tots dos instruments van tenir una gran rellevància, 

-se aprovat el Pla General 
Metropolità (PGM) 
qualificacions del PGM, amb totes les contradiccions que comportava el conflicte 

del Catàleg del Patrimoni destinades a respectar els elements originals dels Nivells B, C i D. 
Només els Nivells A, és a dir els Béns 

 
 
Aquesta situació legal, es va estendre definitivament a tots els nivells de protecció del 
Patrimoni, amb la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA MPGM PER A LA PROTECCIÓ DEL 
PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC del 2016, per la qual es va regular que totes les 
contradiccions entre PGM i Patrimoni, de tots els nivells, havien de passar per una figura de 
Planejament Especial o Derivat que resolgués la contradicció. En altres paraules, era el 
reconeixement quantitatiu del sostre edificable sobre totes les figures del Catàleg i la 
resolució de com solucionar-les: 1/ Enderrocar el bé patrimonial i substituir-lo per noves 
edificacions 
2/ Deixar edificar remuntes sobre els béns patrimonials en contradicció amb la Llei del 1993, 
contravenint també el Catàleg del Patrimoni, o 3/ Impedir les remuntes i compensar els 
sostre edificable amb altres ubicacions (ex. Casa Puig i Cadafalch) o bé per la via econòmica 
amb reclamació del lucre cessant. 
 
Aquesta situació conflictiva a la ciutat de Barcelona va portar finalm
Barcelona constituís el programa Barcelona, Ciutat Patrimoni el 20/04/2022i convoqués una 
Taula Ciutadana de Patrimoni, el 10/05/
Conflictes de Patrimoni dels Barris. L ha presentat per compte propi les Fitxes dels 
conflictes de: 1/ Taller Masriera, 2/ Tallers Vidal, 3/ Casa Alesan i 4/ Refugi Antiaeri de la 
Plaça Tet
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de la FAVB, va presentar les Fitxes de: 1/ Jardins de la Universitat, 2/ Patrimoni Eixample i 3/ 
Zones Verdes Eixample. 
 

22 ha intervingut en els següents conflictes de Patrimoni: 

 Taller Masriera: 
Taller Masriera, actualitzant-la, modificar la qualificació del PGM per assigna-li la 

ble al bé estrictament protegit. La fitxa del 
en definitiva és 

el Teatre Studium, la reforma de 1933 que ens ha arribat fins avui. 
 Escola Industrial: Vanguardia publicava un article del Consell de 

representava la construcció de 24 te declarat Conjunt protegit de 
Nivell B 

 formada per una 
del primer moment, considerant que el 

projecte representava un atemptat oposant una sol·licitud 
 

encara no ha encarregat els informes previ
Comissió Paritària a 

re  ha de realitzar-se sobre els terrenys de la Zona esportiva 
de la UB de la Diagonal, alliberant   
equipaments i zones Sol·licitud de Declaració de Bé 

 (BCIN), presentada el 10 de novembre de 2020, a la Direcció General 
de Patrimoni, encara sense resposta. 

 Casa Alesan, reivindicació de la Protecció Nivell B (BCIL) del Catàleg del Patrimoni. 
 Refugi Antiaeri de la Plaça Tetuan, reivindicació presentada en el Dossier de la Plaça 

Tetuan presentat el mes de gener de 2022. 
 Tallers Vidal, reivindicació de la Protecció Nivell B (BCIL) del Catàleg del Patrimoni. 
 Patrimoni Eixample, reivindicació de la revisió del Catàleg del Patrimoni i del PGM al 

 
 Zones Verdes Eixample, reivindicació de la revisió del Catàleg del Patrimoni i del PGM al 

conju  

realitzat les següents accions: 

 Reunions de la Plataforma , 10 de 
febrer, 3 de març, 3 de novembre de 2022. 

 Reunió del GT de Patrimoni, 1 de març de 2022. 
 Constitució de la Taula de Patrimoni, 10 de maig de 2022. 
 Visita dels Tallers Vidal,  20 de juny de 2022. 
 Visita del Palau Montaner, 27 de juny de 2022 
 Taula de la Memòria Històrica Eixample., 5 de juliol de 2022. 
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TALLER MASRIERA, Bailén 70 

       

                                       
 
TALLERS VIDAL, carrer Bailèn 60 

              

CASA MONTANER, carrer Mallorca 278 
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Casa Maury Parés                                                                                                           Casa Alesan

    
Escola Industrial                                                Unió Cooperativista 

Taller Masriera                                                                                        Pont de Marina
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2.9 LA FESTA MAJOR 2022  

Els nostres objectius com a Associació de Veïns i Veïnes també són els de fomentar la 
cohesió social i la solidaritat entre els veïns del barri, a través dels actes artístics i culturals de 
la FESTA MAJOR . Donar a conèixer els objectius i el treball de les 
entitats organitzadores dels actes, als veïns i veïnes del barri, generar sinèrgies comunes 
amb les diferents entitats del barri, en el marc del projecte FESTA MAJOR. 
 
A les anteriors edicions del 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 la Festa Major de la Dreta de 

e,  ha treballat en col·laboració amb el Casal la Dreixa i amb COREIXAMPLE, 
principal patrocinador de la Fira Modernista, però ens vàrem proposar també ampliar la 

Aragó i Gran Via. 
 
Pensem que la FESTA MAJOR DEL BARRI, és  adient per a les entitats
volem donar continuïtat al llarg dels propers anys. Volem treballar els valors de la inclusió i la 
solidaritat al barri. Volem promoure un barri compromès amb les persones més vulnerables i 
despertar un esperit solidari vers l'altre. Pensem que era el moment de donar un pas 
endavant i que l'AVV pugues tenir un paper molt més important en la cohesió social entre 
veïns del barri, i apropar-nos a totes les entitats, però especialment a les relacionades amb 
els joves- ja que son el present i sobretot el futur del barri- i aquelles que amb els seus 
projectes artístics i culturals ens ajudin a promoure la solidaritat i la connectivitat entre la 
gent. Aleshores va arribar la Pandèmia del COVID-19 denunciada per la OMS 
2020 i la declaració del Decret 463/2020 d l 14 de març. 
 
Aquest 2022, un cop superada la COVID-19, la Pandèmia i a les seves conseqüències i 
limitacions, hem tornat a sortir al carrer i animar a tot-hom a sumar-se a la FESTA MAJOR. 
 
Aquest any hem col·laborat amb  en la celebració del Concert de les 
Big Bands i els premis Paxin i amb  amb el Concert de les Big Bands. 
El casal de Joves la Dreixa a encarregat del Bingo Musical, PD 
Carmona i PD Tat , el Concert Jove amb Actuacions musicals de Aura, Sybarites i PD Zitas. La 
col.laboració de la , ha donat com a 

vitat: i. 
Ambiental, amb Joc Gegants Sostenibles.  ha coordinat les actuacions i ha dirigit 

Futur pel Taller Masriera!  la veu del veïnatge sobre el seu futur a 
 i el Concurs de F Descobrint la gent del Barri   

 
Com sabeu a les Associacions de Veïns ens ha pertocat sempre el paper de posar el dit a la 

no podem desaprofitar la oportunitat per celebrar la labor desenvolupada pels Joves de la 
Dreixa, amb la Xarxa Cuidem-nos, la feina de , el treball del 

 ajudant a negociar el seu lloguer a uns 
centenars de famílies, i la labor silenciosa de les múltiples Organitzacions sense ànim de 
lucre que han donat suport a la població. Finalment, per acabar faig un senzill i sentit 
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22, ha desenvolupat la FESTA MAJOR amb les següents activitats. 
 
 Reunions de la Festa Major. 19 de gener, 22 de febrer, 30 de març, 15 de juny de 2022. 
 Pregó de la Festa Major, 27 de maig de 2022. 
 Festa Major, 27, 28 i 29 de maig de 2022 

 
 

 
 
Divendres 27 tarda i dissabte 28  
Tot el dia Tot Imaginant un Futur pel Taller Masriera! 
 
Divendres 27 
13:00-13:45 H  
17:30-18:30 H Concert de les Big Band Jazz de La Concepció a càrrec alumnes de 

Concepció 
20:00-22:00 H Danses i músiques folklòriques argentines amb Gualicho 
 
Dissabte 28 
A partir de les 11 H Tot el dia Fem superherois i superheroïnes i Pintacares  amb Tropezando con suerte. 
11:30-13:30 H CIPAIS. 
12:00-14:00 H Biblioteca Sofia Barat, 

Llibreria Laie i Caixa d'Eines. 
12:00-14:00 H Joc Gegants Sostenibles amb Aula Ambiental. 
16:00-20:00 H   xample amb 

Radars, Sostre Cívic 
17:00-19:00 H 

Alacalle i Rezero 
 
Organitza: AVVDE i Casal de Joves la Dreixa      
 
Col·laboren:  

Alacalle 
Associació cultural Gualicho 
Aula Ambiental Sagrada Família 

 
Biblioteca Sofia Barat 
CIPAIS 

 
Escola de la Concepció 
Escola Escolàpies Llúria 
Escola Sagrat Cor-Diputació 
Escola Santa Anna 
Institut Jaume Balmes 
Llibreria Laie 
Plataforma Masriera 
Radars 
Rezero 
Tropezando con Suerte 
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