Si hi ha alguna cosa que ens ha evidenciat la
situació de pandèmia durant el darrer any i mig,
és que en situacions extremes i difícils, el Raval,
i tot el seu teixit veïnal i associatiu, es fa més
fort. S’uneix per no deixar fora a cap persona,
arribant allà on ningú arriba. Per això pensem
que no existeix una millor manera de construir
un barri més sostenible que fer-ho mitjançant
l’enfortiment de les organitzacions veïnals
diverses, donant-los tot el suport i les eines que
calguin per aconseguir-ho.
En aquesta nova edició del Festival de Cultura
Raval(s) volem agrair i posar en valor tota
la feina que veïns, veïnes i organitzacions
del barri han fet durant tota la pandèmia,
mostrant un barri solidari i proper. I no és que
abans no ho fos. Sense cap dubte, el Raval i la
seva gent sempre ha estat solidària i propera,
però en temps difícils, quan cadascú ha de
lluitar amb tot el que pot per sobreviure, és
quan descobrim la grandesa humana de qui
també pot veure el seu benestar en el benestar
col·lectiu, i d’aquesta al Raval en tenim molta!!!

En el programa d’enguany us oferim un conjunt
d’activitats organitzades col·lectivament,
pensades des d’aquesta construcció constant
d’un barri més sostenible i proper: no només
des d’una mirada “ambientalista”, sinó també
posant en el centre a les persones, en tota la
seva diversitat. El programa és el resultat de
molts mesos de treball, en el qual la part més
important de tot el procés és la promoció del
treball en xarxa i la creació i enfortiment de
sinergies que continuen més enllà del festival i
que tenen com a objectiu comú promoure un
barri conscient i orgullós de la seva resiliència i
acció comunitària.
En aquest festival volem convidar-vos a
conèixer tot que fem i com ho fem. I la millor
forma de fer-ho.

Gaudiu del Festival!

PROGRAMA
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PRESENTACIÓ DE RAVAL(S) UN
FESTIVAL FET PER LA GENT DEL BARRI
17 h / Lloc: Rambla de Canaletes
Hem pensat que la millor manera de
mostrar com és el barri, és convidant
al grup musical Trikka Masala, que es
defineixen com “...una banda musical de
vuit persones que neix al cor del Raval amb
l’objectiu d’apropar sons de Bangladesh
i de l’Índia a les cançons occidentals. Ens
prenem la música com una eina per a
reflexionar i riure, així que gran part del
nostre espectacle és per gaudir i passarho bé, però sense oblidar-nos que hi ha
un món que hem de canviar entre totxs
nosaltres. La banda és una representació
directa de la gran diversitat que hi ha
al Raval, a la ciutat i al món. Hi trobareu
persones bengalí-catalanes, uruguayes,
filipino-hawaiano-catalanes, marroquinocatalanes i catalanes.... on cada persona hi
fa una aportació musical diferent: el rap,
la música clàssica, el soul, el jazz, el rock,
la musica tradicional catalana, la rumba, el
R&B, el reggae, el funk...”
17 h Presentació del festival a càrrec
d’entitats del barri 							
17.30 h Concert de Trikka Masala
Org: grup motor del Festival / Col: Línia Cultural
Rambla i Trikka Masal

DIMECRES 03/11
ELS JARDINS DE SANT PAU DEL CAMP
S’OMPLEN DE CONTES I JOCS DE
TAULA D’ARREU DEL MÓN!
De 16.30 a 18.30 h / Lloc: Jardins de Sant

Pau (entrant pel carrer de les Tàpies)

Tenim ganes de conèixer la diversitat del
barri! Per això us oferim aquest espai on
dinamitzarem diversos jocs de taula i un punt
de lectura amb llibres de diverses llengües,
adreçat a famílies amb infants del barri. A
més, tindrem a la Fauzia, que ens explicarà
contes en àrab!
Nosaltres en tenim alguns, però ens agradaria
comptar amb la vostra ajuda per incorporar
jocs de taula i contes d’altres cultures i països.
Us animeu? Veniu a descobrir jocs i contes
d’arreu del món i a ensenyar-nos els vostres!
Org: Servei de Dinamització Comunitària (SDC),
Impulsem i Biblioteca Sant Pau-Santa Creu
Col: Ass. de Dones Marroquines a Catalunya i
Servei de Mediació Intercultural

“LLUMS I OMBRES AL BARRI”

Aquesta activitat consta de dues parts:
1. Performance participativa a la
Biblioteca Sant Pau – Santa Creu
En la primera part, convidem als i les
participants a plasmar en dibuixos allò
que observen al seu barri en relació a la
sostenibilitat i el medi ambient. A partir del
paisatge creat col·lectivament en aquestes
trobades amb diferents col·lectius, es crearà
una performance que es projectarà a la
Filmoteca durant el festival.
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2. Espectacle d’ombres a la Filmoteca
17.15 h / Lloc: Filmoteca de Catalunya
(Plaça de Salvador Seguí, 1)
Cal reservar entrades a filmoteca.cat
Projecció de l’enregistrament de l’actuació
performativa de teatre d’ombres realitzada a
partir d’una reflexió col·lectiva sobre el barri.
“Espectacle d’ombres: Les ombres que
conten contes”
Una proposta que convida a submergirse en històries i paisatges d’Indonèsia.
Mitjançant diverses tècniques d’ombres, el
Damián i la Clementina ens expliquen tres
històries tradicionals d’algunes illes d’aquest
país. Sessió gratuïta i per a totes les edats.
Org: Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, El Gecko
con botas i Filmoteca de Catalunya

CONVERSATORI “ENS SENTS, RAVAL?”

#somveïnesravals #donesraval
18 h / Lloc: Ateneu del Raval (c/ de la Reina
Amàlia, 31)
Un grup de dones, veïnes del Raval, ens
parlen del seu sentiment de pertinença
al barri i de quins espais ténen per
desenvolupar-se com a persones de ple
dret. Compartirem vivències i experiències
vitals amb la intenció de generar un espai
de confiança on saber què necessitem per
enfortir-nos com a teixit veïnal.

Org: Fundació Àmbit Prevenció, Fundació Indera,
Metzineres, Territoris Oblidats, SURT Fundació i
Fundació Tot Raval / Col: Ateneu del Raval i Servei
de canguratge Concilia- Pla de barris

DIJOUS 04/11
XERRADA “DISSIDÈNCIA QUEER I
GITANA. ALTRES NARRATIVES DE
L’OBJECTE”

De 18 a 19.30 h / Lloc: Sala d’Actes de
l’Escola Massana (Plaça de la Gardunya, 9)
Inscripció prèvia obligatòria via adreça
electrònica a lacapella@bcn.cat
Durant dècades, la comunitat gitana ha
desplegat estratègies de resistència cap
a les estructures normatives dominants.
Aquestes estratègies tenien l’objectiu
d’oferir al col·lectiu una oportunitat
d’autosuficiència. El reciclatge, el comerç
d’objectes obsolets, la barata, són només
algunes de les seves pràctiques tradicionals
que ara, en un context de crisi climàtica, es
desmarquen de la seva percepció marginal
per endinsar-se en la noció de quelcom
necessari. Per altra banda, les estratègies
queer que l’artista visual Agustín Ortiz
Herrera aplica a la seva pràctica també
provenen d’una visió des del marge per
formular algunes preguntes crucials: què
passa amb els objectes que cauen fora de
la lògica d’ús i reemplaçament del desig
capitalista? Perquè tenim tan assimilat el
concepte de “brossa”?
L’associació Carabutsi i Ortiz Herrera van
treballar durant unes jornades d’intercanvi
a la tardor del 2020 en les quals van
apropar les seves pràctiques i experiències.
Aquestes activitats van culminar en un
projecte fotogràfic que es presentarà ara
al Festival. En aquesta presentació pública
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es vol crear un temps i un espai per a la
reflexió sobre les centenàries estratègies de
resistència anti-normativa de la comunitat
gitana i de com aquestes esdevenen més
inspiradores i necessàries que mai, alhora
que es teixeixen relacions amb estratègies
de dissidència queer.
Org: Ass. Carabutsí, , l’artista visual Agustín Ortiz
Herrera i el Centre d’Art La Capella-ICUB
Col: Escola Massana, Centre d’art i disseny

DIVENDRES 05/11
EL TEATRE DE L’OPRIMIT PRESENT
ALS INSTITUTS DEL BARRI!

El Forn de teatre Pa’tothom, que
desenvolupa diferents projectes teatrals per
a la defensa dels Drets Humans, la lluita per
a l’erradicació de pràctiques que generen
exclusió social i en la cerca de models
socials alternatius, presenta aquestes dues
obres del Teatre de l’oprimit adreçades a
estudiants del barri:
“MUSTAFÀ és al replà!”
Teatre Fòrum. Activitat tancada per
alumnes de l’Ins Miquel Taradell
Una comunitat de veïns i veïnes són els
protagonistes d’aquesta història, en la qual,
malgrat una convivència aparentment
tranquil·la, apareixeran un mar de
conflictes per certs interessos que faran
aflorar actituds carregades de prejudicis i
estereotips.

DIVENDRES 05/11
“La insuportable banalitat del tema”
Teatre Fòrum. Activitat tancada per
alumnes de l’Ins Milà i Fontanals
Es representen diferents escenes que viuen
les persones musulmanes o identificades
com a tal, que resulten bastant feixugues,
però que són quotidianes. Es presenten
experiències en l’àmbit laboral i acadèmic.
Org: Forn de teatre Pa’tothom / Col: Xarxa BCN
Antirumors, l’Ins Miquel Taradell i l’Ins Milà i
Fontanals

BARCELONA, UN PORT SOSTENIBLE

A les 10 i a les 11.30 h / Punt de trobada:
al Port Vell
Places limitades. Inscripcions AQUÍ
Visita guiada a bord del Far de Formentera
per descobrir el Port de Barcelona,
la seva evolució i com en els darrers
anys ha esdevingut una infraestructura
compromesa amb la sostenibilitat.
Org: Museu Marítim de Barcelona
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CONCERT CORAL DE LES ESCOLES!

11 h / Lloc: Grada Major del Museu Marítim
de Barcelona (Av. de les Drassanes)
Inscripcions a www.totraval.org
Grups corals de diferents centres educatius
del barri i alguns convidats ens ofereixen les
seves interpretacions en aquest emblemàtic
espai de la ciutat.
Org: L’Escola de Músics i JPC i Museu Marítim de
Barcelona / Col: diversos centres d’ensenyament

FIRA D’INTERCANVI COMUNITARI

De 11 a 15 h / Lloc: Jardins dels Horts de
Sant Pau
Activitat dirigida a totes les entitats dels
àmbits socioeducatiu, cultural i comunitari
de Ciutat Vella.
Us convidem a participar a la Fira d’Intercanvi
Comunitari per poder escollir entre diversos
materials i recursos que puguin ser d’utilitat a
la vostra entitat... tot proposant un retorn a la
nostra comunitat amb alguna activitat, recurs
o material per compartir. Aprofitarem per a
que conegueu més a fons el funcionament
del Banc de Recursos Mancomunats de
Ciutat Vella (BRMCV) i donar un cop d’ull
als nous materials disponibles. Entre totes
donem vida a Ciutat Vella i al BRMCV!
En aquest mateix espai, Colectic, sota el lema
“Reutilització o barbàrie!”, dinamitzarà l’espai
de Ràdio comunitària, on podreu venir a dir la
vostra i parlar sobre el medi ambient, el barri
i la sostenibilitat. També hi haurà un espai de
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Reparació de maquinari, recapte-donació
de maquinari i migració de programari pels
veïns i veïnes que ho necessitin.
Org: Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat
Vella i Cooperativa Colectic / Col: Tangencial,
Makers Zone BCN i entitats membres de la xarxa
del Districte de Ciutat Vella

TARDA DE METZINERES!

De 14 a 18 h / Lloc: Àgora Juan Andrés
Benítez (c/Aurora cruïlla amb c/Riereta)
Metzineres ens ofereix una tarda amb
diverses activitats adreçades a veïns i veïnes,
com un programa de ràdio comunitària on
pots venir a dir la teva, una pintada col·lectiva,
un taller de capoeira i moltes coses més!
Org: Cooperativa Metzineres / Col: Ass. Capoeira
Palmares Bcn

ARRIBA EL REPARATRUCK!

De 16 a 19 h / Lloc: Rambla del Raval
(davant del Gat de Botero)
Se t’ha fet malbé la torradora i no vols
comprar-ne una altra? La bicicleta t’ha deixat
a peu i no tens diners per arreglar-la? No
et preocupis, ja està aquí el Reparatruck,
on t’ensenyaran a fer reparacions fàcils
i comunes de petits electrodomèstics i
bicicletes. El servei és gratuït i disposa del
suport de personal tècnic especialista i de
les eines necessàries per fer-lo possible.
T’animes a intentar-ho?
Org: Aula Ambiental de Ciutat Vella

DIVENDRES 05/11
“APROPA’T AL COMPOST”

De 17 a 18 h / Lloc: Plaça Folch i Torres
Inscripció prèvia obligatòria a ajuntament.
barcelona.cat/lafabricadelsol/inscripcions/
apropat-al-compost
Restes de fruita i verdura, closques d’ou, taps
de suro... poden deixar de ser un residu per
convertir-se en un adob natural, el compost.
Aquest compost el podem fer servir per a les
nostres plantes i els nostres horts, ajudant a
tancar el cicle de la matèria. T’hi apuntes?
En aquesta activitat t’explicarem com pots
reciclar les restes orgàniques que generes a
casa i com pots participar al compostatge
comunitari de Folch i Torres. A més, et
podràs endur una bosseta de compost per
alimentar les teves plantes.
Org: Aula Ambiental de Ciutat Vella i XEAB - Xarxa
d’Equipaments Ambientals de Barcelona

TALLER DE MÀSCARES (PROJECTE
EUROPEU DAN.THE)

De 17 a 18.30 h / Lloc: Sala Fènix 			
(c/ Riereta, 31)
Inscripció prèvia obligatòria a 			
teenfriday@salafenix.com
Taller de teatre amb màscares per a
adolescents. Veurem i utilitzarem màscares
de la Commedia dell’Arte, mitja màscara,
màscares senceres, expressives, neutres… 		
a càrrec de Felipe Cabezas.
Org: Sala Fènix

DIVENDRES 05/11
CAPTURA EL TEU RAVAL

17.30 h / Lloc: diferents espais del barri
Activitat tancada
Sortida per fotografiar el barri del Raval des
de la mirada d’un grup de joves, partint
de la idea del dret a l’autorepresentació.
Amb l’acompanyament de la fotògrafa
Diana Rangel, es visitaran els espais que
el grup hagi definit prèviament com a
representatius del seu dia a dia i també els
espais on s’estarà realitzant el Festival.
Org: LaLaberinta i Casal dels Infants / Col: Artista
Diana Rangel

DIVENDRES 05/11
“COM PODEM ESTALVIAR EN EL
CONSUM ELÈCTRIC?”

De 18 a 19.30 h / Lloc: Centre Cívic
Drassanes (c/ Nou de la Rambla, 43)
Inscripcions a informacio@ccdrassanes.cat
Des de principis d’estiu s’ha passat en
la facturació de la llum al sistema de
discriminació horària per calcular l’import,
sigui quina sigui la companyia i sigui
de mercat regulat o de mercat lliure. En
alguns casos, depenent de l’hora, significa
una diferència de més del 60% en el preu
per kilowatt. Entendre la nova factura i
com podem gestionar millor els consums
elèctrics a la nostra llar pot fer variar-ne molt
el preu final. En aquest taller s’informarà de
manera senzilla sobre com llegir la factura i
quines accions podem dur a terme per no
pagar més, o fins i tot menys, en la nostra
factura elèctrica.
Org: Aula Ambiental de Ciutat Vella / Col: Centre
Cívic Drassanes

CONCERT DE LES ESCOLES DE MÚSICA
DEL BARRI
De 17.45 a 22.15 h / Lloc: Jardins dels
Tarongers
El Raval és un barri tradicionalment musical.
Els seus carrers amaguen més de 100 anys
d’història sonora: música de diferents estils
i vingudes d’arreu del món, fan que avui en
dia el Raval sigui un barri conegut com a
centre de creació musical, en el qual escoles
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de música de diferents perfils i trajectòries
contribueixen a la formació de nous talents.
En aquest concert podreu gaudir d’alguns
d’ells:
· 17.45 h / Grup de joves de Xamfrà, centre
de música i escena.
· 19.30 h / Delia Quartet, alumnes d’Estudis
Superiors en Interpretació de Música clàssica
i contemporània, especialitat vent del
Conservatori del Liceu.
· 21.15 h / The Pick i The Fools, combos
juvenils de l’Escola de Músics i JPC.

DISSABTE 06/11
CONCERT DE LES CORALS DEL BARRI
12 h / Lloc: Plaça dels Àngels
Diverses agrupacions corals del barri actuen
en aquest concert col·lectiu, mostrant la
diversitat de sons que fan del Raval un barri
musical. Com a primícia i per finalitzar el
concert, totes les corals cantaran plegades
“Som del Raval” d’Arnau Tordera, un extracte
de “La Gata Perduda”, òpera de creació
comunitària amb llibret de Victoria Szpunberg
i produïda pel Gran Teatre del Liceu, que
s’estrenarà el 2022 i en la qual participa una
part important del teixit associatiu i cultural
del Raval, amb la dinamització comunitària de
la Fundació Tot Raval.
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Actuen:
Smiling, coral de nens i nenes de L’Escola de
Músics i JPC / Cor filipí Kudyapi / Taller de
Música, cos i ment dels Casals Municipals
de Gent Gran J. Trueta i J. Tarradellas / Dona
Gospel del Lloc de la Dona / Musical’s Choir,
coral de Joves de L’Escola de Músics i JPC /
Grup Cantaires Mon Raval / Gòspel Raval /
A. C. R. Les Flors de Maig / Trencacors, coral
d’adults de L’Escola de Músics i JPC / Cor
Drassanes / Cor Turull / amb la participació de
cantants de l’Orfeó Sarrianenc
Org: L’Escola de Músics i JPC i Fundació Tot Raval
/ Col: totes les agrupacions corals, Gran Teatre del
Liceu i MACBA

“GASTRONOMIA I SOCIALITZACIÓ”
12 a 14 h / Lloc: Terrassa del Santa Mònica
(La Rambla, 7)
Aforament limitat a 32 persones.
Inscripció obligatòria a: 					
coordinacioasm@magmacultura.net
Macerats herbals i tònics revitalitzants: us
proposem apropiar-nos de l’aperitiu, obrir
la gana juntes, parlar del poder medicinal
de les plantes en maceració i preparar
nosaltres mateixes des de zero begudes i
fermentats vegetals i probiòtics. Ho farem
amb ingredients de la terra i parlant sobre
el seu origen, procés, les tradicions que
s’hi associen i com les podem adaptar als
nostres usos i necessitats.
Org: Santa Mònica

DISSABTE 06/11
“AIGUA BAIXA AL RAVAL DE BARCELONA:
HISTÒRIA, CLIMA I PAISATGE”
De 17 a 19.30 h / Lloc: Casal del Raval (c/ de
la Reina Amàlia, 31)
Inscripció prèvia obligatòria via adreça
electrònica a lacapella@bcn.cat
Aquesta és una activitat en la qual art i ciència
es troben amb l’objectiu d’entendre els canvis
produïts en el nostre paisatge, ja sigui per la
interacció dels éssers humans o els canvis
climàtics en el marc del medi ambient natural.
La primera part és una xerrada en la qual
viatjarem per l’arqueologia i la història de
Barcelona, des de la prehistòria fins a temps
recents, per explicar com ha canviat el
paisatge per la interacció d’éssers humans
i canvis climàtics en el marc del territori i el
medi ambient natural. Tot seguit i en el marc
del projecte Serps d’aigua. Les rieres ocultes
de Barcelona, es proposa un recorregut
perceptiu per les rieres que conformen la
part baixa del Raval. Des del Neolític, aquesta
part de Ciutat Vella va ser un espai que acollia
la vida al voltant d’una extensa llacuna i al
llarg de rierols que la creuaven. Encara avui
és perceptible la presència d’aquests fluxos
d’aigua que travessen aquesta part de la
ciutat propera al mar.
Org: Juan F. Gibaja (EEHAR-CSIC), Millán Mozota
i Nidia Aliseda (IMF-CSIC), Gerard Remolins
(ReGiraRocs SL), Santiago Riera Mora (UB), Elvira
Pujol i Joan Vila Puig (Sitesize) i el Centre d’Art La
Capella-ICUB / Col: Casal de Barri del Raval i FecytMinisterio de Ciencia e Innovación

DISSABTE 06/11
MÚSICA ALS JARDINS DELS TARONGERS
De 18 a 22.30 h / Lloc: Jardins dels
Tarongers
Concerts:
18 a 19 h: Col·lectiu de Rap La Llama. Hip
Hop & Rap comunitari, en defensa dels drets
humans. Format per joves del Raval i altres
barris. Col·lectiu que treballa amb Xamfrà,
Centre de Música i Escena del Raval.
19.45 a 20.45 h: Sukarije, un trio de dones
instrumentistes i cantants, que utilitza la
tradició polifònica búlgara per crear un
univers musical genuí on es barregen orient
i occident. El trio s’acompanya d’un baixista
que aporta les seves freqüències greus al
grup.
21.30 a 22.30 h: Concert de La Banda
Paral·lelus, en la qual diversos músics dels
barris que envolten el Paral·lel (Poble Sec,
Raval i Sant Antoni) fan festa amb els
cuplets que s’hi cantaven als seus teatres i la
barregen amb els repertoris més ballables
de la majoria de tradicions del Mediterrani, el
Brasil i Llatinoamèrica.

DISSABTE 06/11
“TE’N RECORDES?”
TALLER FAMILIAR AL VOLTANT DE
L’EXPOSICIÓ ‘TABULA RASA’
Dissabte 6/11 a les 12 i 17 h; Diumenge
7/11 a les 12 h. Durada: 1:30 h / Lloc:
Santa Mónica (La Rambla, 7). Aforament
limitat a 15 persones. Inscripció obligatòria a
coordinacioasm@magmacultura.net
Aquest taller gira al voltant de l’obra ‘Tabula
Rasa’ de Mònica Rosselló i Jordi Guillumet. A
través d’una visita a l’exposició i de diverses
accions que parteixen del diàleg, l’observació
i la interacció amb les imatges dels artistes,
parlarem del record individual de la memòria
col·lectiva per compartir els nostres records
i posar-los imatges. El taller està dirigit a
famílies amb nenes i nens a partir de 6 anys.
Org: Santa Mónica

DIUMENGE 07/11
INAUGURACIÓ DE L’ECOMUSEU URBÀ
GITANO - EMUGBA
Durant tot el dia / Lloc: Plaça del Pedró i seu
de l‘Ecomuseu (c/ de la Cera, 10)
Aquest projecte comunitari liderat per
l’Associació Carabutsí amb la col·laboració
de l’Associació Inter-Acció, vol promoure
la reconstrucció de la memòria gitana
de la ciutat, mitjançant la investigació, la
preservació i la divulgació de la memòria i de
la cultura gitana amb la implicació directa de
la comunitat. Aquest programa d’activitats
vol ser el tret de sortida d’una llarga vida que
tot el barri celebra.
Activitats:
PLAÇA DEL PEDRÓ:
· 11 a 12.50 h / Trobada de cultura popular
i tradicional: cors, capgrossos, gegants i
moltes peces de l’imaginari popular del barri,
acompanyen el Cap Gros de Peret per donar
la benvinguda a l’EMUGBA: lluïments de les
Societats Corals Girasol, Lo Picarol, La Rosa
d’abril, Els Amics i Els Moderns de Poble Sec;
Balls dels Gegants del Raval, dels Bouets i
Vaqueta i del Capgròs del Peret
· 13 h / Inauguració de l’EMUGBA amb
intervencions per presentar el projecte i
parlaments de representants institucionals.
Tot seguit, visita a l’Ecomuseu per inaugurarlo oficialment.
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· 14 h / Inauguració de l’exposició sobre la
Rumba a l’exterior de l’Ecomuseu.
SEU DE L’ECOMUSEU (c/ de la Cera, 10):
· 16 a 17 h / Taller de rumba Catalana amb
cajones, amb Sam-Mosketón.
· 17 a 18 h / Taller de “Romano Calo” a
càrrec de Manuel Castro “Ñoño”.
PLAÇA DEL PEDRÓ:
· 18.15 a 20 h / Pluja d’estels. Concurs
infantil i d’adults de cant i ball amb música
gitana. Entrega de premis.
· 20.15 a 21 h / Tancament de l’acte amb
l’actuació de “Los Ases de la Rumba”,
quatre generacions de rumbers i un sentit
homenatge a la Tia Pepi, gran balladora
rumbera.
Org: Ass. Carabutsí i Ass. Inter-Acció / Col: AIPCC,
corals, Els Gegants del Raval

PRESENTACIÓ DE LA COMÈDIA “PISPES EL
SORDERES”
18 h / Lloc: seu de AIPCC (c/ Carretes, 65).
Inscripció prèvia a aipcc@yahoo.es
Un “amic de l’aliè” i una mica sord que ho
entén tot malament, genera situacions
divertides.
Org: Ass. Institut de Promoció de la Cultura
Catalana – AIPCC / Col: AVC la Cera

ACTIVITATS PRÈVIES AL FESTIVAL
MAQUETA LÚDICA: “EL RAVAL I LES SEVES
ESPÈCIES DES DEL PODCAST”
Taller de creació d’un podcast sobre les
relacions entre el veïnat i la natura al barri
del Raval. Es faran diverses sessions per
continuar enfortint la comunitat a través
del reconeixement dels drets de totes les
espècies. Es donaran a conèixer les eines
mínimes necessàries per a la creació d’aquest
llenguatge sonor. El resultat formarà part de
la difusió del festival i es donarà a conèixer a
les entitats que hi participen, retransmetentse a diverses ràdios comunitàries del barri.
Org: LaLaberinta i Col·lectic / Col: Ass. Carabutsí,
Taller Sant Jordi, Ateneu del Raval i diverses entitats
del barri

ACCIONS FORMATIVES
Amb la intenció de donar eines i compartir
experiències al voltant de la temàtica del
festival (canvi climàtic i sostenibilitat),
durant tot el procés de creació del festival
s’han organitzat un conjunt d’accions i
sortides de caràcter formatiu, adreçades a
lesorganitzacions implicades a Raval(s) i al
veïnat del barri:
· Formació online “Com ambientalitzar la teva
activitat ara i aquí”
· Visites comentades al Compostador de la Pl.
Folch i Torres
Org: Aula Ambiental de Ciutat Vella, Ateneu
de Fabricació la Fàbrica del Sol / Col: Xarxa
d’Equipaments Ambientals de Barcelona i Tot Raval i
diverses entitats del barri

ACTIVITATS PRÈVIES AL FESTIVAL
ELS EQUIPAMENTS CULTURALS DEL BARRI
COMPARTEIXEN ACTIVITATS AMB
ENTITATS SOCIALS DEL RAVAL
Els equipaments culturals del barri ofereixen
part de la seva programació a les entitats
socials del Raval i als veïns i veïnes que en
formen part. Abans i durant el festival, diversos
grups visitaran l’emblemàtic Palau Güell;
faran visites comentades a les exposicions
del Museu Marítim de Barcelona, del
MACBA, del Centre d’Art La Capella-ICUB,
del CCCB i del Santa Mònica, i coneixeran les
instal·lacions del Gran Teatre del Liceu.
Org: Fundació Tot Raval, Ass. Intercultural Diàlegs de
Dona, SURT Fundació, Taller Sant Jordi, Federació
Catalana de Famílies monoparentals i equipaments
culturals del territori / Col: diverses entitats socials
del barri

GRAFIT COL·LECTIU EFÍMER
Persiana de la Fundació Tot Raval (c/ Carme,
102-104. Pl. d’Aureli Capmany 1, baixos)
De la mà de l’artista grafitera i activista
feminista @Maligneando, professionals del
barri creen un grafit temporal que representa la
diversitat del Raval, segons els seus ulls. Visible
a la façana de la Fundació Tot Raval.
Org: Fundació Tot Raval i l’artista @Maligneando

Aquest festival està organitzat per entitats,
col·lectius, associacions, institucions, veïns i veïnes
del Raval
El Festival de Cultura Raval(s) està dinamitzat
per la Fundació Tot Raval i coorganitzat per:
A.C.R. Les Flors de Maig, AIPCC, Ass. Capoeira Palmares
Bcn, Ass. Carabutsí, Ass. de Dones Marroquines a
Catalunya, Ass. de pares i familiars de persones amb
discapacitat psíquica Sant Jordi, Ass. Institut de Promoció
de la Cultura Catalana, Ass. Inter-Acció, Ass. Intercultural
Diàlegs de Dona, Ateneu de Fabricació La Fàbrica del Sol,
Ateneu del Raval, Aula Ambiental de Ciutat Vella, AVC
Carrer Cera, AVC La Taula del Raval, Banc de Recursos,
Mancomunats de Ciutat Vella, Biblioteca Sant Pau Santa Creu, Casal de barri del Raval, Casal Municipals de
Gent Gran J. Tarradellas, Casal Municipals de Gent Gran
J. Trueta, CCCB, Centre d’Art La Capella-ICUB, Centro
Boliviano Catalán, Centre Cívic Drassanes, Cooperativa
Colectic, EEHAR-CSIC, El Gecko con botas, Federació
Catalana de Famílies Monoparentals, Filmoteca
de Catalunya, Forn de teatre Pa’tothom, Fundació Àmbit
Prevenció, Fundació Conservatori del Liceu, Fundació
INDERA, Fundació SURT, Gran Teatre del Liceu, Grup
Cantaires Mon Raval, Grup de treball de dinamització
de Sant Pau del Camp (CEM Can Ricart, Impulsem sccl,
Xamfrà Música i Escena, BRMCV, Servei de Dinamització
Comunitària i Fundació Esport i Educació “El Consell”),
IMF-CSIC, Impulsem Sccl, LaLaberinta, L’Escola de Músics
i JPC, Línia Cultural Rambla, Lloc de la Dona, MACBA,
Metzineres, Museu Marítim de Barcelona, Palau Güell,
ReGiraRocs SL, Sala Fènix , Santa Mònica, Servei de
Dinamització Comunitària de Ciutat Vella, Servei de
Mediació Comunitària i Intercultural de Ciutat Vella,
Sitesize, Territoris Oblidats, Universitat de Barcelona, Veïns
i veïnes, Xamfrà, centre de música i escena, XEAB - Xarxa
d’Equipaments Ambientals de Barcelona.

Amb la col·laboració de:
Afrocultura, Capgrós del Peret, Col·lectiu de Rap La Llama,
Coordinadora de corals, Cor Drassanes, Cor filipí Kudyapi,
Cor Turull, Delia Quartet, Dona Gospel, El Mirador dels
Immigrants, El Periódico de Catalunya, Els Bouets i la
Vaqueta, Els Gegants del Raval, Equipo Rizoma, Escola
Massana, Centre d’art i disseny, Fecyt-Ministerio de
Ciencia e Innovación, Gòspel Raval, Grup Cantaires Mon
Raval, Ins Milà i Fontanals, La Banda Paral·lelus, Musical’s
Choir, Orfeó Sarrianenc, Smiling, Taller de Música, cos i
ment, The Fools, The Pick, Trencacors, Trio Sukarije, Xarxa
BCN Antirumors, Xarxa Veïnal del Raval.

Coordina:

Raval(s) compta amb el suport de:

