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CALENDARI DE CELEBRACIONS
DEL RAVAL 2022
L’onzena edició del Calendari de Celebracions del Raval coincideix
enguany amb el vintè aniversari de la Fundació Tot Raval, i per
aquest motiu, les 12 imatges que l’il·lustren representen 12
projectes nascuts i/o desenvolupats de manera comunitària
al barri.
En aquest calendari volem visibilitzar i posar en valor el treball,
el compromís i la perseverança de totes les entitats,
organitzacions, agents, equipaments, xarxes de suport i, de
manera molt especial, als veïns i veïnes del barri en tota la seva
diversitat. Ells i elles han fet possible que durant tots aquests anys
s’hagin pogut desenvolupar al Raval projectes i iniciatives que
treballen per un barri socialment responsable i que vetllen pel
benestar i la millora de la qualitat de vida de la seva gent.
Aquests 12 projectes són només un petit exemple de tot el
que es pot fer i s’està fent al Raval. Són només una mostra del
que pots trobar en un barri ple de vida, dinamisme i ganes de fer
coses. Més enllà d’aquestes 12 iniciatives hi ha tot un ventall
d’accions que es desenvolupen durant tot l’any i al darrere dels
quals hi ha moltes ganes de treballar per i en comunitat, molta
gent implicada, moltes hores de feina, molt compromís, moltes
il·lusions, i molta estima per un barri que lluita cada dia per
superar-se.
El calendari vol ser també una eina per a mestres, alumnes,
centres educatius, centres de lleure, entitats d’educació formal i
no formal. A través del codi QR podreu accedir a l’Eina Didàctica
per al Treball Intercultural als Espais Educatius. Un material
complementari al calendari que, com a material de suport, vol
aprofundir en el treball en la diversitat, oferint eines i exemples,
d’una escola inclusiva. Aquest document complementari és una
iniciativa comunitària fruit de la col·laboració entre el Grup
Interreligiós del Raval (GIR) i el Grup d’Educació Comunitària del
Raval, ambdós grups dinamitzats des de la Fundació Tot Raval.
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ESCOLA DE SALUT
DE LA GENT GRAN
DEL RAVAL
L’Escola de Salut del Raval és un espai de
relació, de participació i d’aprenentatge
que es va iniciar al 2015 amb la finalitat
de promoure un envelliment actiu de les
persones majors de 60 anys. Les sessions
setmanals són impartides per entitats i
serveis del barri amb una durada d’una
hora i mitja del gener al juny, on els/les
alumnes implicats/des decideixen els
diferents temes a tractar.

ENTITATS PARTICIPANTS
Agència de Salut Pública de Barcelona,
Districte de Ciutat Vella, Casal Municipal
de Gent Gran Josep Tarradellas, Casal
Municipal de Gent Gran Josep Trueta,
CAP Drassanes, CAP Lluis Sayé, Centre
de Dia El Mil·lenari, CSS Raval Nord, CSS
Raval Sud, Projecte d’Acompanyament i
Prevenció de la Solitud.
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1 DE GENER. Cap d’Any.
5 DE GENER. Cavalcada i Dia de Reis.
Tradicional Cavalcada de Reis pels carrers de
la ciutat que simbolitza l’arribada dels Reis
d’Orient.
6 DE GENER.
Dia de Reis.
6 DE GENER. Culte d’Epifania. La
cristiandat reflexiona i celebra la revelació i
manifestació de Déu en la persona de Jesús
de Natzaret.
9 DE GENER. Guru Gobind Singh Ji.
Naixement de la Khalsa (Baisakhi). Es

considera la data en què va néixer l’orde de
la Khalsa. Els sikhs visiten les gurdwares
(centres de culte sikh) i fan processons.
Moltes persones sikhs trien aquesta data
per ser batejats.
13 DE GENER. Maghi (Màrtirs i
Alliberament). Els sikhs visiten les
gurdwares (centres de culte sikh) i escolten
els cants “kirtan” en aquest dia per recordar
el martiri dels Quaranta Immortals.
16 DE GENER. Culte del Pacte. Celebració
de tradició protestant-metodista. Culte de
renovació del pacte entre els éssers humans
i Déu, en el qual recorden la fidelitat que Ell
ha mostrat en les seves vides i es

comprometen a seguir endavant en els
seus camins.
17 DE GENER. Tu bi-Xevat (Any nou dels
arbres. Marca el començament de la
primavera, quan els ametllers comencen a
florir. És el dia de l’arbre pels Jueus i cada
any en aquesta data els estudiants planten
desenes de milers d’arbres i participen en
projectes ecològics.
17 DE GENER. Festa dels Tres Tombs.
Se celebra en honor de sant Antoni Abat,
protector dels animals. Diada especial en
consideració de l’important treball dels
cavalls, matxos i ases. En aquesta diada es
beneeixen els animals.

18 DE GENER. Sinulog. És un dels festivals
més grans i acolorits de les Filipines. Se
celebra en honor al Nen Jesús. A Barcelona,
infants i joves filipins s’encarreguen
d’organitzar-la i es celebra a la plaça de
l’església de Sant Agustí, parròquia en la qual
es reuneix la comunitat filipina.
18 AL 25 DE GENER. Cada any es celebra
la Setmana de Pregària per la unitat dels
cristians.
27 DE GENER. Commemoració de
l’Holocaust. Es commemora l’holocaust als
camps de concentració nazis encenent
espelmes com a símbol de dolor i en
memòria de tots els que hi van morir.

RAVALSTOLTADA
Es tracta d’un procés participatiu
cogestionat pels agents actius del
territori, entitats i serveis, amb un grup
de veïns/es que es constitueix com a
grup promotor. D’aquest grup es
desprenen diverses comissions de treball
per optimitzar el funcionament de tot el
procés. L’objectiu és generar un procés
participatiu i de construcció comunitària.
És el grup promotor el que defineix la
temàtica del carnestoltes, les diverses
activitats que es duran a terme, així com
la calendarització de les accions.

ENTITATS PARTICIPANTS
A L’EDICIÓ 2021
Taula de Mediació Folch i Torres, Casal
dels Infants, Voluntaris 2000, Impulsem,
Disbauxa, Dinamitzadores de les places,
AIPCC, Districte de Ciutat Vella, Centro
Boliviano Catalán, Associació Capoeira
Palmares BCN, Associació Cultural
Unidos Barcelona, Casal de gent gran
Josep Trueta, Casal de gent gran Josep
Tarradellas, Batalà Barcelona, Club IPI.
Amb el suport tècnic de l’Ajuntament de
Barcelona i del Casal del Infants.
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1 DE FEBRER. Cap d’Any Xinès. El Cap
d’Any Xinès és la celebració més important de
les festes tradicionals xineses. El 12 de febrer
de 2021 comença l’any 4720 segons el
calendari xinès, i correspon a l’any del tigre. És
un període ple de celebracions, que s’inicia la
nit anterior al Dia de Cap d’Any i que finalitza
amb la Festa de les Llanternes, quinze dies
després. És un moment de trobades familiars,
menjars especials i focs artificials.
21 DE FEBRER. Bhasha Andolôn Dibôs
(Dia de la llengua bengalí). És un dia
nacional de Bangladesh per commemorar

protestes i sacrificis per protegir el bengalí
com a llengua nacional durant el Moviment
de la Llengua Bengalí de 1952.
21 DE FEBRER. Dia Internacional de la
Llengua Materna. Instaurat per la UNESCO,
aquest dia es commemora la mort d’uns
estudiants de Bangladesh el 1952 en una
manifestació en defensa de la seva llengua,
el bengalí. Durant aquesta diada se celebren
balls, es reciten poesies, es canten cançons,
es representa teatre, s’expliquen contes i es
practica qualsevol altre tipus d’expressió
cultural, amb l’objectiu de preservar i

promoure les llengües i la diversitat
lingüística arreu del món.
24 DE FEBRER. Dijous Gras o Dijous
Llarder. XII edició del Concurs de Truites.
Tradicionalment és el primer dia del
Carnestoltes i és habitual menjar botifarra
d’ou i truita de botifarra. Aquest any
s’organitza per dotzè any consecutiu al Raval
el concurs amb premis a la truita més
gustosa, a la més innovadora i a la de millor
presentació. Lloc: A la seu de l’Associació
Institut de Promoció de la Cultura Catalana: c/
Arc de Sant Pau nº 16, a les 15h.

24 DE FEBRER A 2 DE MARÇ.
Carnestoltes. És una festa d’origen pagà
que se celebra el cap de setmana anterior a
l’inici de la Quaresma. Són típiques les
disfresses, les desfilades de carrosses, el rei
Carnestoltes (que és un ninot grotesc) i
l’enterrament de la sardina, que tanca
la festa.

RAVAL DONA

ENTITATS PARTICIPANTS

Ravaldona és un òrgan de coordinació, de participació, de dinamització i d’acció
comunitàries que agrupa els àmbits de la dona de diferents entitats i associacions del
territori. La contínua relació d’aquestes entitats fa possible un front comú molt més ferm
a l’hora de realitzar una oferta d’activitats afavorint notòriament la tasca sociocultural.
Creiem que és important que la participació de la dona del Raval, migrada o autòctona,
es vinculi a tot allò que com a dona i ciutadana li afecta.

Fundació Escó, Casal dels Infants del Raval,
Diàlegs de Dona, Fundació Quatre Vents, El Lloc
de la Dona, L’Hora de Déu, Ekumene, Associació
de Dones Marroquines de Catalunya, Casal
Familiar Drassanes, casals de Gent Gran Josep
Trueta, Casal de Gent Gran Josep Tarradellas.
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5 DE MARÇ. Ravalstoltada. És la
celebració del Carnestoltes al barri del Raval.
Al matí es fan activitats per a infants, joves i
famílies i a la tarda una rua de disfresses
desfila pel barri i passa per la Rambla de
Barcelona. Forma part d’un procés
comunitari en el qual participen prop d’una
trentena d’entitats del territori.
8 DE MARÇ. Dia Internacional de les
Dones Treballadores. Aquest dia es
commemora la lluita de la dona treballadora
per la seva participació i igualtat en la
societat i pel seu desenvolupament integral.
Al barri del Raval es fan diverses activitats a
l’espai públic per reivindicar els drets de les
dones i la seva visibilitat.
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11 DE MARÇ. Lailat al mi’raj/Shab-eMiraj (Nit de l’ascensió del Profeta
Muhammad). En la tradició islàmica, el mes
de Rajab (setè mes del calendari musulmà)
considera aquesta nit com a sagrada.

batalles simulades. Les batalles que són
lliurades en públic s’han de transformar en
invisibles combats interns per tal
d’aconseguir l’alliberament.

17 DE MARÇ. Purim. Una de les festes
més alegres del calendari hebreu que evoca
la salvació dels jueus de ser aniquilats pel
ministre plenipotenciari del rei persa Assuer,
segons el relat del Llibre d’Ester.

21 DE MARÇ. Dia de la Poesia. Aquest dia
va ser instituït per la UNESCO l’any 1999. A
Barcelona es fan diferents activitats per
mostrar la riquesa mundial de la poesia,
entre les quals destaca la lectura de poesies
en diverses llengües.

19 DE MARÇ. Hola Mohalla (El primer
dia del mes lunar de Chet). La festa és molt
important a la ciutat d’Anandpur Sahib, al
Panjab. És una ocasió perquè els sikhs
demostrin les seves habilitats marcials en

23 DE MARÇ. Dia Nacional del Pakistan.
El Dia Nacional del Pakistan commemora la
signatura de la constitució del país i la
proclamació de la República Islàmica, l’any
1956.

26 DE MARÇ. XI Festa de la Cultura
Popular al Raval (Santa Madrona).
L’Associació Institut de Promoció de la
Cultura Catalana celebra aquesta festa
tradicional amb una cercavila en la qual
participen gegants, bastoners i la resta de
l’imaginari festiu. Tothom està convidat a
unir-s’hi a la plaça de La Gardunya a les
16:30h. La cercavila finalitza a la plaça Joan
Amades.
26 DE MARÇ. Shadhinôta Dibôs (Dia de
la independència de Bangladesh).
Commemora la declaració d’independència
del país respecte del Pakistan l’any 1971.

Detall de l il·lustració realitzada per l’Elisabet, la Simona, i la Juliana estudiants de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja (2018)

SANT JORDI AL RAVAL
Sant Jordi al Raval és un projecte a partir del qual es vol contribuir a l’enfortiment dels espais de
convivència intercultural del barri. S’impliquen en la seva organització diversos agents implicats
al territori, promovent la interacció del teixit associatiu i veïnal i el coneixement mutu. Amb la
celebració de la Diada des d’una perspectiva intercultural, es fa èmfasi en els aspectes culturals
des d’una mirada diversa (principalment els relacionats amb la literatura i la tradició oral).

ENTITATS PARTICIPANTS
Sant Jordi al Raval està coorganitzat per
més de 70 entitats, col·lectius, escoles,
associacions, serveis comunitaris i
comerços del Raval
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2 D’ABRIL. Inici del Ramadà (Mes del
dejuni). Ramadà és el novè mes del
calendari lunar islàmic. Els musulmans el
consideren un mes beneït. Dejunen durant el
dia d’aquest mes des de l’alba fins la posta
del sol, i a la nit reciten oracions especials. El
Ramadà simbolitza la disciplina, l’autocontrol
i el creixement espiritual.
8 D’ABRIL. Dia Internacional del Poble
Gitano. Des del 1971 se celebra en aquesta
data la commemoració del reconeixement
del poble gitano a la ONU i de l’elecció de la
seva bandera i del seu himne.
10 D’ABRIL AL 17 D’ABRIL. Setmana
Santa. Les comunitats cristianes recorden i
celebren els fets de la Pasqua de Jesús: la seva
entrega, mort i resurrecció. Durant aquests
dies hi ha diferents celebracions importants.
10 D’ABRIL. Diumenge de Rams. Es fa
memòria de l’entrada triomfal de Jesús a
Jerusalem, on la gent va rebre’l amb cants i
crits de festa, mentre alçaven palmes.

27

28

29

30

Mare de Déu de
Montserrat
Laylat Al Qadar

14 D’ABRIL. Dijous Sant. Celebració de la
instauració de la memòria del Sant Sopar i
de la traïció i entrega de Jesús.
14 D’ABRIL. Pohela Baishakh (Any Nou
bengalí). Primer dia del calendari bengalí, i
coincideix amb els dies de Cap d’Any en
nombrosos calendaris del sud d’Àsia. Els
festejos connecten totes les ètnies bengalís,
amb independència de les diferències
religioses i regionals.
15 D’ABRIL. Divendres Sant.
Commemoració de la condemna i mort de
Jesús a la creu.
16 D’ABRIL A 23 D’ABRIL. Pessah. Festa
dels pans àzims. Es commemora
l’alliberament dels fills i les filles d’Israel de
l’esclavitud d’Egipte i el seu èxode.
17 D’ABRIL. Diumenge de Resurrecció.
Celebració cristiana de la resurrecció
de Jesús i la inauguració de la nova
vida.

18 D’ABRIL. Dilluns de Pasqua Florida.
Commemora la resurrecció de Jesucrist.
Aquest dia hi ha cantades de caramelles,
que són cançons populars que anuncien i
celebren el fet pasqual, i són tradicionals els
pastissos anomenats mones de Pasqua, que
els padrins regalen als seus fillols
i filloles.
23 D’ABRIL. Sant Jordi. Sant Jordi és el
patró de Catalunya i se celebra a tot el
territori. Sant Jordi és el patró de Catalunya i
se celebra a tot el territori. Al Raval, és una
activitat festiva fruit d’un procés participatiu
que implica unes vuitanta entitats, escoles,
serveis i comerços per celebrar conjuntament
la diada i convidar la resta de Barcelona a
viure un Sant Jordi intercultural
i diferent.
25 D’ABRIL. Festa Filipiniana i de
Convivència. Un esdeveniment per
mostrar la cultura filipina i fomentar la
convivència dins d’aquesta societat
multicultural.

27 D’ABRIL. Mare de Déu de Montserrat.
És la patrona de Catalunya. Es troba al monestir
de Montserrat, és un símbol per a Catalunya i
s’ha convertit en un punt de pelegrinatge.
ABRIL. Data a determinar Iftar Popular.
El Grup Interreligiós del Raval (GIR) celebra
l’Iftar Popular, és a dir, el menjar que es pren
quan es trenca el dejuni, al barri, amb
l’objectiu de contribuir al diàleg
intercultural, la trobada entre comunitats i el
coneixement mutu del veïnat.
27 DE ABRIL. Laylat Al Qadar (La nit
honrada). El profeta Mohammed (que la
pau sigui amb ell) va rebre la primera
revelació del Sagrat Alcorà a través de
l’arcàngel Gabriel. Nit de misericòrdia i llum.
Qualsevol oració o acte d’adoració que es
faci durant aquesta nit té més valor que la
suma dels que es puguin haver fet durant
un període de mil mesos.

APADRINA EL TEU
EQUIPAMENT
Amb el curs 2021-2022 va començar la 9a
edició del projecte ‘Apadrina el teu
Equipament’. Aquesta iniciativa comunitària
promou el treball conjunt entre els grans
equipaments culturals i els centres educatius
del barri del Raval per desenvolupar
projectes de llarga durada integrats en el
currículum acadèmic. Aprofitant el potencial
cultural del territori, amb les diverses formes
d’expressió que aquest ofereix (musical,
artístic, teatral, de patrimoni, etc.) per crear
propostes educatives adaptades a la realitat
de l’alumnat.

ENTITATS PARTICIPANTS
16 centres educatius: EBM Mont Tàber,
EBM Canigó, EBM i EF Aurora, Escola
Castella, Escola Cintra, Escola Collaso i Gil,
Escola Drassanes, Escola Mossèn Jacint
Verdaguer, Escola Pia Sant Antoni, Escola
Rubén Darío, Escola Sant Francesc d’Assís,
Institut Consell de Cent, Institut Escola
Elisabets, Institut Miquel Tarradell, Institut
Milà i Fontanals i La Salle Comtal. I 11
equipaments culturals: Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, Centre de
Documentació Joaquima Alemany i Roca
(ICD), Eco Museu Urbà Gitano de Barcelona
(EMUGBA), Institució Milà i Fontanals del
CSIC (Àrea Musicologia de la Institució Milà
i Fontanals), Filmoteca de Catalunya, Gran
Teatre del Liceu, La Capella, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA),
Museu Marítim de Barcelona i de les
Drassanes Reials, Memorial Democràtic de
Catalunya i Palau Güell.
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Sant Ponç

16
23

17
24

18
25

26

27

22

Dia mundial de la
diversitat cultural

Buddha Purnima/Vesak
(Festes del naixement i del
“despertar” de Buddha).
XXXII Jocs Florals del Raval

28

29

XIII Festa de les Escoles
Bastoneres de Primària
Dia de la Mare de Bolívia

30

31
Flors de Maig i
Santacruzan

2 DE MAIG. Eid Al-Fitr (Festa de la fi del
Ramadà). El dia comença amb una oració
comunitària a les mesquites i després els
creients s’intercanvien visites amb els seus
familiars i veïns. Abans que surti el sol, els
més pobres reben dels veïns amb més
recursos l’almoina (Zakat Al Fitr) del final del
Ramadà.
11 DE MAIG. Sant Ponç. Sant Ponç és el
patró dels herbolaris i en diferents llocs de
Catalunya s’organitzen fires. Una de les que
té més renom és la que se celebra al Raval,
al carrer de l’Hospital. Durant tot el dia hi ha
instal·lades parades d’herbes medicinals,
mel, melmelades, fruites en almívar i
productes confitats.
21 DE MAIG. Dia mundial de la diversitat
cultural. L’any 2001 la UNESCO va formular
la declaració universal sobre la diversitat
cultural. L’any 2002, va declarar el 21 de

maig com el Dia Mundial de la Diversitat
Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament.
22 DE MAIG. Buddha Purnima/Vesak
(Festes del naixement i del “despertar” de
Buddha). Es celebra amb gran intensitat en
aquells països en els quals la religió budista
és important: Índia, Bangladesh, Nepal, Sri
Lanka, Tailàndia, Birmània, Laos, Cambodja,
Indonèsia, Tibet, Xina i Japó. La festa té lloc
el dia de lluna plena del mes de maig-juny
(sovint a finals de maig o principis de juny),
en funció del país i de la branca del
budisme que es segueixi.
22 DE MAIG. XXXII Jocs Florals del Raval.
L’Associació Institut de Promoció de la
Cultura Catalana organitza aquest concurs
que vol fomentar l’escriptura i la literatura
en la població del Raval. Els treballs
presentats es premien en dues categories,
una de juvenil i una d’adults. El lliurament

de guardons es fa a la Sala d’actes del
Museu Marítim de Barcelona (Av. de les
Drassanes, s/n) a les 11h.
MAIG. Pasqua Intercultural del Raval.
Al Raval, el Grup Interreligiós celebra una
Pasqua Intercultural, en un acte popular que
es fa a la Rambla del Raval en un dels 50 dies
del Temps de Pasqua, que va des de Diumenge
de Pasqua fins a la Pasqua Granada.
27 DE MAIG. XIII Festa de les Escoles
Bastoneres de Primària. És una mostra del
tradicional ball de bastons que organitza
l’Associació Institut de Promoció de la
Cultura Catalana del Raval conjuntament
amb el Districte de Ciutat Vella. Aquesta
festa té lloc a l’Avda. de la Catedral a les
15:30h.
27 DE MAIG. Dia de la Mare de Bolívia. A
Bolívia és una celebració familiar en la qual

es fa un dinar o es pren un te. Al Raval es fa
una celebració en un espai tancat en la qual
participen prop de tres-centes persones.
Diferents entitats de comunitats diverses del
territori es reuneixen, i cadascuna d’elles fa
un ball típic en homenatge a les mares.
31 DE MAIG. Flors de Maig i
Santacruzan. A les Filipines el mes de maig
és també anomenat Mes de Maria o Mes
de les Flors. Els joves fan una processó per
parelles vestits amb la roba tradicional
filipina, i cada parella simbolitza una de les
virtuts de Maria i d’altres dones destacades
de l’Antic Testament. A Barcelona, aquesta
processó coincideix amb la festivitat de la
Santa Creu. Per això, durant la processó de
les Flors de Maig també hi ha la
representació de Santa Elena portant una
petita creu, acompanyada del seu fill
Constantí.

XARXA LABORAL DEL RAVAL

ENTITATS PARTICIPANTS

La Xarxa Laboral del Raval (XLR), dinamitzada per la Fundació Tot
Raval, aplega a 19 entitats de l’àmbit ocupacional del barri i es va
constituir amb l’objectiu de sumar esforços, optimitzar recursos i
apoderar a les persones amb dificultats d’inserció que volen accedir
al mon laboral en condicions dignes. Alhora esdevé pont de
comunicació i treball entre les empreses i les entitats de formacióinserció del Raval.

Acció contra la Fam, AMIC-UGT, Anem per Feina, CET Estel Tàpia,
Colectic SCCL, Càritas, Casal dels Infants per l’acció social als barris,
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, El Lloc de la Dona, Fundació
Escó, Fundació Àmbit Prevenció, Fundació Ibn Battuta, Fundació
SURT, Impulsem SCCL, Metges del Món, Probens, Servei Solidari,
USOC (Àrea Immigració) i Fundació Tot Raval. També compta amb la
col·laboració de: Barcelona Activa/Treball als barris i el PIJ Paral·lel.

JUNY
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Diumenge de Pentecosta
o Pasqua Granada.
Xavuot fins al 6 de juny
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Dia de la Independència
de Filipines
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27
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Festa del Corpus
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Festa del Foc

Sant Joan

25

26

30

5 DE JUNY. Diumenge de Pentecosta o
Pasqua Granada. Celebració de l’arribada
de l’Esperit Sant i de la seva democratització
sobre tot el poble de Déu.

12 DE JUNY. Diumenge de Trinitat. En
aquest diumenge, just després de
Pentecosta, el cristianisme celebra la plena
revelació del Déu tri, Pare, Fill i Esperit Sant.

6 DE JUNY. Segona Pasqua. Se celebra
cinquanta dies després de la Pasqua de
Resurrecció. Es recorda la davallada de
l’Esperit Sant damunt els deixebles de
Jesús. Al Raval, diferents grups musicals fan
una desfilada pels carrers i la comunitat
filipina fa una processó.

15 DE JUNY. Dia de la Independència de
Filipines. Filipines va deixar de ser colònia
espanyola el 12 de juny del 1898. A
Barcelona, KALIPI, la Federació d’Entitats
Cíviques i Religioses Filipines, en
col·laboració amb el Consolat Honorari de
Filipines i representants de diverses
associacions, organitzen el 18 de juny una
festa cultural, habitualment al Raval, en què
participen més de vint-i-cinc entitats.

5 I 6 DE JUNY. Xavuot. És la Festa de les
Setmanes, i es commemora el dia en que
Déu donà la Torà a Moisès al Sinaí.
Tradicionalment era una festa agrícola, la de
les collites, durant la qual s’oferien les
primícies al Temple.

19

19 DE JUNY. Festa del Corpus.
Commemora el sagrament de l’Eucaristia i
se celebra amb actes religiosos i populars

com “L’ou com balla”, les processons o
l’Eucaristia. “L’ou com balla” és una tradició
que té l’origen a Barcelona al segle XVII i
consisteix a fer ballar un ou als sortidors de
les fonts situades en claustres, patis o
jardins, que s’engalanen amb flors i obren
les portes als visitants.
23 DE JUNY. Festa del Foc. Consisteix a
anar a buscar la Flama del Canigó per
encendre les fogueres de la nit de Sant Joan
per tot el territori dels Països Catalans. Un
cercavila que comença a la Plaça St. Jaume
porta la Flama a la Rambla del Raval. A les
nou del vespre es fa un sopar comunitari i
després es llegeix un manifest que fa una
al·legoria amb el foc i les llibertats catalanes.
La Festa del Foc és organitzada per
l’Associació Institut de Promoció de la

Cultura Catalana i té lloc a les 17h. a la
Rambla del Raval.
24 DE JUNY. Sant Joan. La revetlla de
Sant Joan, també anomenada popularment
la Nit del Foc, la Nit de les Bruixes o la Nit
del Ros, se celebra arreu dels Països
Catalans. El seu origen és pagà i està
relacionat amb el solstici d’estiu. És
tradicional fer reunions familiars o anar a
una festa popular al voltant d’una foguera
en una plaça o carrer i menjar la coca de
Sant Joan.

Autor dela foto: Valentín Viñas

FESTA MAJOR DEL RAVAL
La Festa Major del Raval se celebra el cap de setmana anterior al 16 de juliol, festivitat de
la Mare de Déu del Carme, patrona de la principal parròquia del barri. És organitzada per
diverses entitats veïnals, culturals i comerciants del Raval amb propostes a més d’una
vintena de carrers i places. La Festa Major inclou un bon nombre d’activitats per a totes les
edats i tots els gustos, amb la voluntat de representar la diversitat cultural del barri, com
ara: música, balls, activitats infantils i competicions, gegants, diables o castellers.

ENTITATS PARTICIPANTS
Si voleu conèixer un exemple de les activitats
i entitats que participen a la Festa Major del
Raval, us deixem el link de la programació
del 2021.
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/
noticia/arriba-la-festa-major-del-raval-2021_1082860
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Dia dels Joves

8 AL 10 DE JULIOL. Hajj (Pelegrinació
major). El Hajj és el pelegrinatge a la Meca,
la ciutat d’Aràbia Saudita on va néixer el
profeta Mohammed (que la pau sigui amb
ell). Aquest pelegrinatge de cinc dies és un
precepte que els musulmans han de complir,
com a mínim, un cop a la vida, sempre que
tinguin els mitjans físics i econòmics
suficients per poder-lo fer. Els pelegrins
compleixen diferents rituals espirituals als
voltants de la Sagrada ciutat i van a resar a la
mesquita Al-Haram, on hi ha la Ka’ba, cap a
la qual els musulmans dirigeixen les
oracions quan resen. El final del pelegrinatge
està marcat per una festa, l’Eid Al-Adha.

9 DE JULIOL. Eid -Al Adha (Festa del Xai).
Se celebra setanta dies després del Ramadà.
Es commemora el moment en què el profeta
Ibrahim (que la pau sigui amb ell) ofereix en
sacrifici el seu estimat fill primogènit, Ismael,
com a mostra de sotmetiment a l’ordre d’Al·là
(Déu). El significat és el mateix que en la
religió cristiana. Els musulmans ofereixen el
sacrifici d’un xai, que recorda el que Ibrahim
va oferir a Al·là (Déu), i que es pot fer després
de l’oració des del dia 10 fins al dia 12 de Du
Al-Hiyyah (el dotzè mes lunar). La tercera part
de la carn dels animals es dóna a les
persones necessitades i als amics, i una part
es reserva per al consum propi.

Primer dia de Muharram
(Any Nou musulmà)

14 A 17 DE JULIOL. Festa Major del
Raval. Té lloc al voltant del dia de la Mare de
Déu del Carme (16 juliol), patrona del Raval,
del mar i dels pescadors. Se celebren
diferents actes culturals, lúdics i socials. La
preparació la duu a terme una comissió de
festes integrada per diverses entitats
i institucions del barri.
27 DE JULIOL. Dia dels Joves. Activitat
desenvolupada per la Federació d’Entitats
Cíviques i Religioses Filipines – KALIPI.
Trobada de joves per relacionar-se amb
altres persones de la mateixa edat i
promoure la convivència.

30 DE JULIOL. Primer dia de Muharram
(Any Nou musulmà). El calendari islàmic
comença el seu còmput a partir de l’hègira,
la fugida del profeta Mohammed (que la
pau sigui amb ell) de la Meca cap a Medina
l’any 622dC. D’aquí ve la diferència amb el
calendari cristià, de manera que l’any 2022
és l’any 1443H/1444H. Només s’utilitza per
comptabilitzar fets històrics i/o religiosos. És
un calendari lunar, i per això les dates de les
celebracions varien any rere any.

CATIFAIRES DEL RAVAL
Catifaires del Raval és un grup que es crea l’any 2011 amb ciutadanes, veïns/es del barri,
participants de diferents entitats de Ciutat Vella de gent gran, cultura, formació, d’entre altres.
És un projecte d’intervenció comunitària que pren la flor com a element intercultural, integrador
i cohesionador.

PARTICIPANTS
Persones d’origen culturalment divers.
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Dia de la Independència
del Pakistan
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Festa de la Mare de Déu
de l’Assumpció

Commemoració de les
Víctimes de Violència per
Motius Religiosos o de
Creences

2 D’AGOST. Holocaust a Auschwitz. Dia
especial per a la commemoració de la
matança del poble gitano al camp de
concentració d’Auschwitz. Els gitanos
estaven entre els grups escollits per raons
racials per ser perseguits pel règim nazi i la
majoria dels seus aliats.
7 D’AGOST. Tixà be-Av. És el “Dia del dol” i
es dejuna per la destrucció del Primer
Temple i el Segon Temple de Jerusalem. La
destrucció del Primer Temple es va produir
el dia 9 del mes d’av (mes del calendari
hebreu).
8 D’AGOST. Ashura. És el dia que Al·là
(Déu) va salvar el profeta Moisès (que la pau
sigui amb ell) i al seu poble del faraó.

Coincideix també amb el dia que l’arca de
Noè va embarrancar després del diluvi
universal. Pels musulmans xiïtes l’Ashura
commemora el martiri de l’imam Hussein,
nét del profeta Mohammed (que la pau
sigui amb ell) i, segons ells, el seu successor
legítim. Al Raval, la comunitat musulmana
fa una pregària interreligiosa en una
mesquita i el veïnat i les entitats del territori
estan convidats a compartir-la.
12 D’AGOST. Dia Internacional de la
Joventut. Es commemora cada any per
cridar l’atenció de la comunitat internacional
sobre els problemes de la joventut i per
ajudar a desenvolupar el potencial d’aquest
sector de la població com a protagonistes
claus de la societat actual.

14 D’AGOST. Dia de la Independència
del Pakistan. L’any 1947 el Pakistan va
esdevenir un territori independent de
l’Índia i l’any 1956 passà a ser formalment
la República Islàmica del Pakistan. Aquest
dia la comunitat pakistanesa celebra la seva
festa nacional. A Barcelona, la comunitat ho
celebra, entre d’altres, amb el Festival de la
Pau, que inclou parlaments i cançons i es
proclama un missatge d’entesa i de
convivència amb totes les comunitats.
15 D’AGOST. Festa de la Mare de Déu de
l’Assumpció. Tradicionalment aquesta era la
data en què s’acabava la feina de la sega als
camps i també fou l’escollida per l’Església
Catòlica per fixar la celebració de
l’Assumpció de Maria, una de les

solemnitats més antigues dedicades a la
Mare de Déu. Per aquesta raó, el 15 d’agost
és la data en què se celebren moltes festes
majors de pobles i viles de Catalunya.
22 D’AGOST. Dia Internacional de
Commemoració de les Víctimes de
Violència per Motius Religiosos o de
Creences.

#RavalEstiuEducatiu

GRUP D’EDUCACIÓ COMUNITÀRIA
DEL RAVAL
El Grup d’Educació Comunitària del Raval, format per representants d’una
trentena d’organitzacions i per particulars vinculats a l’educació al barri (veïnat,
famílies, professionals de l’educació i la innovació socials) i coordinat des de la
Fundació Tot Raval, es va formar l’any 2006 per impulsar la participació i la
coresponsabilització dels diversos agents implicats.
Des d’aleshores s’ha anat consolidant com un espai de trobada de persones i
organitzacions molt diverses interessades en la millora de l’educació al barri. Les
línies de treball pel 2022 són: la Comissió Digital, el #RavalEstiuEducatiu, el Joc
de Llegir i el #RavalBarriEducador.

ENTITATS PARTICIPANTS
Les entitats del Grup d’Educació Comunitària del Raval
són: Associació Esportiva de Ciutat Vella, AEI Raval, APC
Raval Nord i Sud, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Casal
de Joves Calassanç, Casal dels Infants per l’Acció Social
als Barris, Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, Departament de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació de la UPF, Districte de Ciutat
Vella, Centre Socioeducatiu del Raval, Colectic Coop.,
Escola Cintra, L’Escola de Músics i JPC, Filmoteca de
Catalunya, Fund. Escó-Gabella, Fundació Joan Salvador
Gavina, Fundació Servei Solidari, Gran Teatre del
Liceu, Impulsem Sccl, La Capella, MACBA, Museu
Marítim de Barcelona, Òmnium Cultural Ciutat Vella,
Palau Güell, Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, Pla de
Barris, Servei de Dinamització Comunitària de Ciutat
Vella i Xamfrà Centre de música i escena del Raval.
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Festa de la Mare de Déu
de Peñafrancia
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Festiu laboral local
Roix ha-Xanà (Any Nou
5783) fins al 27 de
setembre

Festa de la Mercè
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19 DE SETEMBRE. Festa de la Mare de
Déu de Peñafrancia. És la patrona de
Bicolàndia, una regió de les Filipines. A
Barcelona, a la plaça de Sant Agustí es fa
una processó fins a l’església en la qual
membres de la comunitat filipina ovacionen
la Mare de Déu que entra al temple en un
pedestal, per posteriorment celebrar una
missa solemne en el seu honor. A la nit es
fan presentacions culturals i

28

29

gastronòmiques. Nou setmanes abans
d’aquesta celebració, cada diumenge es resa
“la novena”, un conjunt d’oracions dedicades
a aquesta patrona.
24 DE SETEMBRE. Festa de la Mercè. És
la festa de la patrona de Barcelona. La ciutat
s’omple de música, de gegants, de colles
de diables, de falcons i de bastoners que
surten al carrer en desfilades, així com de

30
concerts i manifestacions culturals de
tota mena.
26 DE SETEMBRE. Festiu laboral local
decidit per l’Ajuntament de Barcelona.
26 I 27 DE SETEMBRE. Roix ha-Xanà
(Any Nou 5783). Es tracta de la celebració
de la creació de l’ànima d’Adam i del
començament d’un nou any. És el Cap d’Any

jueu, i es commemora la creació del món i
també el judici de tota criatura. Hi ha
celebracions especials a les sinagogues, que
es vesteixen de blanc. Es menja mel, pomes
i fruita per tal que l’any sigui “bo i dolç”.

ÒPERA PRIMA
La Gata Perduda és la primera òpera participativa i
comunitària del Liceu, feta amb veïnes i veïns del barri
del Raval, amb un equip diversificat de professionals i
artistes amateurs, que es representarà a la Sala del
Liceu els dies 5 i 7 d’octubre de 2022.

ENTITATS PARTICIPANTS
Cors amateurs: Les Flors de Maig, Cor de dones de
Xamfrà, Cor Drassanes, Cor Turull, Coral de la Facultat
de Geografia i Història, Dona Gospel, Grup Mon Raval,
Immanuel Choir, KorraVal Evolution, Kudyapi Children’s
Choir, Musicals’ Choir, Societat Coral El Girasol,
TrencaCors.
Entitats: Arrels Fundació, Ass. Institut de Promoció de
la Cultura Catalana, Ass. Carabutsí, Bar Makinavaja,
Biblioteca Andreu Nin, Biblioteca de Sant Pau-Santa
Creu, CAP Drassanes, CAP Raval Nord, Casal de Barri
del Raval, Centre de Dia Dar Chabab, Centre
Ocupacional Sínia, Charo de la Calle, Colectivo La
Llama, Concept Deco, Conservatori del Liceu, El
Mirador dels Immigrants, Districte de Ciutat Vella, El
Lloc de la Dona, Esc. Collaso i Gil, Esc. de Músics i JPC,
Esc. Massana, Centre d’Art i Disseny, Fundació Tot
Raval, Hajar Hoummi, IES Miquel Tarradell, Impremta
Badia, Impulsem SCCL, Isabel Gutsens, La Interferència,
Mary Grace Hernández, Museu Marítim de Bcn, Najat
Essafi, Periòdic El Raval, Ràdio Rambles, Servei de
mediació comunitària i intercultural de Ciutat Vella,
Taller de Músics, Univ. de Barcelona, Fac. de Geografia
i Història, Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval.
Col·laboradors: Arnau Itinerant, Ass. Amics de La
Rambla, Ass. Intercultural Diàlegs de Dona, Ateneu del
Raval, Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella,
Barris en Dansa, Casal dels Infants, Casals Municipals
de Gent Gran J. Trueta i J. Tarradellas, CCCB,
Cooperativa Colèctic, Crea Dones, El Gecko con
Botas, Espai Mer, Estel Tàpia, Eix Comercial del Raval,
Fundació Surt, IES Milà i Fontanals, IMF-CSIC, La
Boqueria, La Filmoteca, MACBA, SomAtents, Taller de
Músics, cos i ment.
Imatge co-creada entre artistes del Centre Ocupacional Sínia i estudiants de l’Escola Massana
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3 D’OCTUBRE. Solidaritat i Fraternitat.
Activitat desenvolupada per la Federació
d’Entitats Cíviques i Religioses Filipines –
KALIPI amb l’objectiu de fomentar la
solidaritat cap els altres, ajudar als més
necessitats i potenciar el vincle de les
diferents associacions, entitats comunitàries
i diferents grups que comparteixen
interessos comuns.
5 DE OCTUBRE. Yom Kippur. Dia de
l’expiació i del penediment, és la festa jueva
més respectada. En aquest dia Jahvè atorga
el seu perdó pels pecats comesos contra Ell,
però cadascú ha de demanar personalment
perdó a les persones ofeses o ferides (que

han d’atorgar-lo necessàriament). És un dia
de dejuni i abstinència.
8 D’OCTUBRE. Mawlid Al Nabawi. És el
recordatori del naixement del profeta
Mohammed (que la pau sigui amb ell). La
commemoració del seu naixement està
estretament lligada al principi que regeix
tots els modals i les tradicions de la seva
vida. La commemoració és plural i difereix
d’un país a l’altre i d’un lloc a l’altre.
10 D’OCTUBRE A 16 D’OCTUBRE.
Sukkot (Festa del Tabernacle o de les
Cabanyes). Es commemora els quaranta anys
passats al desert. També és un dia d’acció de

gràcies per les collites de tardor i una de les
tres festes anuals de peregrinació al Temple
de Jerusalem. Se celebra durant 7 dies.

moniatos. Al barri del Raval, diverses entitats
socials celebren la castanyada amb activitats
adreçades a infants i joves.

12 D’OCTUBRE. Festa Nacional
d’Espanya.

31 D’OCTUBRE. Culte de la Reforma.
Dia de la commemoració de la Reforma
Protestant, durant el qual es recorda quan
Martí Luter va penjar les seves 95 tesis a la
porta de l’església del castell de Wittenberg,
tot celebrant que la paraula de Déu sempre i
en tot moment s’acosta a l’ésser humà.

18 D’OCTUBRE. Simhat Torà (L’Alegria de
la Torà). Marca la conclusió de la lectura
pública anual de la Torà a les sinagogues i el
començament d’un nou cicle de lectures.
31 D’OCTUBRE. Castanyada. Segurament
aquesta festa té el seu origen en l’àpat o
ressopó que es feia la nit de Tots Sants. És
tradició menjar castanyes, panellets i

Collage amb diferents cartells

RAVAL(S)
El Festival de Cultura Raval(s) és un procés de creació artística, comunitària i participativa que té
com a finalitat principal promoure la participació del veïnat i d’organitzacions molt diverses en
el desenvolupament d’un projecte sociocultural i col·laboratiu comú, fomentant un sentiment
d’identitat i de corresponsabilitat vers el barri i el seu context sociocultural des d’una mirada
artística i diversa.

ENTITATS PARTICIPANTS
Raval(s) està coorganitzat per més de 60
col·lectius, agents, entitats, associacions i
veïnat del barri.

NOVEMBRE
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DIMARTS

1

DIMECRES

2

DIJOUS

3

Tots Sants

7

8

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

4

5

6

Bandi Chhor Divas.
Festival de Cultura Raval(s)
fins al 6 de novembre

Dia Mundial de l’idioma
Romaní

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

Festa del Cargol

Dia Internacional per a la
Tolerància

22

23

24

25

26

27

Guru Nanak Dev Ji
Gurpurab (Aniversari del
fundador del sikhisme)

14
21

Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència
envers les dones

28

29

1 DE NOVEMBRE. Tots Sants. Aquesta
festivitat és una de les més antigues del
món cristià, i a molts països és un dia festiu.
És costum celebrar una missa en honor dels
difunts i després, fer una visita al cementiri
per dur flors als morts i arreglar una mica la
seva tomba.
4 DE NOVEMBRE. Bandi Chhor Divas.
(Festa de la Llum i de l’Alliberament.
Diwali). Coincideix amb la festa hindú de
Diwali. Els sikhs recorden el sisè Guru, Guru
Hargobind Ji, que va ser alliberat l’octubre
de 1619 de l’empresonament a què estava
sotmès al fort Gwalior en temps de
l’emperador Jahangir. Al Guru Hargobind Ji
se’l coneix com el “Bandi Chhor” (l’Alliberat).
5 DE NOVEMBRE. Dia Mundial de
l’idioma Romaní. L’any 2015 la Conferència
General de l’UNESCO va proclamar aquesta

Diada Bastonera al Raval
Temps d’Advent fins al 18
de desembre

30
data com a dia internacional per tal de
fomentar la preservació i la difusió de
l’idioma romaní.
4 A 6 DE NOVEMBRE. Festival de
Cultura Raval(s). El Festival Raval(s) és més
que un simple esdeveniment artístic: es tracta
de la culminació d’un gran procés comunitari
desenvolupat al llarg de l’any, en el qual
s’impliquen al voltant de cent trenta entitats,
col·lectius, equipaments culturals,
associacions, centres educatius, artistes i
veïnat del barri amb la intenció de generar i
construir una programació sociocultural i
festiva que permeti mostrar les moltes facetes
d’un territori tan divers i dinàmic com el Raval.
8 DE NOVEMBRE. Guru Nanak Dev Ji
Gurpurab (Aniversari del fundador del
sikhisme). La celebració dura tres dies, i és
una data variable en el seu calendari, ja que

segueixen el calendari hindú. La celebració
comença dos dies abans del dia del
naixement del fundador. El primer acte és
l’inici de la recitació contínua del llibre
sagrat, el Guru Granth Sahib.
Nota: A les festivitats Sikh, pot passar que
la celebració per part de la comunitat es faci
el diumenge següent a la data de la festa
al calendari.
15 DE NOVEMBRE. Festa del Cargol.
Festa filipina en honor de la Mare de Déu de
Porta Vaga, patrona de la província de
Cavite. Al Raval s’organitzen balls pels
carrers del barri.
16 DE NOVEMBRE. Dia Internacional
per a la Tolerància. Una data en la qual
Nacions Unides fa una crida a l’acció en favor
de la tolerància, el respecte a la diversitat i la
protecció dels drets de totes les persones.

25 DE NOVEMBRE. Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència envers
les dones. Va ser declarat Dia Internacional
contra la Violència de Gènere el juliol del
1981. A la Rambla del Raval es fa una
concentració com a símbol i com a
homenatge a les dones assassinades i que
pateixen qualsevol tipus de violència.
27 DE NOVEMBRE Diada Bastonera al
Raval. Lloc a determinar.
27 DE NOVEMBRE AL 18 DE
DESEMBRE. Temps d’Advent. L’Advent és
un temps litúrgic de preparació per celebrar
el naixement de Jesús, a través de la reflexió
i l’oració. Cada diumenge els cristians
encenen una espelma per recordar i omplir
de sentit tot el que Déu els ha ofert a través
del seu Fill Jesús.

GRUP INTERRELIGIÓS DEL
RAVAL (GIR)
Amb l’objectiu de promoure el coneixement mutu intercultural i el
diàleg interreligiós i fomentar la cohesió social al Raval, el Grup
Interreligiós del Raval (GIR) treballa per la implicació de la
ciutadania en la tasca d’aconseguir una convivència oberta, diversa
i enriquidora al barri a través de la interacció i el treball conjunt de
les diferents comunitats culturals i religioses que viuen al territori.
El GIR genera espais de trobada i de coneixement entre la població
del Raval de contextos culturals diversos i està format per 15
entitats religioses, socials i culturals.

Il·lustració de Beatriz Montobbio de MigraStudium.

ENTITATS PARTICIPANTS
Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic “Camí de la Pau”,
Comunitat Parroquial del Carme, Centro Filipino Tuluyán-San Benito,
Associació Intercultural “Diàlegs de Dona”, Església Protestant
Barcelona Centre, Fundació Benallar, Associació de Dones de
Bangladesh, Associació AMICAL dels Immigrants Marroquins a
Catalunya, Migra Studium, El Mirador de l’Immigrant, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA), Comunitat Jueva, Temple Sikh
Gurdwara Guru Darshan Sahib, Pastoral Gitana de Barcelona.
El GIR compta amb la col·laboració d’Associació UNESCO per al
Diàleg Interreligiós (AUDIR), l’Oficina d’Afers Religiosos de
l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella.

DESEMBRE
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7

Dia de la Constitució
Espanyola

DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE

DIUMENGE

1

2

3

4

8

9

10

11

16

17

18

23

24

25

Immaculada Concepció de
Maria

12

13

14

15

19

20

21

22

Bijôy Dibôs (Dia de la
Victòria de Bangladesh).
Simbang Gabi o la Novena
fins al 24 de desembre

Hanukkà fins al 26 de
desembre

26

Nadal

27

Sant Esteve

6 DE DESEMBRE. Dia de la Constitució
Espanyola. És un dia festiu a tot l’Estat
espanyol, en què es commemora la
celebració del Referèndum Constitucional
de 1978 en el qual es va aprovar per àmplia
majoria l’actual Constitució.
8 DE DESEMBRE. Immaculada Concepció
de Maria.
16 DE DESEMBRE. Bijôy Dibôs (Dia de la
Victòria de Bangladesh). Festa nacional a
Bangladesh per commemorar la victòria
de l’alt comandament de les forces aliades
sobre les forces pakistaneses en la guerra
d’alliberament de Bangladesh el 1971.

28

29

Dia dels Sants Innocents

16 A 24 DE DESEMBRE. Simbang Gabi
o la Novena. A les Filipines, durant els nou
dies abans del Nadal, les campanes de les
esglésies sonen molt d’hora de matinada. A
Barcelona no es fa de matinada, sinó a dos
quarts de nou del vespre. Diferents grups
religiosos i associacions cíviques participen
en la celebració fent fanalets que s’ofereixen
durant la missa, com a símbol de llum que
és Crist. Aquests fanalets queden penjats a
l’interior de l’església de Sant Agustí durant
tot el període nadalenc.
19 DE DESEMBRE A 26 DE DESEMBRE.
Hanukkà. Es tracta de la festa de les llums
en record de la consagració del Segon
Temple de Jerusalem i de la celebració de la

30

31
Nit de Cap d’Any i l’Home
dels Nassos

victòria dels macabeus contra els hel·lènics
selèucides, que havien profanat el Temple.
25 DE DESEMBRE. Nadal. Es celebra el
naixement del Fill de Déu, que s’encarna en
Jesús, fill de Maria i Josep. És un dia de
festa i esperança per a tota la humanitat.
26 DE DESEMBRE. Sant Esteve. El 26 de
desembre continua la celebració del Nadal
amb el dia de Sant Esteve.
28 DE DESEMBRE. Dia dels Sants
Innocents. Es diu que és la commemoració
de l’anomenada matança bíblica dels
innocents. Si bé és un costum en recessió,
tradicionalment en aquesta data es feien

“innocentades”. Els nens i nenes tenien el
costum de penjar la “llufa” (un ninot retallat)
a l’esquena dels adults. Sovint els mitjans de
comunicació donaven notícies falses i també
era freqüent fer-se bromes entre els amics.
31 DE DESEMBRE. Nit de Cap d’Any i
l’Home dels Nassos. Durant el dia, els nens
han de trobar l’Home dels Nassos, un
personatge mitològic català que només es
pot veure el 31 de desembre i que té tants
nassos com dies té l’any. La nit de Cap d’Any
és una revetlla festiva. És molt habitual
celebrar el canvi d’any a les dotze de la nit
menjant-se dotze grans de raïm, un per a
cada campanada del rellotge.

