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MIGRANTOUR BARCELONA: RUTA INTERCULTURAL PEL RAVAL
Davant del Museu Marítim de Barcelona, Av. de les 

 Places limitades. Inscripcions: migrantourbarcelona@gmail.com  

Una ruta per la cara més desconeguda de Barcelona. Recorrerem el barri del Raval 
a mans d’un acompanyant intercultural migrant que ens explicarà la seva cultura, 
visitarem diversos projectes socials del barri i trencarem estereotips i estigmes del 
barri. Veurem com la migració juga un paper fonamental a la nostra societat.

Top Manta, Arrels Fundació i Ateneu del Raval

JORNADA DE MEMÒRIA SOBRE EL 

Jardins de Sant Pau del Camp

 és una jornada de memòria, arts vives i escena que sitúa 
als Jardins de Sant Pau com a marc de transformacions urbanes i la seva relació 
amb les arts escèniques, la cultura popular i les quotidianeïtats de les veïnes 
i veïns del barri. Prenent com a punt de partida espais emblemàtics com les 
Atraccions Caspolino, el Saló Diana o el Studio 54, que representen un paisatge 
urbà ja desaparegut, descobrirem a partir de diferents peces teatrals la seva 
memòria, mitologia, realitats viscudes, imaginaris i ficcions. 

De la mà dels joves del Grup de Teatre de Xamfrà, la jornada ens convidarà a 
un recorregut escènic per diferents espais com la façana del teatre Arnau, el 
Pumptrack dels Jardins, un mural que s’estarà realitzant al carrer Tàpies i l’antic 
Monestir de Sant Pau del Camp. La jornada de memòria també inclou una 
exposició fotogràfica i acabarà amb l’actuació musical amb el grup Paral·lelus.

Per apuntar-se al recorregut cal inscriure’s al formulari a: xamfra.net o enviar un 
 indicant el nom i número d’assistents. 

Mural de memòria - Sendys i Arnau Gallery
 Exposició fotogràfica amb una selecció de fotos de l’Enric H. 

 Celebració de la programació de l’Arnau Itinerant

Camp de Sant Pau, Arnau Itinerant, Xamfrà Música i Escena
Servei de Dinamització Comunitària (SDC) i LaLaberinta

LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CELEBRA EL 1er ANIVERSARI DE 

12 A 14 h / Lloc: Plaça del Pedró i seu de l‘Ecomuseu (c. de la Cera, 10)

tornada a Europa, es van convertir en un trio quan en Pier es va unir com a baixista i després 
la banda va prendre el seu format actual amb Sebastian a la percussió i a la bateria. La banda 
explora ritmes com la cúmbia, la rumba, la bossa nova, la samba, el funk i el jazz.

Organitzen: L’Occulta - Centre Cultural 

COLECTIVO CASADEBALNEARIO
Dissabte 5/11, de 12 a 14 h / Lloc: Sala Fènix (C. de la Riereta, 31)

Exposició de dibuixos d’aquest col·lectiu d’artistes urbans molt presents als carrers del Raval. Una 
exposició amb un fort caràcter de crítica social. 

Organitzen: Sala Fènix. Col·laboren: Colectivo Casadelbalneario

DEL RAVAL A LA RONDA SANT ANTONI! 
Amb la intenció de començar a formar part de la xarxa comunitària del Raval, les diverses Àgores 
del projecte de dinamització de l’espai públic de la Llosa de la Ronda Sant Antoni, proposen 
aquestes activitats en les quals es convida a veïnes i veïns dels dos barris a compartir plegades.

Activitats:
• Micro obert –Rap – free style      

Divendres 4/11, de 17 a 19 h / Lloc: Àgora intergeneracional
Improvisació freestyle sobre les pistes d’un DJ en viu. Vine i al final atreveix-te a improvisar! 
Públic jove. 

• L’estenedor. Taller d’art i joc         
Dies: 4, 5 i 6/11, de 10.30 a 12.30 h / Lloc: Àgora familiar     
Tallers per a públic familiar. Proposta d’art amb mirada social i comunitària.

• Taller de ganxet comunitari       
Dissabte 5/11, de 16.30 a 18 h / Lloc: Àgora intergeneracional 
Taller de creació col·lectiva. Ens aproparem al món del ganxet de forma lúdica i participativa. 
Per a tots els públics.

• Espai de joc – Sonàrium        
Diumenge 6/11, de 15 a 18 h / Lloc: Àgora familiar      
Espai de joc, descoberta i creativitat. Instal·lació d’experimentació sensorial. Públic familiar.

• Taller familiar de Maculelé       
Diumenge 6/11, de 17 a 18 h / Lloc: Àgora intergeneracional 
Dansa d’origen afrobrasiler que es balla amb pals i en roda. Ens aproparem a aquesta dansa 
aprenent les nocions i ritmes bàsics. Per a tots els públics (infants a partir de 5 anys).

Organitzen: Equip dinamització Ronda Sant Antoni - Pla de Barris Raval. Col·laboren: 
Llobregat Block Party, Pájaro Jocs, Ass. Capoeira Palmares Barcelona i Taller13

II RUTA DE TAPES DEL RAVAL
Del 5 al 13/11. Llocs: Diferents locals del barri

Sabies que el Raval és un dels barris del món amb una millor oferta gastronòmica pel que fa a la 
diversitat i a la qualitat? Vine a descobrir-ho i coneix tot el que t’estàs perdent... o t’estaves perdent 

Ja són molts els anys de vida de celebració d’aquest festival comunitari al Raval. Ens 
hem fet grans amb el suport d’un gran nombre d’organitzacions molt diverses del 

territori: algunes han seguit el seu camí i d’altres encara ens acompanyen.

En aquesta edició, totes les organitzacions que en formem part vam decidir continuar 
treballant el contingut al voltant de tres eixos fonamentals pel festival: 

la lluita contra la violència de gènere, el racisme i el canvi climàtic.

Us convidem a participar d’aquest festival fet per la gent del barri.

Gaudiu del Festival! 
Us recomanen mirar el programa fins el final. 

No tot està en ordre cronològic.

ESPAI DE JOC I PUNT DE LECTURA A SANT PAU DEL CAMP
16.30 a 18.30 h / Lloc: Jardins de Sant Pau del Camp

Espai de jocs i llibres on les famílies del Raval poden gaudir d’una tarda diferent 
llegint i jugant lliurement. En aquesta oportunitat hi participa l’escola Rubén Darío 
amb el projecte Menja llibres.
Setmanalment i durant tot l’any, aquest servei ofereix activitats gratuïtes adreçades 
a infants i a les seves famílies cada dilluns a la Pl. Folch i Torres, els dimarts al 
Jardins de Rubió i Lluch i els dimecres als Jardins de Sant Pau del Camp, de 
16.30 a 18.30 h.

Organitzen: Servei de Dinamització Comunitària (SDC)
Col·laboren: Impulsem, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, escola Rubén Dario

PROGRAMA

Dimecres 2/11

20 ANYS CULTIVANT XARXA 

Ja són molts els anys de vida de celebració d’aquest festival comunitari al Raval. Ens 
hem fet grans amb el suport d’un gran nombre d’organitzacions molt diverses del 

territori: algunes han seguit el seu camí i d’altres encara ens acompanyen.

En aquesta edició, totes les organitzacions que en formem part vam decidir continuar 
treballant el contingut al voltant de tres eixos fonamentals pel festival: 

la lluita contra la violència de gènere, el racisme i el canvi climàtic.

Us convidem a participar d’aquest festival fet per la gent del barri.

Gaudiu del Festival! 
Us recomanen mirar el programa fins el final. 

No tot està en ordre cronològic.

ESPAI DE JOC I PUNT DE LECTURA A SANT PAU DEL CAMP
16.30 a 18.30 h / Lloc: Jardins de Sant Pau del Camp

Espai de jocs i llibres on les famílies del Raval poden gaudir d’una tarda diferent 
llegint i jugant lliurement. En aquesta oportunitat hi participa l’escola 
amb el projecte Menja llibres.
Setmanalment i durant tot l’any, aquest servei ofereix activitats gratuïtes adreçades 
a infants i a les seves famílies cada dilluns a la Pl. Folch i Torres
Jardins de Rubió i Lluch i els dimecres als Jardins de Sant Pau del Camp
16.30 a 18.30 h.

Organitzen: Servei de Dinamització Comunitària (SDC)
Col·laboren: Impulsem, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, escola Rubén Dario

PROGRAMA

Dimecres 2/11

20 ANYS CULTIVANT XARXA

Ja són molts els anys de vida de celebració d’aquest festival comunitari al Raval. Ens 
hem fet grans amb el suport d’un gran nombre d’organitzacions molt diverses del 

territori: algunes han seguit el seu camí i d’altres encara ens acompanyen.

En aquesta edició, totes les organitzacions que en formem part vam decidir continuar 
treballant el contingut al voltant de tres eixos fonamentals pel festival: 

la lluita contra la violència de gènere, el racisme i el canvi climàtic.

Us convidem a participar d’aquest festival fet per la gent del barri.

Gaudiu del Festival! 
Us recomanen mirar el programa fins el final. 

No tot està en ordre cronològic.

ESPAI DE JOC I PUNT DE LECTURA A SANT PAU DEL CAMP
16.30 a 18.30 h / Lloc: Jardins de Sant Pau del Camp

Espai de jocs i llibres on les famílies del Raval poden gaudir d’una tarda diferent 
llegint i jugant lliurement. En aquesta oportunitat hi participa l’escola 
amb el projecte Menja llibres
Setmanalment i durant tot l’any, aquest servei ofereix activitats gratuïtes adreçades 
a infants i a les seves famílies cada 
Jardins de Rubió i Lluch
16.30 a 18.30 h.

Organitzen: Servei de Dinamització Comunitària (SDC)
Col·laboren: Impulsem, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, escola Rubén Dario

Dimecres 2/11

20 ANYS CULTIVANT XARXA

Ja són molts els anys de vida de celebració d’aquest festival comunitari al Raval. Ens 
hem fet grans amb el suport d’un gran nombre d’organitzacions molt diverses del 

territori: algunes han seguit el seu camí i d’altres encara ens acompanyen.

En aquesta edició, totes les organitzacions que en formem part vam decidir continuar 
treballant el contingut al voltant de tres eixos fonamentals pel festival: 

la lluita contra la violència de gènere, el racisme i el canvi climàtic.

Us convidem a participar d’aquest festival fet per la gent del barri.

Gaudiu del Festival! 
Us recomanen mirar el programa fins el final. 

No tot està en ordre cronològic.

ESPAI DE JOC I PUNT DE LECTURA A SANT PAU DEL CAMP
16.30 a 18.30 h / Lloc: Jardins de Sant Pau del Camp

Espai de jocs i llibres on les famílies del Raval poden gaudir d’una tarda diferent 
llegint i jugant lliurement. En aquesta oportunitat hi participa l’escola 

Dimecres 2/11

20 ANYS CULTIVANT XARXA



MIGRANTOUR BARCELONA: RUTA INTERCULTURAL PEL RAVAL

• Susein y los pajaritos. Dissabte 5/11, a les 21.30 h      
Tot va començar quan la Susanna i el Javier es van conèixer a Barcelona. Com a duo van 
començar a viatjar i a tocar música en festivals, al carrer i allà on els portés el viatge. De 
tornada a Europa, es van convertir en un trio quan en Pier es va unir com a baixista i després 

Dijous 3/11

CONCERT CORAL DE LES ESCOLES
11 a 13.30 h / Lloc: Grada Major del Museu Marítim de Barcelona  (Av. de les 
Drassanes, s/n.)  

Grups corals de diferents centres educatius del barri i alguns convidats ens ofereixen 
les seves interpretacions en aquest emblemàtic espai de la ciutat.

Organitzen: L’Escola de Músics i JPC i Museu Marítim de Barcelona
Col·laboren: Diversos centres d’ensenyament del barri

ESPAI DE TROBADA DE DONES DEL BARRI
11 a 16.30 h / Lloc: Àgora Juan Andrés Benitez

Fa 3 anys que vam començar a generar un espai on entitats i col·lectius que 
treballem amb i per a dones, podíem parlar de les cures des de diferents llocs, 
compartint vivències i experiències vitals. Aquest any hem decidit generar un espai 
de confiança on poder compartir i parlar d’allò que necessitem per enfortir-nos com 
a dones en aquest teixit veïnal que ens envolta. Tot d’una forma lúdica i com una 
celebració. 

Activitats:
• 11 h: Taller d’expressió plàstica a càrrec de Clementina Kura-Kura,   

amb pica-pica, xerrameca i cuina col·lectiva  
• 13.30 h: Dinar comunitari
• 15 h: Ràdio Metzineres: ”conversa entre veïnes”

Organitzen: Fundació Àmbit Prevenció, Metzineres, SURT Fundació, Mov_Dream i Fundació Tot Raval. 

Col·laboren: veïnes del barri

PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL: 
“20 ANYS CULTIVANT XARXA”
17.30 a 19.30 h / Lloc: Rambla de Canaletes

Les diverses organitzacions que coorganitzem aquest festival, volem donar-lo a 
conèixer a totes les persones que habiteu la ciutat i convidar-vos a gaudir d’un 
festival comunitari i molt familiar, on mostrem un barri actiu, que lluita, i molt 
creatiu. Per això ocupem la Rambla de Canaletes, per reivindicar-lo també com un 
espai pels veïns i les veïnes. Us explicarem com ho fem i perquè, acompanyades 
d’un concert molt especial: els Rumba Nois, fidels representants d’un gènere 
musical amb molta tradició al barri i que fa bategar quan el sentim.

• 17.30h: Presentació del festival a càrrec d’entitats del barri
• 18 h: Concert de Rumba Nois

Organitzen: Grup motor del Festival de Cultura Raval(s)

Col·laboren: Línia Cultura Rambla
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MIGRANTOUR BARCELONA: RUTA INTERCULTURAL PEL RAVAL
De 10 a 12.30 h / Lloc d
Drassanes s/n) Places limitades. Inscripcions: 

Una ruta per la cara més desconeguda de Barcelona. Recorrerem el barri del Raval 
a mans d’un acompanyant intercultural migrant que ens explicarà la seva cultura, 
visitarem diversos projectes socials del barri i trencarem estereotips i estigmes del 
barri. Veurem com la migració juga un paper fonamental a la nostra societat.

Organitzen: Nexes Interculturals. 

‘TOT AIXÒ ERA UN CAMP’

D’11 a 14 h / Lloc: Jardins de Sant Pau del Camp

Tot això era un camp
als Jardins de Sant Pau com a marc de transformacions urbanes i la seva relació 
amb les arts escèniques, la cultura popular i les quotidianeïtats de les veïnes 
i veïns del barri. Prenent com a punt de partida espais emblemàtics com les 
Atraccions Caspolino, el Saló Diana o el Studio 54, que representen un paisatge 
urbà ja desaparegut, descobrirem a partir de diferents peces teatrals la seva 
memòria, mitologia, realitats viscudes, imaginaris i ficcions. 

De la mà dels joves del Grup de Teatre de Xamfrà, la jornada ens convidarà a 
un recorregut escènic per diferents espais com la façana del teatre Arnau, el 
Pumptrack dels Jardins, un mural que s’estarà realitzant al carrer Tàpies i l’antic 
Monestir de Sant Pau del Camp. La jornada de memòria també inclou una 
exposició fotogràfica i acabarà amb l’actuació musical amb el grup Paral·lelus.

Per apuntar-se al recorregut cal inscriure’s al formulari a: 
correu a: administador@xamfra.net
Horaris:

• Tot el matí: Mural de memòria - Sendys i Arnau Gallery
• Tot el matí: Exposició fotogràfica amb una selecció de fotos de l’Enric H. 

March
• 11 h: Inici escenes teatrals
• 12.30 h: Concert Paral·lelus
• 13.30 h: Celebració de la programació de l’Arnau Itinerant
• 13.40 h: Pica pica final

Organitzen: Camp de Sant Pau, Arnau Itinerant, Xamfrà Música i Escena
Col·laboren: Servei de Dinamització Comunitària (SDC) i LaLaberinta

LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CELEBRA EL 1

12 A 14 h / Lloc: Plaça del Pedró i seu de l‘Ecomuseu (c. de la Cera, 10)
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EL TEATRE DE L’OPRIMIT PRESENT ALS CASALS DE GENT GRAN DEL BARRI
16.30 a 18.30h / Lloc:
(activitat tancada per usuaris i usuàries del Casal)

El Forn de teatre Pa’tothom
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:
“La insuportable banalitat del tema”

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.

Organitzen: 
Col·laboren:

MIRADES INSPIRADORES DE TURISME LOCAL
12 a 13.30 h / Lloc: Filmoteca de Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 1)  
Inscripcions a: dinamitzacio@totraval.org

Espai per compartir, debatre i reflexionar sobre el turisme al Raval a partir 
d’experiències que tenen com a propòsit l’impuls de la cultura de comunitat, la 
creació de valor social, cultural i econòmic pel barri i, especialment, per a la seva gent.

Sota la moderació de la Fundació Tot Raval, es presentaran les següents experiències:

Filmoteca de Catalunya i LaLaberinta: “FilmoRuta Raval”, un mapa i un 
itinerari col·laboratiu pel barri del Raval creat amb motiu del desè aniversari 
de la Filmoteca.  

Nexes Interculturals SCCL: Migrantour, un projecte de turisme social 
i solidari que posa en el centre a les persones migrants perquè siguin 
acompanyants interculturals i expliquin la seva cultura, la seva història 
personal i la cara més invisible de Barcelona. 

Laboratori de Turismes de Proximitat (Alba Sud): un espai d’anàlisi 
d’experiències i polítiques públiques, des d’on poder conèixer millor i 
enfortir propostes per a una transformació del turisme re localitzat a curtes 
distàncies, que sigui coherent amb la necessitat d’avançar cap a una transició 
socioecològica en un context d’emergència climàtica i social. 

Sala Fènix: “Autèntic Raval”, experiències turístiques amb valor social i 
suport a la gastronomia local que té com a propòsit que les entitats socials 
i culturals i l’oferta gastronòmica del barri puguin beneficiar-se del turisme,  
contribuint a la seva sostenibilitat econòmica, trencat estereotips i donant a 
conèixer el Raval més autèntic i connectat amb la comunitat local.  

Artixoc: “Viatge a la botiga de l’àvia”, una ruta teatralitzada pel comerç 
antic, viatjant al passat, on proposen recuperar els sabors i les olors que 
envoltaven la Creu Coberta i la Carretera de Sants just abans de l’Exposició 
Universal de 1929.

Aethnic: “Xarxa de turisme responsable i sostenible”, un model que 
busca deixar la menor empremta ecològica del visitant sobre el territori i 
el major benefici cap a l’economia i l’ocupació local, millorant la qualitat de 
vida dels residents.  

Organitzen: Fundació Tot Raval
Col·laboren: Totes les organitzacions i institucions participants

VISQUEM LA PLAÇA DELS ÀNGELS!
11 a 17 h / Lloc: 

Amb la intenció de dinamitzar aquesta cèntrica plaça com un espai molt 
important pel barri, hem programat un conjunt d’activitats adreçades a tota la 
família!

Activitats:
• D’

T’has preguntat alguna vegada com es fan aquest magnífics castells 
humans? Doncs aquesta colla castellera fundada l’any 1969, ens farà un 
tastet per sentir per una vegada com es realitzen aquestes construccions! 
Participació lliure.

• D’
Punt d’informació de 
i mapa participatiu del Raval per recollir informació de primera mà sobre 
assumptes rellevants en qüestions d’alimentació, d’habitatge i d’espais 
públics al territori. Vine i participa!!

• De 12 a 14.30 h: Concert de Corals del barri i la Big Band
Algunes de les corals del barri comparteixen amb nosaltres les seves 
cançons. Actuen: 
Taller de Música
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MIRADES INSPIRADORES DE TURISME LOCAL
12 a 13.30 h / Lloc: Filmoteca de Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 1)  
Inscripcions a: dinamitzacio@totraval.org

Espai per compartir, debatre i reflexionar sobre el turisme al Raval a partir 
d’experiències que tenen com a propòsit l’impuls de la cultura de comunitat, la 
creació de valor social, cultural i econòmic pel barri i, especialment, per a la seva gent.

Sota la moderació de la Fundació Tot Raval, es presentaran les següents experiències:

• Filmoteca de Catalunya i LaLaberinta: “FilmoRuta Raval”, un mapa i un 
itinerari col·laboratiu pel barri del Raval creat amb motiu del desè aniversari 
de la Filmoteca.  

• Nexes Interculturals SCCL: Migrantour, un projecte de turisme social 
i solidari que posa en el centre a les persones migrants perquè siguin 
acompanyants interculturals i expliquin la seva cultura, la seva història 
personal i la cara més invisible de Barcelona. 

• Laboratori de Turismes de Proximitat (Alba Sud): un espai d’anàlisi 
d’experiències i polítiques públiques, des d’on poder conèixer millor i 
enfortir propostes per a una transformació del turisme re localitzat a curtes 
distàncies, que sigui coherent amb la necessitat d’avançar cap a una transició 
socioecològica en un context d’emergència climàtica i social. 

• Sala Fènix: “Autèntic Raval”, experiències turístiques amb valor social i 
suport a la gastronomia local que té com a propòsit que les entitats socials 
i culturals i l’oferta gastronòmica del barri puguin beneficiar-se del turisme,  
contribuint a la seva sostenibilitat econòmica, trencat estereotips i donant a 
conèixer el Raval més autèntic i connectat amb la comunitat local.  

• Artixoc: “Viatge a la botiga de l’àvia”, una ruta teatralitzada pel comerç 
antic, viatjant al passat, on proposen recuperar els sabors i les olors que 
envoltaven la Creu Coberta i la Carretera de Sants just abans de l’Exposició 
Universal de 1929.

• Aethnic: “Xarxa de turisme responsable i sostenible”, un model que 
busca deixar la menor empremta ecològica del visitant sobre el territori i 
el major benefici cap a l’economia i l’ocupació local, millorant la qualitat de 
vida dels residents.  

Organitzen: Fundació Tot Raval
Col·laboren: Totes les organitzacions i institucions participants

Ja són molts els anys de vida de celebració d’aquest festival comunitari al Raval. Ens 
hem fet grans amb el suport d’un gran nombre d’organitzacions molt diverses del 

territori: algunes han seguit el seu camí i d’altres encara ens acompanyen.

En aquesta edició, totes les organitzacions que en formem part vam decidir continuar 
treballant el contingut al voltant de tres eixos fonamentals pel festival: 

la lluita contra la violència de gènere, el racisme i el canvi climàtic.

Us convidem a participar d’aquest festival fet per la gent del barri.

Gaudiu del Festival! 
Us recomanen mirar el programa fins el final. 

No tot està en ordre cronològic.

ESPAI DE JOC I PUNT DE LECTURA A SANT PAU DEL CAMP
Jardins de Sant Pau del Camp

Espai de jocs i llibres on les famílies del Raval poden gaudir d’una tarda diferent 
llegint i jugant lliurement. En aquesta oportunitat hi participa l’escola Rubén Darío 

Setmanalment i durant tot l’any, aquest servei ofereix activitats gratuïtes adreçades 
dilluns a la Pl. Folch i Torres, els dimarts al 

dimecres als Jardins de Sant Pau del Camp, de 

Impulsem, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, escola Rubén Dario

20 ANYS CULTIVANT XARXA Divendres 4/11

MIRADES INSPIRADORES DE TURISME LOCAL
12 a 13.30 h / Lloc: Filmoteca de Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 1)
Inscripcions a: dinamitzacio@totraval.org

Espai per compartir, debatre i reflexionar sobre el turisme al Raval a partir 
d’experiències que tenen com a propòsit l’impuls de la cultura de comunitat, la 
creació de valor social, cultural i econòmic pel barri i, especialment, per a la seva gent.

Sota la moderació de la Fundació Tot Raval, es presentaran les següents experiències:

• Filmoteca de Catalunya i LaLaberinta: “FilmoRuta Raval”
itinerari col·laboratiu pel barri del Raval creat amb motiu del desè aniversari 
de la Filmoteca.  

• Nexes Interculturals SCCL: Migrantour, un projecte de turisme social 
i solidari que posa en el centre a les persones migrants perquè siguin 
acompanyants interculturals i expliquin la seva cultura, la seva història 
personal i la cara més invisible de Barcelona. 

• Laboratori de Turismes de Proximitat (Alba Sud): 
d’experiències i polítiques públiques, des d’on poder conèixer millor i 
enfortir propostes per a una transformació del turisme re localitzat a curtes 
distàncies, que sigui coherent amb la necessitat d’avançar cap a una transició 
socioecològica en un context d’emergència climàtica i social. 

• Sala Fènix: “Autèntic Raval”, experiències turístiques amb valor social i 
suport a la gastronomia local que té com a propòsit que les entitats socials 
i culturals i l’oferta gastronòmica del barri puguin beneficiar-se del turisme,  
contribuint a la seva sostenibilitat econòmica, trencat estereotips i donant a 
conèixer el Raval més autèntic i connectat amb la comunitat local.  

• Artixoc: “Viatge a la botiga de l’àvia”, una ruta teatralitzada pel comerç 
antic, viatjant al passat, on proposen recuperar els sabors i les olors que 
envoltaven la Creu Coberta i la Carretera de Sants just abans de l’Exposició 
Universal de 1929.

• Aethnic: “Xarxa de turisme responsable i sostenible”
busca deixar la menor empremta ecològica del visitant sobre el territori i 
el major benefici cap a l’economia i l’ocupació local, millorant la qualitat de 
vida dels residents.  

Organitzen: Fundació Tot Raval
Col·laboren: Totes les organitzacions i institucions participants

Ja són molts els anys de vida de celebració d’aquest festival comunitari al Raval. Ens 
hem fet grans amb el suport d’un gran nombre d’organitzacions molt diverses del 

territori: algunes han seguit el seu camí i d’altres encara ens acompanyen.

En aquesta edició, totes les organitzacions que en formem part vam decidir continuar 
treballant el contingut al voltant de tres eixos fonamentals pel festival: 

la lluita contra la violència de gènere, el racisme i el canvi climàtic.

Us convidem a participar d’aquest festival fet per la gent del barri.

Gaudiu del Festival! 
Us recomanen mirar el programa fins el final. 

No tot està en ordre cronològic.

ESPAI DE JOC I PUNT DE LECTURA A SANT PAU DEL CAMP
Jardins de Sant Pau del Camp

Espai de jocs i llibres on les famílies del Raval poden gaudir d’una tarda diferent 
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MIRADES INSPIRADORES DE TURISME LOCAL
12 a 13.30 h / Lloc: Filmoteca de Catalunya (Pl. de Salvador Seguí, 1)
Inscripcions a: dinamitzacio@totraval.org

Espai per compartir, debatre i reflexionar sobre el turisme al Raval a partir 
d’experiències que tenen com a propòsit l’impuls de la cultura de comunitat, la 
creació de valor social, cultural i econòmic pel barri i, especialment, per a la seva gent.

Sota la moderació de la Fundació Tot Raval, es presentaran les següents experiències:

• Filmoteca de Catalunya i LaLaberinta: “FilmoRuta Raval”
itinerari col·laboratiu pel barri del Raval creat amb motiu del desè aniversari 
de la Filmoteca.  

• Nexes Interculturals SCCL: Migrantour, un projecte de turisme social 
i solidari que posa en el centre a les persones migrants perquè siguin 
acompanyants interculturals i expliquin la seva cultura, la seva història 
personal i la cara més invisible de Barcelona. 

• Laboratori de Turismes de Proximitat (Alba Sud): 
d’experiències i polítiques públiques, des d’on poder conèixer millor i 
enfortir propostes per a una transformació del turisme re localitzat a curtes 
distàncies, que sigui coherent amb la necessitat d’avançar cap a una transició 
socioecològica en un context d’emergència climàtica i social. 

• Sala Fènix: “Autèntic Raval”, experiències turístiques amb valor social i 
suport a la gastronomia local que té com a propòsit que les entitats socials 
i culturals i l’oferta gastronòmica del barri puguin beneficiar-se del turisme,  
contribuint a la seva sostenibilitat econòmica, trencat estereotips i donant a 
conèixer el Raval més autèntic i connectat amb la comunitat local.  

• Artixoc: “Viatge a la botiga de l’àvia”, una ruta teatralitzada pel comerç 
antic, viatjant al passat, on proposen recuperar els sabors i les olors que 
envoltaven la Creu Coberta i la Carretera de Sants just abans de l’Exposició 

Inscripcions



MIGRANTOUR BARCELONA: RUTA INTERCULTURAL PEL RAVAL
De 10 a 12.30 h / Lloc d
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ITINERARI “LA REVOLTA DE 1918. LES DONES CONTRA L’ENCARIMENT   
DE LA VIDA”
17.30 a 20.30 h / Lloc: Plaça de Sant Josep (davant de la Boqueria)   
Places limitades / Inscripcions: cultura@totraval.org

En el context de la Primera Guerra Mundial, la classe treballadora barcelonina va 
patir un empitjorament notable de les seves condicions de vida. Mentre la burgesia 
s’enriquia proveint els països en conflicte, els barris populars veien augmentar 
el preu dels aliments bàsics i dels lloguers. Al mateix temps, i també fruit de 
l’especulació, cada vegada resultava més difícil aconseguir carbó, el combustible 
bàsic de les llars. El fred, la misèria i la gana provocaren al gener de 1918 l’esclat d’una 
revolta on les dones van ser les úniques protagonistes. Durant 15 dies no només van 
prendre el carrer, sinó que es van organitzar per parar-ho tot en una lluita contra els 
especuladors que ofegaven la ciutat. Durant aquest itinerari ens endinsarem per la 
revolta de 1918. Resseguirem les principals localitzacions, visibilitzarem algunes de 
les seves protagonistes i posarem en valor els paper de les dones en les lluites per les 
subsistències, tot recollint l’estela dels Rebomboris del pa o de les Jamàncies.

Organitzen: Androna Cultura

CONCERT DE LES ESCOLES DE MÚSICA DEL BARRI 
De 17.45 a 22.30 h / Lloc: Rambla del Raval (Gat de Botero)

Els carrers del Raval 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 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 Alumnes del Centre Superior de la Fundació Conservatori  
del Liceu  
21.30 h Combos de l’Escola de Músics i JPC

Organitzen: Escoles de música participants

TAULA RODONA: LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS A BARCELONA
18.30 h / Lloc:  Biblioteca Sant Pau-Santa Creu (C. del Carme, 47)

Conversatori en el qual es tractaran les discriminacions per islamofòbia, sexisme i 
racisme al barri del Raval de Barcelona. El conversatori tindrà format de taula rodona 
i comptarà amb la participació de persones expertes i membres representants 
d’entitats o col·lectius especialitzats en els eixos de discriminació mencionats. 
Posteriorment, s’obrirà la paraula al públic en un espai de torn de preguntes per tal 
de generar un diàleg obert i dinàmic sobre la temàtica. 

Organitzen: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu
Col·laboren: Centre de Recursos en Drets Humans

CINEMA A LA FRESCA A LA RAMBLA
18 h / Lloc: La Rambla, 99 (davant de la Virreina)

Projecció dels curtmetratges creats per a joves del Raval d’entre 16 i 20 anys i una 
actuació musical en el marc dels tallers d’experimentació cinematogràfica “Vivim el 

, realitzats a la Filmoteca de Catalunya durant aquest estiu. 

Organitzen: Filmoteca de Catalunya
Col·laboren: Línia Cultura Rambles i Cooperativa La Selva

cançons. Actuen: 
Taller de Música
Trueta i J. Tarradellas; 
Músics i JPC ; 
Tot seguit, podrem ballar a ritme de swing amb la 

• 14 a 16 h: Tornen “Les Sopes d
Diuen que la millor manera de conèixer altres cultures és menjant els 
seus plats més tradicionals i descobrint quins ingredients fan servir i 
com els combinen i barregen amb diferents espècies. Diferents entitats i 
col·lectius es reuniran al voltant de la cuina i ens mostraran les principals 
formes de cuinar una sopa a diferents llocs del món de forma saludable i 
sostenible, amb una mirada intercultural... i podràs tastar-les!  

Organitzen: 
Fundació Tot Raval, Fundació Surt, Cooperativa Colectic i laboqueria taller d’Arquitectura SCCL); L’Escola 
de Músics i JPC; Ass. Intercultural Diàlegs de Dona; La Cuina del MACBA i totes les agrupacions corals.
Col·laboren: 

17 h / Lloc: 

Vine a aquest taller i aprèn a escriure el teu nom en àrab i emporta’t un bon record! 

Organitzen: 

MIXTURA DE DANSES I RITMES A LA PLAÇA FOLCH I TORRES
De 17 a 21 h / Lloc: 

Et convidem a un viatge de danses, ritmes, colors i sensacions amb els grups que 
comparteixen espai al Casal de Barri del Raval i altres convidats del territori.
Grups de dansa per ordre d’aparició:

• Mahia Rapa Nui
• L’Occulta, amb Betiana Barrios
• Perú Contemporáneo
• Saihua Equador
• Associació Capoeira Palmares Barcelona
• Elenco de Danzas Reseda Poty Paraguay
• Ballet Tinkuna del Centro Boliviano Catalán
• Sentimiento Cimarrón

Organitzen:
Col·laboren: 

MÚSICA I ESPAI JOVE A LA RAMBLA DEL RAVAL
De 18 a 22.30 h / Lloc: 

El talent jove del barri ens fa ballar i despertar consciències!

Concerts:
• De 18 a 19 h: La Kurda & Nyest & Dj Es-pera

ritmes boom bap
• De 19.45 a 20.45 h: Arkanoh
• De 21.30 a 22.45 h: Trikka Masala

I acompanyant el concert:
• De 19 a 22.30 h: Sexus&Rumba

punt d’informació i assessorament sobre sexualitats dirigit a la població 
jove. Es distribueix material preventiu gratuït.

ITINERARI “LA REVOLTA DE 1918. LES DONES CONTRA L’ENCARIMENT   
DE LA VIDA”
17.30 a 20.30 h / Lloc: Plaça de Sant Josep (davant de la Boqueria)   
Places limitades / Inscripcions: cultura@totraval.org

En el context de la Primera Guerra Mundial, la classe treballadora barcelonina va 
patir un empitjorament notable de les seves condicions de vida. Mentre la burgesia 
s’enriquia proveint els països en conflicte, els barris populars veien augmentar 
el preu dels aliments bàsics i dels lloguers. Al mateix temps, i també fruit de 
l’especulació, cada vegada resultava més difícil aconseguir carbó, el combustible 
bàsic de les llars. El fred, la misèria i la gana provocaren al gener de 1918 l’esclat d’una 
revolta on les dones van ser les úniques protagonistes. Durant 15 dies no només van 
prendre el carrer, sinó que es van organitzar per parar-ho tot en una lluita contra els 
especuladors que ofegaven la ciutat. Durant aquest itinerari ens endinsarem per la 
revolta de 1918. Resseguirem les principals localitzacions, visibilitzarem algunes de 
les seves protagonistes i posarem en valor els paper de les dones en les lluites per les 
subsistències, tot recollint l’estela dels Rebomboris del pa o de les Jamàncies.

Organitzen: Androna Cultura

CONCERT DE LES ESCOLES DE MÚSICA DEL BARRI 
De 17.45 a 22.30 h / Lloc: Rambla del Raval (Gat de Botero)

Els carrers del Raval 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 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 Alumnes del Centre Superior de la Fundació Conservatori  

del Liceu  
• 21.30 h Combos de l’Escola de Músics i JPC

Organitzen: Escoles de música participants

TAULA RODONA: LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS A BARCELONA
18.30 h / Lloc:  Biblioteca Sant Pau-Santa Creu (C. del Carme, 47)

Conversatori en el qual es tractaran les discriminacions per islamofòbia, sexisme i 
racisme al barri del Raval de Barcelona. El conversatori tindrà format de taula rodona 
i comptarà amb la participació de persones expertes i membres representants 
d’entitats o col·lectius especialitzats en els eixos de discriminació mencionats. 
Posteriorment, s’obrirà la paraula al públic en un espai de torn de preguntes per tal 
de generar un diàleg obert i dinàmic sobre la temàtica. 

Organitzen: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu
Col·laboren: Centre de Recursos en Drets Humans

CINEMA A LA FRESCA A LA RAMBLA
18 h / Lloc: La Rambla, 99 (davant de la Virreina)

Projecció dels curtmetratges creats per a joves del Raval d’entre 16 i 20 anys i una 
actuació musical en el marc dels tallers d’experimentació cinematogràfica “Vivim el 
barri”, realitzats a la Filmoteca de Catalunya durant aquest estiu. 

Organitzen: Filmoteca de Catalunya
Col·laboren: Línia Cultura Rambles i Cooperativa La Selva

Impulsem, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, escola Rubén Dario

Grada Major del Museu Marítim de Barcelona  (Av. de les 

Grups corals de diferents centres educatius del barri i alguns convidats ens ofereixen 
les seves interpretacions en aquest emblemàtic espai de la ciutat.

L’Escola de Músics i JPC i Museu Marítim de Barcelona

Fa 3 anys que vam començar a generar un espai on entitats i col·lectius que 
treballem amb i per a dones, podíem parlar de les cures des de diferents llocs, 
compartint vivències i experiències vitals. Aquest any hem decidit generar un espai 
de confiança on poder compartir i parlar d’allò que necessitem per enfortir-nos com 
a dones en aquest teixit veïnal que ens envolta. Tot d’una forma lúdica i com una 

Taller d’expressió plàstica a càrrec de Clementina Kura-Kura,   
amb pica-pica, xerrameca i cuina col·lectiva  

Ràdio Metzineres: ”conversa entre veïnes”

Fundació Àmbit Prevenció, Metzineres, SURT Fundació, Mov_Dream i Fundació Tot Raval. 

Les diverses organitzacions que coorganitzem aquest festival, volem donar-lo a 
conèixer a totes les persones que habiteu la ciutat i convidar-vos a gaudir d’un 
festival comunitari i molt familiar, on mostrem un barri actiu, que lluita, i molt 
creatiu. Per això ocupem la Rambla de Canaletes, per reivindicar-lo també com un 
espai pels veïns i les veïnes. Us explicarem com ho fem i perquè, acompanyades 
d’un concert molt especial: els Rumba Nois, fidels representants d’un gènere 
musical amb molta tradició al barri i que fa bategar quan el sentim.

Presentació del festival a càrrec d’entitats del barri

ITINERARI “LA REVOLTA DE 1918. LES DONES CONTRA L’ENCARIMENT 
DE LA VIDA”
17.30 a 20.30 h / Lloc: Plaça de Sant Josep (davant de la Boqueria)
Places limitades / Inscripcions: cultura@totraval.org

En el context de la Primera Guerra Mundial, la classe treballadora barcelonina va 
patir un empitjorament notable de les seves condicions de vida. Mentre la burgesia 
s’enriquia proveint els països en conflicte, els barris populars veien augmentar 
el preu dels aliments bàsics i dels lloguers. Al mateix temps, i també fruit de 
l’especulació, cada vegada resultava més difícil aconseguir carbó, el combustible 
bàsic de les llars. El fred, la misèria i la gana provocaren al gener de 1918 l’esclat d’una 
revolta on les dones van ser les úniques protagonistes. Durant 15 dies no només van 
prendre el carrer, sinó que es van organitzar per parar-ho tot en una lluita contra els 
especuladors que ofegaven la ciutat. Durant aquest itinerari ens endinsarem per la 
revolta de 1918. Resseguirem les principals localitzacions, visibilitzarem algunes de 
les seves protagonistes i posarem en valor els paper de les dones en les lluites per les 
subsistències, tot recollint l’estela dels Rebomboris del pa o de les Jamàncies.

Organitzen: Androna Cultura

CONCERT DE LES ESCOLES DE MÚSICA DEL BARRI 
De 17.45 a 22.30 h / Lloc: Rambla del Raval (Gat de Botero)

Els carrers del Raval 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 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 Alumnes del Centre Superior de la Fundació Conservatori 

del Liceu  
• 21.30 h Combos de l’Escola de Músics i JPC

Organitzen: Escoles de música participants

TAULA RODONA: LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS A BARCELONA
18.30 h / Lloc:  Biblioteca Sant Pau-Santa Creu (C. del Carme, 47)

Conversatori en el qual es tractaran les discriminacions per islamofòbia, sexisme i 
racisme al barri del Raval de Barcelona. El conversatori tindrà format de taula rodona 
i comptarà amb la participació de persones expertes i membres representants 
d’entitats o col·lectius especialitzats en els eixos de discriminació mencionats. 
Posteriorment, s’obrirà la paraula al públic en un espai de torn de preguntes per tal 
de generar un diàleg obert i dinàmic sobre la temàtica. 

Organitzen: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu
Col·laboren: Centre de Recursos en Drets Humans

CINEMA A LA FRESCA A LA RAMBLA
18 h / Lloc: La Rambla, 99 (davant de la Virreina)

Projecció dels curtmetratges creats per a joves del Raval d’entre 16 i 20 anys i una 
actuació musical en el marc dels tallers d’experimentació cinematogràfica 
barri”, realitzats a la Filmoteca de Catalunya durant aquest estiu. 

Organitzen: Filmoteca de Catalunya
Col·laboren: Línia Cultura Rambles i Cooperativa La Selva

Espai de jocs i llibres on les famílies del Raval poden gaudir d’una tarda diferent 
llegint i jugant lliurement. En aquesta oportunitat hi participa l’escola Rubén Darío 

Setmanalment i durant tot l’any, aquest servei ofereix activitats gratuïtes adreçades 
dilluns a la Pl. Folch i Torres, els dimarts al 

dimecres als Jardins de Sant Pau del Camp, de 

Impulsem, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, escola Rubén Dario

Grada Major del Museu Marítim de Barcelona  (Av. de les 

Grups corals de diferents centres educatius del barri i alguns convidats ens ofereixen 
les seves interpretacions en aquest emblemàtic espai de la ciutat.

L’Escola de Músics i JPC i Museu Marítim de Barcelona

Fa 3 anys que vam començar a generar un espai on entitats i col·lectius que 
treballem amb i per a dones, podíem parlar de les cures des de diferents llocs, 
compartint vivències i experiències vitals. Aquest any hem decidit generar un espai 
de confiança on poder compartir i parlar d’allò que necessitem per enfortir-nos com 
a dones en aquest teixit veïnal que ens envolta. Tot d’una forma lúdica i com una 

Taller d’expressió plàstica a càrrec de Clementina Kura-Kura,   
amb pica-pica, xerrameca i cuina col·lectiva  

Les diverses organitzacions que coorganitzem aquest festival, volem donar-lo a 
conèixer a totes les persones que habiteu la ciutat i convidar-vos a gaudir d’un 
festival comunitari i molt familiar, on mostrem un barri actiu, que lluita, i molt 
creatiu. Per això ocupem la Rambla de Canaletes, per reivindicar-lo també com un 
espai pels veïns i les veïnes. Us explicarem com ho fem i perquè, acompanyades 
d’un concert molt especial: els Rumba Nois, fidels representants d’un gènere 
musical amb molta tradició al barri i que fa bategar quan el sentim.

Presentació del festival a càrrec d’entitats del barri

antic, viatjant al passat, on proposen recuperar els sabors i les olors que 
envoltaven la Creu Coberta i la Carretera de Sants just abans de l’Exposició 
Universal de 1929.

• Aethnic: “Xarxa de turisme responsable i sostenible”
busca deixar la menor empremta ecològica del visitant sobre el territori i 
el major benefici cap a l’economia i l’ocupació local, millorant la qualitat de 
vida dels residents.  

Organitzen: Fundació Tot Raval
Col·laboren: Totes les organitzacions i institucions participants
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 Atenció, canvi d'hora: de 11h a 12,30h 



EL TEATRE DE L’OPRIMIT PRESENT ALS CASALS DE GENT GRAN DEL BARRI 
Casal de Gent Gran Josep Tarradelles    

(activitat tancada per usuaris i usuàries del Casal)

, 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:  

. Teatre Fòrum contra la islamofòbia. 

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.

Casals Municipals de Gent Gran Josep Tarradelles i Josep Trueta

Amb la intenció de dinamitzar aquesta cèntrica plaça com un espai molt 
important pel barri, hem programat un conjunt d’activitats adreçades a tota la 

11 a 12 h: Taller amb Els Castellers de Barcelona   
T’has preguntat alguna vegada com es fan aquest magnífics castells 
humans? Doncs aquesta colla castellera fundada l’any 1969, ens farà un 
tastet per sentir per una vegada com es realitzen aquestes construccions! 

     
La Traginera Comunalitat de Ciutat Vella  

i mapa participatiu del Raval per recollir informació de primera mà sobre 
assumptes rellevants en qüestions d’alimentació, d’habitatge i d’espais 

De 12 a 14.30 h: Concert de Corals del barri i la Big Band  
Algunes de les corals del barri comparteixen amb nosaltres les seves 

, coral de nens de L’Escola de Músics i JPC; 
dels Casals Municipals de Gent Gran J. 

Musical’s Choir, coral de Joves de L’Escola de 
Grup Cantaires Mon Raval i Cor Turull.    

Tot seguit, podrem ballar a ritme de swing amb la Big Band.
aquí i d’allà!”   

Diuen que la millor manera de conèixer altres cultures és menjant els 
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EL TEATRE DE L’OPRIMIT PRESENT ALS CASALS DE GENT GRAN DEL BARRI 
16.30 a 18.30h / Lloc: Casal de Gent Gran Josep Tarradelles    
(activitat tancada per usuaris i usuàries del Casal)

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:  
“La insuportable banalitat del tema”. Teatre Fòrum contra la islamofòbia. 

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.

Forn de teatre Pa’tothom
Casals Municipals de Gent Gran Josep Tarradelles i Josep Trueta

VISQUEM LA PLAÇA DELS ÀNGELS!
11 a 17 h / Lloc: Plaça dels Àngels

Amb la intenció de dinamitzar aquesta cèntrica plaça com un espai molt 
important pel barri, hem programat un conjunt d’activitats adreçades a tota la 

11 a 12 h: Taller amb Els Castellers de Barcelona   
T’has preguntat alguna vegada com es fan aquest magnífics castells 
humans? Doncs aquesta colla castellera fundada l’any 1969, ens farà un 
tastet per sentir per una vegada com es realitzen aquestes construccions! 
Participació lliure.

11 a 17 h: Com vivim el barri?     
Punt d’informació de La Traginera Comunalitat de Ciutat Vella  
i mapa participatiu del Raval per recollir informació de primera mà sobre 
assumptes rellevants en qüestions d’alimentació, d’habitatge i d’espais 
públics al territori. Vine i participa!!
De 12 a 14.30 h: Concert de Corals del barri i la Big Band  
Algunes de les corals del barri comparteixen amb nosaltres les seves 
cançons. Actuen: Smiling, coral de nens de L’Escola de Músics i JPC; 
Taller de Música, cos i ment dels Casals Municipals de Gent Gran J. 
Trueta i J. Tarradellas; Musical’s Choir, coral de Joves de L’Escola de 
Músics i JPC ; Grup Cantaires Mon Raval i Cor Turull.    
Tot seguit, podrem ballar a ritme de swing amb la Big Band.
14 a 16 h: Tornen “Les Sopes d’aquí i d’allà!”   
Diuen que la millor manera de conèixer altres cultures és menjant els 
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o identificades com a tal, que resulten bastant feixugues, però que són 
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Col·laboren: Casals Municipals de Gent Gran Josep Tarradelles i Josep Trueta

VISQUEM LA PLAÇA DELS ÀNGELS!
11 a 17 h / Lloc: Plaça dels Àngels

Amb la intenció de dinamitzar aquesta cèntrica plaça com un espai molt 
important pel barri, hem programat un conjunt d’activitats adreçades a tota la 
família!

Activitats:
• D’11 a 12 h: Taller amb Els Castellers de Barcelona   

T’has preguntat alguna vegada com es fan aquest magnífics castells 
humans? Doncs aquesta colla castellera fundada l’any 1969, ens farà un 
tastet per sentir per una vegada com es realitzen aquestes construccions! 
Participació lliure.

• D’11 a 17 h: Com vivim el barri?     
Punt d’informació de La Traginera Comunalitat de Ciutat Vella  
i mapa participatiu del Raval per recollir informació de primera mà sobre 
assumptes rellevants en qüestions d’alimentació, d’habitatge i d’espais 
públics al territori. Vine i participa!!

• De 12 a 14.30 h: Concert de Corals del barri i la Big Band  
Algunes de les corals del barri comparteixen amb nosaltres les seves 
cançons. Actuen: Smiling, coral de nens de L’Escola de Músics i JPC; 
Taller de Música, cos i ment dels Casals Municipals de Gent Gran J. 
Trueta i J. Tarradellas; Musical’s Choir, coral de Joves de L’Escola de 
Músics i JPC ; Grup Cantaires Mon Raval i Cor Turull.    
Tot seguit, podrem ballar a ritme de swing amb la Big Band.

• 14 a 16 h: Tornen “Les Sopes d’aquí i d’allà!”   
Diuen que la millor manera de conèixer altres cultures és menjant els 
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Castellers de Barcelona; La Traginera Comunalitat de Ciutat Vella (Impulsem SCCL, 
Fundació Tot Raval, Fundació Surt, Cooperativa Colectic i laboqueria taller d’Arquitectura SCCL); L’Escola 
de Músics i JPC; Ass. Intercultural Diàlegs de Dona; La Cuina del MACBA i totes les agrupacions corals.

Àmbit de Salut Comunitària de la Fundació Tot Raval

Seu de l’entitat (C. Sant Oleguer, 9-11)

Vine a aquest taller i aprèn a escriure el teu nom en àrab i emporta’t un bon record! 

MIXTURA DE DANSES I RITMES A LA PLAÇA FOLCH I TORRES

Et convidem a un viatge de danses, ritmes, colors i sensacions amb els grups que 
comparteixen espai al Casal de Barri del Raval i altres convidats del territori.

Associació Capoeira Palmares Barcelona
Elenco de Danzas Reseda Poty Paraguay
Ballet Tinkuna del Centro Boliviano Catalán

Totes les agrupacions de dansa i el Servei de Dinamització Comunitària (SDC)

MÚSICA I ESPAI JOVE A LA RAMBLA DEL RAVAL 
Rambla del Raval (Gat de Botero)

El talent jove del barri ens fa ballar i despertar consciències!

De 18 a 19 h: La Kurda & Nyest & Dj Es-pera. Rap combatiu amb 

. Rap i Hip Hop
De 21.30 a 22.45 h: Trikka Masala. Rap, Soul, R&B, Reggae i Funk

. ABD i Fedelatina dinamitzen aquest 
punt d’informació i assessorament sobre sexualitats dirigit a la població 
jove. Es distribueix material preventiu gratuït.

Castellers de Barcelona; La Traginera Comunalitat de Ciutat Vella (Impulsem SCCL, 
Fundació Tot Raval, Fundació Surt, Cooperativa Colectic i laboqueria taller d’Arquitectura SCCL); L’Escola 
de Músics i JPC; Ass. Intercultural Diàlegs de Dona; La Cuina del MACBA i totes les agrupacions corals.

Àmbit de Salut Comunitària de la Fundació Tot Raval

Seu de l’entitat (C. Sant Oleguer, 9-11)

Vine a aquest taller i aprèn a escriure el teu nom en àrab i emporta’t un bon record! 

Ass. Dones Marroquines a Catalunya

MIXTURA DE DANSES I RITMES A LA PLAÇA FOLCH I TORRES
De 17 a 21 h / Lloc: Pl. Folch i Torres

Et convidem a un viatge de danses, ritmes, colors i sensacions amb els grups que 
comparteixen espai al Casal de Barri del Raval i altres convidats del territori.
Grups de dansa per ordre d’aparició:

Mahia Rapa Nui
L’Occulta, amb Betiana Barrios
Perú Contemporáneo
Saihua Equador
Associació Capoeira Palmares Barcelona
Elenco de Danzas Reseda Poty Paraguay
Ballet Tinkuna del Centro Boliviano Catalán
Sentimiento Cimarrón

Casal de Barri del Raval
Totes les agrupacions de dansa i el Servei de Dinamització Comunitària (SDC)

MÚSICA I ESPAI JOVE A LA RAMBLA DEL RAVAL 
De 18 a 22.30 h / Lloc: Rambla del Raval (Gat de Botero)

El talent jove del barri ens fa ballar i despertar consciències!

De 18 a 19 h: La Kurda & Nyest & Dj Es-pera. Rap combatiu amb 
ritmes boom bap
De 19.45 a 20.45 h: Arkanoh. Rap i Hip Hop
De 21.30 a 22.45 h: Trikka Masala. Rap, Soul, R&B, Reggae i Funk

I acompanyant el concert:
De 19 a 22.30 h: Sexus&Rumba. ABD i Fedelatina dinamitzen aquest 
punt d’informació i assessorament sobre sexualitats dirigit a la població 
jove. Es distribueix material preventiu gratuït.

Organitzen: Castellers de Barcelona; La Traginera Comunalitat de Ciutat Vella (Impulsem SCCL, 
Fundació Tot Raval, Fundació Surt, Cooperativa Colectic i laboqueria taller d’Arquitectura SCCL); L’Escola 
de Músics i JPC; Ass. Intercultural Diàlegs de Dona; La Cuina del MACBA i totes les agrupacions corals.
Col·laboren: Àmbit de Salut Comunitària de la Fundació Tot Raval

17 h / Lloc: Seu de l’entitat (C. Sant Oleguer, 9-11)

Vine a aquest taller i aprèn a escriure el teu nom en àrab i emporta’t un bon record! 

Organitzen: Ass. Dones Marroquines a Catalunya

MIXTURA DE DANSES I RITMES A LA PLAÇA FOLCH I TORRES
De 17 a 21 h / Lloc: Pl. Folch i Torres

Et convidem a un viatge de danses, ritmes, colors i sensacions amb els grups que 
comparteixen espai al Casal de Barri del Raval i altres convidats del territori.
Grups de dansa per ordre d’aparició:

• Mahia Rapa Nui
• L’Occulta, amb Betiana Barrios
• Perú Contemporáneo
• Saihua Equador
• Associació Capoeira Palmares Barcelona
• Elenco de Danzas Reseda Poty Paraguay
• Ballet Tinkuna del Centro Boliviano Catalán
• Sentimiento Cimarrón

Organitzen: Casal de Barri del Raval
Col·laboren: Totes les agrupacions de dansa i el Servei de Dinamització Comunitària (SDC)

MÚSICA I ESPAI JOVE A LA RAMBLA DEL RAVAL 
De 18 a 22.30 h / Lloc: Rambla del Raval (Gat de Botero)

El talent jove del barri ens fa ballar i despertar consciències!

Concerts:
• De 18 a 19 h: La Kurda & Nyest & Dj Es-pera. Rap combatiu amb 

ritmes boom bap
• De 19.45 a 20.45 h: Arkanoh. Rap i Hip Hop
• De 21.30 a 22.45 h: Trikka Masala. Rap, Soul, R&B, Reggae i Funk

I acompanyant el concert:
• De 19 a 22.30 h: Sexus&Rumba. ABD i Fedelatina dinamitzen aquest 

punt d’informació i assessorament sobre sexualitats dirigit a la població 
jove. Es distribueix material preventiu gratuït.

Músics i JPC ; Grup Cantaires Mon Raval i Cor Turull.    
Tot seguit, podrem ballar a ritme de swing amb la Big Band.

• 14 a 16 h: Tornen “Les Sopes d’aquí i d’allà!”   
Diuen que la millor manera de conèixer altres cultures és menjant els 
seus plats més tradicionals i descobrint quins ingredients fan servir i 
com els combinen i barregen amb diferents espècies. Diferents entitats i 
col·lectius es reuniran al voltant de la cuina i ens mostraran les principals 
formes de cuinar una sopa a diferents llocs del món de forma saludable i 
sostenible, amb una mirada intercultural... i podràs tastar-les!  

Organitzen: Castellers de Barcelona; La Traginera Comunalitat de Ciutat Vella (Impulsem SCCL, 
Fundació Tot Raval, Fundació Surt, Cooperativa Colectic i laboqueria taller d’Arquitectura SCCL); L’Escola 
de Músics i JPC; Ass. Intercultural Diàlegs de Dona; La Cuina del MACBA i totes les agrupacions corals.
Col·laboren: Àmbit de Salut Comunitària de la Fundació Tot Raval

17 h / Lloc: Seu de l’entitat (C. Sant Oleguer, 9-11)

Vine a aquest taller i aprèn a escriure el teu nom en àrab i emporta’t un bon record! 

Organitzen: Ass. Dones Marroquines a Catalunya

MIXTURA DE DANSES I RITMES A LA PLAÇA FOLCH I TORRES
De 17 a 21 h / Lloc: Pl. Folch i Torres

Et convidem a un viatge de danses, ritmes, colors i sensacions amb els grups que 
comparteixen espai al Casal de Barri del Raval i altres convidats del territori.
Grups de dansa per ordre d’aparició:

• Mahia Rapa Nui
• L’Occulta, amb Betiana Barrios
• Perú Contemporáneo
• Saihua Equador
• Associació Capoeira Palmares Barcelona
• Elenco de Danzas Reseda Poty Paraguay
• Ballet Tinkuna del Centro Boliviano Catalán
• Sentimiento Cimarrón

Organitzen: Casal de Barri del Raval
Col·laboren: Totes les agrupacions de dansa i el Servei de Dinamització Comunitària (SDC)

MÚSICA I ESPAI JOVE A LA RAMBLA DEL RAVAL 
De 18 a 22.30 h / Lloc: Rambla del Raval (Gat de Botero)

El talent jove del barri ens fa ballar i despertar consciències!

Concerts:
• De 18 a 19 h: La Kurda & Nyest & Dj Es-pera. Rap combatiu amb 

ritmes boom bap
• De 19.45 a 20.45 h: Arkanoh. Rap i Hip Hop
• De 21.30 a 22.45 h: Trikka Masala. Rap, Soul, R&B, Reggae i Funk

I acompanyant el concert:
• De 19 a 22.30 h: Sexus&Rumba. ABD i Fedelatina dinamitzen aquest 

punt d’informació i assessorament sobre sexualitats dirigit a la població 
jove. Es distribueix material preventiu gratuït.



MIGRANTOUR BARCELONA: RUTA INTERCULTURAL PEL RAVAL
De 10 a 12.30 h / Lloc d’inici: Davant del Museu Marítim de Barcelona, Av. de les 
Drassanes s/n) Places limitades. Inscripcions: migrantourbarcelona@gmail.com  

Una ruta per la cara més desconeguda de Barcelona. Recorrerem el barri del Raval 
a mans d’un acompanyant intercultural migrant que ens explicarà la seva cultura, 
visitarem diversos projectes socials del barri i trencarem estereotips i estigmes del 
barri. Veurem com la migració juga un paper fonamental a la nostra societat.

Organitzen: Nexes Interculturals. Col·laboren: Top Manta, Arrels Fundació i Ateneu del Raval

‘TOT AIXÒ ERA UN CAMP’ JORNADA DE MEMÒRIA SOBRE EL 

D’11 a 14 h / Lloc: Jardins de Sant Pau del Camp

Tot això era un camp és una jornada de memòria, arts vives i escena que sitúa 
als Jardins de Sant Pau com a marc de transformacions urbanes i la seva relació 
amb les arts escèniques, la cultura popular i les quotidianeïtats de les veïnes 
i veïns del barri. Prenent com a punt de partida espais emblemàtics com les 
Atraccions Caspolino, el Saló Diana o el Studio 54, que representen un paisatge 
urbà ja desaparegut, descobrirem a partir de diferents peces teatrals la seva 
memòria, mitologia, realitats viscudes, imaginaris i ficcions. 

De la mà dels joves del Grup de Teatre de Xamfrà, la jornada ens convidarà a 
un recorregut escènic per diferents espais com la façana del teatre Arnau, el 
Pumptrack dels Jardins, un mural que s’estarà realitzant al carrer Tàpies i l’antic 
Monestir de Sant Pau del Camp. La jornada de memòria també inclou una 
exposició fotogràfica i acabarà amb l’actuació musical amb el grup Paral·lelus.

Per apuntar-se al recorregut cal inscriure’s al formulari a: xamfra.net o enviar un 
correu a: administador@xamfra.net indicant el nom i número d’assistents. 

Horaris:
• Tot el matí: Mural de memòria - Sendys i Arnau Gallery
• Tot el matí: Exposició fotogràfica amb una selecció de fotos de l’Enric H. 

March
• 11 h: Inici escenes teatrals
• 12.30 h: Concert Paral·lelus
• 13.30 h: Celebració de la programació de l’Arnau Itinerant
• 13.40 h: Pica pica final

Organitzen: Camp de Sant Pau, Arnau Itinerant, Xamfrà Música i Escena
Col·laboren: Servei de Dinamització Comunitària (SDC) i LaLaberinta

Diumenge 6/11

MIGRANTOUR BARCELONA: RUTA INTERCULTURAL PEL RAVAL
De 10 a 12.30 h / Lloc d’inici: Davant del Museu Marítim de Barcelona, Av. de les 
Drassanes s/n) Places limitades. Inscripcions: 

Una ruta per la cara més desconeguda de Barcelona. Recorrerem el barri del Raval 
a mans d’un acompanyant intercultural migrant que ens explicarà la seva cultura, 
visitarem diversos projectes socials del barri i trencarem estereotips i estigmes del 
barri. Veurem com la migració juga un paper fonamental a la nostra societat.

Organitzen: Nexes Interculturals. Col·laboren: Top Manta, Arrels Fundació i Ateneu del Raval

‘TOT AIXÒ ERA UN CAMP’ JORNADA DE MEMÒRIA SOBRE EL 

D’11 a 14 h / Lloc: Jardins de Sant Pau del Camp

Tot això era un camp és una jornada de memòria, arts vives i escena que sitúa 
als Jardins de Sant Pau com a marc de transformacions urbanes i la seva relació 
amb les arts escèniques, la cultura popular i les quotidianeïtats de les veïnes 
i veïns del barri. Prenent com a punt de partida espais emblemàtics com les 
Atraccions Caspolino, el Saló Diana o el Studio 54, que representen un paisatge 
urbà ja desaparegut, descobrirem a partir de diferents peces teatrals la seva 
memòria, mitologia, realitats viscudes, imaginaris i ficcions. 

De la mà dels joves del Grup de Teatre de Xamfrà, la jornada ens convidarà a 
un recorregut escènic per diferents espais com la façana del teatre Arnau, el 
Pumptrack dels Jardins, un mural que s’estarà realitzant al carrer Tàpies i l’antic 
Monestir de Sant Pau del Camp. La jornada de memòria també inclou una 
exposició fotogràfica i acabarà amb l’actuació musical amb el grup Paral·lelus.

Per apuntar-se al recorregut cal inscriure’s al formulari a: 
correu a: administador@xamfra.net indicant el nom i número d’assistents. 

Horaris:
• Tot el matí: Mural de memòria - Sendys i Arnau Gallery
• Tot el matí: Exposició fotogràfica amb una selecció de fotos de l’Enric H. 

March
• 11 h: Inici escenes teatrals
• 12.30 h: Concert Paral·lelus
• 13.30 h: Celebració de la programació de l’Arnau Itinerant
• 13.40 h: Pica pica final

Organitzen: Camp de Sant Pau, Arnau Itinerant, Xamfrà Música i Escena
Col·laboren: Servei de Dinamització Comunitària (SDC) i LaLaberinta

Diumenge 6/11



LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CELEBRA EL 1er ANIVERSARI DE 

12 A 14 h / Lloc: Plaça del Pedró i seu de l‘Ecomuseu (c. de la Cera, 10)

Per celebrar el 1er aniversari d’aquest projecte comunitari liderat per l’Associació 
Carabutsí amb la col·laboració de l’Associació Inter-Acció, des d’on es promou la 
reconstrucció de la memòria gitana de la ciutat, es convida a diferents col·lectius, 
entitats i agrupacions del barri que fan cultura popular i tradicional a fer una 
mostra d’allò que més les representa.

Activitats
Plaça del Pedró:

• De 12 a 14 h / Trobada de cultura popular i tradicional: cors, 
capgrossos, gegants i moltes peces de l’imaginari popular del barri, 
acompanyen a l’EMUGBA: les Societats Corals Girasol, Els Amics, Rosa 
d’Abril, Lo Picarol i Els Moderns de Poble Sec; la Marxing Band de l’Occulta; 
Balls dels Gegants del Raval; Ball de Bouets i Vaqueta i Ball del Capgròs del 
Peret.

A la seu de l’entitat (C. De la Cera, 10):
• 17.15 h: Taller de Calo-Romano a càrrec de la tia Mercedes de l’Ass. Lacho 

Baji Cali.
• 18.15 h: Taller de ‘cajones’

Organitzen: Ass. Carabutsí. Col·laboren: Rumba Nois, Ass. d’Amics dels Gegants Ramón i Lola, 
AIPCC, les Societats Corals del barri, L’Occulta i Cooperativa Colectic

Altres espais / Altres sinergies / Altres propostes

CATIFA DE TARDOR 
Dijous 3/11, de 17 a 20 h. Taller amb adolescents de 9 a 14 anys    
Dissabte 5/11, de 11 a 14 h. Taller amb nens i nenes de 5 a 8 anys i famílies.   
Lloc: La Capella (C. Hospital, 56, entrant pels Jardins Rubió i Lluch)   
Inscripcions: lacapella@bcn.cat

“Catifa de tardor” pren com a punt de partida les catifes perses juntament amb l’alfabet persa, 
tot posant en relació la seva tradició de dibuix amb d’altres pròpies de l’artista, com ara la de 
les catifes de flors que tenen lloc a Arbúcies, localitat en la que va néixer l’artista. 

Es tracta d’una gran catifa coral, on les persones participants podran explicar la seva història 
amb diferents materials. Al finalitzar, la traurem al jardí i podrem utilitzar-la per seure, jugar i fer 
la croqueta, explicar llegendes, cantar (si teniu algun instrument el podeu portar)i fins i tot fer 
un pícnic plegades.

Organitzen: La Capella. Col·laboren: Tere Recarens, artista

L’OCCULTA: SOCIETAT ARTÍSTICA DEL RAVAL  
Lloc: C. de Vistalegre 18, baixos 3
Activitats:
• Sorolls en cossos. Divendres 4/11, a les 21.30 h      

Artistes: Kazehito Seki i Lorena Izquierdo / duo de veu amplificada i veu acció. Paolo 
Gaiba Riva / solo de clarinet i electrònica. Primo Gabbiano + Visual Pal / performance

LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL CELEBRA EL 1

12 A 14 h / Lloc: Plaça del Pedró i seu de l‘Ecomuseu (c. de la Cera, 10)

Per celebrar el 1er aniversari d’aquest projecte comunitari liderat per l’Associació 
Carabutsí amb la col·laboració de l’Associació Inter-Acció, des d’on es promou la 
reconstrucció de la memòria gitana de la ciutat, es convida a diferents col·lectius, 
entitats i agrupacions del barri que fan cultura popular i tradicional a fer una 
mostra d’allò que més les representa.

Activitats
Plaça del Pedró:

• De 12 a 14 h / Trobada de cultura popular i tradicional:
capgrossos, gegants i moltes peces de l’imaginari popular del barri, 
acompanyen a l’EMUGBA: les Societats Corals Girasol, Els Amics, Rosa 
d’Abril, Lo Picarol i Els Moderns de Poble Sec; la Marxing Band de l’Occulta; 
Balls dels Gegants del Raval; Ball de Bouets i Vaqueta i Ball del Capgròs del 
Peret.

A la seu de l’entitat (C. De la Cera, 10):
• 17.15 h: Taller de Calo-Romano a càrrec de la tia Mercedes de l’Ass. Lacho 

Baji Cali.
• 18.15 h: Taller de ‘cajones’

Organitzen: Ass. Carabutsí. Col·laboren: Rumba Nois, Ass. d’Amics dels Gegants Ramón i Lola, 
AIPCC, les Societats Corals del barri, L’Occulta i Cooperativa Colectic

Altres espais / Altres sinergies / Altres propostes

CATIFA DE TARDOR 
Dijous 3/11, de 17 a 20 h. Taller amb adolescents de 9 a 14 anys
Dissabte 5/11, de 11 a 14 h. Taller amb nens i nenes de 5 a 8 anys i famílies. 
Lloc: La Capella (C. Hospital, 56, entrant pels Jardins Rubió i Lluch) 
Inscripcions: lacapella@bcn.cat

“Catifa de tardor” pren com a punt de partida les catifes perses juntament amb l’alfabet persa, 
tot posant en relació la seva tradició de dibuix amb d’altres pròpies de l’artista, com ara la de 
les catifes de flors que tenen lloc a Arbúcies, localitat en la que va néixer l’artista. 

Es tracta d’una gran catifa coral, on les persones participants podran explicar la seva història 
amb diferents materials. Al finalitzar, la traurem al jardí i podrem utilitzar-la per seure, jugar i fer 
la croqueta, explicar llegendes, cantar (si teniu algun instrument el podeu portar)i fins i tot fer 
un pícnic plegades.

Organitzen: La Capella. Col·laboren: Tere Recarens, artista

L’OCCULTA: SOCIETAT ARTÍSTICA DEL RAVAL  
Lloc: C. de Vistalegre 18, baixos 3
Activitats:
• Sorolls en cossos. Divendres 4/11, a les 21.30 h      

Artistes: Kazehito Seki i Lorena Izquierdo / duo de veu amplificada i veu acció. Paolo 
Gaiba Riva / solo de clarinet i electrònica. Primo Gabbiano + Visual Pal / performance



Carabutsí amb la col·laboració de l’Associació Inter-Acció, des d’on es promou la 
reconstrucció de la memòria gitana de la ciutat, es convida a diferents col·lectius, 
entitats i agrupacions del barri que fan cultura popular i tradicional a fer una 
mostra d’allò que més les representa.

De 12 a 14 h / Trobada de cultura popular i tradicional: cors, 
capgrossos, gegants i moltes peces de l’imaginari popular del barri, 
acompanyen a l’EMUGBA: les Societats Corals Girasol, Els Amics, Rosa 
d’Abril, Lo Picarol i Els Moderns de Poble Sec; la Marxing Band de l’Occulta; 
Balls dels Gegants del Raval; Ball de Bouets i Vaqueta i Ball del Capgròs del 

A la seu de l’entitat (C. De la Cera, 10):
 Taller de Calo-Romano a càrrec de la tia Mercedes de l’Ass. Lacho 

Taller de ‘cajones’

Ass. Carabutsí. Col·laboren: Rumba Nois, Ass. d’Amics dels Gegants Ramón i Lola, 
AIPCC, les Societats Corals del barri, L’Occulta i Cooperativa Colectic

Altres espais / Altres sinergies / Altres propostes

Taller amb adolescents de 9 a 14 anys    
Taller amb nens i nenes de 5 a 8 anys i famílies.   

La Capella (C. Hospital, 56, entrant pels Jardins Rubió i Lluch)   
lacapella@bcn.cat

“Catifa de tardor” pren com a punt de partida les catifes perses juntament amb l’alfabet persa, 
tot posant en relació la seva tradició de dibuix amb d’altres pròpies de l’artista, com ara la de 
les catifes de flors que tenen lloc a Arbúcies, localitat en la que va néixer l’artista. 

Es tracta d’una gran catifa coral, on les persones participants podran explicar la seva història 
amb diferents materials. Al finalitzar, la traurem al jardí i podrem utilitzar-la per seure, jugar i fer 
la croqueta, explicar llegendes, cantar (si teniu algun instrument el podeu portar)i fins i tot fer 

 Tere Recarens, artista

L’OCCULTA: SOCIETAT ARTÍSTICA DEL RAVAL  
C. de Vistalegre 18, baixos 3

Divendres 4/11, a les 21.30 h      
Kazehito Seki i Lorena Izquierdo / duo de veu amplificada i veu acció. Paolo 

Gaiba Riva / solo de clarinet i electrònica. Primo Gabbiano + Visual Pal / performance

Organitzen: Eix Comercial del Raval

EXPOSICIÓ “LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS A BARCELONA”
Romandrà exposada durant tot el mes de novembre. 
Lloc: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu (C. del Carme, 47)

A través de l’exposició La lluita contra les discriminacions a Barcelona
un recorregut pels motius pels quals les persones o col·lectius són discriminats, avui en dia, a la 
ciutat. Mostrarem les problemàtiques que s’amaguen darrere les discriminacions i explicarem 
les eines que tenim a l’abast per fer-hi front. Perquè el dret a la ciutat passa per la defensa de la 
igualtat de drets de totes les persones que hi viuen, que hi passen, que la construeixen.

Organitzen: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu. Col·laboren: 

ÒPERA COMUNITARIA ‘LA GATA PERDUDA’: PARTS D’UN PROCÉS COMUNITARI
Romandrà oberta tot el mes de novembre / Lloc: 

El mes d’octubre es va estrenar “La Gata Perduda”, una òpera cocreada des de zero amb la 
implicació de molts col·lectius, entitats, agrupacions corals i veïnat del Raval a les quals els unia 
un punt comú: mostrar l’estimació i la implicació que tenen vers el seu barri, tantes vegades 
estigmatitzat. En aquesta exhibició es vol mostrar els diferents elements escenogràfics, part del 
vestuari i material audiovisual de tot el procés.

Organitzen: Gran Teatre del Liceu. Col·laboren: 

PALAU GÜELL
Aquest emblemàtic equipament del barri ofereix un conjunt de visites comentades a les entitats 
socials del Raval i als veïns i veïnes que en formen part. 

MACBA
Places limitades. Reserves a cultura@totraval.org

Visites comentades a les següents exposicions:
• Divendres 4/11, a les 18 h: Cinthia Marcelle
• Diumenge 6/11, a les 12 h: Maria Teresa Hincapié

CCCB
Dissabte 5/11, a les 12 h. Lloc: passatge d’escultures del CCCB

THOUGHT - AFFECT – MATTER
Com pensa el nostre cos? Quin llenguatge parla?
investigadors Jaime Refoyo i Karunya Srinivasan, proposa crear ponts entre cossos de diferents 
cultures que, tot i trepitjar un terra comú, no comparteixen un mateix nivell de consciència sobre 
les seves accions en l’espai. Tots dos conversaran amb el públic per compartir una paraula que ens 
convidi a ampliar l’experiència del que és comú.

La performance s’emmarca dins del projecte ‘Geografía del Pensament’ de Jaime Refoyo, que 
consisteix en la realització de tres accions durant el mes de novembre entorn el cos, la imatge i la 
paraula, i en la qual hi participen el Mercat de les Flors, la Filmoteca de Catalunya i el CCCB.

Segueix-nos a:

El Festival de Cultura Raval(s) està dinamitzat per la 

 Dissabte 5/11, a les 21.30 h      
Tot va començar quan la Susanna i el Javier es van conèixer a Barcelona. Com a duo van 
començar a viatjar i a tocar música en festivals, al carrer i allà on els portés el viatge. De 
tornada a Europa, es van convertir en un trio quan en Pier es va unir com a baixista i després 
la banda va prendre el seu format actual amb Sebastian a la percussió i a la bateria. La banda 
explora ritmes com la cúmbia, la rumba, la bossa nova, la samba, el funk i el jazz.

 Sala Fènix (C. de la Riereta, 31)

Exposició de dibuixos d’aquest col·lectiu d’artistes urbans molt presents als carrers del Raval. Una 
exposició amb un fort caràcter de crítica social. 

Colectivo Casadelbalneario

DEL RAVAL A LA RONDA SANT ANTONI! 
Amb la intenció de començar a formar part de la xarxa comunitària del Raval, les diverses Àgores 
del projecte de dinamització de l’espai públic de la Llosa de la Ronda Sant Antoni, proposen 
aquestes activitats en les quals es convida a veïnes i veïns dels dos barris a compartir plegades.

      
Divendres 4/11, de 17 a 19 h / Lloc: Àgora intergeneracional   
Improvisació freestyle sobre les pistes d’un DJ en viu. Vine i al final atreveix-te a improvisar! 

        
Dies: 4, 5 i 6/11, de 10.30 a 12.30 h / Lloc: Àgora familiar     
Tallers per a públic familiar. Proposta d’art amb mirada social i comunitària.

       
Dissabte 5/11, de 16.30 a 18 h / Lloc: Àgora intergeneracional     
Taller de creació col·lectiva. Ens aproparem al món del ganxet de forma lúdica i participativa. 

        
Diumenge 6/11, de 15 a 18 h / Lloc: Àgora familiar      
Espai de joc, descoberta i creativitat. Instal·lació d’experimentació sensorial. Públic familiar.

       
Diumenge 6/11, de 17 a 18 h / Lloc: Àgora intergeneracional     
Dansa d’origen afrobrasiler que es balla amb pals i en roda. Ens aproparem a aquesta dansa 
aprenent les nocions i ritmes bàsics. Per a tots els públics (infants a partir de 5 anys).

Equip dinamització Ronda Sant Antoni - Pla de Barris Raval. Col·laboren: Tata Inti SCCL, Migote Teje Bonito, 
Llobregat Block Party, Pájaro Jocs, Ass. Capoeira Palmares Barcelona i Taller13

Diferents locals del barri

Sabies que el Raval és un dels barris del món amb una millor oferta gastronòmica pel que fa a la 
diversitat i a la qualitat? Vine a descobrir-ho i coneix tot el que t’estàs perdent... o t’estaves perdent 
fins ara... Pots consultar els establiments i les tapes a l’instagram @eixraval.

• Susein y los pajaritos. Dissabte 5/11, a les 21.30 h      
Tot va començar quan la Susanna i el Javier es van conèixer a Barcelona. Com a duo van 
començar a viatjar i a tocar música en festivals, al carrer i allà on els portés el viatge. De 
tornada a Europa, es van convertir en un trio quan en Pier es va unir com a baixista i després 
la banda va prendre el seu format actual amb Sebastian a la percussió i a la bateria. La banda 
explora ritmes com la cúmbia, la rumba, la bossa nova, la samba, el funk i el jazz.

Organitzen: L’Occulta - Centre Cultural 

COLECTIVO CASADEBALNEARIO
Dissabte 5/11, de 12 a 14 h / Lloc: Sala Fènix (C. de la Riereta, 31)

Exposició de dibuixos d’aquest col·lectiu d’artistes urbans molt presents als carrers del Raval. Una 
exposició amb un fort caràcter de crítica social. 

Organitzen: Sala Fènix. Col·laboren: Colectivo Casadelbalneario

DEL RAVAL A LA RONDA SANT ANTONI! 
Amb la intenció de començar a formar part de la xarxa comunitària del Raval, les diverses Àgores 
del projecte de dinamització de l’espai públic de la Llosa de la Ronda Sant Antoni, proposen 
aquestes activitats en les quals es convida a veïnes i veïns dels dos barris a compartir plegades.

Activitats:
• Micro obert –Rap – free style      

Divendres 4/11, de 17 a 19 h / Lloc: Àgora intergeneracional   
Improvisació freestyle sobre les pistes d’un DJ en viu. Vine i al final atreveix-te a improvisar! 
Públic jove. 

• L’estenedor. Taller d’art i joc         
Dies: 4, 5 i 6/11, de 10.30 a 12.30 h / Lloc: Àgora familiar     
Tallers per a públic familiar. Proposta d’art amb mirada social i comunitària.

• Taller de ganxet comunitari       
Dissabte 5/11, de 16.30 a 18 h / Lloc: Àgora intergeneracional     
Taller de creació col·lectiva. Ens aproparem al món del ganxet de forma lúdica i participativa. 
Per a tots els públics.

• Espai de joc – Sonàrium        
Diumenge 6/11, de 15 a 18 h / Lloc: Àgora familiar      
Espai de joc, descoberta i creativitat. Instal·lació d’experimentació sensorial. Públic familiar.

• Taller familiar de Maculelé       
Diumenge 6/11, de 17 a 18 h / Lloc: Àgora intergeneracional     
Dansa d’origen afrobrasiler que es balla amb pals i en roda. Ens aproparem a aquesta dansa 
aprenent les nocions i ritmes bàsics. Per a tots els públics (infants a partir de 5 anys).

Organitzen: Equip dinamització Ronda Sant Antoni - Pla de Barris Raval. Col·laboren: Tata Inti SCCL, Migote Teje Bonito, 
Llobregat Block Party, Pájaro Jocs, Ass. Capoeira Palmares Barcelona i Taller 131

II RUTA DE TAPES DEL RAVAL
Del 5 al 13/11. Llocs: Diferents locals del barri

Sabies que el Raval és un dels barris del món amb una millor oferta gastronòmica pel que fa a la 
diversitat i a la qualitat? Vine a descobrir-ho i coneix tot el que t’estàs perdent... o t’estaves perdent 
fins ara... Pots consultar els establiments i les tapes a l’instagram @eixraval.

Organitzen: Eix Comercial del Raval
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EXPOSICIÓ “LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS A BARCELONA”
Romandrà exposada durant tot el mes de novembre.      

 Biblioteca Sant Pau-Santa Creu (C. del Carme, 47)

La lluita contra les discriminacions a Barcelona, us proposem fer 
un recorregut pels motius pels quals les persones o col·lectius són discriminats, avui en dia, a la 
ciutat. Mostrarem les problemàtiques que s’amaguen darrere les discriminacions i explicarem 
les eines que tenim a l’abast per fer-hi front. Perquè el dret a la ciutat passa per la defensa de la 
igualtat de drets de totes les persones que hi viuen, que hi passen, que la construeixen.

. Col·laboren: Centre de Recursos en Drets Humans

ÒPERA COMUNITARIA ‘LA GATA PERDUDA’: PARTS D’UN PROCÉS COMUNITARI
Romandrà oberta tot el mes de novembre / Lloc: Escola Massana (Pl. de la Gardunya)

El mes d’octubre es va estrenar “La Gata Perduda”, una òpera cocreada des de zero amb la 
implicació de molts col·lectius, entitats, agrupacions corals i veïnat del Raval a les quals els unia 
un punt comú: mostrar l’estimació i la implicació que tenen vers el seu barri, tantes vegades 
estigmatitzat. En aquesta exhibició es vol mostrar els diferents elements escenogràfics, part del 
vestuari i material audiovisual de tot el procés.

 Col·laboren: Escola Massana i Fundació Tot Raval

Aquest emblemàtic equipament del barri ofereix un conjunt de visites comentades a les entitats 
socials del Raval i als veïns i veïnes que en formen part. 

cultura@totraval.org

Visites comentades a les següents exposicions:
Cinthia Marcelle
Maria Teresa Hincapié

 passatge d’escultures del CCCB

Com pensa el nostre cos? Quin llenguatge parla? Aquesta performance, dirigida pels 
investigadors Jaime Refoyo i Karunya Srinivasan, proposa crear ponts entre cossos de diferents 
cultures que, tot i trepitjar un terra comú, no comparteixen un mateix nivell de consciència sobre 
les seves accions en l’espai. Tots dos conversaran amb el públic per compartir una paraula que ens 
convidi a ampliar l’experiència del que és comú.

La performance s’emmarca dins del projecte ‘Geografía del Pensament’ de Jaime Refoyo, que 
consisteix en la realització de tres accions durant el mes de novembre entorn el cos, la imatge i la 
paraula, i en la qual hi participen el Mercat de les Flors, la Filmoteca de Catalunya i el CCCB.

EXPOSICIÓ “LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS A BARCELONA”
Romandrà exposada durant tot el mes de novembre.      
Lloc: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu (C. del Carme, 47)

A través de l’exposició La lluita contra les discriminacions a Barcelona, us proposem fer 
un recorregut pels motius pels quals les persones o col·lectius són discriminats, avui en dia, a la 
ciutat. Mostrarem les problemàtiques que s’amaguen darrere les discriminacions i explicarem 
les eines que tenim a l’abast per fer-hi front. Perquè el dret a la ciutat passa per la defensa de la 
igualtat de drets de totes les persones que hi viuen, que hi passen, que la construeixen.

Organitzen: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu. Col·laboren: Centre de Recursos en Drets Humans

ÒPERA COMUNITARIA ‘LA GATA PERDUDA’: PARTS D’UN PROCÉS COMUNITARI
Romandrà oberta tot el mes de novembre / Lloc: Escola Massana (Pl. de la Gardunya)

El mes d’octubre es va estrenar “La Gata Perduda”, una òpera cocreada des de zero amb la 
implicació de molts col·lectius, entitats, agrupacions corals i veïnat del Raval a les quals els unia 
un punt comú: mostrar l’estimació i la implicació que tenen vers el seu barri, tantes vegades 
estigmatitzat. En aquesta exhibició es vol mostrar els diferents elements escenogràfics, part del 
vestuari i material audiovisual de tot el procés.

Organitzen: Gran Teatre del Liceu. Col·laboren: Escola Massana i Fundació Tot Raval

PALAU GÜELL
Aquest emblemàtic equipament del barri ofereix un conjunt de visites comentades a les entitats 
socials del Raval i als veïns i veïnes que en formen part. 

MACBA
Places limitades. Reserves a cultura@totraval.org

Visites comentades a les següents exposicions:
• Divendres 4/11, a les 18 h: Cinthia Marcelle
• Diumenge 6/11, a les 12 h: Maria Teresa Hincapié

CCCB
Dissabte 5/11, a les 12 h. Lloc: passatge d’escultures del CCCB

THOUGHT - AFFECT – MATTER
Com pensa el nostre cos? Quin llenguatge parla? Aquesta performance, dirigida pels 
investigadors Jaime Refoyo i Karunya Srinivasan, proposa crear ponts entre cossos de diferents 
cultures que, tot i trepitjar un terra comú, no comparteixen un mateix nivell de consciència sobre 
les seves accions en l’espai. Tots dos conversaran amb el públic per compartir una paraula que ens 
convidi a ampliar l’experiència del que és comú.

La performance s’emmarca dins del projecte ‘Geografía del Pensament’ de Jaime Refoyo, que 
consisteix en la realització de tres accions durant el mes de novembre entorn el cos, la imatge i la 
paraula, i en la qual hi participen el Mercat de les Flors, la Filmoteca de Catalunya i el CCCB.
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