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Dibuixos realitzats per usuaris i usuàries del Taller Sant Jordi.

El Calendari de Celebracions del Raval és una iniciativa de 
treball comunitari i en xarxa desenvolupada pel Grup 
Interreligiós del Raval (GIR); un grup que compta amb 14 
membres de diferents comunitats religioses, socials i culturals 
del barri que fomenten i treballen per la promoció del diàleg 
intercultural i el coneixement mutu al barri.

Amb aquesta dotzena edició del calendari, i per primera 
vegada, es vol donar visibilitat a la majoria d’entitats que 
conformen el Grup Interreligiós del Raval. Un grup que va 
néixer l’any 2001 i que es dinamitza des de la Fundació Tot 
Raval des de l’any 2010. A cada mes de l’any es presenta una 
entitat i s’explica el seu objectiu, per tal de donar a conèixer 
millor la seva tasca compromesa amb la millora del territori i 
amb l’acompanyament a totes les persones que l’habiten.
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Moltes gràcies a tots i totes!! 

Als veïns i a les veïnes que, any rere any, s’il·lusionen amb 
l’arribada d’aquest calendari. A les entitats i als equipaments 
que l’utilitzen a les seves seus. Als centres educatius i als 
centres oberts que fan servir aquesta eina per promoure la 
interculturalitat a les aules i fora d’elles, i que molts anys han 
ajudat a il·lustrar-lo. Als comerços del barri que donen 
visibilitat a aquest treball a les seves botigues. Als 
finançadors que han cregut en aquesta proposta. 

A tot el barri del Raval, moltes gràcies!!

*Cada entitat ha estat la responsable de decidir el text i les 
imatges associades a cadascuna d'elles.
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És una entitat formada totalment per persones voluntàries. 
El seu objectiu és fomentar, al llarg de l'any, 
la participació de la comunitat marroquina i amaziga, 
en projectes i activitats pròpies, com també les organitzades 
per altres espais al barri del Raval. 

GENER 2023

1 DE GENER. Cap d’Any. Inauguració de l’any nou civil.

5 DE GENER. Cavalcada i Dia de Reis. La tarda del 5 de gener es celebra la 
tradicional Cavalcada de Reis pels carrers de la ciutat que simbolitza l’arribada dels 
Reis d’Orient. Segons la tradició popular, durant la nit els Reis passen per les cases 
on hi ha infants per deixar-los regals.

6 DE GENER. Dia de Reis. FESTIU LABORAL. El Dia de Reis o Diada de Reis se 
celebra el 6 de gener al matí, després de la cavalcada i la Nit de Reis.

6 DE GENER. Culte d’Epifania. A través del relat de la visita dels savis d’Orient, la 
cristiandat reflexiona i celebra la revelació i manifestació de Déu en la persona de 
Jesús de Natzaret.

9 DE GENER. Guru Gobind Singh Ji. Naixement de la Khalsa (Baisakhi). Es 
considera la data en què va néixer l’orde de la Khalsa. Els sikhs visiten les 
gurdwares (centres de culte sikh) i fan processons. Molts sikhs trien aquesta data 
per ser batejats com a membres de la Khalsa o “germandat dels purs”. Per la 
celebració de Baisakhi, es decoren les gurdwares i a les seves entrades s’alça la 
Nishan Sahib, o bandera sikh.

13 DE GENER. Maghi (Màrtirs i Alliberament). Els sikhs visiten les gurdwares 
(centres de culte sikh) i escolten els cants “kirtan” en aquest dia per recordar el 
martiri dels Quaranta Immortals. La festa més gran es fa a Sri Muktsar Sahib (Índia), 
on es fa una processó cada any.

16 DE GENER. Culte del Pacte. Aquesta és una celebració de tradició 
protestant-metodista. Cada principi d’any es celebra un culte de renovació del pacte 
entre els éssers humans i Déu, en el qual recorden la fidelitat que Ell ha mostrat en les 
seves vides i es comprometen a seguir endavant en els seus camins.

17 DE GENER. Festa dels Tres Tombs. Aquesta festa se celebra en honor de sant 
Antoni Abat, protector dels animals. Va néixer de la necessitat de cercar una diada 
especial en consideració de l’important treball dels cavalls, matxos i ases. En 
aquesta diada es beneeixen els animals.

18 AL 25 DE GENER. Durant tota aquesta setmana, cada any, es celebra la 
Setmana de Pregària per la unitat dels cristians.

18 DE GENER. Sinulog. És un dels festivals més grans i acolorits de les Filipines. 
Se celebra en honor al Nen Jesús. A Barcelona, infants i joves filipins s’encarreguen 
d’organitzar-la i es celebra a la plaça de l’església de Sant Agustí, parròquia en la 
qual es reuneix la comunitat filipina.

22 DE GENER. Cap d’Any Xinès. El Cap d’Any Xinès és la celebració més 
important de les festes tradicionals xineses. El 22 de gener de 2023 comença l’any 
4721 segons el calendari xinès, i correspon a l’any del conill. És un període ple de 
celebracions, que s’inicia la nit anterior al Dia de Cap d’Any i que finalitza amb la 
Festa de les Llanternes, quinze dies després. És un moment de trobades familiars, 
menjars especials i focs artificials.

24 DE GENER. Dia Internacional de l’Educació. L’Assemblea General de les 
Nacions Unides va proclamar aquest dia en commemoració del paper que 
l'educació exerceix en la pau i el desenvolupament, reafirmant el fet que l'educació 
és un dret humà, un bé públic i una responsabilitat col·lectiva. 

27 DE GENER. Commemoració de l’Holocaust. Aquest dia es commemora 
l’holocaust de les diferents comunitats i col·lectius de víctimes als camps de 
concentració nazis encenent espelmes com a símbol de dolor i en memòria de tots 
els que hi van morir.

30 DE GENER. Dia Escolar de la No-violència i la Pau. Aquest dia propugna una 
educació permanent en i per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte 
als drets humans, la no-violència i la pau. 

Poble Gitano Sociopolítica Islàmica ComunitàriaJuevaCultural Sikh BudistaCristiana

Associació AMICAL d’Immigrants
Marroquins a Catalunya
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L’Associació de Dones de Bangladesh neix amb l'objectiu d'ajudar i acompanyar a les dones de la comunitat, principalment al 
començament del seu procés migratori. Realitzen diferents activitats amb la finalitat d'apropar-les millor al nou entorn i ajudar-les 
a emprendre negocis i iniciatives. També es fan diferents activitats culturals. Foto: Celebració Dia Internacional de la Dona.

Associació de Dones
de Bangladesh FEBRER 2023

6 DE FEBRER. Tu bi-Xevat (Any nou dels arbres). Tu bi-Xevat marca el 
començament de la primavera, quan els ametllers comencen a florir. És el dia de 
l’arbre pels Jueus i cada any en aquesta data els estudiants planten desenes de 
milers d’arbres i participen en projectes ecològics.

12 DE FEBRER. Santa Eulàlia. Actualment santa Eulàlia és copatrona de 
Barcelona, conjuntament amb la Mare de Déu de la Mercè. Des de 1980, aquesta 
celebració és la Festa Major d’hivern de la ciutat. Existeix un monument a la santa a 
la plaça del Pedró. 

16 DE FEBRER. Dijous Gras o Dijous Llarder. XIII edició del Concurs de Truites. 
Tradicionalment és el primer dia del Carnestoltes i és habitual menjar botifarra d’ou i 
truita de botifarra. Aquest any s’organitza per dotzè any consecutiu al Raval el 
concurs amb premis a la truita més gustosa, a la més innovadora i a la de millor 
presentació. Lloc: A la seu de l’Associació Institut de Promoció de la Cultura 
Catalana: c/ Arc de Sant Pau nº 16, a les 15h.

16 AL 22 DE FEBRER. Carnestoltes. És una festa d’origen pagà que se celebra el 
cap de setmana anterior a l’inici de la Quaresma. Són típiques les disfresses, les 
desfilades de carrosses, el rei Carnestoltes (que és un ninot grotesc) i l’enterrament 
de la sardina, que tanca la festa.

18 FEBRER. Lailat al mi’raj/Shab-e-Miraj (Nit de l’ascensió del Profeta Muhammad). 
En la tradició islàmica, el mes de Rajab (setè mes del calendari musulmà) considera 
aquesta nit com a sagrada.

21 DE FEBRER. Dia Internacional de la Llengua Materna. Instaurat per la 
UNESCO, aquest dia es commemora la mort d’uns estudiants de Bangladesh el 1952 
en una manifestació en defensa de la seva llengua, el bengalí. Durant aquesta diada 
se celebren balls, es reciten poesies, es canten cançons, es representa teatre, 
s’expliquen contes i es practica qualsevol altre tipus d’expressió cultural, amb 
l’objectiu de preservar i promoure les llengües i la diversitat lingüística arreu del món.

21 DE FEBRER. Bhasha Andolôn Dibôs (Dia de la llengua bengalí). És un dia 
nacional de Bangladesh per commemorar protestes i sacrificis per protegir el 
bengalí com a llengua nacional durant el Moviment de la Llengua Bengalí de 1952.

22 DE FEBRER. Dimecres de Cendra (Inici de la Quaresma). El temps de 
Quaresma és un període de preparació per a la Setmana Santa i la Pasqua. Aquest 
dia comença set setmanes abans de Pasqua i finalitza el dissabte anterior al 
Diumenge de Rams. Enguany la Quaresma va del 22 de febrer fins l’1 d’abril.

25 DE FEBRER. Ravalstoltada. És la celebració del Carnestoltes al barri del Raval. 
Al matí es fan activitats per a infants, joves i famílies i a la tarda una rua de 
disfresses desfila pel barri i passa per la Rambla de Barcelona. Forma part d’un 
procés comunitari en el qual participen prop d’una trentena d’entitats del territori.

Poble Gitano Sociopolítica Islàmica ComunitàriaJuevaCultural Sikh BudistaCristiana
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L'Associació Intercultural Diàlegs de Dona fa 10 anys que treballem al barri amb accions comunitàries com el projecte "Som 
Diverses.. Som Veïnes" , perquè entenem que treballar amb les dones migrants que viuen al Raval és arribar a les famílies. 
L'objectiu més important és que desenvolupin un sentiment de pertinença al lloc on viuen, que se sentin veïnes i diverses, iguals 
en drets i responsabilitats. Aquest projecte els dona eines per poder establir relacions de veïnatge, evitar l'aïllament, fomentar el 
coneixement i el respecte. En definitiva: la cohesió social i la bona convivència.

Associació Intercultural
Diàlegs de Dona MARÇ 2023

7 DE MARÇ. Purim. Una de les festes més alegres del calendari hebreu que 
evoca la salvació dels jueus de ser aniquilats pel ministre plenipotenciari del rei 
persa Assuer, segons el relat del Llibre d’Ester.

8 DE MARÇ. Dia Internacional de les Dones Treballadores. Aquest dia es 
commemora la lluita de la dona treballadora per la seva participació i igualtat en la 
societat i pel seu desenvolupament integral. Al Raval es fan diverses activitats a 
l’espai públic per reivindicar els drets de les dones i la seva visibilitat.

8 DE MARÇ. Hola Mohalla (El primer dia del mes lunar de Chet). La festa és molt 
important a la ciutat d’Anandpur Sahib, al Panjab. És una ocasió perquè els sikhs 
demostrin les seves habilitats marcials en batalles simulades. Les batalles que són 
lliurades en públic s’han de transformar en invisibles combats interns per tal 
d’aconseguir l’alliberament.

21 DE MARÇ. Dia de la Poesia. Aquest dia va ser instituït per la UNESCO l’any 
1999. A Barcelona es fan diferents activitats per mostrar la riquesa mundial de la 
poesia, entre les quals destaca la lectura de poesies en diverses llengües.

22 DE MARÇ. Pitha Utshob. Festa popular d’hivern de dolços i balls. 

Poble Gitano Sociopolítica Islàmica ComunitàriaJuevaCultural Sikh BudistaCristiana

23 DE MARÇ. Inici del Ramadà (Mes del dejuni). Ramadà és el novè mes del 
calendari lunar islàmic. Els musulmans el consideren un mes beneït. Dejunen durant 
el dia d’aquest mes des de l’alba fins la posta del sol, i a la nit reciten oracions 
especials. Les persones són més caritatives i incrementen les bones obres. El 
Ramadà simbolitza la disciplina, l’autocontrol i el creixement espiritual i durant tot el 
mes els musulmans s’esforcen per dur-los a la pràctica.

23 DE MARÇ. Dia Nacional del Pakistan. El Dia Nacional del Pakistan 
commemora la signatura de la constitució del país i la proclamació de la República 
Islàmica, l’any 1956.

25 DE MARÇ. XII Festa de la Cultura Popular al Raval (Santa Madrona). 
L’Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana celebra aquesta festa 
tradicional amb una cercavila en la qual participen gegants, bastoners i la resta de 
l’imaginari festiu. Tothom està convidat a unir-s’hi a la plaça de La Gardunya a les 
18,30 h, lloc on finalitza la cercavila.

26 DE MARÇ. Shadhinôta Dibôs (Dia de la independència de Bangladesh). 
Commemora la declaració d'independència del país respecte del Pakistan l’any 1971.
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Els principals objectius del Secretariat de la Pastoral Gitana 
són acompanyar a les famílies gitanes en la vivència de la 
seva fe inculturada, la promoció i el desenvolupament de la 
seva pròpia identitat i la lluita contra l’antigitanisme. Entre 
d’altres tasques, fan acompanyament directe a habitatges, 
hospitals, presons, assentaments, caravanes, etc. 

Secretariat de la Pastoral 
Gitana de Barcelona ABRIL 2023

2 AL 9 D’ABRIL. Setmana Santa. Durant aquesta festivitat les comunitats 
cristianes recorden i celebren els fets de la Pasqua de Jesús: la seva entrega, mort 
i resurrecció. Durant aquests dies hi ha diferents celebracions importants.

2 D’ABRIL. Diumenge de Rams. Es fa memòria de l’entrada triomfal de Jesús a 
Jerusalem, on la gent va rebre’l amb cants i crits de festa, mentre alçaven palmes.

6 D’ABRIL. Dijous Sant. Celebració de la instauració de la memòria del Sant 
Sopar i de la traïció i entrega de Jesús.

6 AL 13 D’ABRIL. Pessah. Festa dels pans àzims. Es commemora l’alliberament 
dels fills i les filles d’Israel de l’esclavitud d’Egipte i el seu èxode. Durant vuit dies 
no es pot menjar llevat.

7 D’ABRIL. Divendres Sant. FESTIU LABORAL. Commemoració de la condemna i 
mort de Jesús a la creu.

8 D’ABRIL. Dia Internacional del Poble Gitano. Des del 1971 se celebra en 
aquesta data la commemoració del reconeixement del poble gitano a la ONU i 
l’elecció de la seva bandera i del seu himne (el Gelem-Gelem).

9 D’ABRIL. Diumenge de Resurrecció. Celebració cristiana de la resurrecció de 
Jesús i la inauguració de la nova vida.

10 D’ABRIL. Dilluns de Pasqua Florida. FESTIU LABORAL. És l’endemà del 
Diumenge de Pasqua, que commemora la resurrecció de Jesucrist. Aquest dia hi 
ha cantades de caramelles, que són cançons populars que anuncien i celebren el 
fet pasqual, i són tradicionals els pastissos anomenats mones de Pasqua, que els 
padrins regalen als seus fillols i filloles.

14 D’ABRIL. Pohela Baishakh (Any Nou bengalí). Pohela Baishakh és el primer 
dia del calendari bengalí, i coincideix amb els dies de Cap d'Any en nombrosos 
calendaris del sud d'Àsia. Els festejos de Poila Boishakh connecten totes les ètnies 
bengalís, independentment de les diferències religioses i regionals. Se celebra al 
voltant del 14 d'abril d'acord amb el calendari oficial modificat, dissenyat per 
l'Acadèmia Bangla.

16 O 23 D’ABRIL. Festa Filipiniana i de Convivència. Activitat desenvolupada 
per la Federació d’Entitats Cíviques i Religioses Filipines – KALIPI. Un esdeveniment 
per mostrar la cultura filipina i fomentar la convivència dins d’aquesta societat 
multicultural.

17 D’ABRIL. Laylat Al Qadar (La nit honrada). Aquesta nit del mes sagrat del 
Ramadà el profeta Mohammed (que la pau sigui amb ell) va rebre la primera 
revelació del Sagrat Alcorà a través de l’arcàngel Gabriel. L’Alcorà la menciona com 
una nit de misericòrdia i llum. Qualsevol oració o acte d’adoració que es faci durant 
aquesta nit té més valor que la suma dels que es puguin haver fet durant un 
període de mil mesos.

21 D’ABRIL. Eid Al-Fitr (Festa de la fi del Ramadà). El dia comença amb una 
oració comunitària a les mesquites i després els creients s’intercanvien visites amb 
els seus familiars i veïns. Abans que surti el sol, els més pobres reben dels veïns 
amb més recursos l’almoina (Zakat Al Fitr) del final del Ramadà.

23 D’ABRIL. Sant Jordi. Sant Jordi és el patró de Catalunya i se celebra a tot el 
territori. Al Raval, Sant Jordi a la Rambla del Raval és una activitat festiva fruit d’un 
procés participatiu que implica unes vuitanta entitats, escoles, serveis i comerços 
del Raval per celebrar conjuntament la diada i convidar la resta de Barcelona a viure 
un Sant Jordi intercultural i diferent.

27 D’ABRIL. Mare de Déu de Montserrat. Coneguda popularment com la 
Moreneta, és la patrona de Catalunya. Es troba al monestir de Montserrat, és un 
símbol per a Catalunya i s’ha convertit en un punt de pelegrinatge per a creients i 
de visita obligada per als turistes.

Poble Gitano Sociopolítica Islàmica ComunitàriaJuevaCultural Sikh BudistaCristiana
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La Comunitat parroquial del Carme impulsa un projecte 
d’acollida, acompanyament i suport a les famílies que pateixen 
diferents situacions de vulnerabilitat. En coherència amb el 
missatge de l’Evangeli de Jesús de Natzaret volem pal·liar el 
patiment dels veïns i les veïnes del Raval. Per aquesta raó, des 
de Càritas Parroquial donem suport a les famílies del barri que 
ho necessiten. El nostre objectiu: potenciar la solidaritat 
veïnal com a eix vertebrador de tota la comunitat. Per 
assolir-lo, també treballem en xarxa amb Serveis Socials i 
altres entitats del barri sempre que sigui necessari.

Comunitat Parroquial del Carme MAIG 2023

1 DE MAIG. Festa del Treball. FESTIU LABORAL. El Dia Internacional dels 
Treballadors és la festa reivindicativa del moviment obrer mundial. Als Països Catalans 
és celebrat amb diverses manifestacions pels carrers, assemblees de barris i 
plataformes ciutadanes.

11 DE MAIG. Sant Ponç. Sant Ponç és el patró dels herbolaris i en diferents llocs de 
Catalunya s’organitzen fires. Una de les que té més renom és la que se celebra al 
Raval, al carrer de l’Hospital. Durant tot el dia hi ha instal·lades parades d’herbes 
medicinals, mel, melmelades, fruites en almívar i productes confitats.

19 DE MAIG. Buddha Purnima/Vesak (Festes del naixement i del "despertar" de 
Buddha). Es celebra amb gran intensitat en aquells països en els quals la religió 
budista és important: Índia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Tailàndia, Birmània, Laos, 
Cambodja, Indonèsia, Tibet, Xina i Japó. La festa té lloc el dia de lluna plena del mes 
de maig-juny (sovint a finals de maig o principis de juny), en funció del país i de la 
branca del budisme que es segueixi. 

21 DE MAIG. Dia Mundial de la Diversitat Cultural. L’any 2001 la UNESCO va 
formular la declaració universal sobre la diversitat cultural. L’any 2002, va declarar el 
21 de maig com el Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el 
Desenvolupament.

21 DE MAIG. XXXIII Jocs Florals del Raval. L’Associació Institut de Promoció de la 
Cultura Catalana organitza aquest concurs que vol fomentar l’escriptura i la literatura 
en la població del Raval. Els treballs presentats es premien en dues categories, una 
de juvenil i una d’adults. El lliurament de guardons es fa a la Sala d’actes del Museu 
Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n) a les 11h.

22 DE MAIG. Santa Rita. Santa Rita és la patrona dels impossibles i de les 
venedores ambulants de roses. Aquesta celebració és una de les més concorreguda 
de la religiositat popular del barri del Raval. Veïns i veïnes acudeixen a l’església de 
Sant Agustí a venerar les relíquies de la santa i li porten roses.

26 DE MAIG. XIV Festa de les Escoles Bastoneres de Primària. És una mostra del 
tradicional ball de bastons que organitza l’Associació Institut de Promoció de la 
Cultura Catalana del Raval conjuntament amb el Districte de Ciutat Vella. Aquesta 
festa té lloc a l’Avda. de la Catedral a les 11h.

26 A 27 DE MAIG. Xavuot. És la Festa de les Setmanes, i es commemora el dia en 
que Déu donà la Torà a Moisès al Sinaí. Tradicionalment era una festa agrícola, la de 
les collites, durant la qual s’oferien les primícies al Temple.

27 DE MAIG. Dia de la Mare de Bolívia. A Bolívia és una celebració familiar en la 
qual es fa un dinar o es pren un te. Al Raval es fa una celebració en un espai tancat 
en la qual participen prop de tres-centes persones. Diferents entitats de comunitats 
diverses del territori es reuneixen, i cadascuna d’elles fa un ball típic en homenatge 
a les mares.

28 DE MAIG. Flors de Maig i Santacruzan. A les Filipines el mes de maig és també 
anomenat Mes de Maria o Mes de les Flors. Els joves fan una processó per parelles 
vestits amb la roba tradicional filipina, i cada parella simbolitza una de les virtuts de 
Maria i d’altres dones destacades de l’Antic Testament. A Barcelona, aquesta 
processó coincideix amb la festivitat de la Santa Creu. Per això, durant la processó de 
les Flors de Maig també hi ha la representació de Santa Elena portant una petita creu, 
acompanyada del seu fill Constantí.

28 DE MAIG. Diumenge de Pentecosta o Pasqua Granada. Celebració de 
l’arribada de l’Esperit Sant i de la seva democratització sobre tot el poble de Déu.

29 DE MAIG. Segona Pasqua 
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El Consell Islàmic de Catalunya porta més de 10 anys fomentant activitats educatives entre els nens i les nenes del Raval 
donant especial atenció a l'ensenyament de la llengua àrab. També donant suport amb reforç escolar, manualitats, tallers i 
excursions, entre d’altres.
Tot això succeeix els caps de setmana a la fundació Ibn Battuta, des de les 9h fins a les 17h.
Totes les persones voluntàries intenten fer d'aquest lloc el més dinàmic i agradable possible. Som una gran família!!

Consell Islàmic de Catalunya JUNY 2023

4 DE JUNY. Diumenge de Trinitat. En aquest diumenge, just després de 
Pentecosta, el Cristianisme celebra la plena revelació del Déu tri, Pare, Fill i Esperit 
Sant.

5 DE JUNY. FESTIU LABORAL A BARCELONA

11 DE JUNY. Festa del Corpus. Commemora el sagrament de l’Eucaristia i se 
celebra amb actes religiosos i populars com “L’ou com balla”, les processons o 
l’Eucaristia. “L’ou com balla” és una tradició que té l’origen a Barcelona al segle XVII i 
consisteix a fer ballar un ou als sortidors de les fonts situades en claustres, patis o 
jardins, que s’engalanen amb flors i obren les portes als visitants.

11 O 18 DE JUNY. Dia de la Independència de Filipines. Filipines va deixar de ser 
colònia espanyola el 12 de juny del 1898. A Barcelona, KALIPI, la Federació d’Entitats 
Cíviques i Religioses Filipines, en col·laboració amb el Consolat Honorari de Filipines i 
representants de diverses associacions, organitzen una festa cultural, habitualment al 
Raval, en què participen més de vint-i-cinc entitats. 

23 DE JUNY. Festa del Foc. Consisteix a anar a buscar la Flama del Canigó per 
encendre les fogueres de la nit de Sant Joan per tot el territori dels Països Catalans. 
Una cercavila que comença a la Plaça St. Jaume porta la Flama a la Rambla del Raval. 
A les nou del vespre es fa un sopar comunitari i després es llegeix un manifest que fa 
una al·legoria amb el foc i les llibertats catalanes. La Festa del Foc està organitzada 
per l’Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana i es celebra a les 17 h a la 
Rambla del Raval.
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24 DE JUNY. Sant Joan. FESTIU LABORAL. La revetlla de Sant Joan, també 
anomenada popularment la Nit del Foc, la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros, se 
celebra arreu dels Països Catalans. El seu origen és pagà i està relacionat amb el 
solstici d’estiu. És tradicional fer reunions familiars o anar a una festa popular al voltant 
d’una foguera en una plaça o carrer i menjar la coca de Sant Joan.

26 DE JUNY A L’1 DE JULIOL. Hajj (Pelegrinació major). El Hajj és el 
pelegrinatge a la Meca, la ciutat d’Aràbia Saudita on va néixer el profeta Mohammed 
(que la pau sigui amb ell). Aquest pelegrinatge de cinc dies és un precepte que els 
musulmans han de complir, com a mínim, un cop a la vida, sempre que tinguin els 
mitjans físics i econòmics suficients per poder-lo fer. Els pelegrins compleixen 
diferents rituals espirituals als voltants de la Sagrada ciutat i van a resar a la mesquita 
Al-Haram, on hi ha la Ka’ba, cap a la qual els musulmans dirigeixen les oracions quan 
resen. El final del pelegrinatge està marcat per una festa, l’Eid Al-Adha.

28 DE JUNY. Aid - Al Adha (Festa del Xai). Se celebra setanta dies després del 
Ramadà. Es commemora el moment en què el profeta Ibrahim (que la pau sigui amb 
ell) ofereix en sacrifici el seu estimat fill primogènit, Ismael, com a mostra de 
sotmetiment a l’ordre d’Al·là (Déu). El significat és el mateix que en la religió cristiana. 
Els musulmans ofereixen el sacrifici d’un xai, que recorda el que Ibrahim va oferir a 
Al·là (Déu), i que es pot fer després de l’oració des del dia 10 fins al dia 12 de Du 
Al-Hiyyah (el dotzè mes lunar). La tercera part de la carn dels animals es dona a les 
persones necessitades i als amics, i una part es reserva per al consum propi.
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Amb un interès clar per treballar “amb” i “dins” el barri del Raval, el MACBA forma part, entre altres, del Grup Interreligiós del 
Raval des de l’any 2014. Un espai que permet al museu el coneixement mutu, establir complicitats i participar en la construcció 
conjunta de processos comunitaris. Des de fa uns anys, el museu té la voluntat d’implicar-se al Raval com un agent més del 
treball col·lectiu del territori. 

Museu d’Art Contemporani
de Barcelona - MACBA JULIOL 2023

13 AL 16 DE JULIOL. Festa Major del Raval. Té lloc al voltant del dia de la Mare 
de Déu del Carme (16 juliol), patrona del Raval, del mar i dels pescadors. Se celebren 
diferents actes culturals, lúdics i socials. La preparació la duu a terme una comissió 
de festes integrada per diverses entitats i institucions.

19 DE JULIOL. Primer dia de Muharram (Any Nou musulmà). El calendari islàmic 
comença el seu còmput a partir de l’hègira, la fugida del profeta Mohammed (que la 
pau sigui amb ell) de la Meca cap a Medina l’any 622dC. D’aquí ve la diferència amb 
el calendari cristià, de manera que l’any 2022 és l’any 1444H/1445H. Només s’utilitza 
per comptabilitzar fets històrics i/o religiosos. És un calendari lunar, i per això les 
dates de les celebracions varien any rere any.

23 DE JULIOL. Dia dels Joves. Activitat desenvolupada per la Federació d’Entitats 
Cíviques i Religioses Filipines – KALIPI. Trobada de joves per relacionar-se amb 
altres persones de la mateixa edat i promoure la convivència.

27 DE JULIOL. Tixà be-Av. És el “Dia del dol” i es dejuna per la destrucció del 
Primer Temple i el Segon Temple de Jerusalem. La destrucció del Primer Temple es va 
produir el dia 9 del mes d’av (mes del calendari hebreu).

28 DE JULIOL. Ashura. És el dia que Al·là (Déu) va salvar el profeta Moisès (que la 
pau sigui amb ell) i al seu poble del faraó. Coincideix també amb el dia que l’arca de 
Noè va embarrancar després del diluvi universal. Pels musulmans xiïtes l’Ashura 
commemora el martiri de l’imam Hussein, nét del profeta Mohammed (que la pau sigui 
amb ell) i, segons ells, el seu successor legítim. Al Raval, la comunitat musulmana fa 
una pregària interreligiosa en una mesquita i el veïnat i les entitats del territori estan 
convidats a compartir-la.
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L’Espai Interreligiós és un dels projectes de la Fundació Migra Studium. El seu objectiu és educar i sensibilitzar en l'àmbit de la 
diversitat cultural i religiosa. Ho fa mitjançant una proposta dinàmica, que provoca experiència, ofereix coneixement i qüestiona 
els nostres estereotips i prejudicis. La proposta s'adreça a qualsevol col·lectiu interessat en deixar-se sorprendre per la realitat 
plural i obert a entrar en el diàleg amb la diferència.

Fundació Migra Studium AGOST 2023

2 D’AGOST. Holocaust a Auschwitz. Dia especial per la commemoració de la 
matança del poble gitano al camp de concentració d’Auschwitz. Els gitanos estaven 
entre els grups escollits per raons racials per ser perseguits pel règim nazi i la 
majoria dels seus aliats.

12 D’AGOST. Dia Internacional de la Joventut. Es commemora cada any per 
cridar l'atenció de la comunitat internacional sobre els problemes de la joventut i 
per ajudar a desenvolupar el potencial d’aquest sector de la població com a 
protagonistes claus de la societat actual.

14 D’AGOST. Dia de la Independència del Pakistan. L’any 1947 el Pakistan va 
esdevenir un territori independent de l’Índia i l’any 1956 passà a ser formalment la 
República Islàmica del Pakistan. Aquest dia la comunitat pakistanesa celebra la seva 
festa nacional. A Barcelona, la comunitat ho celebra, entre d’altres, amb el Festival 
de la Pau, que inclou parlaments i cançons i es proclama un missatge d’entesa i de 
convivència amb totes les comunitats.

15 D’AGOST. Festa de la Mare de Déu de l’Assumpció. FESTIU LABORAL. 
Tradicionalment aquesta era la data en què s’acabava la feina de la sega als camps 
i també fou l’escollida per l’Església Catòlica per fixar la celebració de l’Assumpció 
de Maria, una de les solemnitats més antigues dedicades a la Mare de Déu. Per 
aquesta raó, el 15 d’agost és la data en què se celebren moltes festes majors de 
pobles i viles de Catalunya.

22 D’AGOST. Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de Violència 
per Motius Religiosos o de Creences
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L’Església Protestant Barcelona-Centre té la seva primera acta registrada al setembre de 1871. Durant l’any 2022 hem estat 
celebrant el nostre 150è aniversari (amb una mica de retard per les restriccions de la pandèmia), i ho hem fet amb diferents 
activitats, amb música, jovent, xerrades i molt més, que han intentat connectar el nostre present amb el nostre passat, mirant 
cap el futur, que es presenta divers i amb la riquesa de la multiculturalitat que forma el nostre teixit social.

Església Protestant
Barcelona-Centre SETEMBRE 2023

11 DE SETEMBRE. Diada Nacional de Catalunya. FESTIU LABORAL. Es fa 
memòria de la pèrdua de les llibertats catalanes davant les tropes del rei espanyol 
Felip V. És una diada de reivindicació i d’autoafirmació nacional.

16 A 17 DE SETEMBRE. Roix ha-Xanà (Any Nou 5784). Es tracta de la celebració 
de la creació de l’ànima d’Adam i del començament d’un nou any. És el Cap d’Any 
jueu, i es commemora la creació del món i també el judici de tota criatura. Hi ha 
celebracions especials a les sinagogues, que es vesteixen de blanc. Es menja mel, 
pomes i fruita per tal que l’any sigui “bo i dolç”.

17 DE SETEMBRE. Festa de la Mare de Déu de Peñafrancia. És la patrona  
de Bicolàndia, una regió de les Filipines. A Barcelona, a la plaça de Sant Agustí  
es fa una processó fins a l’església en la qual membres de la comunitat filipina 
ovacionen la Mare de Déu que entra al temple en un pedestal, per posteriorment 
celebrar una missa solemne en el seu honor. A la nit es fan presentacions culturals 
i gastronòmiques. Nou setmanes abans d’aquesta celebració, cada diumenge es 
resa “la novena”, un conjunt d’oracions dedicades a aquesta patrona.

24 DE SETEMBRE. Festa de la Mercè. És la festa de la patrona de Barcelona. La 
ciutat s’omple de música, de gegants, de colles de diables, de falcons i de bastoners 
que surten al carrer en desfilades, així com de concerts i manifestacions culturals de 
tota mena.

25 DE SETEMBRE. Yom Kippur. Dia de l’expiació i del penediment, és la festa 
jueva més respectada. En aquest dia Jahvè atorga el seu perdó pels pecats comesos 
contra Ell, però cadascú ha de demanar personalment perdó a les persones ofeses o 
ferides (que han d’atorgar-lo necessàriament). És un dia de dejuni i d’abstinència.

25 DE SETEMBRE. FESTIU LABORAL A BARCELONA. Festiu laboral local decidit 
per l’Ajuntament de Barcelona 

27 DE SETEMBRE. Mawlid Al Nabawi. És el recordatori del naixement del profeta 
Mohammed (que la pau sigui amb ell). La commemoració del seu naixement està 
estretament lligada al principi que regeix tots els modals i les tradicions de la seva 
vida. La commemoració és plural i difereix d’un país a l’altre i d’un lloc a l’altre.

30 DE SETEMBRE AL 6 D’OCTUBRE. Sukkot (Festa del Tabernacle o de les 
Cabanyes). Es commemora els quaranta anys passats al desert. També és un dia 
d'acció de gràcies per les collites de tardor i una de les tres festes anuals de 
peregrinació al Temple de Jerusalem. Se celebra durant 7 dies.
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OCTUBRE 2023

8 D’OCTUBRE. Simhat Torà (L’Alegria de la Torà). Marca la conclusió de la lectura 
pública anual de la Torà a les sinagogues i el començament d’un nou cicle de lectures. 

12 D’OCTUBRE. Festa Nacional d’Espanya. FESTIU LABORAL 

15 D’OCTUBRE. Solidaritat i Fraternitat. Activitat desenvolupada per la Federació 
d’Entitats Cíviques i Religioses Filipines – KALIPI amb l’objectiu de fomentar la 
solidaritat cap els altres, ajudar als més necessitats i potenciar el vincle de les 
diferents associacions, entitats comunitàries i diferents grups que comparteixen 
interessos comuns.

31 D’OCTUBRE. Culte de la Reforma. Dia de la commemoració de la Reforma 
Protestant, durant el qual es recorda quan Martí Luter va penjar les seves 95 tesis a la 
porta de l’església del castell de Wittenberg, tot celebrant que la paraula de Déu 
sempre i en tot moment s’acosta a l’ésser humà.

31 D’OCTUBRE. Castanyada. Segurament aquesta festa té el seu origen en l’àpat 
o ressopó que es feia la nit de Tots Sants. És tradició menjar castanyes, panellets i 
moniatos. Al barri del Raval, diverses entitats socials celebren la castanyada amb 
activitats adreçades a infants i joves.
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El Centro Filipino Tuluyán-San Benito va néixer l'any 1986 a les mans del pare Avelino Sapida i de les germanes Benedictines 
per tal de oferir ajuda als mariners que venien al port de Barcelona i a les dones treballadores de la llar. Ara compta amb més 
de 5 programes i més de 30 persones que treballen al centre de manera totalment voluntària. Actualment, l'entitat està 
presidida per Rosa Irasusta.

Centro Filipino
Tuluyán-San Benito

Centro Filipino
Tuluyán-San Benito 
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Al novembre, la comunitat Sikh celebra el naixement de Guru Nanak Dev Ji, el fundador del Sikhisme. Aquest dia es fa la 
processó amb el Guru Granth Sahib (el llibre sagrat) pels carrers de Barcelona. Es canten himnes religiosos i es comparteix 
langar, un àpat on tothom hi és benvingut. També es fa una exhibició de Gatka (arts marcials sikhs). Per la comunitat Sikh és 
una festa molt important que es celebra amb joia i germanor. Foto: Celebració del Nagar Kirtan a Barcelona. 

Temple Sikh Gurdwara
Guru Darshan Sahib NOVEMBRE 2023

1 DE NOVEMBRE. Tots Sants. FESTIU LABORAL. Aquesta festivitat és una de les 
més antigues del món cristià, i a molts països és un dia festiu. És costum celebrar una 
missa en honor dels difunts i després, fer una visita al cementiri per dur flors als morts 
i arreglar una mica la seva tomba.

9 AL 12 DE NOVEMBRE. Festival de Cultura Raval(s). El Festival Raval(s) és més 
que un simple esdeveniment artístic: es tracta de la culminació d’un gran procés 
comunitari desenvolupat al llarg de l’any, en el qual s’impliquen al voltant de cent 
trenta entitats, col·lectius, equipaments culturals, associacions, centres educatius, 
artistes i veïnat del barri amb la intenció de generar i construir una programació 
sociocultural i festiva que permeti mostrar les moltes facetes d’un territori tan divers i 
dinàmic com el Raval.

5 DE NOVEMBRE. Dia Mundial de l’idioma Romaní. L’any 2015 la Conferència 
General de l’UNESCO va proclamar aquesta data com a dia internacional per tal de 
fomentar la preservació i la difusió de l’idioma romaní.

12 DE NOVEMBRE. Bandi Chhor Divas. (Festa de la Llum i de l’Alliberament. 
Diwali). Coincideix amb la festa hindú de Diwali. Els sikhs recorden el sisè Guru, Guru 
Hargobind Ji, que va ser alliberat l’octubre de 1619 de l’empresonament a què estava 
sotmès al fort Gwalior en temps de l’emperador Jahangir. Al Guru Hargobind Ji se’l 
coneix com el “Bandi Chhor” (l’Alliberat).

Poble Gitano Sociopolítica Islàmica ComunitàriaJuevaCultural Sikh BudistaCristiana

16 DE NOVEMBRE. Dia Internacional per la Tolerància. Una data en la qual 
Nacions Unides fa una crida a l'acció en favor de la tolerància, el respecte a la 
diversitat i la protecció dels drets de totes les persones. 

19 DE NOVEMBRE. Festa del Cargol. Festa filipina en honor de la Mare de Déu de 
Porta Vaga, patrona de la província de Cavite. Al Raval s’organitzen balls pels carrers 
del barri.

25 DE NOVEMBRE. Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les 
dones. Va ser declarat Dia Internacional contra la Violència de Gènere el juliol del 
1981. A la Rambla del Raval es fa una concentració com a símbol i com a homenatge a 
les dones assassinades i que pateixen qualsevol tipus de violència.

27 DE NOVEMBRE. Guru Nanak Dev Ji Gurpurab (Aniversari del fundador del 
sikhisme). La celebració dura tres dies, i és una data variable en el seu calendari, ja 
que segueixen el calendari hindú. La celebració comença dos dies abans del dia del 
naixement del fundador. El primer acte és l’inici de la recitació contínua del llibre 
sagrat, el Guru Granth Sahib.

27 DE NOVEMBRE AL 18 DE DESEMBRE. Temps d’Advent. L’Advent és un 
temps litúrgic de preparació per celebrar el naixement de Jesús, a través de la reflexió 
i l’oració. Cada diumenge els cristians encenen una espelma per recordar i omplir de 
sentit tot el que Déu els ha ofert a través del seu Fill Jesús.
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"Hamwatan Spain" és la primera publicació informativa pels immigrants escrita en urdú, castellà i català. Aquest diari està dedicat 
a la comunitat Sud-Asiàtica (Pakistan, Índia, Bangladesh etc.) resident a Espanya. El Mirador de l’Immigrant entrega, cada any, els 
Premis per a la Integració, per tal de reconèixer a les persones i/o entitats que treballen amb accions que promouen la integració 
de les persones que arriben de cultures llunyanes. Foto: Entrega dels Premis per a la Integració de l’any 2021 

El Mirador de l’Immigrant DESEMBRE 2023

3 A 24 DE DESEMBRE. Temps d’Advent. L’Advent és un període litúrgic de 
preparació per celebrar el naixement de Jesús a través de la reflexió i l’oració. 
Cada diumenge d’Advent els cristians encenen una espelma per recordar i omplir 
de sentit tot el que Déu els ha ofert a través del seu fill, Jesús.

6 DE DESEMBRE. Dia de la Constitució Espanyola. FESTIU LABORAL. És un 
dia festiu a tot l’Estat espanyol, en què es commemora la celebració del 
Referèndum Constitucional de 1978 en el qual es va aprovar per àmplia majoria 
l’actual Constitució.

8 DE DESEMBRE. Immaculada Concepció de Maria. FESTIU LABORAL

8 AL 15 DE DESEMBRE. Hanukkà. Jueva. Es tracta de la festa de les llums en 
record de la consagració del Segon Temple de Jerusalem i de la celebració de la 
victòria dels macabeus contra els hel·lènics selèucides, que havien profanat el 
Temple.

16 A 24 DE DESEMBRE. Simbang Gabi o la Novena. A les Filipines, durant els 
nou dies abans del Nadal, les campanes de les esglésies sonen molt d’hora de 
matinada. A Barcelona no es fa de matinada, sinó a dos quarts de nou del vespre. 
Diferents grups religiosos i associacions cíviques participen en la celebració fent 
fanalets que s’ofereixen durant la missa, com a símbol de llum que és Crist. 
Aquests fanalets queden penjats a l’interior de l’església de Sant Agustí durant tot 
el període nadalenc.

16 DE DESEMBRE. Bijôy Dibôs (Dia de la Victòria de Bangladesh). Festa 
nacional a Bangladesh per commemorar la victòria de l'alt comandament de les 
forces aliades sobre les forces pakistaneses en la guerra d'alliberament de 
Bangladesh el 1971.

18 DE DESEMBRE. Dia Internacional de la persona migrant. Aquesta diada va 
ser proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’objectiu de 
seguir tractant des de la comunitat internacional la necessitat d’assegurar 
l’acompliment i el respecte dels drets i les llibertats fonamentals de totes les 
persones que prenen la decisió de marxar i emigrar. 

25 DE DESEMBRE. Nadal. FESTIU LABORAL. Es celebra el naixement del Fill de 
Déu, que s’encarna en Jesús, fill de Maria i Josep. És un dia de festa i esperança 
per a tota la humanitat.

26 DE DESEMBRE. Sant Esteve. FESTIU LABORAL. El 26 de desembre continua 
la celebració del Nadal amb el dia de Sant Esteve.

28 DE DESEMBRE. Dia dels Sants Innocents. Es diu que és la commemoració 
de l’anomenada matança bíblica dels innocents. Si bé és un costum en recessió, 
tradicionalment en aquesta data es feien “innocentades”. Els nens i nenes tenien el 
costum de penjar la “llufa” (un ninot retallat) a l’esquena dels adults. Sovint els 
mitjans de comunicació donaven notícies falses i també era freqüent fer-se bromes 
entre els amics.

31 DE DESEMBRE. Nit de Cap d’Any i l’Home dels Nassos. Durant el dia, els 
nens han de trobar l’Home dels Nassos, un personatge mitològic català que només 
es pot veure el 31 de desembre i que té tants nassos com dies té l’any. La nit de Cap 
d’Any és una revetlla festiva. És molt habitual celebrar el canvi d’any a les dotze de 
la nit menjant-se dotze grans de raïm, un per a cada campanada del rellotge.

Poble Gitano Sociopolítica Islàmica ComunitàriaJuevaCultural Sikh BudistaCristiana
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RAVAL
2023

Els membres del Grup Interreligiós del Raval són: 

Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic “Camí de la Pau”, Comunitat Parroquial del Carme, Centro Filipino Tuluyán-San Benito, 

Associació Intercultural “Diàlegs de Dona”, Església Protestant Barcelona Centre , Migra Studium, Associació AMICAL d’Immigrants 

Marroquins a Catalunya, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), El Mirador de l’Immigrant, Comunitat Jueva, Associació de Dones 

de Bangladesh, Pastoral Gitana de Barcelona i Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib. 

Amb la col·laboració de: 

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR)

Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona

Districte de Ciutat Vella

Amb el suport de:

Impulsen:

www.totraval.org

Segueix-nos:

Calendari de
celebracions


