
ItInerarIs
espectacles I arts escènIques

Cançó Catalana  11:00 h a 11:30 h
Repertori de cançons catalanes.
Org: A.V.C. Carrer Cera “ Llar de l’Avi” i Grup Món Raval

Dissabte 13

altres actIVItats

Grans equIpaments culturals - dIssabte 13

exposIcIons

Divendres 12

eSPA - Itaka  11:00 h a 20:00 h
Carpa dinamitzada pel grup de joves del projecte Itaka al 
Raval per fomentar hàbits saludables: Taula informativa 
d’Energy Control i activitat “Raval-expressa’t” (càmera 
de vídeo per recollir opinions sobre el barri i el festival 
de Raval(s)). Tallers i tastet de sucs i còctels saludables 
per a tots els públics i campionats simultanis de futbolí i 
ping-pong per a joves.
Org: Itaka al Raval
Espai: Rambla del Raval

Durant tot el matí algunes entitats i equipaments 
culturals del barri oferiran activitats adreçades 
als centres d’ensenyament del Raval. 

Obra de teatre - fòrum: “Suciedad de consumo”  
12:00 h a 12:45 h
En una societat altament consumista, en la que sols sa-
bem crear escombraries, realment necessitem tot allò 
que comprem o consumim? Problemàtica plantejada 
des d’un punt de vista divertit al mateix temps que real.                                          
Org: Àmbit Prevenció i Forn de teatre Pa’tothom
Espai: IES Miquel Tarradell (C/ Àngels, 1 bis)

Projecció de curtmetratges  17:00 h a 18:00 h
Presentació de tres curtmetratges realitzats per entitats 
del barri i mostra del libdup del Festival Raval(s) 2010, 
realitzat per diverses organitzacions del Grup de Treball 
de Raval(s).
Org: Xamfrà – Centre de Música i Escena, Centre Obert 
Joan Salvador Gavina, AVC Carrer Cera i Tot Raval
Espai: CC Drassanes (C/ Nou de la Rambla, 43)

Tràiler del llibre col·lectiu   18:00 h a 18:45 h
Presentació del tràiler del llibre col·lectiu “Les aventu-
res màgiques de la Jordina al Raval” realitzat pels nens i 
nenes dels diferents casals del Raval. S’inclourà el ma-
king off del procés de realització. 
Org: Xarxa de Lectura del Raval
Espai: Xamfrà – Centre de Música i Escena (C/ Tàpies, 9)

High School Bollywood   17:30 h a 18:30 h
Musical protagonitzat per alumnes d’ESO que narra la 
història d’una noia de l’Índia que aconsegueix una beca 
per estudiar a l’escola de Bollywood més prestigiosa de 
Londres.
Org: Escola Vedruna Àngels. Escrit i dirigit per Rose 
M. Blanco
Espai: Escenari Rambla del Raval

Taller-muntatge “Biografies en moviment” 21:00 h a 
22:30 h
Presentació de la performance el·laborada dins d’aquest 
taller de creació col·lectiva.
Org: Proveïment Cultural El Colmado
Espai: Sala d’Actes de l’Escola Massana (C/ Hospital, 56)

Presentació del còmic “15 años en la calle”  19:00 h a 
20:00 h
Presentació amb l’autor del còmic Miquel Fuster. L’autor 
ens explicarà el com i el perquè de posar-se a narrar la 
seva experiència al carrer en format de còmic. 
Org: Arrels Fundació i Biblioteca de Sant Pau – Santa Creu
Espai: Biblioteca de Sant Pau – Santa Creu (C/ Hos-
pital, 56)

“Un Tenorio de andar por casa”  19:00 h a 19:30 h
Un grup de dones del barri ens presenten la seva versió 
de l’obra del mestre Zorrilla que, aquest any, incorpo-
ra ritmes i músiques del barri, gràcies a la participació 
d’alguns dels joves del Raval.  
Org: AVC Carrer Cera i l’A. per a Joves TEB
Espai: La Riereta Teatre (c/Reina Amàlia, 3)

Concert de música moderna i Jazz del Conservatori 
del Liceu   20:30 h a 21:30 h
Grups de l’aula de música moderna i Jazz: Ensemble de 
percussió / Ensemble de veu de Jazz / Big Band.
Org: Conservatori del Liceu  
Espai: Escenari Rambla del Raval

Companyia de Circ de la Riereta: Loca Locura  
19:30 h a 20:00 h
Espectacle aeri i d’acrobàcies a càrrec dels alumnes. 
Org: La Riereta Teatre
Espai: La Riereta Teatre (c/Reina Amàlia, 3)

Club Lleuresport - CEM Can Ricart   19:00 h a 20:00 h
Activitat esportiva per a tots els públics.
Org: CEM Can Ricart i CEM Frontó Colom
Espai: Escenari Rambla del Raval

ActivitAts A lA PlAçA Folch i torres

Matí de tallers  11:00 h a 14:00 h
Activitats adreçades a nens, nenes i adults: espai lúdic 
amb jocs, realització d’un mural amb la participació del 
públic, performances i moltes coses més!
· Realització del Mural “El nostre barri”
· Taller d’Henna 
· La ludoteca
· La Caseta del Barri
· Ludoteca del món
· Animació de carrer “¡Ojo con los ogros!”
Org: Casal dels Infants per a l’acció social als barris i 
Taula de Mediació Folch i Torres i Punt Moc

Matí de tallers infantils  10:30 h a 14:00 h
A la Rambla del Raval, t’esperen molts tallers, activitats 
i jocs pensats especialment per a tu! Vine i participa amb 
nosaltres.
· Jocs dels sentits i jocs psicomotrius (de 3 a 12 anys)
Org: Projecte Infància del Raval
· Taller “FES-TA” UNA JOIA (tots els públics)
Org: Impulsem SCCL
· Taller “pulsera de la diversidad del Raval” (de 3 a 10 
anys)
Org: Centro Boliviano Catalán
· Taller cal·ligrafia en urdú
· Taller d’Henna
Org: Acesop
· Taller de construcció d’instruments musicals amb ma-
terial reciclats.
Org: Gotas de Sueños i Mundos de Música
· Taller de fangs de colors    
Org: Angela Colls, SL
· Roda de capoeira     
Org: Ass. Capoeira Canigó
· Espectacle d’animació infantil  
Org: Enclownadas

Obre els ulls  10:00 h a 20:00 h
Exposició-itinerari en el que es retraten les discrimina-
cions quotidianes que poden rebre persones en el seu 
dia a dia.
Org: SOS Racisme-Catalunya

Actuació de la Raval’s Band  14:00 h a 14:30 h
Formació musical amb 4 anys d’experiència integrada 
per músics amateurs que viuen, treballen o estudien al 
barri del Raval.
Org: L’Escola de Músics i JPC

Taller de clown i emocions  18:00 h
Treball a partir d’emocions contrastades amb la pallas-
sa Tirita, on es vol recuperar el llenguatge dels infants i 
dels pallassos.
Org: Xamfrà – Centre de Música i Escena
Espai: Xamfrà – Centre de Música i Escena (C/ Tàpies, 9)

Museu Marítim
Visita guiada a l’exposició Escoles d’altres móns
Exposició de 80 fotografies en blanc i negre del fotògraf 
Kim Manresa que mostren la realitat de l’educació a més 
de 30 països del món. 
Activitat reservada per centres escolars

“Club de Discòfils”
Enregistraments sonors de la Biblioteca de Catalunya.
Horaris: Dv 12  de 9:00h a 20:00h i dss de 9:00h a 14:00h
Org: Biblioteca de Catalunya 
Espai: Biblioteca de Catalunya (C/ de l’Hospital, 56)

Pintura i paraula
Mostra de pintures realitzades per un grup de gent gran 
amb lectures complementàries.
Horari: Dv de 10:00h a 20:00h i dss de 10:00h a 14:00h
Org: Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, CMGG Josep Ta-
rradellas i CMGG Josep Trueta
Espai: Biblioteca Sant Pau - Santa Creu (C/ Hospital, 56)

Exposició “Lo que nos hace feliz”
Exposició de fotografies que vol mostrar els diferents 
moments de felicitat quotidiana a les nostres vides.
Horaris: Dv 12 de 9:00h a 14:30h i de 16:00h a 22:00h / 
Dss 13 de 10:00h a 14.30 i de 16:00h a 22:00h
Org: Casa Eslava
Espai: CC Drassanes (C/ Nou de la Rambla, 43)

Ceràmica i Raval
Mapa artístic del Raval entorn a la ceràmica de diferents 
orígens.
Horaris: Dv 12 de 9:00h a 14:30h i de 16:00h a 22:00h / 
Dss 13 de 10:00h a 14.30 i de 16:00h a 22:00h
Org: CM Escola d’Art del Treball
Espai: CC Drassanes (C/ Nou de la Rambla, 43)

Concert de les corals del barri  12:30 h a 13:30 h
Diverses corals del barri presentaran un repertori molt 
divers de cançons populars i universals.
Org: L’Escola de Músics i JPC, Centro Filipino Tuluyan-
San Benito, Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarra-
dellas, Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta, Món 
Raval, Agrupació Coral Recreativa Les Flors de Maig i 
Corals Colonia Jordi Turull 
Espai: Convent de Sant Agustí (Pl. Sant Agustí, 2)

Fira de Comerç  10:00 h a 18:00 h
La Fira de Comerç del Raval és una iniciativa organitzada 
per l’Eix Comercial del Raval i la Fundació Tot Raval que 
té com a objectiu donar a conèixer la diversitat comercial 
del barri  en un ambient festiu. 
Org: EIX Comercial del Raval i Tot Raval
Espais: Jardins de Rubió i Lluch, Pl. Aureli Capmany, Pl. 
Joan Amades i C/ Riera Baixa.

Festival Lilliput  10:00 h a 18:00 h
Recorregut artístic a través de la Barcelona quiosquera: 
segona edició d’aquest festival on s’acollirà una sèrie 
d’exposicions i espectacles al voltant del joc entre l’íntim 
i el públic.
Horari: Dv 12 i dss 13. Per a horaris i més informació 
consultar el blog: http://festivallilliput2010.blogspot.com 
i www.livestream.com/worldwidekioskbarcelona.
Org: Festival Lilliput
Espai: Quioscs de: C/ Bonsuccés, 12, C/ Bon succés, 13, 
C/ Sant Pau, 19

Col·lectiu Lluna Vivent
Espais del Raval de Ponent obren les seves portes amb 
activitats artístico-culturals
Podeu consultar activitats dels espais a: 
http://llunavivent.blogspot.com/
Horari: Dv 12 i dss 13 de 17:00h a 22:00h
Org: Col·lectiu Lluna Vivent
Espai: C/ Lluna amb C/ Ferlandina i voltants

Taller de Ideas de Barcelona 16:00 h a 20:00 h
Presentació del projecte “Marujos” i continuació de la 
proposta “Dóna veu a la SuperWomanShiva”.
Org: Taller de Ideas de Barcelona
Espai: C/ Sant Vicenç 33, bx 1r

ZZZINC 16:00h a 20:00h
Presentació d’aquesta Plataforma conformada per pro-
ductors culturals, comissaris, periodistes, professors i 
investigadors que desenvolupen activitats i projectes en 
l’àmbit de la cultura. 
Org: ZZZINC
Espai: C/ Sant Vicenç 33, bx

Prostíbul Poètic 20:00h a 22:00h
Esdeveniment ambientat en un prostíbul dels anys 20 on 
poetes i poetesses ofereixen poemes privats a les perso-
nes que s’hi apropen.
Org: Ass. Arco de la Virgen
Espai: C/ Arc de la verge

Concert de Victor Salvatti amb la Coral Xamfrà  13:30h 
a 14:30h
El compositor, guitarrista i  cantant brasiler interpreta el 
seu repertori acompanyat de la Coral Xamfrà
Org: Víctor Salvatti i Xamfrà – Centre de Música i Escena
Espai: Convent de Sant Agustí (Pl. Sant Agustí, 2)

Ballet Tinkuna  17:00 h a 17:30 h
Miscel·lània de balls catalans-bolivians.                       
Org:  Centro Boliviano Catalán

La Fórmula Latina 12:00 h a 13:00 h                      
Org: La Fórmula Latina

Raval Visual  a partir 19:00 h
Intervenció artística de l’espai urbà mitjançant l’ús de 
tècniques d’animació. 
Org: Mercat Obert i La Trifulca

AKA SHOW BIZNESS  17:30 h a 22:00 h
Concert musical de hip hop fusió, amb flamenc, reg-
gae i molts estils més! Amb joves promeses del Raval i 
d’altres barris, amb actuacions de grups i artistes des-
tacats. El grup de ràdio de Show Bizness portarà la veu a 
l’escenari. 
Org: A. per a Joves TEB/ Ravalnet

ActivitAts A lA rAmblA del rAvAl

Altres espais

Altres espais

“Las Bailarinas”  12:00 h a 12:30 h
Espectacle d’equilibrisme acrobàtic que sembla un sim-
ple ballet clàssic i que finalment esdevé una guerra per 
conquerir un tutú.
Org:  Trio La La La

La Marxing Band Taller de Músics  17:00 h
Banda típica de carrer que recorrerà els diferents espais 
de la fira de comerç interpretant la seva música festiva
Org: Taller de Músics

Collage Musical  18:00 h a 21:00 h
Concert d’improvisació i d’intercanvi entre músics i ar-
tistes de l’escena intercultural del Raval i de Barcelona.
Org: La Trifulca Associació Cultural a.c. i Tot Raval

Animació “El dedo meñique canta du-du-du” 14:00 h a 
14:30 h
Espectacle sobre la realitat del artistes de carrer.
Org: Punt Moc

Noche de los pezones locos  21:00 h a 22:00 h
Espectacle que tracta en clau irònica i còmica temàti-
ques relacionades amb l’univers femení.
Org: Cia. Las Enclownadas

Els bouets i la Vaqueta del Raval  13:00 h a 13:30 h
Figures del barri en la tradició dels caps grossos. 
Org:  A.V.C. La Taula del Raval   

Bastoners del Raval  16:00 h a 16:30 h
Dansa popular catalana representada per veïns i veï-
nes del barri.
Org: A.I.P.C.C.

ActivitAts Als JArdins de rubio i lluch
(c/hospital 56) (*)

Durant tot el dia, entorn a la Fira de comerç, diferents 
entitats i agrupacions mostraran les seves activitats ar-
tístiques.

(*)En el cas que aquest espai estigui en obres, totes les activi-

tats es realitzaran a la Plaça dels Àngels

Per a reserves (fins el dijous 11 de novembre):
· A la Fundació Tot Raval 
· Trucant al telèfon 93 442 68 68
· Per correu electrònic: reserves@totraval.org (indi-
queu el títol de l’activitat, dia i hora, nom i cognoms, 
DNI i telèfon de contacte. En cas de no poder-hi assis-
tir, si us plau, truqueu o envieu un correu electrònic 
per anular la reserva)
· Al punt d’informació de Raval(s): Rambla del Raval, 
divendres 12 i dissabte 13 de 10h a 21h. 

Raval(s) és un festival obert i participatiu que 
dóna a conèixer algunes de les moltes face-
tes de la vida cultural al barri, un projecte 
que fomenta vincles entre organitzacions i 
persones, tot potenciant la creació d’accions 
culturals conjuntes.

Els protagonistes del festival som les persones i orga-
nitzacions que dia a dia vivim el barri i el construïm, i 
que creiem en la cultura com a motor de transformació 
social, generadora de convivència i diàleg. 

Aquest any, es realitzaran durant els dies del festival 
diverses activitats amb motiu de la celebració del 10 
Aniversari de la Rambla del Raval. En aquest espai em-
blemàtic del barri hi trobareu activitats de tota mena per 
a grans i petits.

Us convidem a compartir la pluralitat i vitalitat del 
Raval!

Totes les activitats són gratuïtes. En cas de canvis en la 
programació s’informará a: 
www.totraval.org

Per a aquestes activitats és necessari realit-
zar reserva prèvia.

Activitats infantils

Baraka
El Teatre Goya convida a aquesta obra plena d’humor i 
emoció de María Goos.
Horaris: Dv 12 a les 21:00h, dss 13 a les 18:30h i a les 
21:30h
Org: Teatre Goya
Espai: Teatre Goya (C/ Joaquim Costa, 68)
Entrades limitades, màx. 2 per persona

MACBA Visites comentades:
Col·lecció MACBA a les 18h (català) i a les 16h (anglès)/ 
Paral·lel Benet Rossell a les 18:30h (català)/ Sóc immor-
tal i estic viu a les 17:30h (català)/ Esteu a punt per la 
televisió? a les 18h (català)
Espai: MACBA (Pl. Àngels, 1)

Arts Santa Mònica 13:00 h i 19:00 h
Visita guiada a les exposicions:
TV/Arts/TV: La Televisió Presa Pels Artistes 
Josep Maria Mestres Quadreny 
Matèria Condensada. Cuinar Ciència.
Espai: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7) 

CCCB
Visita guiada a l’exposició Per Laberints 11:30h
Espai: CCCB (C/ Montalegre, 5) 

Gran Teatre del Liceu 10:45 h a 13:00 h 
Projecció “La Petita Flauta Màgica”, adaptació per a 
infants de l’òpera La flauta màgica de Mozart
T’agradaria disfrutar d’una visita al Teatre del Liceu, as-
sistir a la projecció d’una òpera i conèixer els seus pro-
tagonistes? 
Espai: Foyer del Gran Teatre del Liceu (La Rambla 51-59)

MACBA en família: “Hem pres la tele!” 11:00 h i 17:30 h
Activitat familiar entorn a l’exposició “Esteu a punt per 
a la televisió?”

L’HORT DELS CIRERERS
El Teatre Romea us convida a aquest clàssic d’Anton P. 
Txèkhov.
Horaris: Dv 12 a les 21:00h, dss 13 a les 18:30h i a les 
21:30h
Org: Fundació Romea per a les Arts Escèniques
Espai: Teatre Romea (C/ Hospital, 51)
Entrades limitades, màx. 2 per persona

McBeth con queso
El Teatre del Raval us convida a aquesta tragicomèdia 
negra de Marc Angelet.
Horaris: Dv 12 a les 21:00h
Org: Teatre del Raval
Espai: Teatre del Raval (C/ St. Antoni Abat, 12)
Entrades limitades, màx. 2 per persona

Almazen, presenta:
POVNIA
Espectacle unipersonal de clown interpretat per Lila 
Monti dins del cicle “Very Important Women”.
Horaris: Dv 12 a les 21:00h 

Cabaret Perplejo
Espectacle de circ de butxaca amb literatura, música, 
clown i altres acrobàcies
Horaris: Dss 13 a les 21:00h 
Org: Almazen
Espai: Almazen (C/ Guifré, 9, bx)
Entrades limitades, màx. 2 per persona

Itinerari per l’Antic Hospital de la Santa Creu
Visita guiada per conèixer els edificis històrics que, du-
rant cinc segles, van acollir el centre hospitalari més 
important de la ciutat.
Data: Dss 13  a les 11:00h 
Durada aprox.: 2 hores
Punt de trobada i final: Jardins de Rubió i Lluch (entrada 
pel c/ del Carme, davant de l’IEC)
Org: Tot Raval / Guia: Juan Pardo
Col·laboren: Biblioteca de Catalunya, Institut d’Estudis 
Catalans, Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Itinerari “El Raval. La ciutat cosmopolita”
Recorregut a peu pel barri: evolució urbanística i refor-
mes actuals.
Data: Dss 13 a les 11:00h
Durada aprox.: 3 hores 
Punt de trobada: CCCB (C/ Montalegre, 5)
Org: CCCB

Itinerari “10è aniversari de la Rambla del Raval” 
Recorregut a peu per la Rambla del Raval i els seus en-
torns en motiu del 10è aniversari d’aquest espai.
Data: Dss 13 a les 17:00h
Durada aprox.:  2 hores
Punt de sortida i arribada: Rambla del Raval (al Punt 
d’Informació de Tot Raval)
Org: Tot Raval/ Guia: Edu García


