
Descobreix els secrets del Raval per la Festa Major!

Ineraris,
visites comentades i exposicions
Coordina: Fundació Tot Raval

Del 12 al 14 de juliol



Descobreix els secrets del Raval  
per la Festa Major!

Del 12 al 14 de juliol i en el marc de la 
programació de la Festa Major del Raval 
2019, podreu descobrir la riquesa cultural 
i patrimonial del Raval a través d’un 
conjunt d’itineraris i visites comentades 
a equipaments culturals i patrimonials 
del barri.

Les visites i itineraris són gratuïts i les 
places limitades, amb inscripció prèvia. 
Les inscripcions es poden fer des del  
28 de juny fins a l’11 de juliol a les 18.00 h 
al web www.totraval.org o trucant  
al 93 442 68 68.

Aquestes activitats es realitzen gràcies a 
la col·laboració de: ANDRONA Cultura, 
Ass. Carabutsí, Ass. Inter-Acció, Casal de 
Barri Folch i Torres, CCCB, CSIC, Espacio 
del Inmigrante, Filmoteca de Catalunya, 
Gran Teatre del Liceu, MACBA, Laberint 
Cultura, Museu Marítim de Barcelona, 
Palau Güell, parròquia de Sant Pau del 
Camp i Riosta Barcelona. 

Coordina: Fundació Tot Raval 
Amb el suport: Districte de Ciutat Vella i 
Generalitat de Catalunya

El món del paral·lel en l’època  
de la canadenca 
Amb motiu del centenari de la Vaga de la 
Canadenca, aquest itinerari us aproparà 
a una època convulsa on el Paral·lel es 
va convertir en escenari, no sols de nous 
gèneres musicals i escènics, sinó també 
de reivindicacions per unes condicions 
de vida més dignes.

Una època on el Paral·lel va ser el punt de 
trobada entre els barris del Raval,  
Poble-sec i Sant Antoni. Aquesta activitat 
està emmarcada en el projecte Creuem el 
Paral·lel, de l’Arnau Itinerant. 

Data i hora: 12 de juliol a les 17.00 h. 
Durada aproximada: 1 h 30’
Lloc d’inici: Davant del Teatre Arnau 
(pl. de Raquel Meller) 
Organitza: Laberint Cultura  
Col·labora: Ateneu Enciclopèdic 
Popular, CERHISEC, Campanya 
Recuperem les Tres Xemeneies

Del camp a la fàbrica: migracions, 
pobresa i resistències al Raval 
industrial
En aquest itinerari s’abordarà el fenòmen 
migratori a la Barcelona del segle XIX i 
principis del segle XX. S’exploraran les difícils 
condicions de vida que van patir les persones 
que arribaven per treballar a les antigues 
fàbriques de la ciutat, posant especial èmfasi 
en els mecanismes de resistència, comunitat 
i solidaritat que, molt especialment les dones 
migrades, van ser capaces de teixir i que 
encara persisteixen avui dia.
Data i hora: 12 de juliol a les 18,00h. 
Durada aproximada: 2 h 30’
Lloc d’inici: Davant l’Estació de 
França (av. del Marquès de l’Argentera). 
L’itinerari acabarà al barri del Raval.
Organitza: Androna Cultura

ITINERARIS



Rumb a la rumba.  
Memòria de la comunitat gitana  
del carrer de la Cera.
Sabeu que molts cognoms de la comunitat 
gitana del Raval ja estaven censats als 
seus carrers des del segle XVIII? Coneixeu 
l’aventura de les gitanes a les Amèriques? 
Moltes de les respostes les trobareu en 
aquesta ruta-experiència de la mà de 
diferents integrants de la Comunitat 
Gitana Catalana del Carrer de la Cera que 
us guiaran per la història i les històries 
amagades en aquests carrers del Raval, on 
va néixer i créixer la Rumba Catalana. La 
ruta finalitzarà amb un espectacle-taller 
musical al Casal de Barri Folch i Torres.
Dia i hora: 13 de juliol a les 10.00 h 
Durada: 2 h 
Lloc de trobada: Entrada del Casal de 
Barri Folch i Torres (c. Reina Amàlia, 31)
Organitzen: Ass. Inter-Acció i Ass. 
Carabutsí
Col·laboren: Casal de Barri Folch i 
Torres; Obra Social ‘la Caixa’; CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) 

Safari Raval: Kontra-tour 
En aquest recorregut per diferents espais 
del Raval, són les persones que l’habiten 
i les que tenen un lideratge polític i 
comunitari les que s’encarreguen de guiar 
els i les visitants pels diversos carrers 
i espais, explicant les seves històries i 
vivències personals, filant un relat molt 
diferent a l’habitual. En aquest recorregut 
es vol trencar amb els prejudicis que 
sovint es tenen del Raval, que no fan altra 
cosa que augmentar una falsa reputació 
de violència generalitzada, fent cas omís 
a les lluites i reivindicacions de molts 
col·lectius, veïns i veïnes que, dia a dia, 
intenten fer d’aquest barri un espai millor, 
més just i més humà.
Data i hora: 13 de juliol a les h. 
Durada aproximada: 2 h
Lloc d’inici: Seu de l’Espacio del 
Inmigrante (c. d’Agustí Duran i Sanpere, 1)
Organitza: Espacio del Inmigrante y 
otras organizaciones del Raval.

Visita guiada a l’antic monestir  
de Sant Pau del Camp
Ruta per descobrir i conèixer en profunditat 
la història d’aquesta petita joia del romànic 
de Barcelona Per què Sant Pau del Camp 
es diu així si està al centre de la ciutat? Per 
quin motiu es van instal·lar aquí els monjos 
benedictins? Quines particularitats té 
aquest edifici i per què és tan desconegut? 
Acompanyats d’un guia especialitzat, es visita 
el temple, es coneix l’evolució del monument 
i es visiten les dependències monacals. 
Dia i hora: 13 de juliol a les 18.00 h. 
Durada: 1 h 15’
Lloc de trobada: Parròquia de Sant Pau 
del Camp (c. Sant Pau, 99).
Organitza: Riosta Barcelona i parròquia 
de Sant Pau del Camp
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Gran Teatre del Liceu
Visita als espais tècnics del Liceu
L’escenari, l’àrea més gran de tot el Teatre, 
és el nucli al voltant del qual s’organitza 
tot l’edifici. Està preparat per acollir 
representacions d’òpera, dansa, recitals 
i concerts. El seu fossat acull l’activitat 
de l’Orquestra Simfònica del Liceu, 
que juntament amb el Cor del Liceu, 
constitueixen els cossos artístics estables 
del Teatre. La visita inclou també un 
recorregut per altres espais tècnics.
Dia i hora: 12 de juliol a les 9.15 h (en 
català) i 14 de juliol a les 09.15 h (en 
castellà). Durada: 1 h 30’. Es demana 
màxima puntualitat.
Punt de trobada: Entrada principal del 
Liceu (La Rambla, 51-59). No apte per a 
menors de 14 anys, ni per a persones amb 
mobilitat reduïda o amb fòbia a l’ascensor. 
Un cop comenci la visita no es podrà 
abandonar fins a la seva finalització.

Visita comentada a l’exposició 
“Quàntica” AL CCCB
Una oportunitat per endinsar-se en 
els principis de la física fonamental i 
comprendre que cada teoria científica 
és un pas més cap a la comprensió del 
nostre univers. L’exposició presenta 
el treball creatiu conjunt de científics, 
divulgadors i artistes en aquesta voluntat 
per analitzar de quina manera els nous 
postulats de la mecànica quàntica 
sacsegen la nostra visió del món.
Data i hora: 12 i 13 de juliol a les 11.30 h 
(català) i a les 17.30 h (castellà).  
14 de juliol a les 11.30 h (català) i a les 
17.30 h (anglès). 
Punt de trobada: A les taquilles del Hall 
del CCCB (c. Montalegre, 5)

Visita familiar teatralitzada  
al Palau Güell 
L’arquitecte Antoni Gaudí farà una visita 
al seu amic i mecenes Eusebi Güell i 
Bacigalupi al Palau que li ha construït. 
En Güell li ha comunicat que a Isabel 
López, la seva dona, hi ha alguns detalls 
del Palau que no li acaben de fer el pes. 
En Gaudí i  el matrimoni Güell-López 
passejaran per l’edifici comentant els 
problemes que va suposar la construcció 
de l’habitatge, així com les anècdotes que 
amaga aquesta obra d’un valor universal 
excepcional. Cal fer reserva prèvia a 
palauguell@dibat.cat o a 934725775
Data i hora: 14 de juliol a les 11.00 h. 
Durada: 1 h. 
Punt de trobada: A l’entrada del Palau  
(c. Nou de la Rambla, 3-5)

Visita el Palau! 
En aquesta visita es podran conèixer tots 
els detalls d’aquest palau construït per 
l’arquitecte Antoni Gaudí. A partir d’un 
recorregut per les diferents estances, 
des de l’estable del soterrani fins a les 
xemeneies del terrat, es descobriran els 
detalls ornamentals que amaga l’edifici, el 
seu origen, la seva història i els seus usos 
com a residència de la família Güell ara fa 
més de 125 anys. Cal fer reserva prèvia a 
palauguell@dibat.cat o a 934725775
Data i hora: 13 de juliol a les 12.00 h 
(castellà) i 14 de juliol a les 12.00 h (català). 
Durada: 1 h. 
Punt de trobada: A l’entrada del Palau 
(c. Nou de la Rambla, 3-5)
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Benvinguts a la Sala Fènix
Dia i hora: Dissabte de 17.00 a 19.00 h 
Lloc: Sala Fènix (c. Riereta, 31)
Tarda de portes obertes i visita guiada a 
l’exposició de Judith Cunillera, que ens 
presenta l’obra “Entre dos Mons”. Aquesta 
s’ha generat arran de la seva estada de 5 
anys al Perú i qüestiona la visió occidental 
davant cosmovisions ancestrals i mites 
indígenes. El xoc cultural és el motor 
d’aquestes peces. Màscares híbrides que 
reinterpreten una cultura ancestral, on 
l’èsser humà forma part de la naturalesa i 
troba les respostes en ella.
Organitza: Sala Fènix

“Matilda” a la Filmoteca
Dia i hora: Dissabte i diumenge a les 
17.00 h 
Lloc: Filmoteca de Catalunya  
(pl. Salvador Seguí)
Vine a gaudir de forma gratuïta de la 
pel·lícula Matilda (1995)
Matilda és una nena d’intel·ligència 
extrema i dotada de poders màgics, amb 
uns pares alienats per la televisió i que 
la internen en un col·legi horrible. Allà 
utilitzarà els poders per arreglar moltes 
coses. És l’adaptació d’una novel·la de 
Roald Dahl que DeVito defineix com “un 
conte per als nens però explicat en clau 
d’humor negre”.
Organitza: Filmoteca de Catalunya

Museu Marítim de Barcelona
Drassanes, gremis i mercaders
Itinerari guiat que comença a les Drassa-
nes Reials i descobreix l’esplendor maríti-
ma i medieval de la ciutat: la muralla me-
dieval, l’ordre dels mercenaris, els carrers 
gremials, La Llotja i els consolats de Mar, 
els palaus, Santa Maria del Mar…
Data i hora: 14 de juliol a les 11.00 h. 
Durada aproximada: 2 h. 
Punt de trobada: Al vestíbul del Museu 
(Av. de les Drassanes, s/n)

Exploradors de galeres
Dia i hora: Diumenge de 11.30 a 12.30 h 
Lloc: Museu Marítim de Barcelona
L’arqueòleg i explorador Francesc Jo-
nes, cosí del conegut Indiana Jones, 
arriba al Museu Marítim de Barcelona, 
amb l’encàrrec de fer una investigació 
sobre com era la vida a les galeres. El seu 
desconeixement dels temes de mar fa que 
necessiti comptar amb la col·laboració  de 
ments inquietes i eixerides que l’ajudin 
en aquesta complexa missió.  Activitat 
infantil a partir de 6 anys. Places limitades, 
per a inscripcions: reserves@mmb.cat o al 
93 342 99 29.
Organitza: Museu Marítim de Barcelona

Visita comentada a l’exposició  
“Christian Marclay. Composicions”
L’exposició examina l’obra de Marclay a 
través de la seva dedicació a la composi-
ció, entesa com un ordenament de sons 
en el temps i l’espai, però també com a 
composició visual. 
Dia i hora: 14 de juliol a les 11.00 h. 
Lloc: MACBA
Punt de trobada: A la recepció del museu 
(pl. dels Àngels, 1)

VISITES COMENTADES I EXPOSICIONS



barcelona.cat/conviure #ConviureBCN

Respectem el descans 
dels veïns i veïnes.
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