
 

     Casal de Joves la Dreixa 
PROGRAMA DE FESTA MAJOR DE LA DRETA EIXAMPLE   
Tram entitats C/Girona entre Consell de cent i Diputació.   En vert les activitats infantils        2019 

 

 

ACTIVITATS PERMANENTS 
MOSTRA D'ENTITATS DE LA DRETA DE L'EIXAMPLE  
Durant  la  Festa  Major  les  entitats  del  barri  expliquen  els  seus 
projectes socials, culturals, solidaris i de participació als estands del 
carrer Girona. Aprofita els dies de festa per conèixer de prop la seva 
activitat.  
La  teva  opinió  i  complicitat  són  importants  per  la  millora  i 
convivència de la Dreta de l’Eixample. 

LA TERRASSETA VEÏNAL AL CARRER GIRONA 
El nostre espai engalanat, per a la trobada i per a 
un  descans  merescut:  vermuts,  entrepans, 
berenars  i begudes  a  la barra  solidària,  a  favor 
de les entitats del barri. 
Horari:  divendres  31  de  17  a  20  h,  dissabte  1 
d’11 a 14 i de 17 a 20 h i diumenge 2 d’11 a 12h 
Lloc:  Tram  al  carrer  de  l'Ass.  de Veïns  i Veïnes 
Dreta Eixample/Casal de Joves.  c. Girona – entre 
Consell de Cent i Diputació 
Organitza: Ass. de Veïns i Veïnes i Casal de Joves La Dreixa 

RECUPEREM EL TALLER MASRIERA 
Mostra  i  activitats  per  a  infants.  Donem  a 
conèixer el Taller Masriera  i  les reivindicacions 
que recull la Plataforma per tal que esdevingui 
un equipament cultural pel barri. 
Horari: divendres de 17 a 20 h i dissabte d'11 a 
20 h 
Lloc:  Espai  d'Entitats.  Carrer  Girona  entre 
Diputació i Consell de Cent 
Organitza: Plataforma Masriera 

PINTA CARES I MANUALITATS INFANTILS 
Podràs  desenvolupar  les  teves  habilitats  fent  manualitats  que 
després et podràs endur a casa i on, a més, et podràs pintar la cara 
amb el personatge que escullis! 
Dissabte de 10 a 14 h xocolatada solidaria.  
Horari:  dissabte  de 10 a 20 h  
diumenge  de 10 h a 14 h. 
Lloc: C. Girona entre Consell de Cent i Diputació 
Organitza: Associació Educativa Tropezando con Suerte 
Col∙laboren: Ass. de Veïns  i Veïnes  i Casal de  Joves La 
Dreixa 

DIVENDRES 31 DE MAIG 
ENCISTELLA ELS RESIDUS  
Un joc familiar i infantil per aprendre a classificar 
correctament els residus que generem a la llar. 
Hora: de 17 a 19 h 
Lloc: C. Girona entre Diputació  i Consell de Cent 
(Espai Entitats) 
Organitza: Aula Ambiental Sagrada Família 
Col∙laboren:  Ass.  de  Veïns  i  Veïnes  i  Casal  de 
Joves La Dreixa 

TALLER DE VAIXELLS AMB MATERIAL RECICLAT 
Taula  informativa  dinamitzada  amb  taller  de 
manualitat nàutica. 
Hora: de 17 a 20 h 
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent i Diputació (Espai Entitats) 
Organitza: Banc del Temps Dreta Eixample i Fort Pienc 
Col∙laboren: Ass. de Veïns i Veïnes i Casal de Joves La Dreixa 

CONCERT  DE  LA  CORAL  DEL  CASAL 
DE GENT GRAN CARLIT 
Hora: de 17.30 a 18.30h 
Lloc: Escenari  c. Girona‐Diputació 
Organitza: Casal de Gent Gran Carlit 
Col∙laboren: Ass. de Veïns i Veïnes i Casal 
de Joves La Dreixa 

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 18.30 a 20.30 h  
Lloc: c. Girona, entre Diputació i Consell de Cent 
Organitza: Fundació Enllaç 
Col∙laboren:  Xarxa BCN Antirumors, ACATHI, Associació  de Veïns  i 
Veïnes i Casal de Joves La Dreixa 

SESSIÓ DE SCRABBLE EN CATALÀ 
Hora: de 18 a 20 h  
Lloc:  C.  Girona  entre  Diputació  i  Consell  de 
Cent (Espai Entitats)  
Organitza: Òmnium Eixample 
Col∙laboren: Ass.  de Veïns  i Veïnes  i  Casal  de 
Joves La Dreixa 

NIT DE PD'S FEMINISTA 
Veniu a ballar i a celebrar que comença la Festa 
Major  
Hora: de 22.30 a 02 h 
Música: Djs (hip hop ...)  
Lloc: Escenari c. Girona – Diputació 
Organitza: Casal de Joves La Dreixa 
Col∙labora:  Associació  de  Veïns  i  Veïnes  Dreta 
de l’Eixample 

 
DISSABTE 1 DE JUNY 
MATÍ D’IL∙LUSTRACIÓ AMB LA BIBLIOTECA 
SOFIA BARAT 
Lletra petita. Llibres a escena 
Espectacle  familiar amb el grup de  rondallaires 
“Vivim del Cuentu” 
Hora: 11 h 

LLIURAMENT DEL PREMI MARIA RIUS 
Les  llibreries  Laie  i  Caixa  d’Eines,  han  creat  un  nou  premi  que 
reconeix  la  trajectòria  professional  d’un  il∙lustrador/a  que  hagi 
destacat per  la categoria  i qualitat del seu treball al  llarg dels anys 
en el camp de la il∙lustració de llibres infantils i que n’ hagi constituït 
un referent  important per apropar  la  lectura al més petits, a  l’hora 
que constitueix una expressió artística pròpia. Amb  la presència de 
representants  de  les  institucions  i/o  entitats  del  jurat:  Clijcat, 
Il∙lustra, APIC , Rosa Sensat i BibBotó. 



 

     Casal de Joves la Dreixa 
PROGRAMA DE FESTA MAJOR DE LA DRETA EIXAMPLE   
Tram entitats C/Girona entre Consell de cent i Diputació.   En vert les activitats infantils        2019 

 

 

DISSABTE 1 DE JUNY 
L'AVENTURA DE CONÈIXER. T'INTERESSA. VINE  I PARTICIPA 
A LA 3A EDICIÓ DEL 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: de 12 a 14 h 
Lloc:  c. Girona, 64 – davant  la biblioteca 
Sofia Barat 
Organitza: Biblioteca Sofia Barat 
Col∙laboren:  Caixa  d’Eines,  Llibreria  Laie,  Associació  de  Veïns  i 
Veïnes i Casal de Joves La Dreixa 

CONCERT VERMUT 
Us oferim uns concerts acompanyats de vermut i 
l’escalf  dels  últims  rajos  de  la  primavera. 
Arribarem,  doncs,  a  l’equador  de  l’activitat 
musical  programada,  amb  un  aire més  distès  i 
relaxat a la nostra terrasseta veïnal. 

Hora: de 12.30 a 14.30 h 
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent i Diputació 
Organitza: Casal de Joves La Dreixa 
Col∙labora: Ass. de Veïns i Veïnes de la Dreta de l’Eixample 

DINAR POPULAR 
Hora: 14 h 
Preu: 6€ 
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent i Diputació 
Organitza: Casal de Joves La Dreixa 
Col.labora Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes 

CAMPIONAT DE BOTIFARRA.  CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ 
Apunta’t,  participa  i  passa  una  bona  tarda  amb  el  clàssic  joc  de 
cartes. Per inscriure’t, contacta a info@cclleidata.cat 

Preus: Soci CCLL: 10€ , no soci CCLL: 15€ 
Hora: Inici a les 15.30 h i  final a les 19.30 h 
Lloc:    c. Girona,  entre Diputació  i  Consell  de 
Cent 
Organitza: Centre Comarcal Lleidatà 
Col∙laboren: Ass. de Veïns  i Veïnes,   Casal de 
Joves La Dreixa i Diputació de Lleida 

ACTIVITATS INFANTILS 
Taller  de  dibuix  i  estampació  per  a  tots  els  públics  a 
càrrec de La Modesta, jocs tradicionals de fusta gegants 
a càrrec de Ca la Padrina, activitat dinamitzada pel CAU 
AEiG Mare de Déu de Núria 
Hora: de 16 a 19 h 
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent i Diputació 
Organitza: Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu de Núria  
Col∙labora: Ass. de Veïns i Veïnes i Casal de Joves La Dreixa 

TALLER DE GEGANTS INCLUSIUS. Taller obert al públic. 
Adreçat  especialment  a  dones,  joves  i  persones  amb 
diversitat funcional. 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. 
Amb  l'Ocellaire  de  l'Eixample,  adaptat  a  mobilitat 
alternativa,  i  altres  gegants  lleugers  inclusius.  Quan 
acabi el taller, els gegants aniran a La Casa de Madrid, c. 
Ausiàs Marc, 37, on hi passaran la nit... 

Hora: de 16.30 a 18.30 h 
Lloc: c. Girona entre Consell de Cent i Diputació 
Organitza: Arreplegagegants 
Col∙laboren: Casa de Madrid, Coreixample, Ass. de Veïns  i Veïnes  i 
Casal de Joves La Dreixa 

CONCERT JOVE 
La  nit  del  1  de  juny  el  Casal  de  Joves  La  Dreixa  us  convidem  a 
celebrar que l’estiu ja arriba ballant i fent festa amb nosaltres  
Hora: de 21 a 2 h 
Amb  les actuacions de:   Banda X 1 Dia  (rap) +  Sr. Wilson and  the 
Island Defenders (reggae) + Djs (hip hop, ....) 
Lloc: Escenari c. Girona – Diputació 
Organitza: Casal de Joves La Dreixa 
Col∙labora:  Associació  de  Veïns  i 
Veïnes de la Dreta de l’Eixample 

DIUMENGE 2 DE JUNY 

TRANSEIXAMPLE GEGANTER 2019 
10a  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.  
Plantada, al carrer Girona‐Diputació, entre Consell de Cent i la Gran 
Via, cercavila gegantera per el carrer de Girona, concurs de tangos, 
al  carrer Girona,  entre  el  Carrer Mallorca  i  València  i  entrega  de 
premis del concurs, a Girona‐Diputació. 

"Possibilitat de més aparcament, són més colles" 
Lloc d’aparcament: al xamfrà, del carrer Girona ‐Diputació.  
Horari de la Jornada; 
9:30h  –  Plantada  i  esmorzar  geganter  a Girona  ‐ 
Diputació. 
11:00h – Convocatòria dels caps de colla. 
11:15h – Balls de lluïments de les colles. 
11:20h – Inici del cercavila de pujada 
12:00  –  Concurs  de  tangos  geganters.  Concursen 
gegants i gegantons al carrer Girona – Mallorca. 
12:30h – Ball final a ritme de tango. 
12:35h – Inici del cercavila de baixada. 
13:10h – Balls de les colles convidades, entrega de 
premis  del  concurs  de  tangos  i  records  de  la 
trobada. A l’escenari del carrer Girona – Diputació. 
13:20h  –  Parlaments  i  ball  final  conjunt.  Gener, 
Febrer, i  passi‐ho bé!  

Organitza: Arreplegagegants 
Col∙laboren: l'AVV Dreta Eixample, CorEixample, Casa Madrid, "Casa 
Murcia", i Escola Sagrat Cor Diputació i Casal de Joves La Dreixa 

ESPAI DE CIRC I PINTACARES 
Espais informals de pràctica de malabars, equilibris i jocs per a tots 
els públics 
Hora: d'11 a 13 h 
Lloc: C. Girona entre Consell de Cent i Diputació 
Organitza: Casal de Joves La Dreixa 

TORNEIG DE PING PONG 
Hora: d'11.30 a 13 h 
Lloc: C. Girona entre Consell de Cent  i 
Diputació 
Organitza: Casal de Joves La Dreixa 

 
 




