


Festival de Cultura Raval(s)
Fet per la gent del barri 
Del 8 a l’11 de novembre de 2018

La 16a edició del Festival Raval(s) gira al voltant del racisme que diàriament pateixen moltes 
persones, amb l'afany de combatre’l a través del diàleg i el coneixement mutu, utilitzant la 
cultura com a eix comú per tal de construir un barri més compromès amb la lluita antiracista. 

Per sumar-nos a aquestes reivindicacions, comptem amb la implicació de col·lectius que des de 
fa temps lluiten per la igualtat de drets, com ara La Escuelita Antirracista (iniciativa del 
Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes i el Espacio del Inmigrante), entre d’altres. Per tal 
de compartir amb la resta de participants del Festival les seves experiències personals respecte 
el racisme, La Escuelita Antirracista ha impartit un taller amb l’objectiu de mostrar-nos com el 
racisme pot estar implícit en actes aparentment innocents i quotidians, i al mateix temps, 
ajudar-nos a construir un festival amb una mirada lliure de prejudicis, conscient i activa. 

Enguany també volem dedicar un sentit homenatge a Maria Casas Mira, veïna del barri i cara 
visible de totes les dones actives i lluitadores del Raval, que fa poc ens ha deixat.

//

La 16a edición del Festival Raval(s) gira alrededor del racismo que diariamente sufren muchas 
personas, con el afán de combatirlo a través del diálogo y el conocimiento mutuo, utilizando la 
cultura como eje común que nos permita construir un barrio más comprometido con la lucha 
antirracista. 

Para sumarnos a estas reivindicaciones, contamos con la implicación de colectivos que hace 
tiempo que luchan por la igualdad de derechos, como por ejemplo La Escuelita Antirracista 
(iniciativa del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y el Espacio del Inmigrante), entre 
otros. Para compartir con el resto de participantes del Festival sus experiencias personales 
respecto al racismo, La Escuelita Antirracista ha impartido un taller con el objetivo de mostrar-
nos cómo el racismo puede estar implícito en actos aparentemente inocentes y cotidianos, y al 
mismo tiempo, ayudarnos a construir un festival con una mirada libre de prejuicios, consciente 
y activa. 

Este año también queremos dedicar un sentido homenaje a María Casas Mira, vecina del barrio 
y cara visible de todas las mujeres activas y luchadoras del Raval, que hace poco nos ha dejado.



DIMECRES 31/10
Activitat pre-festival // Actividad pre-festival
Cine-fòrum: ‘El peso de la manta"
19,30h / Ateneu del Raval (c. Reina Amàlia, 3)

A través d’aquest retrat del col·lectiu dels manters de Barcelona descobrirem com s’organitzen i creen 
un sindicat per defensar els seus drets, un fet sense precedents a Europa. Aquesta crònica, realitzada 
per 12 estudiants de diferents procedències i Otoxo Productions, ens servirà per debatre sobre les 
diferents pràctiques racistes, en companyia de representants d’aquest col·lectiu i a través de la 
mostra de campanyes com “Pareu de Parar-me” i “Això és Racisme”. Abans del documental 
projectarem el lúcid curtmetratge “El Examen”, de María Romero García.
//
A través de este retrato del colectivo de los manteros de Barcelona descubriremos cómo se organizan 
y crean un sindicato para defender sus derechos, un hecho sin precedentes en Europa. Esta crónica, 
realizada por 12 estudiantes de diferentes procedencias y Otoxo Productions, nos servirá para debatir 
sobre las diferentes prácticas racistas, en compañía de representantes de este colectivo y a través de 
la muestra de campañas como “Parad de Pararme” y “Esto es Racismo”. Antes del documental 
proyectaremos el lúcido cortometraje “El Examen”, de María Romero García.

Org: Ateneu del Raval, Colectivo Top Manta i SOS Racisme. 

                  Als Jardins de Rubió i Lluch
Jornada col·lectiva “Els sabers del Raval” // Jornada colectiva “Los saberes del Raval” 
A partir de les 10,00h / Diverses entitats ubicades en aquest jardí 
(entrant pel c. Hospital, 56 i c. del Carme, 47)

Conjuntament amb diverses entitats i col·lectius recuperarem la memòria popular, històrica i sensorial 
del nostre barri. Redescobrirem el nostre llegat a través de l’intercanvi de receptes, infusions i 
medicines alternatives del Raval, de la història d’edificis emblemàtics com el de l’antic Hospital de la 
Santa Creu i de diverses activitats que ens conviden a pensar en clau de barri i col·lectivitat. 
Tot, combinat amb activitats artístiques, lúdiques i participatives.
//
Conjuntamente con varias entidades y colectivos recuperaremos la memoria popular, histórica y senso-
rial de nuestro barrio. Redescubriremos nuestro legado a través del intercambio de recetas, infusiones y 
medicinas alternativas del Raval, de la historia de edificios emblemáticos como el del antiguo Hospital 
de la Santa Creu y de varias actividades que nos invitan a pensar en clave de barrio y colectividad. 
Todo, combinado con actividades artísticas, lúdicas y participativas.

Activitats

De 10,00 a 12,00h:
- ‘Territoris que curen’: intercanvi de sabers populars, tasteig d’infusions naturals i casolanes.

- ‘Curem-nos contra el racisme’: taller-construcció d’un arbre dels desitjos, amb frases que 
representen la forma en què les dones combaten el racisme.

- ‘Canvi climàtic, migracions i racisme ambiental’: taller reflexiu sobre racisme ambiental i 
reciclatge a partir de documents, imatges i objectes. 
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Jornada reinvidicativa: “Capturem el Raval!” // Jornada reivindicativa: “¡Capturemos 
el Raval!” 
16,00 a 19,00h / Espai Kn60Lab (Rambla del Raval)
A través de la nostra mirada construïm el nostre barri. Diversos col·lectius ens proposen el repte 
d’eixamplar la nostra perspectiva a través de retrats del Raval. Una jornada que combinarà música 
combativa i teatre social.
//
A través de nuestra mirada construímos nuestro barrio. Varios colectivos nos proponen el reto de 
ensanchar nuestra perspectiva a través de retratos del Raval. Una jornada que combinará música 
combativa y teatro social.

Activitats:
16,00h Captura del Raval a través de fotografíes. 

17,00h Tasteig teatre-Fòrum: narcopisos, gentrificació i estigmatització al Raval.

18,00h Jam Session a càrrec de La Llama

Org: Laberint Cultura SCCL, Ravalnet, La Llama, Cooperativa Colectic SCCL, Itinerant Photography, LaFundició, Forn 
de teatre Pa’tothom i Kn60Lab.

“Lluita i resistència de la comunitat gitana envers l'anti-gitanisme. Arrels històri-
ques i reptes de futur” // “Lucha y resistencia de la comunidad gitana frente al 
anti-gitanismo. Raíces históricas y retos de futuro”
18,30h /Casal de Barri Folch i Torres (c. Reina Amàlia, 31)
Integrants de la comunitat gitana ens oferiran els seus testimonis i interpretacions per explicar les 
arrels del racisme històric i l’exclusió sòcio-econòmica que han sofert a Catalunya. 
Com a cloenda, un “tasteig” musical a càrrec del músic i activista gitano Sam Mosketón.
//

De 10,00 a 19,00h ‘El Raval en 3D’: vine i participa en la construcció col·lectiva d’una maqueta en 
3D del territori. Activitat oberta fins el dv 9/11.

De 12,00 a 14,00h ‘Mirades altres sobre la memòria del Raval’: programa de ràdio al carrer on les 
veïnes i els veïns del Raval conversen sobre els seus records del barri a partir d’un arxiu divers per 
activar les memòries vives de la ciutat.

16,30h ‘Marionetarium culinarium: la recepta d'Amaal’. Una performance intimista al voltant de 
la quotidianitat i la gastronomia. Última etapa del projecte ‘Interculturalitat a la Carta’ (amb el suport 
de l'Ajuntament de Barcelona).

17,00h ‘Biblioteca humana’: persones migrades ens expliquen les seves vivències en relació al 
racisme. 

18,00h Presentació del llibre “Ser mujer negra en España” de Desirée Bela-Lobedde, activista 
antiracista. A la Biblioteca Sant Pau - Santa Creu.

De 20,00 a 22,00h Jam session a càrrec del Trío Gremi i oberta a músics del barri.

Org: Territoris Oblidats, Fundació Surt, Impulsem SCCL, La Llibretària, Makers Raval Fab, Cooperativa Colectic SCCL, 
INCA Catalunya, Fundació Indera, Àmbit Prevenció, ECOP, Ass. Inter-Acció, Ass. Caratbusí, Fundació Bayt-al-Thaqafa, 
LaFundició-Xarxa de Comunitats de Memòria/Cultura Viva, Biblioteca Sant Pau - Santa Creu,  Ass. Pro Teatre Talia 
Olympia / Col: Ass. Diàlegs de Dona, Casal dels infants del Raval, Mediateca del Raval i Espacio del Immigrante.



Concert Coral de les escoles al Marítim //Concierto Coral de las escuelas en el 
Marítim  
11,00h / Museu Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n) 
Grups corals de diferents centres educatius del barri i alguns convidats, ens ofereixen les seves 
interpretacions en aquest emblemàtic equipament de la ciutat.  
//
Grupos corales de diferentes centros educativos del barrio y algunos invitados, nos ofrecen sus 
interpretaciones en este emblemático equipamiento de la ciudad.
Org: L’Escola de Músics i JPC i Museu Marítim de Barcelona / Col: Escoles Drassanes, Milà i Fontanals, Labouré, 
Vedruna, Rubén Darío, Parc de la Ciutadella, Mediterrània, Alexandre Galí, Cervantes, Baixeras, INS Pau Claris.

“MUSTAFÀ és al replà!” Teatre Fòrum
18,30h / Espai: INS Miquel Tarradell 
En una comunitat de veïns sorgeix un problema que afecta a la convivència i que permet aflorar els 
prejudicis.
//
En una comunidad de vecinos surge un problema que afecta a la convivencia y que permite aflorar 
los prejuicios.
Org: Forn de teatre Pa'tothom i SOS Racisme. Amb el suport de Xarxa Antirumors de Barcelona.

       A la Plaça dels Àngels:
            
Punt d’Informació i de sensibilització del festival amb campanyes diverses // Punto de Información 
y sensibilización del festival con campañas diversas. 
Org: Fundació Tot Raval / Col: SOS Racisme i Xarxa BCN Antirumors.

Stand de sensibilització sobre violències masclistes a l'espai públic // Stand de sensibilización sobre 
violencias machistas en el espacio público.
Org: Creación Positiva. 
De 18,00 a 22,00h

Performance “In Itínere”:
De 18,00 a 20,00h
El capità d’un quadricicle convidarà a una sola persona a un recorregut acústic i performatiu. Una 
migració amb el cos i la imaginació. Performance de participació individual per adults amb 
auriculars. Passis de 7 minuts.
//
El capitán de un cuadriciclo invitará a una sola persona a un recorrido acústico y performativo. Una 
migración con el cuerpo y la imaginación. Performance de participación individual para adultos con 
auriculares. Pases de 7 minutos.
Org: INCA Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Integrantes de la comunidad gitana nos ofrecerán sus testimonios e interpretaciones para explicar las 
raíces del racismo histórico y la exclusión socioeconómica que han sufrido en Catalunya. Como cierre, 
una actuación musical a cargo del músico y activista gitano Sam Mosketón.

Org: Ass. Carabutsí, Ass. Inter-Acció, Casal de barri Folch i Torres i CSIC. Amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de l’Obra Social ‘la Caixa’.
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  Concert ‘Sons del Raval’// Concierto ‘Sonidos del Raval’
18,00 a 23,30h

El Raval sempre ha estat un territori creatiu, amb una trajectòria musical important i reconeguda a 
tot arreu. Les joves promeses i les escoles de música del barri ens mostren tot el seu potencial
creatiu. 
//
El Raval siempre ha sido un territorio creativo, con una trayectoria musical importante y reconocida 
en todas partes. Las jóvenes promesas y las escuelas de música del barrio nos muestran todo su 
potencial creativo.

Actuacions: 
17,45h Joves Xamfrà
19,15h Filhos de Norris 
20,30h Combos de l’Escola de Músics i JPC
22,00h Alumnes de cant de L'AULA de Música Moderna i Jazz del Conservatori Liceu.

El carrer Lancaster està de festa! // ¡La calle Lancaster está de fiesta! 
18,00 a 22,00h / c. Lancaster (Placeta d’Anna Murià) 
Activitats:

18,00 a 23,00h Taller de henna 
18,00h Taller de dibuix per a nens
18,30h Actuació del Grup Frik Tango amb Miguel Ale
19,45h Projecció de “El Harrak”
20,00h Actuació de Tami (música llatina) i Didier rap
20,30h Sopar ‘de traje’. Veins i veïnes comparteixen el seu sopar
21,00h Actuacions de diversos grups del barri.
Org: Ass. de Dones Marroquines a Catalunya

Concert de les corals del barri // Concierto de las corales del barrio 
12,00h / Teatre Romea (c. Hospital, 51)

Concert dedicat a Maria Casas Mira, veïna que va dedicar part de la seva vida a la recuperació de la 
memòria històrica del Raval.
// 
Concierto dedicado a María Casas Mira, vecina que dedicó parte de su vida a la recuperación de la 
memoria histórica del Raval.

Actuacions:
- Sons de veu i Smiling. Coral de nens de L’Escola de Músics i JPC
- Coro Infantil Kudyapi
- Coral infantil de Xamfrà
- Gospel Raval
- JPC Musicals’ Choir. Coral de Joves de L’Escola de Músics i JPC
- Cor Turull
- Coral Les Flors de Maig
- Grup Cantaires Mon Raval
- Grup del taller de Música, Cos i Ment del CMGG Josep Tarradellas i Josep Trueta

DISSABTE 10/11



Al voltant de la Dansa // Alrededor de la danza
17,00h a 20,00h/ Pl. de la Gardunya

Actuacions

17,00h Roda de capoeira. Ass. Capoeira Palmares Bcn
18,00h Bollywood infantil. Ass. Intercultural Diàlegs de Dona
18,20h Grup de ball Casal de Gent Gran Josep Tarradellas
18,45h Ballet Tinkuna del Centro Boliviano Catalán
19,15h Flamenc Divers de Casa Candela
19,45h Dansa Tradicional de Bangladesh. Ass. de Dones de Bangladesh
20,15h Bollywood Club Masala

“Diwali: la festa de la llum” // “Diwali: la fiesta de la luz”
De 18,00 a 20,00h /  Pl. de la Gardunya
Un grup de dones integrants de la cultura hindú i un grup de gent gran del barri, generen un espai de 
diàleg i coneixença per intercanviar vivències i experiències vitals, amb motiu de la celebració de 
l’Any Nou Hindú, conegut com el Diwali.
//
Un grupo de mujeres integrantes de la cultura hindú y un grupo de gente mayor del barrio, generan 
un espacio de diálogo y conocimiento para intercambiar vivencias y experiencias vitales, con motivo 
de la celebración del Año Nuevo Hindú, conocido como el Diwali.

Org: Ass. Intercultural Diàlegs de Dona / Col: Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas.
                       
                          A la Plaça dels Àngels:
Punt d’Informació i sensibilització del festival amb campanyes diverses // Punto de 
Información y de sensibilización del festival con campañas diversas. 
Org: Fundació Tot Raval / Col: SOS Racisme i Xarxa BCN Antirumors

Stand de sensibilització sobre violències masclistes a l'espai públic // Stand de 
sensibilización sobre violencias machistas en el espacio público
Org: Creación Positiva. 
De 18,00 a 22,00h
                                                       Actuacions
17,00h  Raval’s Band, de l'Escola de Músics i JPC
19,00h  Xandele & Banda
20,30h  Kor Raval Evolution
22,15h  Forró DuCaña, salsa brasilera 

“V Festa de la Sopa d'aquí i d'allà” // “V Fiesta de la Sopa de aquí y de allá”
De 20,30 a 22,00h 
Aquest any trenquem estereotips sobre el racisme i la xenofòbia. Veniu a provar sopes d'aquí i d'allà i 
poseu el vostre ingredient per la recepta antiracista. Cuinem entre totes solucions antiracistes. 
//
Este año os proponemos romper estereotipos sobre el racismo y la xenofobia. Venid a probar sopas 
de aquí y de allá y poned vuestro ingrediente para la receta antirracista. Cocinemos entre todas 
soluciones antirracistas.
Org: Servei Civil Internacional de Catalunya / Col: diferents col·lectius i associacions del barri.



L’essència de la natura al Palau Güell // La esencia de la naturaleza en el Palau Güell
Persones d'origens diversos participen en una visita guiada a un espai arquitectònic únic al barri. 
Activitat dirigida especialment a les usuàries de l’entitat Ass. Intercultural Diàlegs de Dona.
//
Persones de orígenes diversos participan en una visita guiada a un espacio arquitectónico único en el 
barrio. Actividad dirigida especialmente a las usuarias de la entidad Ass. Intercultural Diàlegs de Dona.

Org: Palau Güell i Ass. Intercultural Diàlegs de Dona

Gran Teatre del Liceu / La Rambla, 59
Dv 09 a las 10,00h 

Visita comentada a la Sala, el Saló de Miralls i el Foyer d’aquest emblemàtic equipament. 
//
Visita comentada a la Sala, el Saló de Miralls i al Foyer de este emblemático equipamiento. 

CCCB / c. de Montalegre, 5 
Dss 10/11 a les 11,30h (en castellà) i Dg 11/11 a les 11,30h (en català)

Visites comentades a l’exposició “Stanley Kubrick” // Visitas comentadas a la exposición “Stanley 
Kubrick”

L’exposició presenta l’obra completa del director Stanley Kubrick (1928-1999) a través de projeccions 
a gran pantalla que donen vida a escenes significatives de les seves pel·lícules. 
//

Visites als grans equipaments culturaks // Visitas a los grandes equipamientos culturales
Activitats amb reserva prèvia a www.totraval.org o trucant al 934426868. Places Limitades.  
//
Actividades con reserva previa a www.totraval.org o llamando al 934426868. Plazas limitadas.
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Cercavila Popular // Pasacalles popular 
11,00h / Pl. Joan Amades

Passeja amb els gegants, gegantons, capgrossos i bestiari. Tot, amenitzat per bandes, batukades i 
gralles del barri.
//
Pasea con los gigantes, gegantons, capgrossos y bestiario. Todo, amenizado por bandas, batukadas y 
grallas del barrio.
Recorregut // Recorrido: Pl. Joan Amades, c. dels Àngels, c. Montalegre, c. Amat, Pl. Castella, c. Tallers, 
c. Ramalleres, c. Elisabets, Pl. dels Àngels.

Org: Bouets i la Vaqueta del Raval; Bastoners del Raval, Capgrossos del Raval; Batucada de L’Escola de Músics i JPC; 
Capoeira Palmares de Bcn; Coordinadora de Corals del Raval; Societat Coral Rosa d’Abril; Societat Coral Recreativa 
Els Amics / Col: AIPCC, A.C.V. Carrer Cera i La Taula del Raval.

“Raíces de Paz” 
13,00h / Pl. del Àngels
Cançó amb percussió i veu a càrrec dels participants del taller dirigit per Roger Martínez. 
Org: Plataforma Cultural Tribalian / Col: Escola de Músics i JPC i INS Miquel Tarradell.



Activitats amb reserva prèvia a www.totraval.org o trucant al 934426868. Places Limitades.  
//
Actividades con reserva previa a www.totraval.org o llamando al 934426868. Plazas limitadas.

Fotografies del cartell: Ass. Fotografía Minutera Barcelona

La exposición presenta la obra completa del director Stanley Kubrick (1928-1999) a través de 
proyecciones a gran pantalla que dan vida a escenas significativas de sus películas.

MACBA / Plaça dels Àngels, 1 
Dss 10/11 a les 18,00h

Visita comentada a l’exposició “Al descobert o d'amagat”, en el marc del programa “Parlem de…”, 
amb la participació de Hiuwai Chu, conservadora d’exposicions del museu.
//
Visita comentada a la exposición “Al descobert o d'amagat”, en el marco del programa “Parlem 
de…”, con la participación de Hiuwai Chu, conservadora de exposiciones del museo.

“Relats de l'Arnau” // “Relatos del Arnau”
Dia i hora: 9/11 a les 17,00h  Durada: 2,5h / Lloc de trobada: Plaça del Pedró

Dins del marc del projecte ‘Relats de l'Arnau, xarxa de memòries d'un teatre de barraca’, proposem 
un itinerari coproduït de forma conjunta amb el veïnat i entitats del barri al voltant de la història del 
Teatre Arnau, el Paral·lel i la seva relació amb el barri del Raval.
//
En el marco del proyecto ‘Relats de l'Arnau, xarxa de memòries d'un teatre de barraca’, proponemos 
un itinerario co-producido de forma conjunta con el vecindario y entidades del barrio alrededor de la 
historia del Teatro Arnau, el Paralelo y su relación con el barrio del Raval.

Org: Laberint Cultura 

“Del camp a la fàbrica: migracions, pobresa i resistències al Raval industrial” // 
“Del campo a la fábrica: migraciones, pobreza y resistencias en el Raval industrial”
Data i hora: 9/11 a les 18,00h / Lloc de trobada: Jardins de Rubió i Lluch (entrant c. Carme, 47)
En aquest itinerari, abordarem l'èxode rural català durant el segle XIX. Explorarem les difícils condi-
cions de vida que van patir les persones que arribaven per treballar a les antigues fàbriques de 
Barcelona, especialment les dones migrades.
//
En este itinerario, abordaremos el éxodo rural catalán durante el siglo XIX. Exploraremos las difíciles 
condiciones de vida que sufrieron las personas que llegaban para trabajar en las antiguas fábricas de 
Barcelona, especialmente las mujeres migrantes.

Org: Androna Cultura

Enguany comptem amb el suport de les dinamitzadores comunitàries del Projecte de 
Veïnatge i Proximitat del Raval, que fomentaran la participació de veïns i veïnes al 

festival.

Totes les activitats del festival són gratuïtes

Itineraris // Itinerarios



Concert de les corals del barri // Concierto de las corales del barrio 
12,00h / Teatre Romea (c. Hospital, 51)

Concert dedicat a Maria Casas Mira, veïna que va dedicar part de la seva vida a la recuperació de la 
memòria històrica del Raval.
// 
Concierto dedicado a María Casas Mira, vecina que dedicó parte de su vida a la recuperación de la 
memoria histórica del Raval.

Actuacions:
- Sons de veu i Smiling. Coral de nens de L’Escola de Músics i JPC
- Coro Infantil Kudyapi
- Coral infantil de Xamfrà
- Gospel Raval
- JPC Musicals’ Choir. Coral de Joves de L’Escola de Músics i JPC
- Cor Turull
- Coral Les Flors de Maig
- Grup Cantaires Mon Raval
- Grup del taller de Música, Cos i Ment del CMGG Josep Tarradellas i Josep Trueta

Aquest festival està coorganitzat per entitats, col·lectius, associacions, institucions, veïns i 
veïnes del Raval.

Coorganitzen:
AIPCC, Androna Cultura, Ass. Carabutsí, Ass. de Dones de Bangladesh, Ass. de Dones Marroquines a 
Catalunya, Ass. Intercultural Diàlegs de Dona, Ass. Inter-Acció,  Ass. Pro Teatre Talia Olympia. Ateneu 
del Raval, AVC Carrer Cera i Taula del Raval, Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, Ass. Capoeira Parmares 
Bcn, Casal de barri Folch i Torres, Casal dels infants del Raval ASB, Casal Municipal de Gent Gran Josep 
Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta, Centro Boliviano Catalán, Cooperativa Colectic 
SCCL, Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC, Conservatori del Liceu,  Cor Turull, Coral 
Les Flors de Maig, Estudiants Catalans d’Origen Pakistanès - ECOP, Equip de dinamització comunitària 
del Raval, Escuela  Bollywood Club Masala, Espacio del Inmigrante, Filhos de Norris, Forn de teatre 
Pa’tothom, Fundació Àmbit Prevenció, Fundació Indera, Fundació Surt, Gospel Raval, Grup Cantaires 
Mon Raval, Grup del taller de Música, Cos i Ment del CMGG Josep Tarradellas i Josep Trueta, Impulsem 
SCCL, INCA Catalunya, Itinerant Photography, Kor Raval Evolution, L’Escola de Músics i JPC, 
LaFundició-Xarxa de Comunitats de Memòria/Cultura Viva, La Llama, La Llibretària, Laberint Cultura 
SCCL, Makers Raval Fab, Mediateca del Raval, Museu Marítim de Barcelona, Palau Güell, Ravalnet, 
Servei Civil Internacional de Catalunya, SOS Racisme, Territoris oblidats, Xamfrà, Centre de Música i 
Escena,  Xarxa Antirumos BCN.

Col·laboren:
Ballet Tinkuna, Bastoners del Raval, Bouets i la Vaqueta del Raval, Capgrossos del Raval, Casa Candela, 
Creación Positiva, Ultramarinos Barcelona, CCCB, Voluntaris 2000, Colectivo Top Manta, Coordinadora 
de Corals del Raval, Societat Coral Rosa d’Abril, Periódico El Raval, Projecte Itaka, Banc de Recursos de 
Ciutat Vella, Societat Coral Recreativa Els Amics, Coral infantil de Xamfrà, Escoles Drassanes, Milà i 
Fontanals, Labouré, Vedruna, Rubén Darío, Parc de la Ciutadella, Mediterrània, Alexandre Galí, Cervan-
tes i Baixeras, INS Pau Claris, Forró DuCaña, Gran Teatre del Liceu, INS Miquel Tarradell, Kn60Lab, 
Laboqueria Taller d’arquitectura SCCL, Xandele & Banda, MACBA, El Periódico de Catalunya, Musical's 
Choir, Raval’s Band, El Mirador dels Immigrants, Refugeless Project, Serveis Mancomunats 
de Neteja del Raval, Sons de veu i Smiling, veïns i veïnes del Raval.

Amb el suport de:Coordina:


