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Col·labora:

SALUTACIÓ

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL RAVAL
Hem canviat el món des del barri? Hem canviat el barri des del món?
Els dos plantejaments són vàlids i és ben cert que també es complementen. Un moment de silenci, una mirada enrere, un càlid record, una
olor, un nom... la certesa de saber-nos part d’un tot sense límits. Qui
voldria posar límits a la nostra identitat?
Enguany celebrem el 70è aniversari de les Festes Populars del Raval
i el 50è del moviment associatiu organitzat al barri. Primer, des del
centre social, vinculat a la clandestinitat de la parròquia, i després, el
1975, amb la consolidació de l’Associació de Veïns. Tenim una història
que explicar i una memòria —de moltes gigues— que continuar ampliant. L’orgull de ser portaveus d’un llarg camí de lluites i, alhora, la
responsabilitat de dur enganxada a la pell una manera de ser i de fer: la
reivindicació incansable dels drets socials, de tots els drets i per a tota
la gent, en igualtat.
La proposta de treball per aquest curs ha girat al voltant de la qüestió “Què puc fer per canviar el món?”, què faig, què faria, des d’on, quan,
amb qui. Molts interrogants des d’un petit racó de la ciutat que mai no
pararà de bategar per la cohesió, per la visibilització de les mancances
i l’assoliment d’objectius gens utòpics.
Necessitem espais d’aparcament públic i gratuït, tot el meu suport a qui
valori la urgència d’aquest antic reclam sense resposta. No val mirar
cap a una altra banda. Vull deixar de somniar que tinc una feina i sóc útil
a la gent. Despertar-me tirant les portes d’un gran espai oblidat que ha
de ser obert al barri per pura necessitat. Sentir el cant cridaner d’aquell
ocell boig que torna a picar-me la consciència de les cases sense gent.
Ensumar l’ombra dels pins, com la gent sense casa, pensant que un cor
tan gran només pot ser de ciment. Comprendre el significat del verb
acollir, sense fer servir el traductor.
Durant els cinc dies de la Festa desvetllarem moltes més respostes
que ens heu donat en forma de contes, dibuixos, fotos, vídeos, cançons,
testimonis. Us avanço una conclusió? D’alguna manera, cada dia,
tothom, canviem el món des d’aquí.
Molt bona Festa!
Salvador Jaraba, president AV del Raval

LA FESTA
DE TOTHOM
Visca la Festa del Raval!
La primavera és la porta d’entrada a les festes
de barri que arriben als diferents districtes de la
ciutat. Les festes són indiscutiblement una bona
oportunitat per al foment dels valors del bon veïnatge, la convivència i el bé comú, i són la transició
cap a les vacances d’estiu. Les entitats veïnals són
les autèntiques impulsores i protagonistes d’una
de les programacions d’activitats més esperades per la ciutadania,
any rere any, dintre del marc del cicle festiu i cultural de la nostra
estimada Santa Coloma de Gramenet. Però, a més, la programació d’activitats lúdiques previstes, adreçades a grans i petits, sol
comptar amb la participació i la col·laboració dels comerciants i de
moltes entitats i persones a títol individual, unides per aquest fort
sentiment de pertinença als barris que fan d ‘aquestes festes un
moment molt especial. Les activitats, obertes a tota la ciutadania,
donen valor i protagonisme a l’espai públic, i, per això, aprofito per
dir-vos que hem de tenir actituds cíviques i cuidar l’espai públic que
compartim més intensament aquests dies; alhora hem de poder
conciliar l’activitat festiva amb el descans veïnal. No és incompatible, gaudir a l’aire lliure i mantenir els carrers nets i cuidats, perquè
és cosa de totes i tots!
Aquestes festes són un espai de trobada i convivència. Per tant,
aprofitem per gaudir-les. Espero i desitjo que ens puguem trobar
als diferents actes culturals i lúdics de les nostres estimades
festes amb un bon caliu de barri.
Feliç Festa al barri del Raval!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

PROGRAMA
de festes 2019
La zona central de la Festa s’ubica a l’espai paral·lel al camp
de futbol i el seu entorn

27

9.00 h
18.00 h

DIJOUS

juny

20.00 h
20.30 h
21.00 h

Engalanat recinte de la festa
Biblioteca Can Peixauet

Commemoració del 70è aniversari de les Festes del
Raval i el 50è del moviment associatiu (centre social/AV).
Xerrada col·loqui i acte d’homenatge.
Exposició “Gent del barri” a la sala Brossa.

Pregó de FESTES

a càrrec de Josep Pitarque i Elvira Ruiz
Lloc: escenari

Recepció d’entitats

Casal de la Gent Gran. Plaça d’en José Cámara
de la Hoz

Actuació musical
Músics del Metro

Durant tota la Festa, l’Associació OPEN ART hi participa
amb PHOTO FUSION y RADIO FUSION PI

28

17.30 h

juny

20.00 h
21.00 h

9.00 h

divendres

Engalanat recinte de la festa
Concurs Got Raval Talent infantil

(17.30 -20.30 h)
Inscripcions: a l’AV del Raval, carrer de Monturiol, 20,
i al mateix escenari

OPEN ART obre FUSION PHOTO
Concurs Got Raval Talent adults

(21-23.30 h)
Inscripcions: a l’AV del Raval, carrer de Monturiol, 20,
i al mateix escenari

21.00 h

OPEN ART convida a participar
mitjançant Radio Fusion PI

22.30 h

Aquelarre de les Bruixes del Torrent
(JAK) Fins a la mitjanit, aparicions sobtades d’aquests

éssers per qualsevol indret

00.00 h

29

9.00 h
10.00 h

DIssabte

juny

10.00 h
12.00 h
13.00 h

Disco Mòbil

a càrrec de DJ LEDES

Muntatge de carpes i preparació de
l’Intercultural
Espai intercultural Mar Aubeso

Col·labora: Casal dels Infants.
Diferents activitats ( jocs, exposicions de les entitats...)

Batucada amb Tokats (10-11 h)
Batut de xocolata

Col·labora: Església Evangèlica

Presentació del llibre:
Què puc fer per canviar el món?

Fet pels nens i les nenes de primària del barri del Raval

16.00 h

Balls infantils amb Spatium Vestra

Lloc: escenari

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>>

PROGRAMA
de festes 2019
La zona central de la Festa s’ubica a l’espai paral·lel al camp
de futbol i el seu entorn

>>> ve de la PÀGINA anterior

29

16.30 h

juny

17.30 h

TALLER TALL DE PERNIL “El cuchillo de Pepe”

18.00 h

Xocolatada (hi col·labora: Església Evangèlica)

18.00 h

TriballColoma
Balls tradicionals populars

DIssabte

17.00 h

19.30 h

XXIV Trobada de Puntaires de Catalunya

Lloc: escenari

Torneig DE Futbol Sala

Lloc: Poliesportiu del Raval

Ball en línia amb LEs noies del Raval

Lloc: escenari

20.30 h

Actuació musical AMB PAULINA BARBI

22.00 h

Aquelarre de les Bruixes del Torrent
(JAK) Fins a la mitjanit, aparicions sobtades d’aquests
éssers per qualsevol indret

22.00 h
00.00 h

Grup musical Tibet

Lloc: escenari

Disco Mòbil a càrrec de TIBET

Lloc: escenari

Durant tota la Festa, l’Associació OPEN ART hi participa
amb PHOTO FUSION y RADIO FUSION PI

30

10.00 h
10.30 h

Mercadet de segona mÀ Entorn escenari
Torneig Futbol Sala

Lloc: Poliesportiu del Raval

diumenge

10.30 h

Batucada amb Diables SC

juny

11.00 h

Inflables d’aigua Lloc: plaça de les Cultures

12.00 h

Battlehood Rap Lloc: escenari

12.00 h

Futbol Sala (Memorial Manuel Machín)

13.00 h

Canó d’escuma

14.15 h

Paella popular Lloc: plaça d’en José Cámara de la Hoz

16.00 h

Integramenet. EXPOSICIÓ RIU
I PARLAMENTS. Zona La Sargantana

16.00 h

Lloc: plaça de les Cultures

Torneig de BÀsquet femení

Lloc: Poliesportiu del Raval

17.00 h

Finals Battlehood Rap (17-18.45 h) Lloc: escenari

19.00 h

Cefe Badalona Swing (19-20.45 h) Lloc: escenari

21.00 h

Havaneres amb Vela llatina
i rom cremat Entorn escenari

22.15 h

Correfoc amb Cercavila fi de festa
colla vella Diables de Santa Coloma

Recorregut: c. Monturiol, c. Àngel Guimerà,
av. Santa Rosa, c. Ginesta i amfiteatre del Motocròs

01

dilluns

JULIOL

18.00 h

PROJECCIÓ DE CURTS Què puc fer per
canviar el món?

Projecció de curts fets per alumnes de secundària,
sobre el seu arrelament al barri del Raval i les seves
propostes de cohesió.
Lloc: sala d’actes del Centre Cívic Raval

EXPOSICIONS
Biblioteca Can Peixauet. Del 27 de juny al 27 de juliol.
Inauguració: dijous 27/6 18h.
Feliç aniversari, Raval!
Mostra dels dibuixos participants al Concurs de Cartells del 70è aniversari
de les Festes del Raval. Més d’un centenar de treballs presentats pels
nens i les nenes de primària del nostre barri, desbordants d’imaginació,
colors i contingut.
Gent del Barri
Mostra fotogràfica de reconeixement a les persones que han fet
tot el possible per millorar el barri en les set últimes dècades. Des de
l’associacionisme veïnal, grups de dones, gent gran, l’esport, la parròquia,
l’esplai, el comerç, els carrers. Les cares conegudes i recordades dels
homes i les dones que ens han marcat el camí. A peu de foto, enllaç a les
xarxes per consultar la seva biografia.

ACTE D’HOMENATGE A LA “GENT DEL BARRI”
Biblioteca Can Peixauet. Sala Brossa. Dijous 27 de juny 2019. 18h.
Trobada oberta amb moltes de les persones que s’han deixat la pell al Raval
per reivindicar i visibilitzar la identitat del barri i el seu desenvolupament,
des dels anys quaranta. Intervencions, xerrada, col·loqui, testimonis,
records i memòria.
Enguany celebrem el 70è aniversari de la Festa Major del Raval (1949) i
el 50è del Centre Social, precursor de l’Avv (1969). Un moment irrepetible
per saber, de primera ma, com hem arribat fins aquí d’una peça. Vine i
participa.

dissabte

ESPECIALIDAD EN:
BOCADILLOS Y ALMUERZOS
MENÚS Y TAPAS

Carrer del Dr. Ferran, 10
08921 Santa Coloma de Gramenet
934 68 00 22

Recinto Ferial, junto al Nou Camp Municipal de Futbol, donde juega Fundació Grama

70è ANIVERSARI
DE LES FESTES
del raval
Associació de Veïns i Veïnes del Raval de Santa Coloma de Gramenet
Carrer Monturiol, 20 (Centre Cívic) 08923 Santa Coloma Gramenet
Tel. 934668351 / 639910230
Ce: assveinsraval@gmail.com

Setenta años de fiestas y medio siglo de asociacionismo
organizado en el barrio, no pueden caer en saco roto. La
participación de toda nuestra gente en la reivindicación
de más recursos y mejor calidad de vida, es fundamental
para conseguir los objetivos que perseguimos desde todos
los ámbitos del vecindario. ¿Te vienes a la Asociación?

el
raval
Festes de Barri

EL raval

27, 28, 29, 30 DE JUNY i 01 DE JULIOL
www.gramenet.cat/festesdebarri
Organitza:

L’Associació de Veïns i Veïnes del Raval agraeix de tot cor aquests
70 anys d’història de la Festa del barri, molt especialment a totes
les persones, entitats, comerç i veïnat que la feu possible.
Feliç aniversari!

