


Contacontes “Dos homes molt generosos” :  adaptació d’un

Taller  de reciclatge Crea el  teu propi  Drac,  fàcil  i  ràpid!
Representació de la l legenda de Sant Jordi :  f ragment interpretat
per alumnes de les Aules d’Acoll ida
Què puc llegir  aquest dies? :  voluntàr ies de l ’equip de Diàlegs
recomanen l l ibres tot  l legint  un pet i t  paràgraf .

    conte popular àrab sobre l ’amistat  i  la  generositat .

Mentre esperem tornar a omplir  els carrers del  barr i  amb
sorolls ,  r iures i  abraçades,  algunes de les organitzacions
part ic ipants a la Diada de Sant Jordi  al  Raval  2020,  ens
ofereixen algunes act iv i tats per gaudir  onl ine aquest di jous
23 d’abr i l .

"Contes molt animals"  
Una cabra molt  afamada,  una eruga molt  poruga i  una granota ben
estranyota.  Voleu sent ir  contes molt  animals? Doncs va,  la Gina
Clotet us espera a l 'altra banda de la pantal la amb la maleta ben
plena de contes!

"La Rosalía,  el  drac i  el  cavaller"  
Una versió l l iure de la històr ia de Sant Jordi  expl icada amb ombres.

El Gecko con Botas / 16,00h (disponible durant 24h)  / Via You Tube
del Gecko con botas

Vols moure una mica el  cos? et  convidem a fer una classe onl ine
de capoeira per a nens i  nenes!

Ass.  Intercultural  Diàlegs de Dona / Via You Tube de la Fundació
Tot Raval

Lectura de "El  púding o Per molts anys.  Fer-ne vint-i-cinc és
important" ,  d' Irene Solà.
Text escr i t  per la I rene Solà per la publ icació "Vint- i-cinc anys de
La Capella" ,  editat  per Anna Pahissa.

Biblioteca Sant Pau-Santa Creu / 11 ,00h / Via Instagram:
@umpalumpa75

PROGRAMA ONLINE

En streaming:

Ass.  Capoeira Palmares / de 17,30 a 18,30h / Via Zoom.us

Durant tota la jornada:

La Capella / 13,30h / Via Instagram: @la_pubil la_del_raval

Infantil

Adults

Familiar

Infantil

Familiar

“Cuentos de cuidados”
Lectura dinamitzada com una eina per ajudar a l 'abordatge de les
pèrdues i  el  dol  a través del  conte.  Act iv i tat  per a persones adultes.
Versió en català i  versió en castel là

Creación Posit iva  /Via Vimeo de l ’ent i tat Adultes

https://youtu.be/A43evziugcM
https://youtu.be/2MEgiakZT-4
https://youtu.be/WfYbSd1BGGM
https://youtu.be/6MTrqBjeCaU
https://youtu.be/6MTrqBjeCaU
https://www.youtube.com/channel/UCpv8GYrEsA0FJVRh9hRqnAg
https://www.instagram.com/umpalumpa75/?utm_source=ig_embed
https://www.totraval.org/ca/projectes/sant-jordi-al-raval/edicio-2020
https://us04web.zoom.us/j/72495940197?pwd=bmxrZU4xZjBVM1BoUTdpOU54b1cvZz09
https://www.instagram.com/la_pubilla_del_raval/?hl=es
https://vimeo.com/410406314/f8f395d8ca
https://vimeo.com/410406314/f8f395d8ca
https://vimeo.com/410375686/ddfc9813d9


“El  anciano y el  escorpión” 
Aquesta històr ia ,  que avis i  àvies,  besavis i  besàvies expl icaven
tradicionalment al  Marroc,  ens parla de la importància de mantenir
les nostres creences.

Ass.  de Dones Marroquines a Catalunya / Via You Tube de la
Fundació Tot Raval

"Claus reflexives per a l 'educació sexual"
Presentació de les guies elaborades des del  projecte "Sexual i tats"
l iderat per l 'ent i tat ,  part int  de la seva experiència a les aules i  a la
vida,  sobre educació sexual  feminista amb perspect iva de drets i  el
paradigma de diversitat .  Les guies son de l l iure accés amb la voluntat
de donar eines reflexives i  molt  operat ives per a professionals .

Sida Studi  / Via You Tube de l ’ent i tat

“Arreu del Món”
En recordator i  de la seva companya Maria Casas,  comparteixen
aquest tema, amb l letra d’Esther Magich i  música de Joan Magich.

Ass.  de Comerciants i  Veïns Carrer Cera  / Via You Tube de la
Fundació Tot Raval

El  MMB, en col · laboració amb el  Museu de Ciències Naturals de
Barcelona,  ens proposen una edició especial  del  joc de preguntes
#MuseumQuizaCasa ,  edició famil iar .  Amb preguntes entorn a
personatges,  històr ies,  escr iptors i  escr iptores vinculades a l l ibres
clàssics i  actuals de temàtica marít ima i  c ient í f ica.  Per part ic ipar-hi ,
entreu aquí .

Sant Jordi  al  Museu Marít im de Barcelona  / Via MuseumQuizaCasa

"Banderoles:  volem acoll ir"
Fes les teves pròpies banderoles amb missatges d'acoll ida per a
les persones en recerca de refugi .  Aquest tal ler  de manual i tats
s 'adreça pr incipalment a infants i  joves,  però hi  pot part ic ipar
tota la famíl ia .

Stop Mare Mortum  / Via You Tube

Com a una pet i ta mostra de la cultura popular catalana,
ens presenten un Balls de Bastons i  El  Bou i  La Vaqueta  del
Raval .

Ass.  Institut de Promoció de la Cultura Catalana / Via You Tube
de la Fundació Tot Raval

Aquesta agrupació musical  del  barr i  ens vol  animar amb la
seva versió de I  will  survive.

KorraVal Evolution / Via You Tube de la Fundació Tot Raval

Familiar

Familiar

Adultes

Familiar

Familiar

Familiar

Familiar

“Llegenda de Sant Jordi” :  conte clàssic de la l legenda de Sant
Jordi  v ista des de Catalunya.
“La Campaneta” :  la  històr ia del  conte contat conte. . .?
"Presentació del Drac Chillapo” :  el  drac més pet i t  del  món.

Òmnium Ciutat Vella / Via You Tube de la Fundació Tot Raval

Familiar

https://youtu.be/6y9fvKsYLrU
https://www.youtube.com/user/SIDASTUDI/videos
https://youtu.be/vamRyR9aGoY
https://museumquizacasa.org/?utm_source=MMB+RGPD_07_03-2019+%28Acceptat%29&utm_campaign=e7f150afd9-EMAIL_CAMPAIGN_16_4_2020_B194&utm_medium=email&utm_term=0_f7f88d2eb8-e7f150afd9-80598871
https://youtu.be/g1i__QoYEyI
https://youtu.be/he5GviNaWhU
https://youtu.be/qq-k0G_7TkA
https://youtu.be/KIAmGnBXjsE
https://youtu.be/c8QGcx5QWZg


Presentació del l l ibre “De Egipto a Sír ia.  El
principio de una revolución humana y sus antecedentes” de
Mamadou Ly amb Dario Renzi ,  a càrrec de Rocco Rossett i ,  autor de
l 'assaig introductor i .

Social ismo Libertario / Via You Tube de la Fundació Tot Raval

“Recomanant Justícia Global!”
Per aprof i tar  aquest dies que hem d'estar tancades a casa,  us
recomanem alguns l l ibres relacionats amb la just íc ia global  a
través d'un vídeo fet  per les voluntàr ies de l 'SCI !

Servei  Civil  Internacional  / Via Instagram: @sci_catalunya

“La Passió segons Sant Mateu”
Òpera Pr ima,  creació comunitàr ia del  Gran Teatre del  Liceu us
recomana la versió d'aquesta obra del  projecte Streetwise Opera,
en la qual  part ic ipen professionals de l 'òpera i  persones que no
s'hi  dediquen professionalment,  entre les quals es troben
persones sense l lar .

Gran Teatre del Liceu recomana / Via You Tube

“Celebra #SantJordiTIC”
Diferents act iv i tats per gaudir  de la Diada de Sant Jordi  i  les TIC.

Colectic / Via pàg web de l ’ent i tat

"Cuinant la memòria.  Receptes perquè no se'ns en vagi  l ’olla"
Presentació d'aquest receptar i  que neix amb l 'object iu de
ser una eina que faci l i t i  l 'autogest ió de l 'al imentació en el  dia a
dia de les persones amb deter iorament cognit iu i  promoure una
al imentació saludable.

Espai  Social  BCN-Raval -  de la Fundació Catalunya La Pedrera 
/ Via You Tube

Més informació a www.totraval.org

Organitza: Amb el suport de:

Llançament de l ’eina didàctica pel treball  intercultural  als
espais educatius.  
Conversa moderada per Mònica Moreno Dionís ,  professora tècnica
cicles formatius i  redactora de l ’e ina,  amb tres ex-alumnes de
diferents centres educat ius del  Raval .

Grup Interreligiós del Raval i  grup d’Educació Comunitària / Via
You Tube de la Fundació Tot Raval

Joves

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

“Donem la veu a les víctimes de tràfic d'éssers humans”
Campanya presentada com un reportatge de fotograf ies de
víct imes de tràf ic preses d'esquena,  amb els braços i  mans a l 'a i re .
Cada víct ima expl ica les seves històr ies amb les seves paraules.
Algunes imatges no són les reals a f i  i  efecte de preservar la
pr ivacitat  i  seguretat de les supervivents .

Fundació Apip-Acam / Via Instagram de @likeasnowflakeact ion

Adultes

https://youtu.be/AjSgdlnRJmM
https://www.instagram.com/sci_catalunya/
https://youtu.be/BqbritoQATk
http://colectic.coop/article/celebra-santjortic-2020-a-les-xarxes
https://youtu.be/4aZdNKRgKmU
https://youtu.be/DFdBs6Dsb_s
http://www.instagram.com/p/B3pBEP2oFrM/?utm_source=ig_web_copy_link

