
Sant Jordi al Raval 23 d'abril de 2021

PROGRAMA D'ACTIVITATS A:

WWW.TOTRAVAL.ORG

ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

IL·LUSTRACIÓ: @MALIGNEANDO

Metzineres

Enguany celebrem la Diada amb diverses activitats

a les xarxes socials i a les seus d'algunes

entitats del barri.



El Gecko con Botas / Via You Tube aquí

Fem un taller de flors amb la Shakera . . .  t 'h i  apuntes? La
Shakera fa meravelles amb el  feltre!  
Representació de la l legenda :  a lumnes i  voluntàr ies fem
teatre,  som interculturals!  
Què podem llegir? :  dones diverses recomanen lectures
d'arreu del  món.  

Esperant poder omplir  ben aviat el  barri  d'activitats
comunitàries,  algunes de les organitzacions participants
de Sant Jordi  al  Raval 2021,  han preparat un programa per
gaudir  online i  presencialment d'aquest divendres 23
d’abril .

"La Rosalía,  el  drac i  el  cavaller"  
Una versió l l iure de la històr ia de Sant Jordi  expl icada amb
ombres.

Ass.  Intercultural  Diàlegs de Dona / Via You Tube aquí  

PROGRAMA

Online / Durant tota la jornada:

Familiar
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Familiar

Òmnium Ciutat Vella / Via You Tube de la Fundació Tot
Raval

"Un drac peculiar"
En aquesta històr ia parlarem d'un drac molt  part icular  i  dels
seus acompanyants de vol .  I  junts volarem amb les r ial les,
cantarem i  veurem què passa!  Amb la Isabela Méndez.  

Familiar

"Petites històries,  grans dones" 
Videoconte dedicat a Samantha Davies ,  navegant oceànica
compromesa amb la l lu i ta contra les malalt ies infant i ls  del
cor que ha part ic ipat en la regata de la volta al  món a vela          
Vendée Globe 2020.

Museu  Marít im de Barcelona / Via You Tube aquí
Familiar

Ass.   Carabutsí  / Via You Tube aqui

"Ciutat Vella"  
El  grup de Rumba Catalana Papawa vinculat  a Carabutsí ,  ens
presenta aquesta cançó per celebrar Sant Jordi  al  Raval  2021

Familiar

https://www.youtube.com/channel/UCpv8GYrEsA0FJVRh9hRqnAg
https://www.youtube.com/watch?v=8PoO428U5Xc&t=242s
https://www.youtube.com/channel/UClRumP2GYjSMKHhUQ7V2clg
https://www.totraval.org/ca/projectes/sant-jordi-al-raval/edicio-2020
https://www.youtube.com/channel/UCpv8GYrEsA0FJVRh9hRqnAg
https://www.youtube.com/channel/UCvfAcRZUefO3ns_8nFCd6rg
https://www.youtube.com/watch?v=Ya0ZJ8hvUow
https://www.youtube.com/channel/UCpv8GYrEsA0FJVRh9hRqnAg
https://youtu.be/zGO7hFFHbVA


Online / Durant tota la jornada:
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#enamoram2021 
Part ic ipa f ins al  25 d'abr i l  al  concurs #enamoram2021  amb
una declaració d'amor en català en format escr i t ,  de vídeo o
d'àudio a les xarxes socials Instagram, Twitter o Facebook,
amb les et iquetes #enamoram2021  i  #SantJordiCPNL .   
Les publ icacions de text t indran una l largada màxima de 140
caracters i  les de vídeo i  d 'àudio,  una durada màxima de 60
segons.  Els textos podran anar acompanyats d'una imatge.   
El  30 d'abr i l  se seleccionaran les declaracions d'amor
guanyadores segons cr i ter is  l i terar is ,  estèt ics i  creat ius .   

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona /
Xarxes Socials

Familiar

“La Pinteta”
Un conte escr i t  i  presentat per Susana Magich.

Ass.  de Comerciants i  Veïns Carrer Cera  / Via You
Tube de la Fundació Tot Raval

Com a pet i ta mostra de la cultura popular catalana,  ens
presenten una  creació pròpia del  Balls de Bastons i  El  Bou i
La Vaqueta  del  Raval .

Ass.  Institut de Promoció de la Cultura Catalana / Via
You Tube de la Fundació Tot Raval

Familiar

Familiar

POMBEANDO…ANDO 
A les 12h i  a les 16h
Homenatge a l 'escr iptor colombià Rafael  Pombo, conegut
com el  poeta dels nens i  de les nenes.  Lectura de diversos
poemes infant i ls  a càrrec de nens i  nenes colombians.

Federación de Asociaciones de Colombianos en
Catalunya-Fedascat i  As.  Casal Colombiano-
ASOCASCOL / Via Facebook aquí  i  Twitter  @fedascat 

Infantil Familiar

https://youtu.be/vamRyR9aGoY
https://www.youtube.com/channel/UCvfAcRZUefO3ns_8nFCd6rg
https://youtu.be/he5GviNaWhU
https://youtu.be/qq-k0G_7TkA
https://www.youtube.com/channel/UCvfAcRZUefO3ns_8nFCd6rg
https://www.facebook.com/fedascat.fedasoccolombianos/


“Aquest any       Cabir ia    empaitarà Sant Jordi!”
Un muntatge en vídeo molt  or iginal  amb les dones del
projecte Cabir ia empaitant Sant Jordi  pel  barr i  del  Raval  .  No
t ’ho perdis! !

“El  or igen femenino de la humanidad”,  de Sara Morace
amb Dario Renzi ,  a  propósito de emersión femenina e
ident idades humanas.  
“De Egipto a Sir ia (2011) ,  el  pr incipio de una revolución
humana y sus antecedentes” ,  de Mamadou Ly amb Dario
Renzi ,  amb motiu del  desè aniversar i  de les revolucions
que van sacsejar  el  mon àrab.  

Presentació dels l l ibres:

Social ismo Libertario  i  Ruta Ediciones / Via You
Tube de la Fundació Tot Raval

Públic adult

Plataforma per la Llengua  / Via You Tube aqui

"Quatre bones raons per no ser cruspit “
Narració d'aquest conte palest í  i  que forma part  del  quart
projecte real i tzat  per Ll ibre Obert .

Presentació del l l ibre "El  català,  la l lengua efervescent.  77
visions sobre el  terreny",  coordinat per M.  Carme Junyent .
El  dia 14 d’abr i l ,  a  la l l ibrer ia Al ibr i ,  va tenir  l loc la presentació
del nou l l ibre que ha coordinat la l ingüista i  professora M.
Carme Junyent .  En aquesta obra,  77 persones vinculades a la
l lengua de manera molt  diversa hi  comparteixen la seva vis ió
sobre la s i tuació del  català i  h i  fan propostes de futur .
Conversen la mateixa M.  Carme Junyent,  el  sociol ingüista
Avel · l í  Flors,  Agust í  Tola de Plataforma per la Llengua i
l 'escr iptor Francesc Serés.

Fundació Apip-Acam  / Via Instagram a @apipacamdones

Online / Durant tota la jornada:
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Familiar

Públic adult

Ass.   Ll ibre Obert/ Via  Facebook de l 'ent i tat
Familiar

Joves

https://www.youtube.com/channel/UCvfAcRZUefO3ns_8nFCd6rg
https://youtu.be/vamRyR9aGoY
https://youtube.com/c/PlataformaxLlengua
https://youtu.be/vamRyR9aGoY
https://www.facebook.com/llibre.obert


Tres erres i  una rosa!
Reciclar ,  reut i l i tzar  i  reduir  són les bases per fabr icar les
roses del  Raval  2021 .  Descobreix les diferents tecnologies de
fabricació digital  que ens permeten fer del  residu un nou
recurs .
Revalor i tzem el  cartró,  caixes de fruita i  taps d'ampolles que
hem ut i l i tzat  per convert i r- los en objectes s imbòl ics que
representen un Sant Jordi  més sostenible!  

Ateneu de Fabricació la Fàbrica del Sol  / Via You 
 Tube aquí

Online / Durant tota la jornada:
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La XVR neix amb la intenció de ser un suport  legal ,  art iculador
d'altres ent i tats ,  grups i  col · lect ius que ja estan desenvolupant
inic iat ives favorables per al  barr i ,  a ix í  com d'altres que puguin
aparèixer .  En aquest v ídeo,  pots veure tot  el  que fem al  Raval !  

Xarxa Veïnal del Raval:  per la convivència,  la inclusió
social  i  cultural  / Via Twitter @RavalXarxa Públic adult

"El  Mar del Mig“
Una introducció a la geograf ia i  a  la històr ia del  mar
Mediterrani  del  projecte "Rostres de la Mediterrània" .  Un
vídeo que ajuda a entendre la intercultural i tat  com un fet
normal i  un l legat històr ic .  Però els ult ims anys aquest "mar
del mig" ,  el  "mare nostrum",  que sempre havia s igut un pont
entre pobles,  cultures,  l lengues i  rel igions,  s 'esta convert int
en una frontera cruel . . .

Stop Mare Mortum/ Via You Tube de l 'ent i tat
Públic adult

Públic adult

Familiar

https://www.youtube.com/channel/UCvip-vYnZwZLi1chRtxcZtA/featured
https://youtu.be/vamRyR9aGoY
https://www.youtube.com/watch?v=LumufzHA8wA


Online / Durant tota la jornada:
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"Concurs Jove de Microrelats“
Concurs co-organitzat  des del  PIJ Sants-Montjuïc,  PIJ
Paral · lel ,  Punt J IP Sants-Montjuïc i  l 'Aquí  T ’Escoltem de
Sants-Montjuïc en col · laboració amb les bibl ioteques Vapor
Vell ,  Francesc Boix i  Francesc Candel .

Després d’un any de pandèmia les nostres emocions
continuen en una muntanya russa on trobem moments de tot .
És per a ixò que hem volgut dedicar aquest concurs a aquest
tema:  Emocions i  pandèmia:  un any després.  Volem convidar
als i  les joves a fer  volar  la imaginació al  voltant de com ens
continua afectant la pandèmia a nivel l  emocional .

Aquest concurs està adreçat a joves d’entre 12 i  21 anys .  Hi
haurà dues categories en funció de l ’edat .  Es tracta
d’escriure un microrelat amb extensió màxima de 200
paraules.  El  termini  per presentar-se al  concurs és el  19
d’abril  i  les propostes guanyadores s ’anunciaran el  22
d’abril  a  través d’ Instagram (@pi jparal . lel  i
@pi jsantsmonjuic) .  Per a més informació podeu consultar  les
bases del  concurs .  S'han d'enviar les propostes a
pi jparal . lel@bcn.cat o dte03_pijsantsmontjuic@bcn.cat.

Punt infoJOVE/ Via Instagram de @pi jparal . lel  i
@pi jsantsmonjuic

"Danses t ípiques bolivianes “
Demostració de diferents bal ls  representat ius de la cultura
bol iv iana a diverses edicions de la Diada de Sant Jordi .

Centro Boliviano Catalán/ Via You Tube de la
Fundació Tot Raval

Familiar

Joves

https://www.youtube.com/channel/UCvfAcRZUefO3ns_8nFCd6rg


Activitats presencials a les seus de les entitats:
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22 d'abril  a les 19h
Sant Jordi :  Música cubana,  latinoamericana y mucho más.  
La música del  Raval ,  com tota la música de Catalunya,  té una
profunda inf luència de la música cubana,  l lat inoamericana i
de la resta dels països representat ius d'aquest barr i .  El
musicòleg,  escr iptor i  h istor iador Arsenio Rodríguez
Quintana,  autor d'una vintena de t í tols ,  ens parlarà sobre la
música d'aquest barr i .

A cont inuació,  Mario Maeso i  Candombe Cool ens parlaran
sobre la introducció del  Candombe  a  Catalunya i  faran una
petita actuació.

FEDELATINA / carrer Nou de Sant Francesc,  15 .
Cal  inscr ipció prèvia a peamarianela@gmail .com

24 d'abril  a les 18h
Inauguració de l 'exposició d'art istes peruans  “Expresión
Contemporánea”,  amb la col · laboració del  Centro Peruano.

 
24 d'abril  a les 19h

     Presentació de la novel· la SUMAY (“Respirar”)  de la Dra.  
           El izabeth Rodríguez Acevedo,  docent,  escr iptora i  eco 
           poetessa l lat inoamericana.  Amb la col · laboració de 

MOVIPERU. 

Familiar

21 d'abril  a les 17,30h /  per a nenes i  nens de 6 a 9 anys.
Conte taller de Sant Jordi ,  a càrrec de El  Gecko con botas 
Després d'escoltar  una històr ia coneguda per tothom (o
potser no tant) ,  construirem un t i tel la del  personatge més
salvatge (o del  més dòci l ,  mai  se sap. . . ) .  Cal inscripció
prèvia  a  b .barcelona.spsc@diba.cat .

Del 19 al  24 d’abril
Exposició de novel· les de Sant Jordi
Mostra l i teràr ia de l l ibres recomanats .  Ideals per l legir  a la
bibl ioteca,  per emportar-se a casa o per inspirar-se per
regalar a la persona est imada.  Al  vest íbul  de la bibl ioteca,
durant tota la setmana de Sant Jordi .

Biblioteca Sant Pau-Santa Creu/ carrer Carme 47,
08001 Infantil

Familiar

Familiar

Familiar

mailto:peamarianela@gmail.co
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Familiar

A les 17 :30h
A les 18:30h

23 d'abril
El Museu Marít im de Barcelona t ’obre les portes de la seva
bibl ioteca i  t ’expl icaran molts aspectes desconeguts sobre
els seus fons,  com es conserven els l l ibres,  exemplars
exclusius i  moltes més sorpreses.  Act iv i tat  per a públ ic adult .
Presencial ,  amb places l imitades,  en dues sessions:  

Per reservar plaça feu cl ic aquí .  

Vine a conèixer la bibl ioteca del Museu Marít im

23 d'abril ,  de 17h a 20h
"Jam de lectura"
Us proposem un micro obert  on podreu l legir  pr incipalment
fragments de narrat iva,  poesia i  no-f icció,  però també
podreu cantar ,  bal lar ,  fer  una performance o qualsevol altre
format que vulgueu proposar .  El  marc de l 'act iv i tat  és
transfeminista i  queer,  de manera que els textos l legits o els
espectacles oferts han d'encaixar amb aquesta perspect iva.
Algunes membres del  Futch Club  recitaran fragments de
textos disponibles a la nostra l l ibrer ia .  Act iv i tat  adreçada
principalment a persones LGTBIAQ+,  dones i  persones
migrants i/o racial i tzades.  

FUTCH club™ / carrer Ferlandina,  51 

Joves
Públic adult

23 d'abril ,  de 11,30 a 13,00h
Clase de Capoeira amb Profesor Cavalo 
Vine a part ic ipar en aquesta classe oberta per conèixer
aquesta pràct ica esport iva i  art íst ica.
Inscripció obligatòria  a  capoeirapalmaresbcn@gmail .com. 

Ass.  de Capoeira Palmares Barcelona / carrer Riereta
nº 20 bis ,  1er .  08001

Familiar

https://activitats.mmb.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU&grupActiv=1
mailto:capoeirapalmaresbcn@gmail.com
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Familiar23 d'abril ,  de 17,00 a 17,30h
Projecció de la pel · l ícula "La Rosalía,  el  drac i  el  cavaller"
Versió l l iure de la històr ia de Sant Jordi  expl icada amb
ombres,  a càrrec de la Cia.  El  Gecko con botas .

23 d'abril ,  de 18,00 a 19,30h
"Micro obert l iterari  del  Raval"
Volem celebrar la diversitat  cultural ,  l i teràr ia ,  de l lengües i
d 'històr ies del  barr i  del  Raval .  Un espai  obert  de lectura on
convidem a la gent del  barr i  a l legir  i  escoltar  fragments
l i terar is  ( relats ,  contes,  poesia,  narrat iva)  en diferents
l lengües o provinents de diferents tradicions l i teràr ies .
Poden ser textos de creació pròpia o fragments l i terar is
prèviament seleccionats que us agradaria compart i r  en la
l lengua que més us vingui  de gust .  Durada máxima 4 min.

Places l imitades.  Inscripció prèvia  al   93 329 42 95 o a
info@casaldelraval .cat ,  indicant nom, cognoms, telèfon i
correu electrònic i  l 'act iv i tat  a la que vols assist i r .

Casal de Barri  del  Raval / carrer Reina Amàlia ,  31

23 d'abril  a les 17h
Comparteix i  regala l l ibres durant Sant Jordi
Aquest 23 d'abr i l ,  v ine a local  de Social ismo Libertar io a
part i r  de les 17h a deixar i  agafar el  teu l l ibre prefer i t !

Social ismo Libertario / carrer Font Honrada 16,  local  1 .

Familiar

23 d'abril  de 15 a 17h
Recital  poètic Ravalero
Les companyes de Metzineres dinamitzen aquest espai  del
barr i  amb força poètica i  molta l lu i ta .

Metzineres /  Àgora Juan Andrés Benitez (carrer
Aurora cruï l la carrer Riereta

Familiar

Familiar

mailto:info@casaldelraval.cat
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23 d'abril ,  18,30h
"Balcons de Brossa"
Balcons de Brossa és un projecte de teatre comunitar i  i
intervenció urbana fet  amb i  per a la col · lect iv i tat  veïnal  a
través de la real i tzació d'accions posades en escena des
dels balcons i  f inestres dels part ic ipants a la manera d'un
corral  invert i t .  La base creat iva es fonamenta en la
producció de l 'art ista mult idiscipl inar i  català Joan Brossa.
Situat entre l 'espai  públ ic i  pr ivat  d'una comunitat  de veïnes
de la ciutat  de Barcelona,  el  projecte Balcons de Brossa
invest iga la creació teatral  col · lect iva com a eina
d'enfort iment dels v incles comunitar is  a l 'espai  urbà.  Tots
els processos teatrals del  projecte s 'han real i tzat  sense la
necessitat  de proximitat  f ís ica,  mit jançant s istemes de
missatgeria instantània,  a ix í  mateix les f inestres i  balcons es
transformen en escenari  davant d'un públ ic que assisteix a
l 'acció gratuït  i  espontàniament a dins de l 'espai  urbà
quotidià .  Us esperem a la Plaça!  
Els Veïns i  les Veïnes.

Dramatúrgia,  direcció,  producció i  coordinació:  Pedro Bennaton y
Luana Raiter  (ERRO Grupo) 
Coordinació i  producció:  Mart ina Morittu 
Organització:  ERRO Grupo 
Repartiment:  Al ice Bennaton,  Amalia Gonzalez,  Amparo Hurtado,
Albert  Inglès Plaxats,  Edouard Cabay,  Joan Madorell  Raventós,
Luana Raiter ,  Lydia Gardoqui ,  Marcel  Vives,  Mart ina Morittu,  Mirèia
Bayerr i ,  y  Pedro Bennaton.  
Músics del Gran Teatre del Liceu:  Ionut Podgoreanu,  Carles
Chordà,  Pablo Cadenas i  Enr ique Mart ínez.
Col·laboren:  Distr icte de Ciutat  Vella,  Fundació Joan Brossa,  Gran
Teatre Liceu de Barcelona (dins del  programa LiceuApropa) ,  amb
la intervenció musical  d'un quartet de trompes de l 'Orquestra del
Gran Teatre del  Liceu.

Un especial  agraïment a tots els veïns les veïnes de la Plaça              
Vicenç Martorel l .  

© dels textos de Joan Brossa,  Fundació Joan Brossa,  2021 .  

Acció en directe als balcons de la Plaça Vicenç
Martorell

Familiar
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23 d'abril ,  tot  el  dia
"Un ll ibre important a la meva vida"
Dins del  projecte "Façanes que parlen " ,  es presenta una
mostra dels t í tols dels l l ibres que han estat  més s ignif icat ius
a la v ida de les persones i  el  perquè.  L ’act iv i tat  és oberta a
la part ic ipació de veïns i  veïnes del  barr i .
Aquesta relació de t í tols s ’exposarà a les v idr ieres de les
façanes dels dos casals municipals de gent gran J .Trueta i  J .
Tarradellas .  Un homenatge a la importància i  al  valor de la
lectura per posar en marxa processos vitals i  fer  v is ible les
opinions de les persones grans a l ’espai  públ ic i  comunitar i .

Casals Municipals de Gent Gran Josep Trueta i  Josep
Tarradellas

FamiliarGent Gran



Entitats i  col · lectius co organitzadores de
Sant Jordi  al  Raval 2021
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ABD Associació Benestar i  Desenvolupament
AIPCC
AMIC-UGT
Amalur
Asociación Ruta Ediciones
Associació Capoeira Palmares Barcelona
Associació Carabutsí
Associació Educativa Integral  del Raval
Associació Equip de Treball  sobre Immigració i  Salut
(ETIS)
Associació Intercultural  Diàlegs de Dona
Associació Ll ibre Obert
Associació Peace for Peace
Associació per l 'Empoderament Trans Lèsbic i  No Binari
Associació Xarxa Veïnal del Raval
Associació de Dones Marroquines a Catalunya
Ateneu de Fabricació la Fàbrica del Sol
Ateneu del Raval
AV i  Comerciants del carrer de la Cera
AV i  Comerciants La Taula del Raval
Balcons de Brossa
Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu
Casal de Barri  del  Raval
Casal dels Infants
Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas
Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta 
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
Centro Boliviano Catalán i  Libélulas
Comissió Catalana d'Ajuda al  Refugiat (CCAR)
Cooperativa Colectic
Creación Posit iva
Ekumene



Entitats i  col · lectius co organitzadores de
Sant Jordi  al  Raval 2021
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El Gecko con botas
ERRO Grupo
Escola La Llotja
FEDELATINA-Federación de Entidades Latinoamericanas
de Catalunya 
Federación de Asociaciones de Colombianos en
Catalunya- Asociación Casal Colombiano
Forn de teatre Pa'tothom
Fundació Àmbit  Prevenció
Fundació Apip-Acam
Fundació Benallar
Fundació ESCÓ
Fundación Joan Brossa
Fundació Joan Salvador Gavina
Fundació Servei  Solidari  per la Inclusió Social
Fundació SURT
Fundació IBN Battuta
Gran Teatre del Liceu
Impulsem
L'Escola de Músics i  JPC
Llibre Obert
Memorial  Democràtic
Metzineres
Museu Marít im de Barcelona
Òmnium Cultural  Ciutat Vella
Palau Güell
Plataforma per la Llengua
Punt infoJOVE Paral · lel
Ruta Ediciones
SIDA STUDI
Social ismo Libertario
Stop Mare Mortum
Taller de Músics Escola de Música

Taller Sant Jordi
Veïns i  veïnes de la Plaça Vicenç Martorell
Xamfrà,  centre de música i  escena
Xarxa Popular d'Aliments del Raval

ORGANITZA:


