
                                  MEMÒRIA 

 

L’ASSOCIACIÓ INSTITUT DE PROMOCIÓ DE LA CULTURA CATALANA  NIF: G61299079, amb domicili al 
carrer Salvador, 24 baixos i inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques  del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº 19.267 de la secció 1ª 
de Barcelona. És una entitat sense ànim de lucre, associació cultural adreçada a la ciutadania o entitats 
interessades en la cultura catalana. Realitzem activitats dirigides a fomentar la iniciativa cultural dins un 
format tradicional i popular. Com realitzar tasques d’ajut i organització d’actes on el seu element 
principal és la Cultura Catalana 

Seccions: Existeixen 3 seccions, cada secció és independent de les altres, utilitzen nom propi, i les 

actuacions de cada grup les decideixen ells mateixos, amb el vistiplau de la Junta de l'A.I.P.C.C. 
 
Esbart Sant Eulàlia: Cada any el grup de dansa escenifica. El ball de Santa Eulàlia,  està dins del protocol 
festiu de les Festes de Santa Eulàlia de Barcelona. El ball que representa 8 dels martiris dels 13 que la 

Santa va patir durant el mandat Roma, es representa com una moixiganga.  La colla composta per joves i 
grans. 
Assagen durant els mesos de desembre i gener per portar a terme la representació. 
L’objectiu és potenciar que el barri del Raval sigui una referència cultural constant dels ciutadans del 
Raval, Districte i Ciutat. 

          
 
Iniciem els assajos el mes de desembre i gener fins a les Festes de Santa Eulàlia, que aquest any s'han 

celebrat el dia 10 de febrer a la tarda a l'avinguda de la Catedral, com cada any amb una gran afluència de 

persones. Assistents 800 persones 

 

 
Bastoners del Raval: es van formar l'any 1996. Els seus balls son coreografies pròpies amb músiques 
populars i altres escrites per ball de bastons. Els colors dels Bastoners del Raval són el verd i morat, el 
verd per reivindicació de zones verdes al nostre barri i el morat per la igualtat de la dona. 
D’entre els objectius cal remarcar la Promoció de  la relació entre el veïnat, tenim en compte la seva 
diversitat. 
Els bastoners del Raval representen al barri del Raval en manifestacions de la Cultura Popular 
Tradicional , que s'efectuen arreu de la ciutat i país en aquests actes també és important la relació per 
intercanvi amb les colles. Van ser els organitzadors de la Trobada Nacional del Ball de Bastons de 
Catalunya l’any 2009. 
 
 
 
 
 
 



ACTUACIONS, PARTICIPACIONS i ASSAIG. 
   
 

                                                                   
 

        
El 25 d’abril van participar a la Repicada de Sarrià que organitzava la colla de Bastons de Sarrià amb 
acompanyament de gralla amb una assistència de 500 persones 
 

   
El 12 de maig van participar a la Trobada Nacional de Catalunya de Ball de Bastons a Sabadell amb 
acompanyament de gralla, assistència de mes de 1000 persona 
 

                                            
 
El dia 15 de juliol participent a la Diada Bastonera al Raval dins de les Festes Majors acompanyats amb 
gralla, assistencia de 800 persones. 
 
 
                                       
 

Participació a la VII 

Festa de Cultura al 

Raval, que es va 

suspendre per pluja 

El dia 17 de març  



    
El dia 22 de setembre participant al Mati Bastoner dins de les Festes de la Mercè, acompanyats amb un 

graller dins de les Festes de la Mercè. 

 

       
El bastoners del Raval assagen  tots el dilluns de 19h. a 21h. a la seu de la entitat   

 

  

  

 

 

Per l'entitat comporta confeccionar el calendari d'actuacions que estan acordades per l'any i també 
organitzant les diferents invitacions de colles que volen que participem en les seves Diades o Trobades. 
 
Com el manteniment del vestuari, de repàs, neteja d'aquest. 
 
Contractació dels músics per l'acompanyament. 
 

 

 
Els Bouets i la Vaqueta del Raval: Som fills del Raval, amb crescut  i treballant de costat de la  cultura 
popular i la relació i vinculació amb els moviments veïnals i festius. Interactuem i cerquem portadors 
entre els nostres veïns, els participants i portadors del nostre bestiari no entenen ni d'edat, ni sexe, ni 
religió, i molt menys de passaport. 
Els bouets, estem plenament integrats al moviment veïnal i festiu del barri; els hem recuperat de l'oblit, 
els hem fet créixer i participem en totes les activitats lúdiques al Raval, i evidentment a la ciutat, i allà on 
ens demanen participar. Els Bouets fan tasca d'integració, obrin les portes a tots aquells que vulguin 
implicar-se; i posant al seu abast totes les eines per conèixer, i participar de les festes i tradicions del 
barri, la ciutat i el país. 
Es necessita una bona logística: portadors de les figures, portadors dels carros de reposició del confeti i 
els caramels, músics, transport en el cas dels desplaçaments. Tot plegat fa, que el nombre òptim de colla 
sigui aproximadament l'integrat per: 4 bouers, de 2 a 4 relleus dels bouers (portadors de les figures)   , 4 
o 5 portadors dels carros de confeti i caramels, 2/3 músics (2 gralles i una caixa o 2 gralles)  
I en el cas que sigui necessari el transport, un conductor. 
És a dir, parlem d'un grup òptim d’entre 14-17  persones per sortida.  

 
 



PARTICIPACIONS – SORTIDES 
 
 

    
Dia 11 de febrer Trobada Geganters dins de les Festes de Santa Eulàlia organitzat per la Coordinadora de 
Gegants de Ciutat Vella. Durant la cercavila no van parar de tirar carameles i confeti. Assistents mes de 
mil persones 
 
 

           
Dia 10 de març trobada al Poble Espanyol, celebran  la Jornada gastronomica i Cultura Popular, ens van 
convidar a dinar amb una molt bona calçotada. Assistens 500 persones. Amb acompanyament musical 
 
 

                                                                                 
Dia 17 de març participació a la VIII Festa de Cultura Popular al Raval Santa Madrona. No vam poder 
sortir a la cercavila per la pluja.  
 
 

 
Dia 21 d’abril Trobada de Gegants a Llliça de Munt, despres de la cercavila ens van convidar a sopar i ens 
van comentar que van recuperar un plat tipic del poble per la festa major. Casola de pollatre amb 
butifarra, es molt emotiu que es recuperin les tradicions gastronomiques. Al finalitzar amb el ball de 
lluiment van cobrir al assistens de caramels i confeti. Assistens 300 persones. 
 
 



                          
Dia 22 d’abril Festa de la Primavera a l’Hospitaoet, invitats per els capgrossos Ciutat Condal. Assistens 
800 persones. Fent la alegria de gants i petits amb el caramels i confeti. Amb acompanyament musical 
 

                            
Dia 27 de maig Trobada Gegantera a la Barceloneta, amb un bon esmorçar, sardinada i embotits, 
Assistens 500 persones. Amb la juguesca dels caramels i confeti. Acompanyament musical. 
 

 
Dia 9 de juny Trobada Geganters a la Torrassa, assistens 300 persones, gaudin dels caramels i confeti, 
acompanyament musical 
 

   

                                            



El dia 17 de juny van participar en el aniversari dels 25 anys de la Escola de Musics al Auditori, els bouets 
obsequiarant amb caramels al assistents quan accedient a la sala. 
 

 
Dia 1 de juliol Trobada Gegantera a Casablanca. Un bon esmorzar, butifarrada i després a fer la gresca 
amb caramels i confeti . Assistens 300. Acompnyament musical. 
 

                        
Dia 12 de juliol, iniciem la Festa Major amb cercavila del Pregó durant el cami van tirant caramels i 
confeti. Acompanyament musical. 
 

                     
Dia 15 de juliol, Cercavila de Festa Major, com sempre tirant caramels i confeti. Acompanyament 
musical 
 

    
Dia 24 Cercavila de Festa Major dins de les Festes de la Mercè, una cercavila que particicpen a la 
juguesca del confeti i dels caramels, mils de persones. 
 



         
Dia 11 de novembre Cercavila  Ravals, com sempre fent la alegria amb la tirada de caramels i confeti per 
tothom i dels nens i no tan nens. Assitens 300 persones 
 

                                    
 
Dia 24 de novembre. Participació a la encesa de les llums de Nadal al Raval dins de la Festa RavalKm0 
organitzat per la Fundació Tot Raval, a la pl. Salvador Segui i després passejada fins els Jardins Rubió i 
Lluc.  
A on la entitat INCA  organitzava el espectacle comunitari “Lluernes d’hivern”, que també vam participar 
La Vaqueta del Raval i el Bouet en Ricard, tirant caramels.  Assistens 800 persones. 
 
 

    

 
Dia 15 de desembre Festa Ara Be Nadal al Poblenou convidats per el Drac del, al mati cercavila tirant 
caramels i confeti i despres un bon dinar amb les colles convidades. Acompanyats de gralla i caixa. 
Assistens 500 persones 
   
 

 

Per l'entitat comporta confeccionar el calendari d'actuacions que estan acordades per l'any i també 
organitzant les diferents invitacions de colles que volen que participem en les seves Cercaviles. 
 



També coordinem les sortides dels capgrossos del Raval a les festes del barri.  
 
Com el manteniment del vestuari, de repàs, neteja d'aquest, avituallament de caramels i confeti. 
 
Contractació dels músics per l'acompanyament. 
 
 
 

Projectes i activitats que portem a perme 

 

Som Cultura Popular: El dia 27 de gener, amb tornat a participar en la 2ª mostra "Som Cultura 

Popular", amb tallers de Ball de Bastons al matí, i a la tarda, participació en el Fòrum de la Cultura 

Popular en l'educació infantil i primària, en el subeix 4.2 de Cultura Popular i sistema educatiu, la nostra 

entitat va presentar el Ball de Bastons, el nostre projecte que portem a terme, amb la tradició del Ball de 

Bastons a les escoles de primària durant el curs escolar i la Festa de les Escoles Bastoneres de Primària. 

La Taula la vam compartir amb l'Escola de Puntaires de Catalunya, Danses del Grup Vallès Oriental i Ass. 

Cultural i Recreativa d'Olot. 

La conclusió que van estar d'acord que no és fàcil poder tenir canalla per poder fomentar les tradicions, 

van comentar com els tallers és realitzant en horari escolar, tenen una mica més d'informació de les 

nostres tradicions. 

 

   

                    
Projecte: Festa de les Escoles Bastoneres de Primària 

Van asistir als tallers  de totes les edats, unes 60 persones. I en el Forúm  unes 50 persones 

 

 

Concurs de truites:  Com la tradició diu, que arriba la setmana santa, és el dijous gras,  un concurs 

comunitari a on pot participar tots els veïns i veïnes del Raval i totes les persones que vulguin compartir 
una festa culinària, salada o dolça. Aquest any serà la setena edició del concurs. La participació es 
gratuïta 
En aquest projecte col·laborant: Fundació Tot Raval, Museu Marítim entrades, La Barcelonesa draps de 
cuina,  Torrons Agramunt, Federació de Comerç, AVC Carrer Cera, La Taula del Raval. 



 
 
   
Dia 8 de febrer celebrem el dijous gras o millor dit, el dia de la truita, concurs de truites obert al barri el 
celebrem al local social participant  20 persones i després participants i socis, veïns i veïnes berenem 
tots junts. 
Organització del concurs, contactant amb un jurat per atorga els premis, contactar amb espòn-sors, per 
poder fer mes atractiu els premis, avituallament dels 3 premis, difusió del mateix.  Assistents 80 
persones   
 
 

 Festa de Cultura Popular al Raval Santa Madrona: Santa Madrona, avui és sinònim de festa 

gran, que fa omplir els carrers del Raval de gegants, de bastoners, de danses, imatgeria festiva, i foc. . 
Organització i planificació, amb tota la logística, contactant amb els proveïdors d'avituallament, records, 
voluntaris per control cercavila i voluntaris 2000 per seguretat en els encreuaments de carrers, sol·licitar 
les infraestructures necessàries, permisos de via publica per la cercavila festiva sempre acompanyats 
pels tècnics del districte, sol·licitant l'espai a l'Escola Milà i Fontanals per poder convidar als participants 
en un berenar hi ha que tots participant sense cobrar, lliurar un record a cada colla assistent, contactar 
amb totes les colles de l'imaginari festiu, per convidar-les. 
També gestionen i coordinem  els capgrossos del Raval a la Participació de Festes al Barri. Han 
col·laborat Taula de Mediació, Casa dels Entremesos, Coordinadora del Poble Sec, Raval Cultural, AVC 
Carrer Cera i La Taula del Raval. 
 Confeccionar i planifiquem el programa de la Festa de Cultura a inici del mes de desembre del any 
anterior i fer el seu seguiment. Com tot els permisos de ocupació via públic, amb la ajuda dels tècnic del 
Districte per el seguiment de cercavila. 
 Difusió de la Festa de Cultura, els propis i de col·laboració enguany a estat la 7a edició en honor de la 
desconeguda copatrona de Barcelona. 
Aquest anys es va suspendre per la pluja, però totes les colles van anar a la escola Milà i Fontanals a 
berenar. 

  
Celebrat en dia 17 de Març amb una participació de 19 colles un total de 450 persones.  

 
Formació de Ball de bastons a les escoles de primària: És un projecte- activitat que duem a 

terme des de l'any 2009 a les escoles de Ciutat Vella, ensenya'n el ball de bastons a les escoles de 

primària sent a l'inici 6 escoles a dia d'avui impartim vall de bastons a 10 escoles entre els cursos de 3r, 

4rt, 5è, durant tot el curs. 

Es tracta de reunir a les escoles públiques de primària de ciutat Vella, que en el decurs de l’any escolar, 
programen com activitat el ball de bastons, realitzant tallers de Ball de Bastons. Escoles participants:  
Laboure, CEIP Vedruna Àngels, CEIP Cervantes, CEIP Àngel Baixeres, CEIP Mediterrània, CEIP Castella, 
CEIP Collaso i Gil, CEIP Torrent de Can Carabassa (Horta), CEIP Antoni Balmanya (Sant Martí), CEIP Lope 



de Vega, (L’Hospitalet). La participació total d'alumnes de totes les escoles és de 450 nens i nenes. 
Tenim, persones preparades per explicar que és el Ball de Bastons, donar unes primeres indicacions, 
donar continuïtat durant el curs, i facilitar el material didàctic. 
Es porta a terme, al pati de l’escola o al gimnàs, sempre dins l’horari escolar, consensuat amb la direcció 
de la escola, els talleristes sempre està acompanyats per un tutor. Tots aquests tallers es fan gratuïts per 
les escoles, sense que tinguin cap cost  

Cada any els alumnes són nous , doncs el curs escolar és sempre el mateix, així tots els nens i nenes 
realitzen el Ball de Bastons dins del planin d'estudis                                        IIIIII                         

                                               

Impartim el ball de Bastons a 450 nenes i nens amb les escoles que realitzem el projecte. 

Aquest mes de desembre dia 15, la escola Vedruna a sortit a fer el taller de ball de bastons a la plaça 
dels Àngels, sota el arbre del desitjos, conjuntament amb algun Bastoner del Raval, han participat  50 
petits Bastoners. 

   

Festa de les escoles Bastoneres de Primària: Dia 11 de maig, celebrarem la Festa, vam creure 

que s'havia de donar un estímul a la canalla, per estar tot el curs realitzant el taller de ball de bastons i 
consensua'n amb els tutors de les escoles, els vam proposar de celebrar una Festa Bastonera de les 
Escoles, com sempre buscant la complicitat de la Direcció de l'escola per trobar el dia i el més adient. 
S'acorda que serà el segon divendres del mes de maig. Aquest any a estat la desena  Festa. La Festa està 
oberta a la resta de les escoles de la Ciutat, a demés de les escoles en les que la nostra entitat porta a 
terme els tallers de ball de bastons. 
Es planifica el lloc que sigui un punt de trobada per totes les escoles, proposant als tècnics del Districte 
un lloc a on puguin càpiguen 700 nens i nenes ballant bastons, es va acordar que sigui l'Avinguda de la 
Catedral. 
La rotllana al pla de la Catedral cada vegada es fa més gran i més plena de familiars i visitants, és una 
demostració de com conviu una ciutat multicultural, multireligiosa, tots junts amb un una dansa 
conjunta, nomenada Ball de Bastons 
 
Les escoles participants han estat: CEIP Collaso i Gil, CEIP Milà i Fontanals, CEIP Castella, CEIP Labourè, 
CEIP Àngels  Vedruna, CEIP Baixeras, CEIP Cervantes, CEIP Mediterrània, CEIP Norai, CEIP Balmanya, CEIP 
Drassanes, CEIP Alexandre Gali, CEIP Segarra, CEIP Ana Ravell,  CEIP Brasil, CEIP Lope de Vega. 
 
Fases: 



 Preparació: Sol·licitem els permisos i les infraestructures al districte, amb la ajuda del tècnic del 
Districte.  

 Contactem amb el industrials perquè ens fessin els avituallaments per als escolars. 

 La data del dia hi ha estat consensuat des de fa temps amb les escoles, és el segon divendres de 
mes de maig 

 també ens posem en contacte en les altres escoles que també tenen el mateix planin d'estudis 
del ball de bastons a les seves escoles i les convidem a participar. 
 

 

 
 

Dia 11 de maig Festa de les Escoles de Primària. Els escolars són obsequiats amb una gorra, aigua i 
berenar com també a les escoles reben un record de la festa. 
També ballen amb música en directe, aquest any van estar acompanyats de tres gralles, flabiol i caixetí. 
L'any 2018 han participat 16 escoles amb un total de 700 nens i nenes. Assistents 500 persones  

 

Jocs Florals del Raval: Al Raval fa 28 anys, consecutius celebra'n els Jocs Florals del Raval, un del 

concurs literari tant en català com castellà. Després de recórrer diferents auditoris, en els últims anys els 
jocs florals es realitzen al Museu Marítim de Barcelona. Les categories són en prosa en català i vers en 
català i castellà, tant adult com juvenil. Els premiats reben premi en metàl·lic i el guardó corresponent, 
la flor natural, el llibre, el diploma, medalla i una bossa. I tots els participants que van assistir a l'acte 
també van tindre el seu premi de participació, com és la rosa natural, medalla, diploma, llibre i una 
bossa. 

 Difusió de les bases la invitació a la participació des de primers de febrer, per tots els medis, per 
correu electrònic i normal. 

 Contactem amb el museu per concretar el dia i l'horari, que des del 2011 es va acordà que seria 
sempre el segon diumenge del mes de maig, com també ho sol·licita el districte. 

 Contactem amb entitats per aconseguir els llibres per obsequiar als participants, gestionen tots 
els records que són lliurats aquest dia i el refrigeri. 

 Ens posem en contacte amb el jurat, quan finalitzà el termini d'entregar els treballs dels 
participants, els fem arribar una còpia a cada persona del jurat, els convoquem un dia perquè 
una vegada puntuats els treballs decideixin quins són els guanyadors. 

 Han participat 76 persones amb un total de treballs de 103 

 Col·laborant Museu Marítim, Fundació Tot Raval..  



                 

Celebrà el dia 13 de maig al mati al Museu Marítim. Amb el objectiu fomentar la participació. Aconseguir 
el sentiment d’identitat. Fomentem l’escriptura i literatura. Assistents 100 persones 

 

FESTA DEL FOC: Es tracta de la celebració del solstici d’estiu amb la Festa del Foc, projecte que el 

vam iniciar l'any 2012, el  celebrem a la plaça Folch i Torres La Festa del Foc o Revetlla de Sant Joan, és 
una tradició molt arrelada al nostre país. És una festa comunitària amb els veïns i representants 
d'associacions del Barri, que té una gran acceptació. 

Aquest any amb canviat la seva ubicació, s’ha traslladat a la Rambla del Raval, un lloc que creiem molt 
mes adient per amplitud, seguretat i amb mes participació de famílies del barri, sen una revetlla molt 
familiar i sense cap incidència. 

 S’inicia anant a buscar la Flama del Canigó a la pl. Sant Jaume, normalment són cinc persones, 
quatre amb torxes i una amb un fanalet i va arribar a la Rambla del Raval , amb cercavila per els 
carres del Raval per portadors de diferents entitats . La nostra entitat té un equip de foc amb el 
nom del Raval, inscrita a l’entitat Òmnium que és qui organitza l'arribada de la Flama del Canigó 
a la pl. Sant Jaume. 

 Mentre a la Rambla del Raval com sempre, actua un grup professional d'havaneres “ Mar 
Brava” i es confecciona un Rom Cremat per tots els assistents a la cantada. 

 Encesa de la foguera,  amb un lloc de seguretat a la Rambla del Raval. 

 Sopar de germanor, amb carmanyola per a tot el veïnatge i entitats que vulguin gaudir .  

 A les 22h. ens lleixen el manifest que cada any l'escriu un diferent actor. 

 A les onze inici de la Revetlla amb el grup D.J. Medi & D.J. Jordi fins a l'hora autoritzada. 

 Focs d'artifici homologats per la entitat i la gran participació de nens i nenes acompanyats per 
els seus pares gaudint tirant petar. Les famílies amb la canalla van gaudir de poder encendre 
gran quantitat de petards, veïns i veïnes grans del barri, i persones de totes les edats. Com diu 
Joan Amades és la nit del Foc i la llibertat de la Canalla. 

 Col·laborant, Fem Raval, Impulsem, Fem Carrer. 

     



     

          

 Dia 23 de juny Festa del Foc, treballem amb el tècnic del Districte per tots el permisos de ocupació de 
via publica, tan per realitzar la cercavila de recollida de la Flama com la ocupació de la Rambla del Raval. 
Assisteixen 700 persones  

  Memòria Fotogràfica del Raval: Anem recollint  informació i fotografies de la història i vida del 

Raval, es compta amb la gent gran, biblioteques, etc. L’objectiu és recollir el que quedava de la nostra 
història urbanística, histories de persones, costums  La nostra petita tasca és mantenir viu un petit 
tresor que hem recollit durant  anys, que avui en dia podem comptar amb un fons de 700 fotos. 
Aquesta exposició és estrenada per la Festa Major d'un dia a la Rambla del Raval, però després estarà 
exposada durant un mes al Casal de Barri Folch i Torres. Aquest any va ser la 10a. I estarà exposada al 
Casal de Barri Folc el mes de gener de 2019, no podent-se fer aquest any per estar el Casal en obres  i a 
la inauguració es celebrarà una xarrada. 
 
Col·laboren AVC Carrer Cera, La Taula del Raval 

        
Dia 15 de juliol a la Rambla del Raval. Assistents 350 persones 
 

FESTA MAJOR DEL CARME 
 
Pertanyem a la coordinadora de festa major que treballem conjuntament. Em realitzat les següents 
activitats: 
 

Cercavila del Pregó:  Dia 12 de juliol, coordinem la participació de la colla dels Bouets i la Vaqueta 

del Raval amb la colla de la nostra entitat i els Capgrossos del Raval, amb portadors de nois i noies del 
Casal de Joves del Casal dels Infants, i amb el Casal de Barri Folch i Torres a on estan guardats el 
capgrossos. Coordinar els musics per el acompanyament de imaginari festiu, subministrà el 
avituallament de caramels de confeti a les dos colles.  
 



        
 

Xocolatada al carrer Salvador dins de la Festa Major:  El dia 13 de juliol, aquest ha estat, el 

cinquè any que conjuntament amb el TEB organitzem la Festa Major al carrer Salvador, ens reunim per 
acordar com adornarem el carrer, l'escaleta per les actuacions i horaris que es portaren les activitats al 
carrer. 
Convoquem a la gent gran del nostre casal i joves del TEB, perquè tots junts realitzem als treballs 
manuals de decoració, que aquest any a estat amb motius de la actualitat. 
La programació d'aquest any a estat a més de la xocolatada, el musical de karaoke i música de ball, amb 

organitzat una sessió de titelles de Maria amb, el conta, de la caputxeta, amb els components del Casal 

Josep Trueta. 

Un petit taller de bastons pels més petits i per finalitzar la festa va venir a saludar-nos la banda Ravl’s 

Band de l'Escola de Músics, amb una meravellosa pesa musical de cinema, que també tots van tastar la 

xocolata i aigua, per agafar forces per seguir amb la cercavila. 
Com va estar molt desenvolupada i participativa, vam haver de suspendre el taller de ball de bastons, 
per donar pas al karaoke que va organitzar el TEB. 
Mentre el carrer s'omplia de música i ball, nosaltres vàrem repartir berenar per tots els assistents, amb 
la xocolatada que és tradicional per la Festa Major, acompanyat d'un crusant. 

               

    
Aquesta activitat  va tenir diferents dies, primer per organitzar i treballar les diferents manualitats, 
primer, es va realitzar el guarniment que es decora el carrer amb les tires que els nois del TEB penja'n al 

carrer, perquè tot estigui a punt per al dia 13 de juliol, que és quan se celebra la festa i berenem 

xocolatada i crusant.  Assistents 400 persones. 
 
 

XIII Diada Bastonera al Raval:  El dia 14 de juliol, a estat la XIV Diada Bastonera al Raval, dins de 

la Festa Major. Organitzem, planifiquem el programa de la festa i contactem amb colles de la ciutat i 

colles de fora, també sol·licitem el permís d’ocupació d'espais de l'Escola Milà i Fontanals per poder-se 

canviar les colles que participen i després poder celebrar tots junts un sopar de germanor. També es 

treballa el recorregut de la cercavila Bastonera, amb tots els permisos necessaris i amb tota la seguretat 

per portar a terme dita cercavila. Aquest any amb tingut el benentès amb els tècnics, per veure si podíem 

tenir reserva d'aparcament pels cotxes de les colles que venien de fora de ciutat, pels nostres convidats va 

estar agraïda de poder tenir aparcament gratuït. 

Les colles inicien la cercavila a la pl. Padró, cada colla va ballant pels carrers del Raval, finalitzant la 

cercavila a la pl. Joan Amades. Cada colla fa un ball de lluïment i un ball conjunt, i una mena de 

convocatòria de concurs de resistència de qui estar més temps picant bastons, que es va instaura l'any 

passat i creiem que quedarà instaurada com un fet característic de la Diada. 

Aquest any amb tingut el goix de gaudir de set colles, que van alegrar els carres del nostre barri amb els 

seus balls i músiques. Participen, Ball de Bastons del Clot, Bastoners de Gavà, Bastoners de Gracià, 

Bastoners Picacrestes, Bastoners els Ceballuts i els Bastoners del Raval. Han participat 130 balladors 

A cada colla se li lliura un record de la Diada. En finalitzar el sopar tots els músics de les colles fan 

demostracions musicals. 



  

   

   

 
Dia 15 de juliol es celebra la Diada, però inicien la planificació i contactes el mes abril Assistents 800 
persones 
 
 
 

Organitzem conjuntament:  El dia 15 de juliol conjuntament amb la Taula del Raval organitzem la 

Cantada d’Havaneres de Festa Major, la qual la seva aportació es econòmica parcialment i la resta la 
assumit la nostra entitat, econòmicament com la burocràtica. 
Ens posem en contacte amb els tècnics del Districte pels permisos respectius per poder celebrar la festa, 

concretar tota la infraestructura necessària que és necessària. 

Ajudem a contactar amb els grups que poden venir, així com en la part econòmica, la logística necessària. 

Contactem amb el proveïdor per elaborar el Rom Cremat, muntatge de seguretat per elaborar el Rom 

Cremat. Es van, repartir 400 racions de Rom 

Aquest any, han participat els grups, Mar i Vent, Ultramar i Mar Brava. 

   
Assistents a la cantada 500 persones. 

 
Altres activitats i col·laboracions amb entitats  que amb portat a terme 
durant aquest any 2018 
 
Dia 17 de febrer:  Ravalstoltada, col·laboració amb la organització. 

 

  



 

Dia 23 d’abril:  Participació a la dia de Sant Jordi organitzar per la Fundació Tot Raval amb un estan 

compartit amb dos Ass. mes. 

                                
Amb donat informació a mes de 100 persones  

 
 
Dia de l’Associacionisme Cultural: 

 
El dia 1 de juny se celebra la festa de l'Associacionisme Cultural, aquest cap de setmana, el divendres, 

van celebrar el dia de Portes Obertes, realitzant diferents activitats al local social,  es va passar diferents 

reportatges de festes de cultura popular d'imaginari festiu, balls populars, d'històries de cultura popular, 

taller de ball de bastons, actuació dels Bastoners del Raval i tots els assistents van ser convidats a un petit 

refrigeri.  

         
Dia 1 de juny Portes Obertes de la nostra entitat participant 65 persones. 
 
 
Amb el Grup Mon Raval: En gestionar econòmicament en els muntatges de les seves obres de teatre, 
gestionar la difusió artística, col·laborar en el Carnaval al Casal d’Avis i a Ravalstolstada. 

 
 
 
Casal de Barri Floch i Torres: en el seu concurs de curts presentats al Ateneu del Raval amb confecció de 
una xocolatada per obsequiar als 100  assistents  Dia25 de gener. 



                                                
 
  Impulsem:  En el projecte Mar de Flors Catifaires del Raval: Participant en la organització i amb 
realitzat catifes:  
 
                       
Dia 31 de maig: l’ou com balla als jardins de Rubió i Lluch i jardí c/. Elisabeth projecte del Mar de flors de 
Impulsem. I assessorament al Museu Maritim. 

                         
 
                                               
Dia 13 de juliol catifa Festa Major del projecte del Mar de flors de Impulsem, pl. Tarongers  

                             
 
Dia 6 d’octubre catifa del Rose del projecte del Mar de Flors de Impulsem 

                          
 
Dia 31 d’octubre participació Ravals amb la confecció de xocolatada per la presentació del documental 
“El peso de la Manta” al Ateneu Raval 

   
100 raccions de xocolata 



 
Dia 10  de novembre col·laboració amb Taula del Raval la Festa de la Sopa, que es celebra dins dels 
Festival Ravals  

                               
Es va cuinar una escudella 15 litres  
 
Dia 18 de novembre taller de bastons al Arc del Triomf Festa dels Jocs i lleure amb català, va tenir que 
suspendre per la pluja. 

               
 
 
 
 
Dia 20 de desembre sopar de germanor de les dos colles dels Bastoners i dels Bouets i la Vaqueta del 
Raval 
 
  

 
 
  
                                   

 Gestionar i coordinar els Capgrossos del Raval, dipositats al Casal de Barri, confeccionem el 
calendari per les seves sortides importants de festes al barri del Raval, conjuntament amb el 
Casal dels infants que són els portadors dels capgrossos. Aquest any amb col·laborat amb el 
material fotogràfic i històric amb la Casa de l'Entremesos per l'elaboració d'un llibre que recull 
els capgrossos de Ciutat. “ Gegants i capgrossos II” de Xavier Cordomí. 
Ens cuidem de la conservació del vestuari. 



 
Gestionem per els dies: 17/3/18 Festa de la Cultura, 12/7/18 i 15/7/18 Festa Major Raval, i 11/9/18 
Ravals 
    
La nostra entitat assisteix a les reunions que celebra el districte de Ciutat Vella 
Consell de Barri 
Coordinadora de Festa Major 
Reunions amb la Fundació Tot Raval en els seus projectes de Ravals, Sant Jordi, Taula de Cultura 
  

La nostra entitat, el seu espai està a disposició d'entitats i comunitat de veïns  per poder 
realitzar reunions 

   
 
A la tarda de dimarts assaig del Grup de Teatre Mon Raval. 

                            
 
Cada 15 dies la colla de Bastons del Seguici de Barcelona, assaig els dijous.                        

 
 
Els dilluns assaig dels Bastoners del Raval i atenció al públic de 19h. a 21h. 

                                         
 



 
Els nostres objectius han segut: 
 

Fomentar la cultura de proximitat i afavorir la gestió comunitària en els equipaments, els 
programes i les polítiques culturals per millorar el reequilibri territorial i dotar d'identitat 
els barris i districtes 
Fomentem la transversalitat. 
Donar suport a iniciatives que parteixen de les entitats enfortint el teixit cultural i 
associatiu. 
Construïm el valor singular de polítiques culturals. 
Efectes de qualitat de vida comunitària. 
Creació de valor públic, inclusió, participació de veïns i veïnes. 
Transformació inclusiva de l’espai urbà. 
Col·laboració amb l’acció de l’administració. 
Millorar la sensibilització de les persones. 
Implicació de l’entitat en les dinàmiques associatives, comunitàries del territori. 
Participació en els òrgans formals i no formals del Districte 
Que les diverses entitats i associacions del Barri i Ciutat , canviïn la manera de relacionar-
se, proposant iniciatives per compartir i treballar projectes conjunts. 
Fomentar la participació e integració a la nostra cultura popular tradicional. 
Promoure el coneixement del barri a la ciutat i País. 
Participació activa amb la cultura popular catalana per afavorir la cohesió comunitària.  
Fomentar el treball en xarxa de coordinació amb diferents interlocutors. 
Foment de sentiment d’entitat. 
Foment de l’escriptura i literatura catalana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Cartells que s’ha fet la difusió de les activitats. 

 
    

 
 

  
 

 
                                                

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   

 

 

 

 
 

 

 


