
 

                                  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. 
 
El dia 8 de gener al Casal de Barri Folch i Torres s’inaugura la XI Edició de la Exposició de la Memòria 
Fotogràfica del Raval, que va ser exposada per fesa major 2018 a la Rambla del Raval 

   
El dia 17 de gener es fa la presentació de la exposició memorial col·loqui en record de la Maria Casas 
propulsora del projecte, va ser molt participativa hi ha que tots el representants de les entitats 
convidades i assistents tenien anècdotes per contar, no va faltar ningú dels que la coneixien i avien 
treballat amb ella en tots el camps, al finalitzar es va oferir un refrecs. 
Van assistir al acte 55 persones 
Visitants a la exposició unes 300 persones  

 
El dia 24 de gener la nostra entitat col·labora a la inauguració del Festival de Curtmetratges la mida no 
importa, al Ateneu Raval  

 
Es va elaborar xocolata per 90 persones 

 
ESBART SANTA EULÀLIA 
 
LA SECCIO del 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. 



    
El dia 9 de febrer es representa el Ball de Santa Eulalia a la Avda. de la Catedral, aquest any ha estat 
acompanyada per la Cobla Sabadell. 
Assistència de persones totes les cadires estaven plenes i moltes persones de peu 

 
 
El dia 24 de febrer van participar al Memorial del Camp de la Bota per les persones que van ser 
fusellades durant la Dictadura Franquista 

                                        
Molta assistència de públic  
 

CONCURS DE TRUITES AL RAVAL 
 
El dia 28 de febrer Organitzem el IX Concurs de Truites al Raval, es celebrà a la seu de la entitat un 
concurs que esta consolidat al Barri. El concurs es comunitari amb participació de diferents entitats del 
barri, la participació es pot trobar diferents sabor i textures i ja que la participació es multicultural, el 
jurat te molta feina per poder atorgar els premis, que son tres, a la mes gustosa, a la millor presentació i 
a la innovació. 
El premis constant a mes del oli i el vi, de obsequis oferts per Torrons Vicens, entrades per el Museu 
Marítim i la Algodonera.     

   
  
 Han participat 17 persones i els premis han estat per la mes innovadora PFI Hosteleria Impulsem, la mes 
gustosa Shapna Hannan i la millor presentació Mercè Amor, el jurat va ser Borja, Anna, Malu, amb la 
assistència de Mª Jose Chacon, Mª Jose Ariaga i la Sra. Teresa Llordes de torrons Vicenç va venir a 

recolzar el projecte. 
 
 
 
 
 



El dia 2 de març participem a la inauguració de l placa memorial per el Noi del Sucre al c/. Sant Rafael 
amb Rambla del Raval 

                                    
Van assistir varies entitats que treballem per la recuperació de la Memòria 

 
El dia 9 de març es celebra la Ravalstoltada la nostra entitat col·labora amb el Casal de Infants i amb el 
Grup Mon Raval en les disfresses 

                                
Es van servir moltes racions de paella 
 

FESTA DE LA CULTURA POPULAR AL RAVAL 
  
El dia 16 de març Organitzem la VIII Festa de la Cultura Popular al Raval “Santa Madrona”, ens posem en 
contacte amb les colles el mes de novembre per convidar-les a canvi de intercanvi amb el bouets a les 
seves trobades, demanem subministrament alimentari per obsequiar a les colles participants, en 
contactat a primer d’any amb la escola Milà i Fontanals la sessió del espai, sol·licitem els permisos de va 
publica al Districte sota la direcció del tècnic de barri, com las infraestructures necessàries per el 
desenvolupament de la festa, coordinem la participació dels Capgrossos del Raval. 

        
 
 
 

   



   

   
Amb la participació de 18 colles: Bastoners del Raval, bouets i la Vaqueta del Raval, El Drac del Poble 
Nou amb el Fènix que al finalitzar las actuacions de un ball cada colla, van fer el seu espectable de foc 
Mort i Renaixença, El Gegants del Casc Antic amb el DOfi, La Mulassa de Barcelona, Gat Sírius del poble 
sec, Caparrota de Sant Cugat,  Capgrossos del Raval, Gegants de Sant Jaume, Gegants de la Sagrera, 
Fal·lera Geganters Sagrada Família, Geganters i Grallers de la Garriga, Gegants de Ripollet, Gegants i 
Grallers Casablanca, Colla Gegantera de Lliça de Vall, Gegants del Raval, Gegants del Poblesec, Gegants 
Barceloneta. També es van convidar als voluntaris 2000 i als col·laboradors de la Taula de Mediació 
Folch i Torres, amb un berenar i record de la festa; assistents total 425 persones  
 

BASTONERS DEL RAVAL 
El dia 24 de març a les Festes de Sant Josep Oriol van participar el Bastoners del Raval   

   
Van estar acompanyats amb la musica de gralla que durant tota la cercavila van ballar els balls propis 

 
A final de març deixem el local del carrer Salvador 24, perquè no ens volen renovar la 
sessió, de moment la Fundació Tot Raval ens deixa que ens traslladem al local que les 
han concedit la Ajuntament, mentre el que ens donaran a nosaltres esta de obre. 
 
  
Dia 3 d’abril: Amb participat amb la col·laboració a la proposta del "Rava[L]inks: impulso de la 
participación ciudadana en toda su diversidad para fomentar la cohesión sociocultural", presentado por 
la Fundació Tot Raval a la línea “Arte Ciudadano, en su programa 2: Arte, Ciencia y Sociedad” impulsado 
por la Fundación Daniel & Nina Carasso. 



                            
 

Dia 10 d’abril organitzar amb el grup Mon Raval la participació del projecte Veus d’arreu que recopila 

cançons tradicionals de la infantesa, amb la xarxa cultural del Arnau itinerant i la Fundació.  

                

Durada de la presentació de cançons per les components dues hores, amb la gravació de les cançons i 
les seves histories. 

 
Dia 23 d’abril Sant Jordi, participació de la entitat amb estand amb que van compartir amb dos entitats 
mes, vam tenir moltes visites i va passejà moltes persones.  

                       
 
Activitats portades a terme per els Bouets i la Vaqueta del Raval durant el any 2019 
 
Els Bouets i la Vaqueta del Raval. Són quatre peces de cartó que representen tres bouets i una vaqueta 
amb faldilles vermelles, portades per joves, que a la vegada porten un serro amb confeti i caramels fent 
la juguesca de tirar els caramels i  confeti el públic, que participen de la cercavila, els sarrons que es van 
reposant contínuament, és, l'efecte crida perquè la canalla i els grans segueixin la cercavila recollint els 
caramels que són llançats pels portadors dels bouets. 
L'accessibilitat de contacte amb el públic, afavoreix la promoció, difusió i la relació dins de les 
associacions culturals, relació, festa i tradició de la cultura popular, a més de divulgació del barri del 
Raval de Barcelona, cultural. 

Amb coordinat les sortides dels Bouets i la Vaqueta del Raval, les quals cada any participem, com les 

que són invitats, amb les trobades geganteres. 

La contractació del transport, pels desplaçaments de l'imaginari festiu els Bouets i la Vaqueta, com 

els carros de confeti i caramels. 

La colla dels Bouets i la Vaqueta del Raval consta de 14 persones, sen necessàries  entre portadors 

bestiari, musics i portadors  dels carros de confeti i caramels i ajudants per lliurar els sarrons de 



confeti i caramels, per tirar-los a les persones que estan veient la cercavila sent la manera de fer la 

juguesca al llarg de la cercavila, sent una de les finalitats és que busquem la participació dins i fora de 

cercavila. 

 
 
El dia 10 de febrer els Bouets i la Vaqueta del Raval participant a la trobada de Gegants de Santa Eulàlia 
a la plaça Real 

                               
Com sempre sen la juguesca de tirar caramels en el recorregut de la cercavila, tot el recorregut va estar 
ple de famílies amb la canalla i altres que seguien al bouets per anar recollint els caramels, moltíssima 
gent  

 

Dia 28 d’abril trobada bouets a la festa major que organitzava la Fal·lera Gegantera de  

la Sagrada Família. 

          
Com sempre la cercavila va estar molt conquerida es van tirarà 10 kg. de caramels i un sac de confeti, 

durant el recorregut van estar acompanyats per dos musics, una gralla i una caixa. 
 
 

 

 

 
Dia 9 de juny el bouets van assistir a la XXX Trobada Gegantera de la Garriga, al finalitzar la cercavila 

van estar convidats a un bon dinar 

                   
La cercavila va ser llarga, s’ens van acabar els caramels i el confeti, portavem els cin carros plens, vam 
tirar 12 kg. de caramels i un sac de confeti, van anar acomapnyats per els musics, la gralla i la caixa. 



 

Dia 15 de juny els bouets han participat a la festa del AMPA de final de curs de la Escola Collaso i Gil 

amb molta assistència de nens i nenes i les pares. Els nens i nenes van provar de portar els bouets iniciant 

així la festa i juguesca. 

   

Acompanyats per musica popular CD van iniciar el ball tirant caramels i confeti fen les delícies de la 

canalla 

Dia 29 de juny  Festa Major al Casc Antic Els Gegants del Casc Antic Organitza la seva trobada 

gegantera i els Bouets i la Vaqueta participen a la cercavila dels gegants.  

                

Aquesta cercavila es de les curtes i va ser agrida per que fe a molta calor i per aquest motiu no va 

participar gaire públic 

Dia 30 de juny festa Major de la Barriada de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat van estar convidats a 

la Festa amb un bon esmorzar hi ha ballar per els carrers fent que els participants gaudeixin de la juguesca 

dels caramels i confeti. 2 bous i musica 

         

En aquesta sortida no mes van poder anar el Bouet i la Vaqueta, can estar acompanyats per dos musics 

una gralla i la caixa i com en tota trobada el record al finalitzar. 



Dia 11 de juliol inici Festes Majors del Raval participem a la cercavila del anunci del Pregó , una festa 

molt estimada per nosaltres hi ha que recuperem la tradició de que al Raval els Mossos amb un carretó li 

col·locaven unes banyes de bou i anaven per els carrers anunciant que iniciava la Festa del Carme 

             

Carregats de caramels i confeti van anar a la cercavila, la canalla i no tan canalla els segueix recollint els 

caramels, va estar molt concorreguda en tot el seu trajecte 

També gestionem la participació dels capgrossos del Raval, en notifica’ls els dies de sortida, repàs de 
vestuari El capgrossos son portats per el Casal de Joves del Infants, acordades tres sortides l’any, la Festa 
de la Cultura Popular mes de març, Festa Major, el pregó i la cercavila Festa Major. 

                                                 

Van participar 4 capgrossos, el lloro, la bugadera, el Conde Asalto i el nen  

El dia 14 de juliol van participar a la cercavila de Festa Major 

                         

Es van tirar 20kg. de caramels i un sac de confeti, els carros a veça. Acompanyats per dos musics 



Dia 24 de setembre Festa Major de Barcelona La Mercè, una Cavalcada molt esperada hi ha que els 
bouets es passejant en una gran multitud de persones i a primera fila segudes  a terra la canalla, 
esperant els caramels. 

                  

Es van gasta 30kg. de caramels i un sac i mix de confeti, van estar acompanyats per dos musics 

Dia 28 de setembre a Sant Cugat DIADA DE LES TESTES DELS CAPARROTS a Sant Cugat amb les 
capgrossos de Martell, Capgrossos de Premià de Mar, Nans del Poble-sec, amb presentació de un 
Caparrot de l’Any, finalitzant amb un bon sopar.  

   

Cercavila molt familiar i gran participació de la canalla, van estar acompanyats musicalment per gralla i 
caixa. 

 

DIA 6 D’OCTUBRE:  XXIX TROBADA DE GEGANTS A RIPOLLET, van participar a la trobada amb 15 colles 
mes, arribades de tot el país i de Andorra, una vegada fet la plantada al Parc, tots a esmorzar a una 
escola, (botifarrada, cansalada) a les 12 inicia  cercavila per els carres. Els bouets i la Vaqueta del Raval 
amb la seva juguesca de tirar caramels i confeti, la canalla i grans seguin-nos per recollir caramels, els 
veïns de Ripollet van participar molt de la festa, els carres estaven plens. 

                   

Per la colla era la primera vegada que anàvem, va ser participativa es van tirar 10kg. de caramels i un sac 
de confeti i van estar acompanyats per els musics, gralla i caixa.  



 
DIA 17  de novembre TROBADA GEGANTS A LA SAGRERA,  
El passat dia 17 de novembre els bouets van ser convidats a la Torbada , va ser un dia molt fred, però el 
bon esmorzar ens el va passar , van compartir la cercavila amb escoles, les colles geganteres i les 
batucades, com cada any es fa una ballada per una residencia de persones grans, la juguesca dels 
caramels i confeti es sempre ven rebuda. 
 

   
Es van tirar 8 kg. de caramels i un sac de confeti i com sempre acompanyats per els musics. 
 
 
DIA 30 de novembre ENCESA DE LES LLUMS AL RAVAL 
El dia 30 de novembre encesa de llums amb la participació dels bouets organitzat per la fundació. 
 

  
Va ser una cercavila curteta i amb molta musica, però la alegria de la encesa de les llum era un goix 
 
  
 
 
 
Dia 14 de desembre  per finalitzar el any del imaginari festiu dels Bouets  i la Vaqueta del Raval anem al 
Poblenou, la colla del Drac del Poblenou en convida a la seva festa Ara Be Nadal, una cercavila de 
besties, el Bou de Ciutat, El Avé Fènix i els bouets, cercavila entranyable de contacte amb les famílies 
amb gran quantitat de canalla, es un goix passejar per la seva Rambla i després som convidats a Dinar de 
Nadal, sempre estem encantats de anar.    
 

             
La canalla ens segueix per recollir els caramels durant la cercavila s’han llançat 8 kg. de caramels i un sac 
de confeti, com sempre acompanyats per els musics, gralla i caixa. 
 

 
 
 



FESTA DE LES ESCOLES BASTONERES I BALL DE BASTONS A LES ESCOLES 
 
 
Des de l'any 2009 la nostra entitat realitza taller de Ball de Bastons a les escoles de primària al districte 
de Ciutat Vella ampliant a Hospitalet, Sant Martí, s'han realitzat tallers a 9 escoles, la majoria una hora 
setmanal i altres cada quinze dies, en hores lectives. 
S'ha portat a terme, al pati de l’escola o al gimnàs, sempre dins l’horari escolar, consensuat amb la 
direcció de l'escola, els talleristes sempre estan acompanyats per un tutor. Tots aquests tallers es fan 
gratuïts per les escoles, sense que tinguin cap cost 
Com 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, en el curs proposat per l'escola. 
La participació d'alumnes de totes les escoles és de 300 nens i nenes. 
Les escoles que portem a terme els tallers durant l'any són, CEIP Collaso i Gil, CEIP Castella, CEIP 
Vedruna, CEIP Labouré, CEIP Baixeras, CEIP Cervantes, CEIP Mediterrània, CEIP Norai de la seva gran 
festa, ha on tots exposen l'Hospitalet, CEIP Balmaya de Sant Marti. 
 

XI LA FESTA DE LES ESCOLES BASTONERES DE PRIMARIA 

Aquest any amb celebrat el dia 10 de maig a la tarda, la 11a. La Festa de les Escoles Bastoneres de 

Primària, al Pla de la Catedral amb la participació de 13 escoles de diferents Districtes, amb una 

participació de 550 nens i nenes, la festa ha tingut l'acompanyament de pares i mares dels bastoners 

petits, que envoltàvem el cercle de la trobada bastonera del Ball de Bastons. 

La Festa la fem oberta a totes les escoles de primària que tenen en els seus horaris lectius la dansa de 
ball de bastons. 
Els balladors van ser acompanyats musicalment per gralles, caixa, acordió, flabiol i tamborí, que van 

acompanyar els cops de basto de la canalla, durant una hora i quart, cada escola balla els balls  que han 

après durant el curs. 

La Ballada conjunta que les escoles aprenen es el Sionec, que va acompanyat de flabiol i tamborí, que es 

tocat per un alumne de Xamfrà i bastoner del Raval. 

A tots els petits bastoners que van participar en la Festa Bastonera se'ls van obsequiar amb una  gorra i 

berenar. 

A les escoles participants a la Festa lis son lliurats un record, per la seva fidelitat al projecte del Ball de 
Bastons, sen recollides per els directors o tutors de  les escoles, normalment son entregades per 
consellers del Districte que venen a gaudir de la vistositat de veure uns petits bastoners. 

A la Festa a més de les nostres escoles van ser convidades les escoles de CEIP Milà i Fontanals, CEIP 
Segarra, CEIP Drassanes, CEIP Alexandre Galí, Anna Ravell i Brasil. Les quals responen a la crida de 
participació conjunta per compartir la dansa tots junts. 
S’ha creat un ball comú que totes les escoles ballen per finalitzar la Festa, que va acompanyada de 
flabiol i tamborí. 
Per portar a terme aquest projecte, com s'ha dit ens posem en contacte amb les escoles per acordar 
dies i hores i confeccionar els calendaris per als nostres talleristes per portar-los a terme 
 

         
       CEIP Collaso i Gil                                      CEIP Balmanya 



               

       CEIP Cervantes                                            CEIP Laburè 

   

CEIP Àngels Vedruna                                        CEIP Castella 

        

    CEIP Mediterrània                                     CEIP Norai                           

  



     

               

Van estar acompanyats per els musics, Oscar Gralla, Guillem Flabiol i tamborí, Ucher acordió, Frederic 
gralla. 
 
Dia 11 de maig van assistir a la Jornada Cultural “ territori Joan Amades”  a Masroig, xarrada de la 
trajectòria de Joan Amades, visita poble, safarejos, Ermita de les Pinyeres , dinar germanor, demostració 
del ball típic de la comarca La Jota. 

            
Vam constatà que al pobles estan recuperant les tradicions de parla, ball i memòria de la cultura de aquelles terres, ens dona ales 
per seguir treballant per la nostra cultura popular e per la integració de altres.  
 

 
Dia 16 de maig  van assistir a la Jornada de Cultura Popular , material i immaterial, nous models de festa, 
al Palau Marc, amb  la presentació de la Directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, 
Sra. Maria Àngels Blasco i el director artístic de Fira Mediterrània Sr. Jordi Fosas.  Participant antropòleg, 
tècnics de diferents ajuntament i empreses culturals. La cultura popular es antiga i es recuperada el 
segle XIX, pot ser un model integrador amb el anys, però que es te que tenir en conta els nous col·lectius 
i compartir, relacionar-se amb ells. Tenim que fer-nos una reflexió que som i com volem ser. Dins de la 
cultura popular hi ha cabuda als creadors, que vesant-se en una tradició antiga la sap tornar a crear amb 
la essència de la tradició.  



                 
La finalitat de la jornada es que hi ha que mantindré les nostres tradicions, però anant incorporant 
noves creacions, fent mes visibles les festes 
 

JOCS FLORALS DEL RAVAL  

Dia 19 de maig XXIX Jocs florals del Raval, El diumenge dia 19 de maig a les 11 del matí, a l'auditori del 
Museu Marítim en, atorga els premis als Jocs Florals del Raval, amb l'assistència de la Il·lustríssima 
Regidora del Districte de Ciutat Vella Sra. Gala Pin, La Presidenta de la A.C.V. Carrer Cera i cofundadora 
dels Jocs Sra. Gemma Mena, acompanyats pel jurat, Presidenta Sra. Viqui Molins, editora, llicenciada en 
literatura i germana Teresiana, secretari Sr. Jordi Rabassa, Conseller tècnic del districte de ciutat Vella, 
Sra. Manela Anguita, llicenciada en filologia hispànica i en filologia catalana, Sra. Isabel Hernandez, 
diploma social per la universitat de Barcelona.. 
Van participar 71 persones en vers i prosa amb 106 treballs, de diferents poblacions de Catalunya i fora 
del país, és una satisfacció, que persones de tants diferents llocs vulguin participar en uns Jocs Florals 
d'un Barri de Ciutat Vella de Barcelona. 
 
Els primers premis van ser llegits pels seus autors, sent molt aplaudits pels assistents. 
Els premis guanyadors són: 

Vers adult 3er. premi amb el títol: El gat Botero del Sr. Lluis Rubio i Domingo 
Vers adult 2on. premi amb el títol: Buidor de la Sra. Carme Solé Solé 
Vers adult 1er. premi amb el títol: A mi padre de la Sra. Ana Mª Perez Romero 
Prosa adult 3er. premi amb el títol: Nefertari de la Sra. Eva Maria Pelegri Margeli 
Prosa adult 2on. premi amb el títol: El Greix de la Sra. Sandra Freijomil Tramunt 
Prosa adult 1er. premi amb el títol: L'altre barri de la Sra. Inmaculada Serrat Coelles 
 
En finalitzar l'acte es va oferir a tots els assistents un petit refrigeri en, el magnífic jardí del Museu 
Marítim. 

Els records són lliurats als guanyadors. Amb les tres categories, 1er. 2on. i 3er. premi en prosa i vers amb 
les categoria adults, la prosa juvenil a quedat deserta per poca participació i baix nivell literari. 
 Cada premiat ha rebut la compensació econòmica, els guanyadors de 1er. Premi, de 200,00€, 2on Premi 
80,00€ i 3er 50,00€ Premi el guardo que els acredita la categoria de guanyador, llibres, diploma, 
medalla, la rosa natural i la bossa. Tots el participants al certament també son obsequiats amb la 
medalla de participació, la rosa, llibre, diploma i bossa. 
 La presidència per lliurar el premis va estar composta per: Sr. Jordi Rabassa, Secretari del jurat, Sra. 
Viqui Molins Presidenta del jurat, Sra. Manela Anguita,  
Sra. Isabel Hernández, Sra. Gemma Mena, cofundadora dels Jocs Florals del Raval, Sra. Gala Pin, 
Regidora del districte de Ciutat Vella. Cada un donava un record als participants i guanyadors. 
Els guanyadors del primer premi tan en vers com en prosa, se’ls convida a que lleixi ixin el treball que 
han obtingut el premi, per els guanyadors es un moment mol emocionant, poder-lo lleixi davant públic. 
També comptem amb 4 voluntaris per agilitzar les entregues dels obsequis a la presidència i una 
presentadora per el acte. 
Al final del acte es dona la paraula a la presidenta del jurat així com a la Regidora i a la Cofundadora del 
projecte. 
Ames del guanyadors, participants, i veïns i veïnes del Raval van acompanyar el acte, la Presidenta del 
consell del districte Sra. Mª José Arteaga,  



 Sra. Maria Jose Chacon consellera del Junts per Catalunya 
Sra. Maica Pinto representant en nom de la CUP 
Sra. Glòria Torras Tècnica del nostre barri 
Representants del Casal de la Gent Gran josep Trueta 
Sra.  Jordina  Sangrà  de la Ass. Fem Raval  
La Sra. Fauzia presidenta de la Associació de Dones Marroquines 
Sra. Fatima Ahmed o Mercè Amor de la Ass. diàleg de Dones 
Sra. Vanessa de Impulsem 
Sra. Teresa Fernandez del grup de Catifaires del Raval 
Sra. Teresa Soldevila en nom de la Direcció del Museu Marítim. 
 A tots els participants se'ls ha entregat, dos llibres, un diploma de participació, una medalla de 
participació, la rosa Natural i una bossa, perquè un dels principals objectius del projecte és que tots, els 
participants en el certament literari són guanyadors, per premiar la seva participació amb el Món 
Literari, tenint la Fortaleza d'escriure un vers o una narració El projecte de certament literari, XXIX Jocs 
Florals del Raval es realitzà dins de l'àmbit i programa de Cultura, foment de la cohesió social mitjançant 
iniciatives culturals i la coherència amb els objectius ben definit Amb donat l’oportunitat que grans i 
petits puguin demostrar les seves inquietuds literàries, amb escriptura prosaica i escriptura envers. El 
projecte té el vessant intercultural perquè participant altres ètnies i cultures, potenciem el món literari, 
a l'hora de ser una tradició, sense discriminació per raons de sexe, edat, creences i races. 
 Els llocs que aquest any han participat: 
Segur de Calafell, Sant Carles de la Ràpita, Castellolí,  Sant Pere de Ribes, Olot, Reus, Calella, Terrassa, 
Manresa, Campdevànol, Pallejà, L’Atmella del Valls, 
Malgrat de Mar, Mataró, Sant Celoni, Prat de Llobregat, Adra / Almeria, Barcelona, Tortosa, Santa 
Margarita de Montbui, Sabadell, Quart de Poblet / Valencia, Gavà, El Ejido / Almeria, Hospitalet de 
Llobregat, Solsona, Lleida, Viladecans, Capellades, Vilanova i la Geltrú, Felanitx / Illes Balears, Premia de 
Mar, Argentona, Benidorm, Seva. 

 

Per portar a terme la edició dels jocs florals, iniciem el mes de febrer a penjar les basses de participació 
tots el medis digitals , convidar a les persones que faran de jurat, enviar per correu electrònic i postal 
convidant a antics participants, tancar la sessió de sala amb el Museu Marítim, buscar altres 
col·laboradors, subministrament de records i altres, acorda el refrigeri. 

                 

     



Van ser recollits tots els premis, els no premiats també venen a recollir el obsequis, hi ha que la rosa 
natural es lliurada a tota persona que ha participat, per nosaltres l’entitat tots son guanyadors. Al acte 
van assistir mes de 100 persones. 

Dia 5 de juny Exposició” Gabinet de curiositats” de Enric Mena: El dia 5 de juny s'ha inaugurat l'exposició 
del Sr. Enric Mena, amb el títol "Gabinet de curiositat", al Casal de Barri Folch i Torres, l'assistència a 
l'acte va ser nombrosa, vam comptar amb la presència de la Regidora del Districte Sra. Gala Pin, la 
Consellera de Junts per Catalunya María José Chacon, representants de diferents entitats, tots van 
coincidir en el fet que era molt interessant de poder veure com els models exposats, amb el temps dels 
anys han anat transformant per, millorarà la qualitat de vida de les persones. 
Ocupant 4 vitrines amb diferents temàtiques, i unes 30 peces de diferents curiositats. Amb objectes 
religiosos, projectors de cines familiars, inicis de telefonia, radio i com a l'antiguitat ens il·luminàvem. 
Després es va oferir un petit refrigeri a tots els visitants a la inauguració, un moment per exposar les 
diferents sensacions i opinions de la citada exposició. 
L'exposició estarà oberta fins al dia 20 de juny al Casal de Barri Floch i Torres de les 9h. a 20h. 

        

El dia de la inauguració van assistir 40 persones i va ser visitada por 300 persones 

 

Dia 20 de juny, la nostra entitat col·labora amb en el projecte mar de flors de Impulsem, en el muntatge 

del ou com balla a la plaça Rubio Lluch. 

                  

 

 

 

 



FESTA DEL FOC I REVETLLA DE SANT JOAN  

Dia 23 de juny Festa del Foc, a la plaça dels Àngels muntatge per cantades d’havaneres, per els sopar de 
carmanyola i muntatge de foguera,  anar a buscar la flama del Canigó amb el equip de foc Raval, portar-
la a la plaça del Àngels, es porta en cercavila i va acompanyada de musica popular, i deixar les flames 
fins la hora de encesa de la foguera, els musics que van acompanyar la cercavila van fer una petita 
actuació 
Inicia la cantada d’havaneres per el Grup Mar Brava, amb mes de dos-centes persones, mentre s’elabora 
el rom cremat a la mixta part s’obsequia a tots els assistents que vulguin el gotet de rom cremat, inicia al 
segona parta de les   d’havaneres, al finalitzar encesa de la foguera a on les persones cremen els seus 
desitjos. 
Es fa la lectora del missatge del Canigó, aquesta vegada escrit per la Presidenta del Parlament 
empresonada injustament Sra. Carmen Forcadell. 
Es van anant omplint les teules per e sopar de carmanyola, molts després de sopar es retiren a les seves 
casses, altres inicien el gran espectacle de focs artificials que els veïns amb les seves famílies gaudeixen 
de la tradició, mentre els DJ. David i Fabio animant la revetlla amb la seva musica. 
També es va col·laborar en la catifa de corpus a la plaça Sant Jaume. 
Es sol·liciten els permisos de via publica, e infraestructures al districte han la supervisió del tècnic de 
barri 
Recollida de les infraestructures i fins els any que be.  

                      

             

   



  

                                                                   
Entre assistens a les havaneres, sopar i la rebetlla van assistir unes 800 perones. 

 

Dia 28 de juny Projecte intervenció comunitari intercultural al Casal de Barri Folch i Torres 

                            

Dia 6 de juliol en representació dels bastoners del Raval a la 44Trobada Nacional del Ball de Bastons a 
Gavà. Organitzada per la Colla de Bastons de Gavà, van participar 40 colles de arreu de Catalunya. 

                                        

Per els carrers de Gavà van picar Bastons unes  800 balladors 



FESTA MAJOR 

Dia 11 de juliol participació en la confecció de la catifa de festa major per ser components de les 
catifaires del Raval 

                         

 

Dia 12 de juliol dins de les Festes Majors, organitzem una xocolatada a la plaça Aureli Capmany amb les 
titelles del Casal Josep trueta, actuació musical amb les alumnes de la escola de musics amb dos grups 
de Convo, decoració de la plaça per el col·lectiu Colectic. 

   

             

Es van repartir 250 xocolates, i la plaça va estar plena en cada actuació de titelles i Convo 

DIADA BASTONERA AL RAVAL 

Dia 13 de juliol  dins de les Festes Majors del Raval, la Secció dels Bastones del Raval, organitzem la XV 
diada bastonera al Raval amb la participació de sis colles, Gavà, Clot, Picacrestes, Gràcia, Nova de 
Castelldefels i Raval, s’inicia la cercavila a la plaça Pedró recarreguen els carres del Raval finalitzant a la 
plaça Joan Amades, a on les colles van fer els balls de lluïment. Després tots junts balladors, musics, 
acompanyants, socis i amics van reunint-se al pati de la escola Milà i Fontanals per un sopar de 
germanor. 



Com cada any sol·licitem el permís de la escola per fer us del pati, com la sol·licitud de permisos de via 
publica. 
Al sopar van tenir la sorpresa de que vinguessin a compartir el sopar de germanor  el Regidor Sr. Jordi 
Rabassa i dos consellers  

    

            

                                   

Van participar 96 bastoners i assistents al sopar 140 

MEMORIA HISTORICA FOTOGRAFICA DEL RAVAL 

Dia 14 de juliol, dins de les Festes Majors organitzem la exposició a la rambla del Raval de la Memòria 
històrica fotogràfica del Raval, noves fotos de la historia passada del nostre barri i les transformacions 
que se han realitzat. Es exposada aquest dia, després anirà al Casal de Barri Folch i torres. 
Recollim fotos de veïns i veïnes, de biblioteca i de difusió 

                       

 Per la memòria van passar a visitar-la un centenar de persones, es va tenir que recollir a primera hora 
de la tarda per turmenta. Però es podrà veure el mes de desembre al Casal de Barri Folch i Torres 

 
Dia 14 de juliol per tancar la Festa Major, compartim la organització amb la Taula del Raval una cantada 
d’havaneres, a la Rambla del Raval, van participar els Grups Mar Brava, Mar Endins i Mestre D’Aixa, a 
metxa part es va repartir el Rom Cremat a tots el assistents, sen gratuït. 
Nosaltres col·laborem amb la despesa de un grup i tot lo necessari per elaborar el Rom.  



 

                                  

A la cantada d’havaneres van assistir 450 persones i es van repartir 400 roms. 

 

 Dia 14 d’agost  Assistència a la Festa del Pakistan per celebrar la seva independència organitzat per la 
Dta. Huma. 

                           

Dia 19 de setembre a la presentació del llibre de Bastons, Xavier Cordomí al Palau de la Virreina  

                                              
 

Dia 5 d’octubre participem a la elaboració de la catifa del Roser per que pertanyem al grup de Catifaires 
del Raval 

                               
 
COL·LABORACIÓ  AMB LA COLLA DE BASTONS : Bastoners del Seguici de Barcelona 
 



                           
 

Dia 2 de desembre plataforma del foc 
Presentació de la plataforma #CrememBarcelona el proper 2 de desembre a les 20:15 al Local dels 
Castellers de Barcelona. Carrer Bilbao 212 de Barcelona. 
Des del mes de setembre un grup de persones vinculades als focs de Sant Joan i a la cultura popular 
barcelonina, preocupats per la fragilitat de les fogueres a la ciutat, s’han realitzat tres sessions de 
treball.  
Aquestes sessions de treball han acabat per desembocar en la constitució de la plataforma 
#CrememBarcelona.  
Aquesta plataforma té tres objectius: 

- Impulsar i acompanyar iniciatives associatives per tal d’encendre noves fogueres a la  

ciutat de Barcelona  

- promoure accions de protecció i salvaguarda de les fogueres existents a la ciutat de  

Barcelona  

- Cercar estratègies d’adaptació de les fogueres a la trama urbana.  
 

Per tal d’assolir aquests objectius el grup impulsor de #CrememBarcelona ha plantejat un seguit 
d’accions. 

Se presenta #CrememBarcelona a les entitats que organitzen fogueres a la Ciutat  

                         
Van assistir varies entitat de foc de Barcelona per recolzar el projecte, també responsables del ICUB  

 

 
DIA 3 de desembre INAUGURACIÓ DE LA EXPOSICIÓ MEMORIA HISTORICA FOTOGRAFICA DEL RAVAL 
El dia 3 de desembre al Casal de Barri Folch i Torres s’inaugura  la exposició que es va presentar per festa 
major a la Rambla del Raval, que estarà exposada tot el mes, amb la actuació del grup Mon Raval amb 
una petita selecció de nadales, van assistir al acte els conseller Sra. M. Jose Chacon i el Sr. Santiago 
Ibarra i el tècnic del districte Sr. Borja, la presidenta Sra. Fauzia presidenta de les dones marroquines de 
Catalunya.   



   
Asistencia el dia de la inauguració 40 persones i va ser visitada per 200 persones  
 

 

Dia 5 de desembre assistència a la convocatòria de la reunió telemàtica organitzada per el ICUB.  

                                   
 

 
Dia 10 de desembre  Participació al seminari Art, Disseny i Sostenibilitat entorn l’enllumenat de Nadal: 
#RavalKm0. Una taula de treball i de reflexió del projecte d’il·luminació social i responsable de Nadal 
#RavalKm0.  Al local de la cooperativa Impulsem, al carrer de les Tàpies, 6.  
 Art, Disseny i Sostenibilitat entorn l’enllumenat de Nadal: #RavalKm0. Han participant personalitats 
de la administració, de la cultura, veïnes i Associacions del Barri, que debatran i es va posar en comú les  
idees i punts de vista sobre el tema dels llums de Nadal i la  relació amb la ciutadania i la responsabilitat 
social. Estem realment dins d’un entorn i un sistema que afavoreix un enllumenat de Nadal social i 
responsable?  

                                               
 
 
Dia 15 de desembre participació  EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA, jornada de cultura popular 
amb en títol  

FESTA I GRESCA A LA BARCELONA DEL SEGLE XVIII  

Moltes de les expressions de cultura popular actuals són hereves de les celebracions de la Barcelona del 
segle XVIII ?  

• L’itinerari Festa i Gresca a la Barcelona del 1700, organitzat pel servei educatiu del Born CCM i 

en col·laboració de la companyia teatral Projecte 293 ens va endinza de ple en l’ambient festiu 

de la Barcelona barroca, una ciutat alegre i dinàmica amb més de 110 dies festius marcats en el 

calendari.  

 

• A través d’una visita participativa pel jaciment arqueològic i un itinerari pels carrers i places 

del barri de la Ribera van evocar la gresca i rauxa que va donar el nom a Barcelona de la ciutat 

regalada. 

 



   
Vam participar 12 persones socies en aquesta visita cultural al Born 

 

 

El dia 18 de desembre xocolatada a la plaça Volta de Encires, col·laboració al centre Cívic Drassanes que 
van organitzar per celebrar la festa de Cagà tio per els casals infantils del barri, la nostra entitat va 
col·laborar amb la elaboració i organització de la  xocolatada, es va elaborar la xocolatada a la mateixa 
plaça però a la vorera per normativa, desplaçant tot els utensilis de la nostra associació fins a la dita 
plaça. 

   

Es van servir 350 xocolates per el assistents a la Festa 

Dia 23 de desembre es fa el trasllat a la nova seu que te la entitat al carrer Arc de Sant 

Pau 16 des de el local que ens han cedit el Districte de Ciutat Vella per poder seguir 

realitzant els nostres projectes i activitats dins de les fórmules comunitàries i 

cooperatives.  

                                                                                                                   

 

 
ELS NOSTRES OBJECTIUS HAN ESTAT 
 

1. 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 

2. Fomentem la transversalitat. 
3. Donar suport a iniciatives que parteixen de les entitats enfortint el teixit cultural i 

associatiu. 
4. Construïm el valor singular de polítiques culturals i interculturals 



5. Efectes de qualitat de vida comunitària. 
6. Creació de valor públic, inclusió, participació de veïns i veïnes. 
7. Transformació inclusiva de l’espai urbà. 
8. Col·laboració amb l’acció de l’administració. 
9. Millorar la sensibilització de les persones. 
10. Implicació de l’entitat en les dinàmiques associatives, comunitàries del territori. 
11. Participació en els òrgans formals i no formals del Districte 
12. Que les diverses entitats i associacions del Barri i Ciutat , canviïn la manera de 

relacionar-se, proposant iniciatives per compartir i treballar projectes conjunts. 
13. Fomentar la participació e integració a la nostra cultura popular tradicional. 
14. Promoure el coneixement del barri a la ciutat i País. 
15. Participació activa amb la cultura popular catalana per afavorir la cohesió comunitària.  
16. Fomentar el treball en xarxa de coordinació amb diferents interlocutors. 
17. Foment de sentiment d’entitat. 
18. Foment de l’escriptura i literatura catalana. 
19. Fomentem la cohesió social, relació, connectivitat educativa. 
20. Sensibilització de educació i cultura. 
21. Divulgació de la cultura en totes les seves vessants. 
22. Fomentar valors socials i culturals 
23. Afavorir la cooperació entre sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat 
24. Promoure un consum responsable 
25. Promoure l’acció digitals  
26. Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classes socials, edat, 

origen, religió , diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere 
27. Foment a la Memòria Històrica. 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Participacions en simpòsiums culturals i en taules de participació. 
ENTITATS QUE COL·LABOREN amb les diferents activitats i projectes:  

Fundació Tot Raval, Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i la Casa dels 

Entremesos, Coordinadora d’entitats del Poble-sec, Apc Raval Sud-Progess, Associació Dones 

Marroquines, joves Colectic, Casal de Barri Folch i Torres, La Taula del Raval, A.V Carrer Cera, Raval 

Cultural, Museu Marítim de Barcelona, Casal de la Gents Gran Josep Trueta, Casal de la Gent Gran Pati 

Llimona, Impulsem, Casal de Infants, Diàleg de Dones, Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, 

Taula de Coordinadores de Barcelona, Bastoners de Gràcia, Bastoners del Clot, Bastoners del Casc Antic, 

Bastoners de Barcelona, Bastoners del Poble-sec, Ballets de Catalunya, Bastoners Català Dansaire, CEIP 

Antonio Balmanya, CEIP Cervantes, CEIP Castella, CEIP Àngel Baixeras, CEIP Mediterrània, CEIP Collaso i 

Gril, CEIP Ciutadella, CEIP Laboure, CEIP Norai, CEIP Torrent de Carabassa, Voluntaris 2000, Escola  Milà i 

Fontanals, Ateneu del Raval, Fem Raval, Garantia D’èxit. Joves Dao, Bastoners del Seguici de Barcelona, 

El Carrer es Nostre. 

 



 

 

Amb el suport de: 

Ajuntament de Barcelona Districte de Ciutat Vella, ICUB.  

Diputació de Barcelona. 

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura, Departament Cultura Popular. 

COMUNICACIÓ- ELEMENTS DE DIFUSIÓ DE COL·LABORACIÓ 

Bolletins electrònics de entitats del Barri. 

Bolletins electrònics del Districte de Ciutat Vella. 

Bolletins electrònics- BCN Cultura, ICUP 

Pagina web: http://bolc.xarxanet.org/aipcc 

correu:aipcc@yahoo.es 

https://www.facebook.com/Bastoners-del-Raval 

https://www.facabook.com/Bouets-i-la-Vaqueta-del-Raval 

Diari El Raval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bolc.xarxanet.org/aipcc
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