Marta Planas - Escola Massana

ITINERARIS, VISITES
COMENTADES I
EXPOSICIONS

DESCOBREIX ELS SECRETS DEL
RAVAL PER LA FESTA MAJOR!
Del 12 al 15 de juliol i en el marc de la programació de la Festa Major del Raval 2018,
podreu descobrir i gaudir de la riquesa cultural i patrimonial del Raval a través d’un
conjunt de visites comentades a equipaments culturals i al patrimoni artístic del
barri.
Les visites i itineraris són gratuïtes i les places limitades. Cal fer inscripció prèvia.
Les inscripcions es podran fer des del 28 de juny fins al 11 de juliol a les 18.00 h al
web www.totraval.org o trucant al telèfon 93 442 68 68.
Aquestes activitats són possibles gràcies a la col·laboració de: Androna Cultura,
Ass. Intercultural Diàlegs de Dona, Ass. Carabutsí, Ass. Inter-Acció, Bar Muy Buenas,
Casal de Barri Folch i Torres, CCCB, Filmoteca de Catalunya, Gran Teatre del Liceu,
Laberint Cultura, MACBA, Monestir Sant Pau del Camp, Palau Güell, SomAtents col·lectiu d’acció periodística.
Coordina: Fundació Tot Raval
Amb el suport de: Districte de Ciutat Vella i Generalitat de Catalunya

ITINERARIS
“EL RAVAL I ELS INICIS DEL FEMINISME OBRER”
En aquest itinerari descobrirem els orígens de les lluites pels drets de les dones a
la ciutat de Barcelona. Un viatge pel Raval de finals del s. XIX i principis del s. XX
per reivindicar la memòria de les primeres associacions feministes de caràcter laic i

“RUMB A LA RUMBA. PASSAT I PRESENT DEL GITANOS
CATALANS DEL CARRER DE LA CERA”
Ens endinsarem, de la mà dels gitanos catalans, al cor i al batec d’un Raval ple
d’històries i, sobretot, de música com la Rumba Catalana. Però descobrirem que
la música no és la seva única aportació a la cultura catalana. Parlarem també de la
realitat social i cultural d’aquesta comunitat tan arrelada a la identitat d’aquest barri.
I per acabar aquest petit recorregut, ens aturarem al bar Muy Buenas, per fer un
tastet culinari i musical, tot gaudint d’una autèntica festa ‘rumbera’.
Dia i hora: 14 de juliol a les 11.30 h. Durada: 2 h
Lloc de trobada: Entrada del Casal de Barri Folch i Torres (Reina Amàlia,31)
Organitzen: Ass. Inter-Acció i Ass. Carabutsí
Col·laboren: Casal de Barri Folch i Torres i Bar Muy Buenas

VISITA GUIADA PEL MONESTIR DE SANT PAU DEL CAMP
Recorregut per aquest antic monestir benedictí, que es remunta al segle X. Visitarem
l’església i el claustre romànic, la sala capitular gòtica i la sala abacial. Es reconegut
com un dels conjunts monàstics catalans més ben conservats.
Dia i hora: 14 de juliol a les 11.00 h. Durada: 1 h
Lloc de trobada: Porta de l’església de Sant Pau del Camp (Sant Pau, 101)
Organitza: Monestir Sant Pau del Camp

“RELATS DE L’ARNAU: XARXA DE MEMÒRIES D’UN TEATRE DE
BARRACA”
Recorregut pel barri en el marc del projecte de memòria del Teatre Arnau Itinerant,
coproduït amb el veïnat i entitats del barri al voltant de la història de l’Arnau, el
Paral·lel i la seva relació amb el barri del Raval.
Dia i hora: 14 de juliol a les 18.00 h. Durada: 2 h
Lloc de trobada: Plaça del Pedró
Organitza: Laberint Cultura

obrerista sorgides a Catalunya. Coneixerem les seves impulsores i aprofundirem en
la praxis revolucionària d’un moviment emancipador absolutament rupturista que
redefinirà les identitats, transformarà les relacions i contribuirà de manera decisiva
en la transformació cap a una societat moderna i democràtica. Activitat exclusiva
per a dones d’entitats del Raval.
Data i hora: 12 de juliol a les 10.30 h. Durada: 2 h
Lloc de trobada: Fundació Tot Raval (plaça de les Caramelles, 8). Traducció
simultània a l’urdú i al bangla.
Organitza: Androna Cultura
Col·labora: Ass. Intercultural Diàlegs de Dona

“LA PRESÓ REINA AMÀLIA”
En el marc del projecte de recuperació de la memòria històrica de la presó de
dones Reina Amàlia, us proposem fer un petit recorregut pel perímetre de la nova
plaça Folch i Torres, on se situava l’antiga presó abans de ser enderrocada el 1936.
Continuarem amb una visita guiada a l’exposició que recull informació d’arxiu i
diferents testimonis, ubicada al Casal de Barri Folch i Torres.
Dia i hora: 15 de juliol a les 11.00h. Durada: 1 h
Lloc de trobada: Pl. Folch i Torres (davant del Casal de Barri)
Organitza: SomAtents, col·lectiu d’acció periodística

VISITES COMENTADES
I EXPOSICIONS

FILMOTECA DE CATALUNYA
“Kaguyahime no monogatari” (El cuento de la princesa Kaguya)
Isao Takahata, 2013. Japó. VE. 137’. Projecció en suport digital. És l’adaptació
d’una coneguda llegenda japonesa que narra la història d’una princesa, filla de la

GRAN TEATRE DEL LICEU
Vine a descobrir què amaga el Liceu darrera de l’escenari!
En aquest recorregut visitarem l’escenari, l’àrea més gran de tot el conjunt i nucli
al voltant del qual s’organitza tot l’edifici, així com altres espais tècnics del teatre
(sastreria, sala cor, caracterització).
Dia i hora: Dv 13 de juliol a les 9.15 h (en català) i Dss 14 a les 9.15 h (en castellà).
Durada: 1.30 h. Es demana màxima puntualitat.
Punt de trobada: Entrada principal del Liceu (La Rambla, 51-59). No apte per a
menors de 14 anys, ni per a persones amb mobilitat reduïda o amb fòbia a l’ascensor.
Un cop comenci la visita no es podrà abandonar fins a la seva finalització.

CCCB
Visita comentada a l’exposició “La llum negra. Tradicions hermètiques en l’art
contemporani des dels anys 50”
L’exposició mostra la influència que les diferents tradicions secretes han exercit en
l’art contemporani des dels anys cinquanta fins a l’actualitat.
Data i hora: 14 de juliol a les 11.30 h (en castellà) i 15 de juliol a les 11.30 h (en català)
Punt de trobada: Taquilles del hall del CCCB (Montalegre, 5)

Lluna, que surt d’un tronc de bambú per ser adoptada per una parella d’ancians
sense descendència... Isao Takahata, un dels grans mestres de l’anime i el creador,
juntament amb Hayao Miyazaki, dels estudis Ghibli, es va acomiadar del cinema amb
aquesta superproducció realitzada al llarg de vuit anys.
Dia i hora: 14 de juliol a les 17.00 h Sala Chomón i 15 de juliol a les 17.00 h Sala Laya.
Les entrades estaran disponibles a la taquilla de la Filmoteca, una setmana abans
(Pl. Salvador Seguí, 1-9). Aforament limitat.

PALAU GÜELL
Activitat familiar “Fes d’arquitecte de Güell”
Es tracta d’una visita/taller, en la qual les famílies participants coneixeran el procés
que segueixen els arquitectes en el disseny de les façanes i podran elaborar-ne una
mitjançant el procés d’estampació de monotípia. Cal reserva prèvia al telèfon 934
725 771 o bé al correu palauguell@diba.cat
Data i hora: 15 de juliol a les 11.00 h. Durada: 1.30 h
Punt de trobada: Entrada del Palau Güell (Nou de la Rambla, 3-5)

MACBA
Visites comentades a les següents exposicions:
Francesc Torres. La campana hermètica. Espai per a una antropologia intransferible
(en castellà).
Dia i hora: 13 de juliol a les 16.00 h.
Col·lecció MACBA. Sota la superfície (en castellà): Dia i hora: 13 de juliol a les 18.00 h.
Programa de música “Lorem Ipsum” amb Riobamba.
Dia i hora: 14 de juliol a les 18.30 h (no cal reservar).
Entrades gratuïtes a les exposicions del museu.
Dia i hora: 15 de juliol de 10.00 a 15.00 h
Punt de trobada: Recepció del museu (Pl. dels Àngels, 1).

Organitza:

Amb el suport de:

