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INFORME JUSTIFICATIU 
 

 
La Casa de Melilla va obrir inicialment les seves portes al 1995 al cèntric carrer d’Ortigosa, al 
Districte de Ciutat Vella, on tan sols es va poder mantenir un any pel ràpid creixement de socis 
que va fer que el local es quedés petit. D’aquí es van canviar a un local al carrer de Provença, 
al Districte de Sants, fins al 2009, que es van traslladar a Nou Barris, a un local de cessió 
municipal més ajustat a les seves necessitats i per poder afrontar un lloguer més assequible. 
Actualment entre socis i simpatitzants arriben a superar les 200 persones. 
 
La seu de l’entitat, amb més de 200 metres quadrats, es troba dividida en dues alçades. A la 
planta baixa té un gran saló d’actes i a la part superior s´han habilitat dos despatxos i una sala 
de juntes. 
 
Nou Barris es caracteritza per la diversitat cultural de la seva població, amb veïns i veïnes de 
totes les regions d'Espanya, i amb nous veïns que han arribat de l'estranger en els darrers 
anys, especialment llatinoamericans. Tota aquesta diversitat està molt ben representada per 
moltes entitats culturals i, en aquest sentit, algunes de les entitats tenen un fort arrelament al 
Districte: Centro Cultural García Lorca, Manuel de Falla, la Societat Cultural Amics de San 
Froilán, el Centre Cultural Els Propis, l’Agrupació Sardanista l’Ideal de Clavé, la Coral l’Ideal de 
Clavé, Los Romeros, etc. 
 
L’ampli ventall d’entitats i iniciatives culturals de caràcter molt divers, es consideren fonamental 
per al progrés del districte i la convivència de veïns i veïnes, posant-la a l’abast de tothom i 
connectant i coordinant els diferents agents i entitats que hi treballen. 
 
La Casa de Melilla a Barcelona representa una llar i un nexe d'unió per a tots els melillencs que 
acudeixen regularment per participar en les seves activitats de promoció de la seva història, 
cultura i gastronomia, i obre les seves portes a tots els veïns i veïnes a gaudir-ne. 
 
Ocupen un local cedit al districte des de fa 10 anys, al carrer Roselló Porcel 12 i es considera 
oportú i necessària la cessió del local per tal que l’entitat pugui continuar duent a terme la seva 
activitat al barri com fins ara. 
 
Es proposa una cessió del local de 2 anys renovables per 2 anys amb un lloguer de 
650,00€ anuals. 
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