
Per assistir a les activitats cal inscripció prèvia. 
Hi haurà possibilitat d'inscriure's en el mateix moment,  
si queda aforament lliure.
Cal assistir 15 minuts abans de l'inici de l'activitat.

Caldrà seguir en tot moment les mesures de prevenció  
davant la Covid 19 vigents a data de 8 de juliol.

Dijous 8/7
Pregó de la Festa Major del Raval
20.00 a 22.00 h - Jardí dels Tarongers
Pregó de Festa Major a càrrec de les Catifaires del Raval, 
amb la participació de l’Escola de Música i JPC, Coordinadora 
de Casals del Raval, S.C. Girasol, S.C. Els amics, S.C. Rosa 
d’Abril, S.C. Lo Picarol, S.C. Els Moderns del Poble Sec, AIPCC, 
Capgrossos del Raval- Folch i Torres, l’Associació d’Amics 
dels Gegants Ramon i Lola del Raval, Bouets i la Vaqueta del 
Raval. 
Organitza: Districte Ciutat Vella 
Inscripcions prèvies al correu: participaciocvella@bcn.cat, amb 
les dades (nom, cognoms i telèfon de contacte) dels assistents.

Divendres 9/7
Matinal Esportiva
11.00 a 12.30 h - Jardí dels Tarongers 
Activitat dirigida de Zumba strong amb música no masclista. 
Les activitats estaran dirigides per una tècnica esportiva de 
CEM Can Ricart. 
Organitza: Club Lleuresport- Can Ricart
Inscripcions prèvies al correu: gaetanocodella@lleuresport.
cat, amb les dades (nom, cognoms i telèfon de contacte) dels 
assistents.

Conta contes El meu gran amic
13.00 a 14.00 h - Jardí dels Tarongers 
Un espectacle de petit format basat en el conte homònim 
d’Eric Battut on una narradora explicarà històries publicades 
per l’Editorial Tramuntana amb el Sr.Tim i la puça com a 
protagonistes, i tot ambientat en un meravellós i minúscul 
circ de puces. 
Organitza: Biblioteca Sant Pau-Santa Creu
Inscripcions prèvies al correu: b.barcelona.spsc@diba.cat i 
presencialment en horari d'obertura de la Biblioteca o per 
telèfon: 933 020 797.

El taller del Flea!
17.00 a 19.30 h - Jardí dels Tarongers 
Taller de upcycling i reciclatge de roba a càrrec d'Ariadna 
Indomit per a aprendre a fer una tote bag personalitzada a 
partir de materials reciclats. Porta una peça que ja no usis i 
personalitza-la! 
Intervenció urbana de grafit sobre materials reciclats a càrrec 
d’ Eko Saurio
Organitza: Flea Market amb col·laboració de Montana i 
Ariadna Indomit
Inscripcions prèvies al web: https://linktr.ee/fleamarketbcn

Projecció documental Baluard de José 
González Morandi i col·loqui posterior
21.30 a 23.00 h - Jardí dels Tarongers
El documental “Baluard” mostra la resposta que ha creat 
Barcelona per atendre les persones en extrema marginalitat 
a causa del seu consum continuat de drogues.
Organitza: CAS Baluard (Agència de Salut Pública de 
Barcelona, Associació Benestar i Desenvolupament).

Projecció documental Dima Punk de 
Dominique Caubet i col·loqui posterior 
23.00 a 00.30 h - Jardí dels Tarongers
"Punk un dia, sempre punk?" Aquesta és la història de Stof, 
gravada durant vuit anys als barris obrers de Casablanca. 
La història d'un noi que paga un preu molt alt per la seva 
independència.
Organitza: SODEPAU
Inscripció prèvia al formulari

Hi haurà el mateix formulari d’inscripció per a les dues sessions. 
Es pot triar assistir a una de les projeccions o a les dues, cal 
especificar-ho al formulari. 

Dissabte 10/7
Xerrada sobre migració
12.00 a 13.30 h - Jardí dels Tarongers
Participaran representants/activistes d’entitats del Raval 
que treballen temes relacionats amb els drets de les 
persones estrangeres/migrants. Faran la seva intervenció i es 
prepararan unes preguntes específiques per tal d’animar el 
debat i de tractar totes les qüestions al voltant del tema de 
migració i drets humans.
Organitza: Xarxa veïnal del Raval
Inscripcions prèvies al correu: ravalveinal@gmail.com, amb les 
dades (nom, cognoms i telèfon de contacte) dels assistents.

Paral·lelus Banda
16.30 a 18.00 h - Jardí dels Tarongers
Nova formació musical que realitza concert/espectacle sobre 
els cuplés.
Organitza: AIPCC
Inscripcions prèvies al correu: aipcc@yahoo.es, amb les dades 
(nom, cognoms i telèfon de contacte) dels assistents. 

Sarsuela popular
18.30 a 20.30 h - Jardí dels Tarongers
Representació de peces de sarsuela conegudes
Organitza: AVV Raval
Inscripcions prèvies: a la seu de l’entitat (carrer de Lleó, 26) o 
a través del telèfon: 934 41 77 21

Festa Major Jove 2021
21.00 a 01.00 h - Jardí dels Tarongers
Activitat dividida en dues franges 
21. 00 a 23.00 h
23. 00 a 01.00 h
Actuacions i performances musicals 
Organitza: Ameba Prismàtica, Comissió FM Jove Raval, 
Sindicat d’Habitatge del Raval
Inscripcions prèvies: per a la franja de 21.00 a 23.00 h a través 
del formulari 
Inscripcions prèvies: per la franja de 23.00 a 01.00 h
Pendent enllaç inscripció 

Diumenge 11/7
Cultura popular tradicional
11.00 a 13.30 h - Jardí dels Tarongers
Demostració de l’imaginari festiu
Organitza: AIPCC / Associació d’Amics del Gegants Ramón i 
Lola del Raval 
Inscripcions prèvies als correus: aipcc@yahoo.es i 
gegantsdelravalbarcelona@gmail.com, amb les dades 
(nom, cognoms i telèfon de contacte) dels assistents. 

Cantada d'havaneres
20.00 a 22.00 h - Jardí dels Tarongers
Cloenda de la Festa Major del Raval 2021 amb la cantada 
d’havaneres del Grup Mar Brava i Haváname.
Organitza: AIPCC i Taula del Raval
Inscripcions prèvies al correu: aipcc@yahoo.es, amb les dades 
(nom, cognoms i telèfon de contacte) dels assistents.

Ràdio al carrer
22.30 a 00.00 h - Jardí dels Tarongers
Emissió de ràdio des del carrer
Organitza: AVV Raval
Inscripcions prèvies: a la seu de l’entitat (carrer de Lleó, 26) o 
al telèfon: 934 41 77 21

ALTRES ACTIVITATS

Durant tota la Festa Major
Activitats per a entitats socials de barri als 
equipaments culturals.
Organitza: Tot Raval
Inscripcions i més informació: www.totraval.org

Divendres 9/7
Cançó catalana 
18.00 a 19.00 h - Sala d’actes de l’AIPCC (carrer 
de les Carretes, 65 )
El Grup Món Raval farà un repertori de cançó catalana dins 
del seu projecte Vida Activa per a Dones Grans. 
Organitza: AIPCC i AVV Raval
Inscripcions prèvies a la pròpia entitat

Divendres 9/7 i Dissabte 10/7
Freedonia a la Festa Major del Raval 
21.00 a 02.00 h - Local Freedonia
Concerts musicals i dj’s
Organitza: Associació Cultural Freedonia 
Inscripcions prèvies a la pròpia entitat 

Diumenge 11/7
Projecció pel·lícula The Kid (El Chico) de 
Charles Chaplin
17.00 a 18.15 h - Filmoteca de Catalunya
Una pel·lícula que explora la bondat i la maldat des de la 
riallada i la llàgrima. La pobresa (referent a la temàtica) 
del cinema de Chaplin és equivalent a la tendresa. En les 
primeres escenes del noi, Edna, una dona pobra, abandona 
al seu bebè amb pena en el cotxe d'una família adinerada. 
Organitza: Filmoteca de Catalunya 
Inscripcions prèvies a la pròpia entitat 

<FURIASIA: festival d'arts escèniques 
d'artistes asiàtiquedescendents >
18.00 a 20:30 h - Pati de les Dones - CCCB
Festival d’arts escèniques per visibilitzar i promocionar 
les creacions d’artistes asiàtiquesdescendents i joves 
de Barcelona, especialment de les diàspores filipines, 
pakistaneses, índies, japoneses, xineses, etc...Amb peces 
de poetry i videopoemes, improvització de dansa, música i 
performance, karaoke intergintu i voguing. 
Organitza: Associació Catàrsia, amb el suport del CCCB 
Inscripcions a FuriAsia

Dissabte 10/7 i Diumenge 11/7
TMB. La Pel·lícula de Xamfrà. Transformador 
de Mirades de Barcelona
Dissabte a les 18.00 h i Diumenge a les 12.00 h i 
a les 18.00 h - Sala Teatre CCCB
Una nena de primer d’ESO agafa sola, per primera vegada, 
una línia de Metro amb la que recorrerà les parades de 
VIOLÈNCIA, INDIFERÈNCIA i COEXISTÈNCIA, fins arribar al seu 
destí: CONVIVÈNCIA
Organitza: Xamfrà
Col·labora: CCCB i Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 
Districte de Ciutat Vella. Generalitat de Catalunya.
Entrada gratuïta amb reserva prèvia al web: https://www.
eventbrite.es/e/entradas-cccb-tmb-transformador-de-
mirades-de-barcelona-160766211065
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