


ITINERARIS I VISITES ALS EQUIPAMENTS CULTURALS  
Les històries del Raval: itineraris, visites i activitats als 

equipaments culturals del Raval per la Festa Major 2022  

Del 14 al 17 de juliol, en el marc de la programació de la Festa Major 
del Raval 2022, podràs gaudir de les històries i de la riquesa cultural 
i patrimonial del Raval a través d’un conjunt d’itineraris, visites 
comentades i activitats als equipaments culturals i patrimonials del 
barri. Aquesta programació està dissenyada principalment per a les 
persones usuàries de les entitats socials del barri i pel veïnat.  
Totes les activitats són gratuïtes i les places limitades, amb 
inscripció prèvia. Les inscripcions es poden fer fins al 10 de juliol a 
les 18h al web www.totraval.org o trucant al 93 442 68 68. Algunes 
activitats necessiten reserva directament amb l’equipament (veure 
programa).  
 
Aquestes activitats es realitzen gràcies a la col•laboració de: 
Alumnat de l’Institut Miquel Tarradell, Androna Cultura, CCCB, Santa 
Mònica, Filmoteca de Catalunya, Gran Teatre del Liceu, MACBA, 
LaLaberinta, Museu Marítim de Barcelona, Palau Güell, Parròquia de 
Sant Pau del Camp.  
Coordina: Fundació Tot Raval  
Amb el suport de: Districte de Ciutat Vella i Generalitat de Catalunya 
 

ITINERARIS 

“Soc del Raval”. El Raval explicat pels seus joves  
Cinc nois i noies ens expliquen com viuen i senten el barri. Un 
recorregut per la seva quotidianitat, els seus records, els espais que 
els representen o aquells que per a ells esdevenen un límit. Una 
cartografia de l’experiència i l’imaginari adolescent que ens permet 
conèixer el barri del Raval i la ciutat des d’un altre punt de vista.  
Aquest itinerari és el resultat del projecte Exploracions Urbanes del 
CCCB i Androna Cultura, realitzat durant el curs 2021-22 amb els nois 
i noies de 4art d’ESO de l’Institut Miquel Tarradell. El recorregut 
finalitzarà amb la projecció dels dos videoclips sobre el Raval 
realitzats per l’alumnat a la Sala Raval del CCCB.  
Condueix: Androna Cultura  
Organitza: CCCB i alumnes de l’Institut Miquel Tarradell  
Data i hora: dijous 14 de juliol d’11h a 13h  
Lloc d’inici: Jardins de les Tres Xemeneies (av. del Paral•lel) 
 

http://www.totraval.org/


ITINERARIS

“20 anys fent xarxa al Raval”  
Coneixes el Raval des de dins? Un territori on l’acció comunitària té 
des de fa molts anys una gran importància. Diverses entitats, 
col·lectius i associacions del barri treballen per promoure la 
responsabilitat compartida dins del territori, gràcies a la suma 
d’esforços i del treball comunitari. És aquí on fa 20 anys va néixer la 
Fundació Tot Raval per promoure el treball en xarxa, la millora de la 
cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al barri, fomentant 
el sentiment de pertinença.  
De la mà d’un grup de tècniques de la Fundació, amb motiu del 20è 
aniversari, us proposem un itinerari per conèixer els principals 
projectes comunitaris que es desenvolupen actualment al barri.  
Condueix: Equip de tècniques de Tot Raval  
Organitza: Fundació Tot Raval  
Data i hora: divendres 15 de juliol d’11h a 13h  
Lloc d’inici: seu de la Fundació (Pl. d'Aureli Capmany 1, baixos)  

 
“FilmoRuta: imatges per entendre un barri”  
Com explica una pel•lícula dels anys cinquanta el present del Raval? 
Com s’interpreta avui un film rodat fa vint anys? Quins diàlegs 
s'estableixen entre la representació cinematogràfica i les realitats 
del barri? En el nostre desè aniversari al Raval, hem concebut un 
itinerari físic i virtual que posa en contacte pel•lícules, veïnat i 
entitats per desplegar un mapa de significats compartits respecte a 
la filmografia lligada al territori.  
A través d’algunes pel•lícules emblemàtiques com Distrito Quinto o 
En construcción, ens preguntem sobre aquelles qüestions que 
travessen les vides de les persones que habiten el barri, com el dret a 
l’habitatge, els usos de l’espai públic o la salut comunitària. El
resultat és un mapa col•laboratiu per entendre com el cinema 
produeix realitat i la realitat produeix cinema, que podeu trobar 
online o en format físic al Hall de la Filmoteca de Catalunya.  



L’itinerari pels carrers del Raval estarà conduït per LaLaberinta. Un 
cop finalitzada la ruta es podrà gaudir d'una projecció a l'aire lliure 
de la pel•lícula Apartado de Correos 1001, de Julio Salvador, a la 
Plaça Salvador Seguí. 
Organitza: Filmoteca de Catalunya i LaLaberinta 
Col•laboren: diverses entitats, col•lectius i veïnat que han participat 
en la creació del mapa 
Data i hora: diumenge 17 de juliol a les 19:30h (FilmoRuta) i a les 22h 
(Projecció) 
Lloc d’inici: Filmoteca de Catalunya - Plaça Salvador Seguí 
Inscripcions i reserves: www.filmoteca.cat

VISITES ALS EQUIPAMENTS CULTURALS  
 
SANTA MÒNICA   

Visita guiada a l’exposició “La irrupció. 32 propostes artístiques en 
temps de col·lapses i pandèmies”  
 La crisi ecològica, climàtica i social que ens travessa proveeix amb 
agitacions ecosistèmiques múltiples. No obstant, encara que els 
desajustos es narrin com a interrupcions aïllades, pertanyen a un 
continuum de fenòmens acumulats. La pandèmia COVID-19 és un
dels nombrosos símptomes del profund esgotament i d’una violència 
lenta desigualment distribuïda, derivats d’amagriments i 
macrooperacions industrials i institucionals extractives que han 
estat dutes a terme en nom del desenvolupamentisme i el progrés, 
en el marc de la modernitat colonial capitalista.  
Aquesta exposició proposa un conjunt de peces i projectes que 
indaguen en la crisi ecològica, climàtica i social que ens travessa, i 
les possibilitats de l’art per a repolititzar les imaginacions, els 
traumes i les pors que ens instiguin a irrompre diferentment.  
Data i hora:  
Visites sense inscripció prèvia: 16 i 17 de juliol a les 12h  
Visites guiades per a grups: del 14 al 17 de juliol de 11h a 19h amb 
inscripció prèvia via correu electrònic a santamonica@gencat.cat o 
trucant al 935 671 110  
Punt de trobada: vestíbul del Santa Mònica (La Rambla, 7)  
 

http://www.filmoteca.cat/


SANTA MÒNICA 

Activitat “Gentrifi-què. Contraimaginaris Postpandèmics #3”  
Joc de taula/rol per reflexionar sobre dinàmiques de gentrificació, 
exclusió territorial, i com interactuen amb la gestió política de la 
pandèmia.  
Data i hora: divendres 15 de juliol de 17h a 20h / Sala Bar. Sense 
inscripció i aforament limitat. 
 
 
ANTIC MONESTIR DE SANT PAU DEL CAMP  
 
Visita guiada per conèixer aquesta petita joia del romànic barceloní
ubicada al Raval. Amb l’acompanyament d’un guia especialitzat es 
visitarà l'església, s'explicarà l'evolució de l'edifici monumental i es 
passejarà pel claustre i les dependències monacals, descobrint la 
història i les particularitats d'aquest espai tan desconegut per la 
majoria de gent de la ciutat.    
 
Data i hora: dissabte 16 de juliol a les 11h 
Lloc: c/ Sant Pau, 99  
 
MACBA  
 
Visita comentada a la Col·lecció MACBA  
Vine a conèixer en profunditat la Col·lecció MACBA. Una bona 
oportunitat per descobrir i entrar en diàleg amb les propostes dels 
artistes i de les seves obres.  
Comissariada per l’equip curatorial del MACBA, Col·lecció MACBA 
presenta obres destacades en un relat permanent, actualitzat de 
manera periòdica. A través d’un recorregut cronològic des de 1929 
fins avui, es posa l’accent en les mirades particulars que la Col·lecció 
ha desenvolupat des dels seus inicis. Es tracta d’una història 
explicada des de la perspectiva de Barcelona i del seu context 
immediat.  
Data i hora: dissabte 16 de juliol a les 18h 
Lloc: Plaça dels Àngels, 1  
 



MACBA  
 
Visita a l’exposició “Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert” 
Aquesta visita us permetrà conèixer en profunditat l’obra de Teresa 
Lanceta. Una bona oportunitat per descobrir i entrar en diàleg amb 
les propostes de l'artista i de les seves obres.  
L'exposició ressegueix la trajectòria de l’artista des dels anys setanta 
fins a l’actualitat, i inclou una àmplia selecció de tapissos, teles, 
pintures, dibuixos, escrits i vídeos que constitueixen l’aproximació 
més exhaustiva al seu treball que s’ha fet mai.

Data i hora: diumenge 17 de juliol a les 12h   
Lloc: Plaça dels Àngels, 1 

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA  
 
Visita guiada a l’exposició “Jo de Petita anava sempre al moll” 
Les dones, els homes i tothom que forma part del món de la pesca 
tenen la necessitat de passar pel moll quasi cada dia... o si més no és 
el que ens expliquen algunes de les persones protagonistes de 
l’exposició “Jo de petita anava sempre al moll”. 
De la mà de Cristina Caparrós, armadora i una de les comissàries de 
l’exposició, podrem conèixer la situació de la comunitat de la gent 
de la pesca a la Barceloneta: com s’han adaptat les barques a les 
noves normatives, els problemes que pateix la professió per la 
manca de relleu generacional i la pèrdua d’espais al barri per la 
pressió turística. 
Data i hora: dimarts 12 de juliol a les 17h 

Pirates al Museu! 
Activitat teatralitzada en la que coneixerem l’esperit i les 
motivacions de molts homes i algunes dones per solcar els mars al 
marge de la llei, de la mà d’un autèntic pirata que precisarà de la 
col·laboració dels més petits per recuperar un autèntic tresor. 

Data i hora: diumenge 17 de juliol de 12:45 a 13:45 h  
Lloc: Av. de les Drassanes, s/n  



ACTIVITATS PER A ENTITATS SOCIALS DEL RAVAL  
 
Si sou una entitat social, cultural i/o educativa del Raval, podeu 
gaudir d’un conjunt d’activitats adreçades per les persones amb les 
que treballeu. Per a més informació, contacteu amb la Fundació Tot 
Raval al correu electrònic cultura@totraval.org.  
 
MACBA  
 
Entrades gratuïtes per visitar en grups el museu i les seves 
exposicions. Visites sense guia.  
Data i hora: del 14 al 17 de juliol. 
Lloc: Plaça dels Àngels, 1 
  
 
GRAN TEATRE DEL LICEU 
 
Visita comentada per a grups per conèixer l’escenari, l’àrea més gran 
de tot el Teatre i nucli al voltant del qual s’organitza tot l’edifici. La 
visita inclou també un recorregut per altres espais tècnics.  
Data i hora: dijous 14 i divendres 15 de juliol a les 9,15h  
Lloc: La Rambla, 51-59

PALAU GÜELL 
 
Visites guiades per a grups de persones d’entitats del barri per 
conèixer aquest emblemàtic edifici construït per Antoni Gaudí entre 
els anys 1886 i 1890 per encàrrec d’Eusebi Güell. 
Data i hora: des de l‘11 al 15 de juliol 
Lloc: c/ Nou de la Rambla, 3-5 
 
 
 
 

Coordina: Amb  el suport de:


