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Un any més, el Grup Interreligiós del Raval convoca el Concurs per il·lustrar el calendari de 

celebracions de l’any que ve, i enguany el lema triat des del grup és “El Raval en Femení”, 

per donar visibilitat i homenatjar les dones que “fan barri”: que viuen, treballen, estudien o 

dediquen bona part del seu temps al Raval. 

 

Des de l’àmbit socioeducatiu de la Fundació Tot Raval veiem en aquesta proposta una 
oportunitat per a treballar aspectes relacionats amb la coeducació i la visibilització de les 
dones de l’entorn més proper o més llunyà (les referents femenines històriques) des de les 
aules dels centres educatius, dels equipaments culturals, les de les entitats socials i les llars 
del barri. 
 

Per això tot seguit us volem oferir algunes idees per a plantejar la generació de creacions 
artístiques (dibuixos, collages i d’altres propostes que siguin escanejables) a l’alumnat o a les 
persones de les entitats que participen de projectes educatius al barri. Són només alguns 
exemples: de ben segur que vosaltres com a pares i mares, docents i tècniques d’entitats 
culturals i socials, sabreu trobar les millors propostes per a plantejar als vostres fills i filles, 
alumnat i participants dels vostres projectes i equipaments. 
  
El concurs està obert fins a finals del curs escolar. El darrer dia per presentar les propostes és 

doncs el 21 de Juny del 2019 a les 14:00h. Cal dur-les, físicament, a la Fundació Tot Raval 

(plaça Caramelles 8). Cada obra ha d’anar acompanyada d’un títol i un breu text que 

contextualitzi (màxim 5 línies), així com del nom i cognom, telèfon, correu electrònic i 

entitat/escola a la que pertany l’autor/a. Per a més informació, veieu: Bases del Concurs “El 

Raval en Femení”. 

 

Idees per treballar amb els més petits: 

 

- Dibuixa la teva mare, la teva germana, la teva tieta, la teva àvia, la teva mestra, la teva 

veïna... fent una cosa que li agradi molt fer. 

- Dibuixa una dona que sigui molt especial per a tu. Fes-ne un retrat i digues perquè és 

especial. 

- Dibuixa els oficis de les dones que coneixes.  

- I tu? Què vols ser de gran? Dibuixa’t vestida del que t’agradaria ser de gran (en el 

concurs només es presentaran aquells dibuixos que representin nenes). 

 

Propostes per treballar amb els mitjans:  

 

Descobrim dones del Raval (que han nascut, viscut, estudiat o treballat al Raval)  que hagin 

destacat en algun camp.  

 

Alguns exemples: 

- científiques: Dolors Aleu i Riera 

https://www.totraval.org/sites/default/files/catala._bases_del_concurs_calendari_de_celebracions_del_raval_2020_ok.pdf
https://www.totraval.org/sites/default/files/catala._bases_del_concurs_calendari_de_celebracions_del_raval_2020_ok.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dolors_Aleu_i_Riera
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- fotògrafes: Maria Espeus  

- mestres: Rosa Sensat i Vila,  

- escriptores: Maria Aurèlia Capmany 

- actrius: Àurea Márquez  

- enginyeres: Sundus Ishaque 

 

Aquesta activitat pot ser especialment interessant de fer anant a la Biblioteca de Sant Pau i la 

Santa Creu o bé al Centre de Documentació Joaquima Alemany, del Institut Català de les 

dones. Es proposa a l’alumnat fer-ne un dibuix, collage o altra expressió artística.  

 

- Descobrim el rol de les dones en les diferents celebracions del barri i les diferents 

confessions: la Festa dels Tres Tombs, la Pasqua, l’Iftar, l’Eid Al-Fitr, Sant Joan, la Festa 

Major, … L’alumnat repassarà quines són les festivitats preferides de cadascú i pensa 

quines activitats fan, tradicionalment, homes i dones. Dibuixa les unes i les altres. En 

el concurs només es presentaran aquelles que facin referència als rols tradicionals 

femenins. 

 

Propostes per treballar amb l’alumnat més gran o alumnat adult: 

 

Dones referents personals: 

 

Quan parlem de referents tothom hi té alguna cosa a dir. Qui no ha tingut mai algú a 

prop que l’acompanyés en moments importants? 

Algú que amb el seu cop de mà l’ha ajudat a prendre decisions o l’ha influenciat en la 

seva manera de ser? 

Tots i totes necessitem sentir-nos acompanyats en la vostra vida, i molt especialment 

en aquelles etapes en les que assumim majors reptes o patim dificultats més intenses. 

Comptar amb persones properes que donin confiança i afecte, i que t’ encoratgen a 

seguir endavant, pot ser decisori en l’assoliment o no dels nostres èxits. 

 

D’entre aquestes persones segur que s’hi compten un bon nombre de dones, en el teu 

cas: iaies, mares, tietes, amigues, cosines, veïnes, mestres, entrenadores, monitores, 

etc.  

 

Tria’n una i fes-li un homenatge: un poema visual, un dibuix, un collage… i explica’ns 

perquè ha estat per a tu una “dona referent”. 

 

Dones referents públiques: 

 

Proposa a l’alumnat una petita investigació sobre aquestes temàtiques, que acabi amb un 

producte artístic (pintura, dibuix, collage, o altre format escanejable): 

https://www.nyn.es/es/blog/entrevista-maria-espeus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosa_Sensat_i_Vil%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Aur%C3%A8lia_Capmany_i_Farn%C3%A9s
https://www.imdb.com/name/nm1230014/
https://telecos.upc.edu/ca/noticies/sundus-ishaque-estudiant-de-telecomunicacio-entrevistada-pel-periodico
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Dones històriques: 

 

- Àngels López de Ayala: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngeles_L%C3%B3pez_de_Ayala 

- Amàlia Domingo Soler: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Amalia_Domingo_Soler 

- Teresa Claramunt: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Claramunt 

- Maria Casas - veïna: 

http://periodicoelraval.blogspot.com/2018/06/especial-maria-casas.html 

 

Fets: 

- Rebombori del pa  

Un faristol de memòria a la plaça de Sant Agustí vell rememorarà la revolta popular 

contra la pujada del preu del pa que es va produir a Barcelona el 1789. 

 

- Vaga general de les Dones 1918  

El dia 10, una barcelonina del carrer de l’Om, a prop de les Drassanes —en ple barri 

de l’actual Raval, llavors Districte V—, decideix penjar un cartell convocant les dones 

per marxar fins a Govern Civil i exigir una baixada del preu del carbó. Es diu Amàlia 

Alegre.  

(font: https://www.eltemps.cat/article/3366/la-revolta-de-les-dones-barcelona-

1918) 

 

- La Sal  

L'any 1977 quan un grup de dones feministes va decidir reformar una antiga taverna 

situada al bell mig del Barri Xino per instal.lar-hi el bar La Sal. Era al número 8 del carrer 

Riereta fent cantonada amb Aurora. Carme Cases, Montse Solà, Sat Sapaté, Maria José 

Quevedo i Maria Chordà van ser les promotores d'aquesta iniciativa que aviat va 

esdevenir una icona ciutadana de la lluita feminista.  

 

Espais al barri per explorar - abans i avui: 

 

- Safareigs del barri 

- Les fàbriques del Raval 

- La presó de dones de Reina Amàlia 

- Entitats del barri: Assoc. Diàlegs de Dones, Assoc. Dones Marroquines, Assoc. Dones 

de Bangladesh, Mamás que leen, Taula de Dones del Raval (CCDrassanes), Dones 

Gitanes (memòria) 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngeles_L%C3%B3pez_de_Ayala
https://ca.wikipedia.org/wiki/Amalia_Domingo_Soler
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Claramunt
http://periodicoelraval.blogspot.com/2018/06/especial-maria-casas.html
https://www.eltemps.cat/article/3366/la-revolta-de-les-dones-barcelona-1918
https://www.eltemps.cat/article/3366/la-revolta-de-les-dones-barcelona-1918


    PROPOSTES DE TREBALL PEL CONCURS “EL RAVAL EN FEMENÍ” 

                                     

 

Bibliografia 

 

- El Raval i els inicis del feminisme obrer - Emma Fernández Parcerisa / Tot Raval 

https://www.totraval.org/ca/tipus-publicacions/llibre 

Repàs als inicis de la mobilització obrera i feminista de la ciutat i la seva vinculació amb 

el Raval. 

 

- Dones de Ciutat Vella - Isabel Segura / Ajuntament de Barcelona 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ca/publicacions/dones-de-ciutat-

vella 

Un recorregut per la història del districte des del punt de vista de les dones, des del 

principi del segle XX fins a l’actualitat.  

 

 

On trobar llibres, fotos, vídeos i documentació general 

 

- Biblioteca Sant Pau i la Santa Creu: Carrer del Carme 47  

- Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca. Institut Català de les Dones: Plaça 

de Pere Coromines, 1 

 

Exposicions i programes als equipaments culturals 

 

- Arts Santa Mònica  

Immenses Elles (fins 10/03)  

http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Immenses-elles 

 

- CCCB  

Els mites i el feminisme. Cossos, sexualitats, democràcies 
7 maig - 18 juny 2019 

http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/els-mites-i-el-feminisme/231009 

 

- MACBA 

Una Arxiva del DIY (inaugura 27/04) 

https://www.macba.cat/ca/exposicio-una-arxiva-del-diy/1/exposicions/expo 

 

- Virreina 

Woman kind - María María Acha-Kutscher (inaugura 22/03) 

http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca/exposicions/womankind_maria_acha

/367 

 

- Filmoteca: 

https://www.totraval.org/ca/tipus-publicacions/llibre
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ca/publicacions/dones-de-ciutat-vella
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ca/publicacions/dones-de-ciutat-vella
https://www.google.com/maps/place/Biblioteca+Sant+Pau+-+Santa+Creu/@41.381434,2.1671003,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a267704556c1:0xfecd75bb5f6a5787!8m2!3d41.381434!4d2.169289
https://www.google.com/maps/search/Pla%C3%A7a+de+Pere+Coromines,+1/@41.3771943,2.1697721,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/Pla%C3%A7a+de+Pere+Coromines,+1/@41.3771943,2.1697721,17z/data=!3m1!4b1
http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Immenses-elles
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/els-mites-i-el-feminisme/231009
https://www.macba.cat/ca/exposicio-una-arxiva-del-diy/1/exposicions/expo
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca/exposicions/womankind_maria_acha/367
http://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca/exposicions/womankind_maria_acha/367


    PROPOSTES DE TREBALL PEL CONCURS “EL RAVAL EN FEMENÍ” 

                                     

Dins el cicle Filmoteca per a les escoles es programen sessions sobre drets humans 

que tracten el tema Cinema, memòria, pau i drets humans. A El 17 de maig se celebra 

el Dia contra la Discriminació per Orientació Sexual i Identitat de Gènere, dins el 

mateix cicle. 

  

En el mes de juny del 2019 la Filmoteca acull la Mostra Internacional de Films de 

Dones, i també projecten films triats per Mercè Sampietro, de temàtica feminista, dins 

el cicle una “Carta blanca a Mercè Sampietro”  

 

- Museu Marítim de Barcelona. 

            Dins el Projecte Dóna’m la Mar  http://mmb.cat/projectes/donam-la-mar/ 

Es plantegen dues taules rodones d’interès, d’ara fins a finals del curs escolar (després 

també segueixen, fins al finals d’any).  

 

Primera taula rodona: Una altra forma de mirar el mar: les dones de la marina 

professional Dijous 3 de maig a les 17.00 h al Museu Marítim de Barcelona (av. de les 

Drassanes s/n, 08001 Barcelona). Hi participaran Carla Salvadó, cap de Màrqueting i 

Creuers del Port de Barcelona; Cristina Caparrós, armadora d’una de les poques 

embarcacions que resisteixen al moll de la ciutat; Núria Obiols, capità marítim de 

Tarragona; i Eulàlia Pujol, cap de Salvament Marítim de Barcelona. 

 

Segona taula rodona: Dones marines i turisme Dijous 7 de juny a les 17.00 h. 

Hi participaran dones que han creuat els mars portant turistes en vaixells de 

tota mena, com a capitanes o formant part de la tripulació. Amb Marta Ribot, 

patrona d’altura i directora d’Experiències Nàutiques; Eva Octavio, patrona 

major de cabotatge i propietària de Son A Mar; Lola Jansana, cuinera nàutica i 

autora del llibre Cocinar en el mar; Loli Piedra, directora i instructora de 

l’acadèmia nàutica Terramar; Belén Martín, mànager de Evolution; Clara 

Montejano, patrona d’altura i mecànica naval. 

 

http://www.filmoteca.cat/web/programacio/cicles/batxillerat-i-cicles-formatius/cinema-memoria-pau-i-drets-humans
http://mmb.cat/projectes/donam-la-mar/

