
PROGRAMA–  
FESTA MAJOR DEL RAVAL 2020 
 
 
Del 9 al 12 de Juliol  
 
 

• Programació especial Festa Major a l’Escola Taller Ràdio Ciutat Vella  
Hora: Emissió contínua  
Lloc: Seu de l’associació carrer Lleó, 26 local, on són les instal·lacions de l’Escola Taller. Emissió 
radiofònica  freqüència 100.5 FM, per internet i xarxes socials 
Programar emissions especials per part dels col·laboradors, periodistes, etc. dels programes de 
l’Escola taller Ràdio Ciutat Vella i Dj’s invitats tant de Barcelona com de tota Europa, també 
qualsevol programa que les diferents entitats vulguin proporcionar-nos 
Organitzen: AAVV del Raval  
 
 
 
9 de Juliol  

• Catifa de Festa Major 

Lloc: Festa Major Raval 20  
Un any més, el grup de Catifaires del Raval es proposa fer la catifa de flors de Festa Major, que 
es realitzarà als Jardins dels Tarongers. 
Es tracta d'utilitzar l'art efímer, fent servir material reciclat, com una forma d'expressió, on 
generar un espai per compartir cultura, riquesa ètnica, valors... 
Organitzen: Impulsem sccl i les Catifaires del Raval, amb la col·laboració del Casal de Gent Gran 
Trueta, Diàlegs de Dona, Casal Gent Gran Tarradellas, Alumnes d'Impulsem, Alumnes Instituts 
del Raval 

• Pregó de Festa Major online a càrrec de l’associació Carabutsí  

Hora: 19.00 h 
Lloc: Festa Major Raval 20 
Assistència amb inscripció prèvia 
 
10 de Juliol  

 
 

• CATIFA EL TURBANT MÀGIC I ELS TITELLES DE JAVA 

Hora: 12.00 a 13.30 h 
Lloc: BIBLIOTECA SANT PAU-SANTA CREU 
"El turbant màgic" és una història que succeeix a l'illa de Java (a Indonèsia), on un heroi salvarà 
el destí d'un poble de les mans del seu temible rei, fent servir el seu turbant. Després de veure 
aquest conte explicat amb teatre d'ombres, cada participant construirà el seu titella d'estil 
javanès, tipus wayang kulit, inspirat en els personatges del conte. Gratuït. Amb inscripció 
prèvia (www.bcn.cat/bibsantpau)  
Organitzen: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu i El Gecko con botas 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVtQcpWFDsT-ZNDYsTZDRtg
https://www.youtube.com/channel/UCVtQcpWFDsT-ZNDYsTZDRtg
http://www.bcn.cat/bibsantpau
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• Xocolatada Festa Major 

Hora: 10.30 h 
Lloc: Jardinets Horts de Sant Pau  
Organitzen: Ass. Institut de Promoció de la Cultura Catalana col·laborant ACV Carrer Cera i La 
Taula del Raval. Activitat amb inscripció prèvia al telèfon 934424668 
 

• Conta contes 

Hora: 17.00 a 17.30 h 
Lloc: Festa Major Raval 20 
Contes escrits i explicats per l'autora Susana Magich  
Organitzen: AVC Carrer Cera col·labora AIPCC. 
 
• AMEBA STREAM RAVAL FEST 

Lloc: La Rubia.   
Consultar programació https://ameba.cat 
Organitzen: Associació juvenil AMEBA. Inscripció prèvia a info@ameba.cat 
   
 
 
11 de Juliol  

 
 
• Exposició fotogràfica de Festes Majors del Raval  

Lloc: Carrer Hort de la bomba 
Exposició fotogràfica de Festes Majors del Raval. Es guarnirà el carrer amb fotografies i 
cartelleria de Festa Major que durant anys s'han celebrat al barri.  
Organitzen: La Taula del Raval i col·labora AIPCC , AVC Carrer Cera 
 

• Festa Major de Raval Solidària  

Hora: 17.00 a 21.00 h 
Lloc: Local Kalipi i Festa Major Raval 20 
Experiències de filipins/es durant el confinament.  
17:30 – Exposició de vídeos durant el confinament 
20:00h-   Programa per exposar experiències de la gent durant el confinament.  
20:00h – Lliurament d’ajut a les persones necessitades 
20:30h – Proporcionar informacions per ajudar i suport al públic. 
Organitzen: Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas – KALIPI. Activitat amb inscripció 
prèvia a fedfilkalipi20@gmail.com 
 

• Mostra de te i pastes  

Hora: 18.00 a 20.00 h  
Lloc: Carrer Lancaster. 
Organitza: Associació de dones Marroquines de Catalunya. Activitat amb inscripció prèvia al 
telèfon 933010051. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCVtQcpWFDsT-ZNDYsTZDRtg
https://ameba.cat/
mailto:info@ameba.cat
https://www.youtube.com/channel/UCVtQcpWFDsT-ZNDYsTZDRtg
mailto:fedfilkalipi20@gmail.com
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• Performance Castellera  

Lloc: Festa Major Raval 20 
Organitza: Castellers de Barcelona  
 

• Cinema àrab per la Festa Major   

Hora: 19.00 a 21.00 h 
Lloc: Festa Major Raval 20 
(emissió 10, 11 i 12 de juliol) 
Passi d’una de les pel·lícules que van participar de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de 
Catalunya en el 2018: “Paciència, paciència... Aniràs al paradís”, de la Directora: Hadja Lahbib. 
Debat posterior a la pel·lícula.  
Organitzen: Sodepau i Centre Cívic Drassanes  
 

• Sopar de carmanyola 

Hora: Decoració del carrer i sopar al carrer de 20h a 23h. 
Lloc: Carrer de la Junta de Comerç    
Sopar veïnal de carmanyola amb  
Organitzen: Xarxa Veïnal del Raval. Inscripció prèvia (fins el  9 de juliol per fer-ho a les botigues 
de Sonja i Felix al número 17 del carrer Junta de Comerç) 
 

•  “Rap solidari amb Revolusonats” 

Lloc: Festa Major Raval 20 
Concert de rap. Es presentarà nou disc amb col·laboracions. 
Organitzen: Associació Darna i Muhammad El Asri  
 
 

• AMEBA STREAM RAVAL FEST 

Lloc: Festa Major Raval 20  
Consultar programació https://ameba.cat 
Organitzen: Associació juvenil AMEBA. Inscripció prèvia a info@ameba.cat    
 
 
12 de Juliol  

 
• Dinar de carmanyola  

Hora: 13.00 a 16.30 h 
Lloc: PL. GARDUNYA  
Dinar veïnal de carmanyola amb inscripció prèvia.  
Organitzen: Veïns i veïnes plaça Gardunya. Inscripció prèvia a veinsgardunya@gmail.com 
 

• Mostra cançó Catalana a dos veus i guitarra  

Hora: 18.00 h 
Lloc: Local social de l’entitat.  
Actuació de grup Mar Brava amb cançó de concert. 
Organitzen: AIPCC. Inscripcions prèvies fins completar aforament  al telèfon 934424668.  

https://www.youtube.com/channel/UCVtQcpWFDsT-ZNDYsTZDRtg
https://www.youtube.com/channel/UCVtQcpWFDsT-ZNDYsTZDRtg
https://www.youtube.com/channel/UCVtQcpWFDsT-ZNDYsTZDRtg
https://www.youtube.com/channel/UCVtQcpWFDsT-ZNDYsTZDRtg
https://ameba.cat/
mailto:veinsgardunya@gmail.com
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• AMEBA STREAM RAVAL FEST 

Lloc: 33/45.   
Consultar programació https://ameba.cat 
Organitzen: Associació juvenil AMEBA. Inscripció prèvia a info@ameba.cat   

 
 

• ANIVERSARI FLEA MARKET 2020  

Hora: 10.00 a 19.00 h 
Lloc: Plaça Blanquerna  
Mercat Flea: 12 juliol.  
Organitzen: Associació Mercat de Segona Mà (Flea Market Barcelona)  
 
 
EXPOSICIÓ 
 
Del 10 al 12 de juliol  
 

• IMAGINERIA FESTIVA DEL RAVAL  
Lloc: Palau de la Virreina   
Exposició de figures d’imatgeria festiva del barri: bouets i vaqueta del Raval; gegants del Raval, 
altres figures del Raval. Activitat amb inscripció prèvia. 
Organitzen: Amics dels gegants Ramon i Lola i AIPCC I La Taula del Raval. Registre d’assistència 
a l’entrada. 
 
Del 9 al 12 de juliol 

 
• ANIVERSARI FLEA MARKET 2020: “10 anys del Flea al Raval”  

Hora: Diversos horaris. 
Lloc: Klink studios 
Exposició fotogràfica del Flea.  
Organitzen: Associació Mercat de Segona Mà (Flea Market Barcelona)  
 
 
 
ITINERARIS 
 
CCCB 
 
"African Meninas: sobre lideratge, resistència i dret a la defensa"   
Taller animat i dirigit per Rachel Gato.  
Quants referents de dones africanes i afro-descendents coneixem? Quants podem recordar de 
la nostra infantesa? El llibre African-meninas recull 30 biografies de lidereses polítiques, 
socials, científiques, esportistes i filòsofes de figures llegendàries i contemporànies de la vasta i 
diversa geografia africana. El taller es planteja com un espai de reflexió on, a través de lectures 
dramatitzades, coneixerem fragments de la vida d’algunes d’elles i conversarem sobre 
lideratge, migració o resistència. 
  
Dia: 11 de juliol / Cal inscripció prèvia aquí. Places limitades  

https://ameba.cat/
mailto:info@ameba.cat
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rp2LDdK6uU-vFamLvOCyL0p-nZayJxRMj_yDqqIYBgZUNTRQRU5LSTRRSkVQR1ZLOU84UzNKSDc4WC4u
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Hora: 18.00h / Durada: 45 min. / A partir de 7 anys.   
Espai: Pati de les Dones del CCCB (Montalegre, 5).  
Per tal de poder acomodar el públic respectant els protocols de distanciament entre grups de 
convivència i començar puntuals, us agraïm que arribeu 15 min. abans.  
Org: CCCB i Fundació Tot Raval  
__________________  
 
 
  
MONESTIR DE SANT PAU DEL CAMP 
 
Visita guiada a l’antic Monestir de Sant Pau del Camp  
Ruta per descobrir i conèixer en profunditat la història d’aquesta petita joia del romànic de 
Barcelona. Per què Sant Pau del Camp es diu així si està al centre de la ciutat? Per quin motiu 
es van instal·lar aquí els monjos benedictins? Quines particularitats té aquest edifici? Vine a 
conèixer el temple i les dependències monacals.  
  
Dia: 12 de juliol / Cal inscripció prèvia aquí. Places limitades.  
Hora:12,45h. Durada: 1h  
Lloc de trobada: Parròquia de Sant Pau del Camp (C/ Sant Pau, 99).  
Org: Parròquia de Sant Pau del Camp i Fundació Tot Raval 
_______ 
  
MACBA 
 
Ja pots tornar al MACBA!   
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona us dóna la benvinguda de nou. Amb la intensitat de 
sempre i amb la màxima atenció pel benestar i la seguretat dels visitants, ofereix entrades per 
visitar les seves exposicions a veïns i veïnes del barri.    
Cal demanar les invitacions prèviament  aquí. Heu d'introduir el codi RAVAL i us donarà una 
entrada gratuïta.  Places limitades.   
Les visites es poden fer entre els dies 9 i 12 de juliol. 
Org: MACBA i Fundació Tot Raval   
____________  
 
MUSEU MARÍTIM 
 
Vine a visitar el Museu Marítim! 
El Museu Marítim de Barcelona torna a obrir les seves portes i amb motiu de la Festa Major del 
Raval 2020, et convida gratuïtament a visitar les seves exposicions els dies 10, 11 i 12 de juliol. 
Si ets veí o veïna del barri, apropa't a les taquilles i demana la teva entrada de forma gratuïta. 
Org: MMB i Fundació Tot Raval 
____________ 
  
Visionat online del documental "Las Pieceras: treball extra-domèstic S.A."  
Lloc per visionar-lo: http://www.territorisoblidats.org/actions/las-pieceras-documental/  
Aquest documental posa el focus als treballs remunerats que desenvolupaven les dones, i en 
concret en el treball a domicili i les seves condicions. Un treball principalment manual, realitzat 
per dones que havien après oficis i es guanyaven la vida treballant a casa seva com a 
modistes, costureres, corbateres, guanteres, muntadores, mecanògrafes, polidores, afiladores i 
empaquetadores, entre d’altres.  
  
Els testimonis recollits a partir d'entrevistes ens permetran conèixer no només els oficis, sinó 
també fer un recorregut per la vida laboral d'aquest grup de dones i de les seves condicions 
laborals. Unes condicions que avui en dia tenen conseqüències sobre les seves pensions de 
jubilació, a causa de la manca de reconeixement social del treball a domicili.   
Org: Territoris Oblidats. Col: Fundació Tot Raval 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rp2LDdK6uU-vFamLvOCyL0p-nZayJxRMj_yDqqIYBgZUNE5MWVdOSDhLS0lXUFgwNUI1SzBJMjZVUC4u
https://entrades.macba.cat/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=MUSEU&property=MUSEU&lang=1#close
http://www.territorisoblidats.org/actions/las-pieceras-documental/

