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Calendari de Celebracions del Raval 2019 
 
Des de l’any 2012, el Grup Interreligiós del Raval (GIR) publica i desenvolupa 
col·lectivament el Calendari de Celebracions del Raval. Un calendari que agrupa, no només 
les celebracions religioses més importants de les comunitats que conviuen al Raval, sinó 
també, les celebracions culturals, comunitàries i sociopolítiques catalanes i d’arreu que 
tenen lloc al Raval.  
 
Amb aquest calendari volem fomentar un millor coneixement i respecte a la diversitat del 
barri del Raval. Una diversitat que ha enriquit el nostre barri, un exemple de convivència i 
respecte entre els seus veïns i veïnes. El GIR, des dels seus inicis, ha promogut la cohesió 
social del barri i l’intercanvi de coneixement sobre les diferents realitats que hi conviuen 
entre tots els veïns i veïnes, amb l’objectiu d’afavorir el respecte a aquesta diversitat 
cultural i religiosa.    
 
Els membres del Grup Interreligiós del Raval l’any 2017 van ser els següents: Consell 
Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic “Camí de la Pau”, Comunitat Parroquial del Carme, 
Centro Filipino Tuluyán-San Benito, Associació Intercultural “Diàlegs de Dona”, Fundació 
Benallar, Associació de Dones Marroquines de Catalunya, Església Protestant Barcelona 
Centre, Migra Studium, Església Evangèlica de la Cera, Associació AMICAL dels Immigrants 
Marroquins a Catalunya, MACBA, Comunitat Jueva, i Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan 
Sahib. El GIR compta amb la col·laboració d'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós 
(AUDIR), l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat 
Vella.  
 
Per a construir entre tots i totes el Calendari de Celebracions de l’any 2019 volem comptar 
amb tots els veïns i veïnes del barri del Raval i de la resta de la ciutat. La fórmula 
consisteix en un concurs d’arts plàstiques que servirà per il·lustrar el Calendari de 
Celebracions. D’aquesta manera, les imatges que configurin el Calendari seran proposades 
i triades per la gent del barri. 
 
Concurs d’arts plàstiques per a la selecció d’imatges del calendari.  
“El Raval des dels teus ulls”  
 
Objectiu 
 
L’objectiu és recollir els treballs de diferents expressions d’arts plàstiques realitzades per 
veïns i veïnes i gent que visqui, senti i estimi el Raval, per il·lustrar el Calendari de 
Celebracions 2019.  
 
Participants 
 
Podran participar presentant propostes les persones majors d’edat o que sent menors 
d’edat, comptin amb l’autorització del seu pare, mare o tutor legal, ja que la identitat dels 
guanyadors/es es farà pública. 
 
Propostes 
 
Les propostes han de ser “escanejables” i en dues dimensions, per a que després puguin 
formar part de les il·lustracions del Calendari de Celebracions en la seva versió impresa.  
 
Totes les propostes han de ser entregades físicament a la Fundació Tot Raval, fins al 
divendres 28 de setembre abans de les 14:00h.  
 



 

Les propostes han de reflectir la convivència del barri, la seva diversitat cultural, la seva 
arquitectura, la seva gent, els seus racons, les seves festes i celebracions, i en general, 
qualsevol aspecte que es vulgui  ressaltar i mostrar del barri.   
 
Totes les propostes postulades al concurs han de ser del barri del Raval, no es permetran 
treballs que facin referència a altres territoris. 
 
Les creacions podran ser fetes amb qualsevol tècnica artística, no hi ha cap restricció en 
aquests sentit, sempre i quan el treball pugui ser escanejable i convertit en imatge 
digital. Per assegurar la qualitat de la imatge impresa al calendari, la mida del treball 
original no podrà ser inferior a un full DIN A4.  
 
Cada persona podrà presentar la quantitat de propostes que vulgui, sempre i quan siguin 
de la seva autoria. 
 
Dates 
 
El concurs d’arts plàstiques estarà obert des del 06 d’abril fins al 28 de setembre de 
2018. 
 
Presentació de propostes 
 
Totes les propostes han de ser entregades físicament a la Fundació Tot Raval (Plaça de les 
Caramelles, 8, 08001 Barcelona) fins al divendres 28 de setembre abans de les 14:00h.  
 
Cada proposta ha de tenir un títol o un breu text explicatiu que la contextualitzi.  
 
Cada proposta ha de contenir les dades de contacte de cada participant (Nom, correu 
electrònic, telèfon, entitat o centre al que pertany, si s’escau). 
 
Premi  
 
El nom dels autors i les autores dels treballs serà publicat al Calendari, que es distribuirà 
per tot el barri del Raval.  
 
Els autors i autores de les composicions que siguin triades per ser publicades al Calendari 
rebran un “pack” d’entrades a alguns grans equipaments del barri del Raval. 
 
El premi més gran, però, serà contribuir a aquesta eina de foment de la convivència 
intercultural i la cohesió social.  
 
Jurat i selecció de les propostes guanyadores 
 
La selecció de les propostes guanyadores serà realitzada per una comissió del Grup 
Interreligiós del Raval, amb la col·laboració de la Fundació Tot Raval.  
 
Pel que fa a les propostes dels mesos de maig, juny, juliol i desembre, es podrà donar 
prioritat als treballs que reflecteixin o facin al·lusió a les tres celebracions interreligioses 
que organitza el Grup Interreligiós del Raval (GIR): la Pasqua, l’Iftar i el Nadal, així com a la 
Festa Major del Raval.  
 
La comunicació dels treballs guanyadors es farà entre l’1 i el 15 d’octubre de 2018 a 
través de la pàgina web de la Fundació Tot Raval (www.totraval.org) i a través de les dades 
de contacte aportades a la Fundació en el moment d’entregar les propostes.  



 

 
Només es notificarà i contactarà a les persones que hagin tingut alguna proposta 
seleccionada. 
 
En cas que les propostes presentades no compleixin les característiques necessàries o que 
no s’hagin presentat prou treballs per a fer la selecció de totes les imatges que es 
necessiten per al Calendari de Celebracions, el Grup Interreligiós del Raval, juntament amb 
la Fundació Tot Raval, tindrà la facultat de seleccionar imatges d’altres arxius.  
 
Drets d’autor i acceptació de les bases 
 
Es respectarà totalment el dret d’autoria de les propostes. 
 
Al presentar les propostes al concurs, s’accepten les bases del mateix i per tant es cedeix a 
la Fundació Tot Raval i al GIR el dret de fer ús de totes les imatges presentades, siguin 
guanyadores o no, per a diferents publicacions relacionades amb les nostres activitats. En 
tots els casos es tractarà d’un ús no comercial, es comunicarà amb l’autor o autora 
prèviament i es farà referència a l’autoria del treball.  
 
Les propostes guanyadores del concurs no podran ser modificades digitalment per part 
dels organitzadors del concurs sense l’autorització prèvia i expressa de l’autor o l’autora.    
 
La participació en el concurs implica l’acceptació per part del/la concursant, o del seu pare, 
mare o representant legal, en cas que sigui menor d’edat, de totes les bases contingudes 
en aquest document. 

 
 
 
 


