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Annex_Doc.2: Justificació de l’interès d’inscripció al programa de Patrimoni ciutadà en
la cessió d’un espai municipal a entitats i/o projectes sense ànim de lucre
Informe justificatiu d’Àrea/Districte
1.- Dades de la direcció de l’òrgan municipal gestor
Àrea/Districte:

Gerència de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

Direcció:

Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós

Adreça:

Passeig de Sant Joan, 75, 2a planta

Nom de la persona responsable:

Gema Sanz Pardo

Càrrec:

Tècnica referent

Correu:

gsanz@bcn.cat

Telèfon:

93 291 47 49

2.- Dades d’identificació de l’entitat o projecte beneficiari
Nom entitat/projecte:

Casa de Melilla

NIF:

G60938735

3.- Motivacions que fonamenten l’interès municipal en el seu atorgament

Arrelament al territori

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. Té un caire translúcid i comparteix un
immens pati amb altres edificis: un bloc de pisos
de lloguer per a joves i un Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona (CNLB).
Es troba situat en una zona del Barri de Porta que
compta amb equipaments educatius (com la seu
de la UNED), esportius (el Parc Esportiu de Can
Dragó ), serveis i empreses (com els dos centres
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comercials que hi ha a la vora). El conjunt dels
equipaments han contribuït a dinamitzar el
districte i ha donat un nou impuls a una zona poc
coneguda de la ciutat, plena de punts de gran
atractiu.
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.

Impacte i retorn social

Les activitats principals que desenvolupen són la
paella i el ball tots els primers diumenges de mes,
i els divendres, el tradicional té de Melilla i taller
de lectura. La Missa per la patrona de Melilla a la
Parròquia de Sant Esteve (setembre), Setmana
Cultural (octubre) amb un certamen literari, un
campionat de dominó i un altre de gastronomia.
Durant aquesta setmana, el local també acull
exposicions, presentacions de llibres i múltiples
conferències. Participa cada any a la Fira
d’Entitats i Comerciants de les Festes del Barri de
Porta (entre final d’abril i principi de maig), i per
l’important patrimoni modernista a Melilla
l’entitat també participa a la Fira Modernista a
Barcelona al Districte de l’Eixample (juny).
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Motivació exclusió concurrència

La concurrència posaria en risc la continuïtat de
l’entitat i el desenvolupament de les seves
activitats.

Motivació innecessarietat del bé

4.- Proposta d’espai municipal objecte de cessió a l’ús comunitari
Es disposa d’una proposta d’espai habilitat? (SÍ/NO)

Sí

Adreça:

Carrer Rosselló i Porcel 12

Superfície:

Més de 200 m2

Altres informacions:

NUMERO DE BE 603833
TIPUS IMMOBLE: Local
PROPIETARI: (IMHAB)

Justificació:

Local cedit al districte des de fa 10 anys.
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.

5.- Proposta de condicions a incorporar al conveni/contracte de cessió d’ús
Suggeriments

Es proposa una cessió del local de 2 anys renovables 2 anys més.

Signatura de la persona responsable:
Tècnica referent Departament Interculturalitat
i Pluralisme Religiós
Gema Sanz Pardo DNI 40992349R (AUT)
2020.11.27 11:17:12
+01'00'

Gema Sanz Pardo

Vis-i-plau,
Gerència
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Marta Clari Padro
- DNI 36981939D
(AUT)
2020.11.27
13:35:49 +01'00'

Marta Clari Padrós

Barcelona, 27 de novembre de 2020
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