
RAVAL(S) 14a edició 
De l’11 al 13 de novembre de 2016 
Raval(s) és un festival de cultures organitzat amb la col·laboració i participació de la 
comunitat del Raval amb la voluntat de mostrar les diferents cares del barri. 
 
Aquest any el festival té una mirada de gènere amb una programació que vol contribuir a 
construir un barri igualitari i antimasclista. 
  
Raval, dones i diversitat de gènere 
Un conjunt d’entitats, equipaments, col·lectius, associacions i equips de recerca, amb la 
voluntat de treballar més enllà de Raval(s) la temàtica de Dones, gènere i barri, ens 
proposen un seguit d’activitats, fetes en col·laboració, sota el lema Raval, dones i 
diversitat de gènere: itineraris, exposicions, xerrades i recerques, entre d’altres.  
Org: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Ravalnet, Ateneu del Raval, Laberint Cultura, 
Interficies Arts Santa Mònica, BCN in Transformation, Casal Municipal de Gent Gran 
Josep Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta, Col·lectiu SomAtents, 
ANDRONA Cultura, INCA-Catalunya, La boqueria taller d'arquitectura SCCL, Fund. 
SURT, Raval Cultural, El Arco de la Virgen, Galería Moraima, Spank the Baby, Fund. Tot 
Raval. Col: Can 60 i Assoc. Riereta 20 bis. 

 

 
Divendres 11/11 

Aprenem del nostre entorn / 10:00 a 13:00h / Plaça de les Caramelles i altres espais. 
Activitats i tallers adreçats a l'alumnat dels centres educatius del barri. Participació amb 
reserva prèvia. 
Taller de Capoeira, Visita comentada al Gran Teatre del Liceu, Visita al Palau Güell, 
Taller Nens i nenes lliures, Taller No més estereotips… jo jugo al que vull!  
Org: Capoeira Palmares Barcelona, Gran Teatre del Liceu, Palau Güell, Assoc. Gogara, 
Assoc. Candela, La ciència al teu món. Col: CMGG Josep Tarradellas,  Assoc. Aspanias. 
 
Els cors del Raval aborden el Museu Marítim de Barcelona  / 11:00h / Av. de les 
Drassanes, s/n. 
Grups corals de diferents centres educatius de Ciutat Vella ens ofereixen les seves 
interpretacions. 
Org: L’Escola de Músics i JPC i Museu Marítim de Barcelona. Col: Escola Labouré, 
Vedruna, Castella, Ruben Darío, Drassanes, Escola Cervantes, Escola Parc de la 
Ciutadella i INS Pau Claris. 
 
“Raval, dones i diversitat de gènere” a l’Ateneu del Raval / Inauguració 11:00h / c. 
Reina Amàlia, 3 / Horaris: dv d’11:00 a 13:00h i de 15:00 a 18:00h. Dss de 15:00 a 
18:00h. Dg d’11:00 a 12:30h. 
- Exposició “Las Pieceras"  



Conjunt d'entrevistes en format vídeo, realitzades per membres de la Mediateca, que vol 
donar veu a les dones del Raval que durant anys han compaginat les tasques 
domèstiques amb tasques laborals, sobretot en l'època de la postguerra. 
- La Sal del Raval  
Instal·lació d'imatges participativa que recrea paral·lelismes entre diverses històries i 
espais del barri. La Sal del Raval és un projecte teatral i d'investigació de la memòria 
històrica del barri. Ens ofereixen també a les 20:30h un recorregut teatralitzat i 
documental per redescobrir racons del barri i la seva memòria. Sortida des de Can 60 (c. 
de la Riereta, 20 bis). Cal reservar plaça a info@inca-cat.org o trucant al 610 09 09 97. 
 
Vermut homenatge a les dones grans del barri / 11:30h / terrassa CM de Gent Gran 
Josep Trueta (c. Reina Amàlia, 31). Amb invitació. 
Homenatge a la dona gran del Raval, figura imprescindible (i molt sovint invisibilitzada) en 
l’evolució, cura i dinamització del barri. Amb l’actuació de Las Verduleras, duet de música 
popular europea. 
Org: Casals Municipals de Gent Gran Josep Tarradellas i Josep Trueta, Impulsem SCCL i 
Fund. Tot Raval. Col: CB Folch i Torres i Assoc. de Comerciants del Mercat de la 
Boqueria. 
 
Galeria d´Art al Carrer / inici a les 12:00h / Plaça Salvador Seguí. 
Intervenció artística a les persianes de l’entorn d’aquesta plaça.  
Org: Itaka (AEIRaval, Impulsem SCCL, Fundació Joan Salvador Gavina, Assoc. per a 
Joves TEB).  
 
“Raval, dones i diversitat de gènere” a la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu / 17:00 a 
20:00h / c. Carme, 47 - Hospital, 56. 
 Jornada viquipedista: el Raval de les dones 
Per entendre com funciona aquesta enciclopèdia lliure i escrita col·laborativament us 
oferim una activitat dirigida per especialistes però oberta a qualsevol persona, on crearem 
i/o enriquirem les entrades relacionades amb el Raval des d’una mirada de gènere.  
 
Activitats infantils / 17:30 a 19:00h. 
Tallers infantils i PinkHockey per la igualtat  
Vine a gaudir d’activitats esportives on treballarem la igualtat de gènere i diversos tallers 
per trencar amb les desigualtats. On?: PinkHockey a la Pista Aurora (c/ Aurora, 24) i els 
tallers infantils a l'Àgora Juan Andrés (c/ Aurora, 13). Org: Projecte Infància del Raval 
(Centre Obert Joan Salvador Gavina, Casal dels Infants ASB, AEIRaval, Fundació Social 
del Raval i Casal Infantil Drassanes).  
Recicla el teu entorn / Àgora Juan Andrés (c/ Aurora, 13). 
Taller col·laboratiu on reformularem l’home de vitruvi (famós dibuix de Leonardo da Vinci) 
amb material reciclat. Org: Assoc. El carrer és nostre. 
Pintada col·lectiva / Àgora Juan Andrés (c/ Aurora, 13). 
Entre tots i totes, farem un mural en homenatge a Erika Ruiz, companya educadora del 
barri. Org: Xarxa ERI. 
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Mustafà és al replà / 18:30h / INS Miquel Tarradell (c. dels Àngels, 1). 
Obra de Teatre fòrum sobre el racisme subtil i l'aporofòbia (fòbia que representa la por 
cap a la pobresa), a partir de la qual es realitzarà una anàlisi feminista de la situació a 
Catalunya de les dones migrades. Org: Forn de teatre Pa’tothom. Col: Xarxa Barcelona 
Antirumors i l’Institut Miquel Tarradell. 
 
Taller “Cultiu de l’energia sexual femenina” / de 18:30 a 20:30h / Casal de Barri Folch i 
Torres (c. Reina Amàlia, 31).  
Taller per aprofundir en el coneixement del propi cos, de les emocions i les sensacions 
per tal d'aconseguir un cos saludable, amb una energia sexual latent. Inscripcions: 
dinamitzacio@cbfolchitorres.cat. Places limitades. 
Org: CB Folch i Torres.Tallerista: Susana Isunza. Col: Associació Ollin Kaos. 
 
Concert jove als Jardins de Sant Pau del Camp / a partir de les 16:00h / Entrada pel 
carrer de l’Abat Safont. 
En aquest escenari trobareu una bona mostra del futur musical del Raval, un barri amb 
una trajectòria musical molt important i reconeguda a tot arreu, ple de joves amb talent. 
Actuacions  
16:00 a 18:00h “Rimas X la igualdad”. Concurs de rimes sobre la dona- Joves TEB & 
Ravalnet. 
17:00h DJ Technopolitans, de La General Prismática.  
18:00h “Rimas X la igualdad”. Taller de rimes en directe: Joves TEB & La Llama / Hip 
Hop. 
19:00h Joves i grup de percussió Xamfrà, música i escena / músiques del món. 
20:00h Combos de l’ Aula del Conservatori del Liceu / Jazz. 
21:00h Combos juvenils de l’Escola de Músics i JPC / Jazz-Soul. Col: Impulsem SCCL. 
22:00h Filhos de Norris: música bossa nova-funk. 
 

  
Dissabte 12/11 

Activitats a la plaça!  / de 10:00 a 14:00h / Pl. dels Àngels. 
Vine a gaudir de diferents activitats, parades informatives i jocs adreçats a tothom: 
 
Filant històries de dones: recollirem històries de dones del barri a través de teles, fils i 
objectes i crearem un tapís que expliqui les seves experiències i reivindicacions.  
Org: Fundació Àmbit Prevenció. Col: In(n) Artion i Art Solidari. 
Tallers "Manos Maravillosas": construcció de joguines per trencar prejudicis.  
Org: Centro Boliviano Catalán. 
Taller d’henna, mostra d’artesania feta per dones, degustació de te i galetes típiques. 
Org: Assoc. de Dones Marroquines a Catalunya. 
Imatges per pensar. Exposició itinerant de l’Observatori de les Dones als Mitjans de 
Comunicació. A les 12:00h, visita comentada a càrrec de Drac Màgic.  Org: PIAD Ciutat 
Vella. 
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Roda de capoeira a les 13:00h. Org: Capoeira Palmares Barcelona. 
Carpa  informativa d’entitats de Dones del Districte: diferents entitats que participen a 
Raval Dona i del Consell de Dones. Org: Consell de Dones de Ciutat Vella. Col: Taula de 
Dones del Raval Raval Dona. 
Carpa informativa SIARE: servei integral d’atenció, recuperació i empoderament per a 
dones. Org: SURT. Fundació de dones. 
Carpa informativa: programes adreçats a dones del barri del Raval. Org: Fundació 
Àmbit Prevenció. 
Punt informatiu del festival. Org: Fund. Tot Raval. 
 
La festa del Vintage / dss 12 de 10:00 a 20:00h / c. Riera Baixa. 
Els comerços oferiran els seus productes a peu de carrer i amenitzaran la festa amb 
actuacions musicals liderades per dones. Org:  Eix Comercial del Raval. Col: Assoc. de 
Comerciants del carrer Hospital. 
 
Concert de les Corals del barri / 12:00h / Parròquia de Sant Agustí (pl. de Sant Agustí, 
2).  
Diferents agrupacions de cantaires i corals del Raval, ofereixen un concert en homenatge 
a les dones. 
Org: Sons de veu, Musical's Choir i Coral Ponen de L’Escola de Músics i JPC; Centro 
Filipino Tuluyán-San Benito; Xamfrà, Centre de Música i Escena, Gospel Raval; Coral 
Turull; Grup Cantaires Mon Raval; Grup del taller de Música, cos i ment dels Casals 
Municipals de Gent Gran Josep Tarradellas i Josep Trueta i les Flors de Maig. 
 
Taller “Trap per a joves. Creem una cançó de rap i acabem amb el masclisme al 
Trap” / de 17:00 a 20:00h / CCCB. 
En aquest taller impartit per Las Witch (grup de trap feminista format per la Gala i el 
Ricardo) es posaran en pràctica tots els processos de creació musical, des de la recerca 
d’una base instrumental a la gravació i mescla de les veus, posant èmfasi en la creació de 
lletres amb perspectiva de gènere. Org: Habitació 1418. Col: Las Witch. 
 
Dansa i cultura popular i tradicional / a partir de les 17:30h / Pl. Joan Amades. 
Diferents cultures que conviuen al barri ens mostren part de les seves tradicions 
artístiques i populars. 
17:30 a 21:00h Coneixem el Diwali: la festa de la llum. 
Un grup de dones que formen part de la cultura hindú, ens volen acostar a la celebració 
de l’Any Nou Hindú (Diwali). Org: Assoc. Intercultural Diàlegs de dona. 
17:45h  Bollywood infantil. Org: usuàries de l’Assoc. Intercultural Diàlegs de Dona. 
18:00h Dansa del ventre. Taller/espectacle. Ballarina: Karin Blanco. Org: Banc del Temps 
del Raval. 
18:30h La Danza nos hace libres. Ballet TINKUNA. Org: Centro Boliviano Catalan.  
19:30h Mostra de ball a l’estil Dancehall, d’origen jamaicà. Org: Raval Dance. 
20:00h “sin título”. Un cos en moviment. Emocions quotidianes, de Fleur Ayélé. Org: 
Raval Dance. 



20:30h Danses de l'India. Org: Khushi Paz y Alegria i Escola Bollywood Masala. 
 
Concerts a la Plaça! / A partir de les 17:45h / Pl. dels Àngels. 
Actuacions: 
17:45h La Raval’s Band cel·lebra el seu 10è aniversari! 
19:15h Cor Raval Evolution amb la ballarina Gimna de Danza Radiante i la pintora 
Gabriela Lozada-Benavente. 
20:30h Señorita Julia y sus Exs / swing, cumbia, blues i ska. 
22:00h Lil Bonzai. 
23:15h "Forró DuCaña", salsa brasilera. 
 
Sopes amb nom de dona. III Festa de la Sopa d'aquí i d'allà / a partir de les 20:30h / 
Pl. dels Àngels. 
La feina a la cuina, dins l’imaginari col·lectiu, s’atribueix a les dones quan es tracta de 
l’àmbit privat, però en l’esfera pública són els homes els qui acostumen a tenir-hi un rol 
protagonista (cuiners de restaurants, xefs famosos...) Aquesta festa de la sopa proposa 
un espai culinari per desmuntar estereotips. 
Org: Servei Civil Internacional. Col: Impulsem SCCL i Assoc. Intercultural Diàlegs de 
dona. 
 
“Raval, dones i diversitat de gènere” a l’escola de Swing Spank The Baby / 20:30h /c. 
Vistalegre, 18 Bx. 
Les dones i el jazz. Xerrada.  
Martí Sagalas ens parla sobre el paper de les dones en el jazz tradicional, tot acompanyat 
d’una exposició de fotografies d’algunes d'aquestes figures femenines. Org: Escola de 
swing Spank The Baby. Col: Laberint Cultura. 
 
“Raval, dones i diversitat de gènere” a La Virgen / c. de la Verge, 10. 
Aquest espai reinvindicatiu continua defensant els petits locals del barri on es 
desenvolupen activitats musicals i culturals. En aquesta ocasió, ho fa organitzant un 
conjunt de xerrades: 
11/11 a les 19:00h “Poliamor y mitos del amor romántico”. Diverses convidades. 
12/11 a les 12:00h Vermut per la diversitat afectiva , a càrrec de l’organització Amor 
Plural. 
13/11 a les 12:00h “El travestismo en la Barcelona del siglo XX”, a càrrec de Sophia 
Bengoetxea. Xerrada i vermut. I a la galeria Moraima, concert acústic de cantautores. 
 
 

 
Diumenge 13/11 

El Flea / dg 13 de 10:00 a 19:00h / Pl. de Blanquerna.  
Mercat de segona mà, amb artesanies i productes vintage. Org: A. de Mercat de Segona 
Mà. 
 



Cercavila Popular / 11:00h / Plaça Joan Amades. 
Passeja amb els gegants, gegantons, bastoners, cap grossos i bestiari, tot amenitzat per 
bandes, percussió i gralles del barri. 
Recorregut: c/ Peu de la Creu, c/ Lluna, c/ Paloma, c/ Joaquim Costa, c/ Ferlandina. 
Arribada Plaça dels Àngels. 
 
Org: A. d'Amics dels gegants Ramon i Lola, Balkan Paradise Orchestra, Bastoners del 
Raval, Batucada de L’Escola de Músics i JPC, Cap Grossos del Raval, Capoeira 
Palmares Barcelona, Casal Jove Atlas Raval, Coordinadora de Corals del Raval, 
Fundació Privada Taller de Músics, Societat Coral el Griasol, Societat Coral els Amics, 
Xamfrà Centre de Música i Escena. Col: AIPCC, A.C.V. Carrer Cera i La Taula del Raval. 
 
Ballada de swing per l’Arnau! / de 12:00 a 13:30h / Pl. de Raquel Meyer  
Per reinvidicar la recuperació del Teatre Arnau, vine a ballar i a gaudir d’un matí amb 
música swing. Org: Escola de Swing Spank The Baby, Plataforma Salvem el Teatre 
Arnau i l’Assoc. Talia Olympia. 
 

Durant el Festival es realitzen diferents accions compartides entre col·lectius diversos que 
estan adreçades exclusivament als seus i les seves usuàries. 

Projectes singulars 

 
Reciclem les nostres relacions 
La millor forma de trencar estereotips és el treball conjunt entre usuaris i usuàries 
d’entitats de perfils molt diferents. Joves del PFI d’electricitat del Casal dels Infants, 
treballen amb els i les integrants d’Estel Tàpia per decorar diferents espais amb material 
reciclat. Org: Assoc. Estel Tàpia i Casals dels Infants ASB. 
 
Descobreix el Palau Güell 
Com una forma de mostrar un espai arquitectònic únic al barri, les usuàries d’origens 
diversos participen en una visita guiada en la qual coneixeran com Gaudí es va inspirar 
en la natura per dissenyar l’immoble. També coneixeran el treball dels artesans que 
trobem a l’edifici com els guadamassilers i realitzaran un taller de pell. Org: Palau Güell i 
Assoc. Intercultural Diàlegs de Dona. 
 
7 vaixells inspira dj sessions i spoken word 
L’exposició 7 vaixells del Museu Marítim de Barcelona serà la font d'inspiració per crear 
activitats culturals diverses amb alumnes del PFI d’electricitat del Casal dels Infants / Org: 
MMB i Casal dels Infants ASB. 
 

 

Totes aquestes activitats són gratuïtes i amb places limitades. Cal fer inscripció prèvia. 
Itineraris  

 



Itinerari pels centres de culte del Raval / dss 12 a les 10:00h / Punt de trobada: per 
confirmar. 
Recorregut per diferents centres de culte d’algunes de les comunitats que conviuen al 
barri. Inscripcions a www.totraval.org. Org: Grup Interreligiós del Raval. 
 
“Raval, dones i diversitat de gènere” en itineraris: 
- Com eren i vivien les dones al Raval? / dv 11 a les 17:00h / Punt de trobada: Rda. 
Sant Antoni i c/ Sant Antoni Abat, davant del bar Els Tres Tombs. 
Itinerari per conèixer els canvis urbanístics i socials més significatius del barri: el tercer 
recinte emmurallat, els seus edificis, la transformació del barri obrer en barri Xino, tot  
reivindicant el paper que han tingut les dones en aquest procés. Acabarem a l’exposició 
“Las Pieceras” a l’Ateneu del Raval (c/ Reina Amàlia, 3). Inscripcions a  
www.totraval.org. Org: BCN Intransformation. 
 
- El Raval i l’inici del feminisme obrer a Barcelona / dv 11 a les 18:30h / Punt de 
trobada: Pl. Castella, davant de l’església de Sant Pere Nolasc. 
El Raval esdevé un escenari imprescindible per entendre la història col·lectiva de la 
Barcelona contemporània. Amb aquest itinerari descobrirem les primeres associacions 
feministes de caràcter laic i obrerista sorgides a la ciutat. Un viatge per visibilitzar la 
participació i les reivindicacions de les dones obreres en els processos de lluita social que 
caracteritzaren la Barcelona del tombant dels s.XIX i XX. Al final de l'itinerari, es farà un 
repàs històric sobre l'antiga presó de dones Reina Amàlia de la mà de SomAtents. 
Inscripcions a www.totraval.org
 

. Org: ANDRONA Cultura. 

- Violències masclistes al carrer / dss 12 a les 12:00h / Punt de trobada: entrada del 
CCCB (c. Montalegre, 5). 
Recorregut pels indrets on s’han produït diferents violències masclistes. Us parlarem 
sobre els factors que generen violència, els estereotips de gènere que contribueixen a 
configurar-nos com a dones i homes. Al mateix temps, evidenciarem com els espais 
urbans i la ciutat no han estat dissenyats des d’una perspectiva de gènere. Inscripcions a 
www.totraval.org. Org: Fundació de dones SURT. 
 
- Com sona el Raval? Les dones en la música del barri / dss 12 a les 18:00h / Punt de 
trobada: Sala Barts (Av. Paral·lel, 62). 
Recorregut centrat en la història de la música al barri. Visitarem teatres, botigues de 
discos, luthiers, escoles de dansa, corals, etc. apropant-nos a diferents espais lligats amb 
el món de la música, i fent especial èmfasi en el paper, sovint silenciat, de les dones. 
Inscripcions a http://ravalcultural.bcn.cat/ca/rutamusica.  
Org: Raval Cultural. 
 
-El carrer és nostre. Les dones en l'època de la Transició / dg 13 a les 11:00h / Punt 
de trobada: davant de l’església de Sant Pere Nolasc. 
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Durant l'època de la Transició apareixen un gran nombre de moviments socials i culturals 
que varen tenir el barri del Raval com a escenari. Al llarg de l’itinerari ens endinsarem en 
la Barcelona dels anys 70, moment en què moviments feministes, LGTB, veïnals i 
estudiantils van sortir al carrer per reclamar les llibertats negades per la dictadura 
franquista. Inscripcions a www.totraval.org. Org: Laberint Cultura. 
  

Totes aquestes activitats són gratuïtes i amb places limitades. Cal fer inscripció prèvia. 
Visites a equipaments culturals 

 
CCCB / dv 11 a les 12,00h / c. Montalegre, 5. 
Exposició 1.000 m2 de Desig / visita comentada per a gent gran. 
L’exposició investiga com s’han projectat, construït i imaginat els espais per al sexe en la 
societat occidental des del s. XVIII fins als nostres dies. Inscripcions a www.totraval.org 
 
Palau Güell / dss 12  i dg 13  a les 10:00h (visita general) i el 13/11 a les 11:00h 
(adreçada a famílies amb nens i nenes de 5 a 12 anys) / c. Nou de la Rambla, 3-5. 
Vine a conèixer aquest emblemàtic espai del Raval / cal fer les inscripcions al telf. 
934.725.775 o a palauguell@diba.cat, indicant nom i cognoms, correu electrònic, telèfon i 
número de places (màxim 5 per persona).  
 
Gran Teatre del Liceu / La Rambla, 59 / dss 12 a las 15,30h. 
Visita comentada a la Sala, el Saló de Miralls i el Foyer del teatre. Inscripcions a 
www.totraval.org 
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