Calendari elaborat per:
Grup de Diàleg Interreligiós del Raval: Els membres del Grup Interreligiós del Raval
són els següents: Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic “Camí de la Pau”,
Comunitat Parroquial del Carme, Centro Filipino Tuluyán-San Benito, Associació
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Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
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Interculturalitat i Convivència, Fundació Benallar, Església Protestant Barcelona
Centre, Associació Sociocultural Ibn Batuta, Associació AMICAL dels immigrants
marroquins a Catalunya, Associació Cultural, educativa i social operativa de dones
pakistaneses (ACESOP), Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib, Associació
UNESCO per al Diàleg Interreligiós, Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de
Barcelona i Fundació Tot Raval.
La Taula Intercultural del Raval: ACESOP - Associació cultural Educativa i social
Operativa Dones Pakistaneses, AFICAT- Associació Filipino-Catalán, AMICAL dels
Immigrants Marroquins a Catalunya , Associació Camí de la Pau, Associació Consell
Islàmic de Catalunya, Associació Cultural Punt Comú/ El mirador de l’Immigrant,
Associació de Treballadors Pakistanesos, Associació Sociocultural Ibn Batuta,

Amb el suport de:

Biblioteca Sant Pau – Santa Creu, Can Brasil, Casa Eslava, Centro Boliviano Catalán
, Centro Filipino Tuluyan-San Benito i Associació Kalipi, Fedelatina, Associació
Sociocultural Punt d’Intercanvi, Periódico “el Raval” i Districte de Ciutat Vella.

	
  

Aquesta segona edició del Calendari
de Celebracions del Raval és una
iniciativa que s’impulsa des del
Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural de l'Obra Social de “La
Caixa” i s’ha elaborat des de la Taula
Intercultural del Raval i el Grup de
Diàleg Interreligiós del Raval, on
participen 21 entitats del barri d'àmbit
social, cultural i religiós, els dos grups
estan coordinats per la Fundació tot
Raval. Aquesta iniciativa vol recollir
l’esforç que des de Carme Comerç ha
fet durant els últims anys editant un
calendari que volia representar la
diversitat cultural del barri.

Ha passat un any des de que es
fa publicar la primera edició del
Calendari de Celebracions del Raval.
Aquest va néixer amb l’esperit
d'afavorir el coneixement entre les
diverses persones que conviuen al
barri, sigui quin sigui el seu origen,
recollint les celebracions culturals,
sociopolítiques, comunitàries i
religioses de les diferents tradicions
en especial aquelles que tenen una
visibilitat i un impacte en el territori.
Durant els 2012 la ciutadania del
barri ha participat en les diferents
celebracions que apareixen al
calendari, s’han generat noves
relacions i s’ha aprofundit en el
coneixement de la diversitat cultural
de la que esta composada aquest
territori.

La intenció és recollir el màxim
de celebracions de les diferents
comunitats presents al barri. Malgrat
tot, és probable que algunes no hagin
quedat recollides. Per aquest motiu
convidem a totes les persones de
les diferents comunitats a participar
en aquest procés de construcció de
coneixement.

Al 2013 el Raval continuarà treballant
per construir una convivència
intercultural on els veïns i les veïnes
del barri, tant els que han arribat
com el que han acollit, les entitats
socials, els comerciants, les empreses
i les institucions tenen un paper
fonamental.
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L'explicació de les celebracions i les
fotografies que hi trobareu formen
part del treball que fan els diferents
agents socials del Raval i que tenen
la voluntat de continuar construint un
Raval Intercultural.

El Raval és un barri històricament
acollidor, un espai d'arribada i de
sortida de persones. En els darrers
anys s’hi ha establert persones de
diferents països del món generant així
un barri culturalment divers.
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1 Any Nou
Inauguració de l'any nou civil. A
Catalunya i a l'Estat espanyol és costum
menjar 12 grans de raïm, un a cada toc de
les campanades de les 12 de la nit.

5 i 6 Reis Mags d’Orient
o Els Reis

La tarda del 5 de gener té lloc la
tradicional Cavalcada dels Reis pels
carrers de la ciutat i simbolitza l'arribada
dels Reis d'Orient. Segons la tradició
popular, durant la nit els Reis passen per
les cases on hi ha infants per a deixar-hi
regals

6 Culte d’Epifania
Amb la narració de la visita dels tres
savis a Jesús els cristians protestants
commemoren la revelació divina en la
persona de Jesús.

20 Culte del Pacte
Aquest culte, de tradició metodista, se
centra en la renovació de l’aliança que Déu
ha ofert a la humanitat. A la Comunitat
Protestant de Barcelona Centre coincideix
gairebé amb la data d’inauguració del
temple, que fou el 17 de gener de 1953,
com a símbol del seu compromís amb Déu
i amb la seva comunitat.

20 Sinulog
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El festival Sinulog és un dels festivals
més grans i acolorits de les Filipines. Se
celebra cada any el tercer diumenge de
gener a la ciutat de Cebú, al sud de les Illes
Filipines, en honor al Nen Jesús, també
conegut com el Nen Sant de Cebú. Es
tracta essencialment d'una dansa ritual
que recorda el passat pagà del poble
filipí i la seva acceptació del cristianisme.
A Barcelona, els infants d'Iskwelang
Pinoy i els joves filipins (especialment
els originaris de la regió de VisayasMindanao) s’encarreguen d'organitzar la
festa de Sinulog. Se celebra a la plaça de
l'església de Sant Agustí, parròquia on es
reuneix la comunitat filipina.
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6

Reis Mags
d’Orient
o Els Reis
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24 Mawlid Al-Nabawi:
Naixement del profeta
Muhammad

Aniversari anual que celebra el naixement
del Profeta Muhammad (que la pau sigui
amb ell) l'any 570-571 a la ciutat de la
Meca. La celebració d´ aquest aniversari
és diversa i plural d´acord amb el
col·lectiu.
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FEBRER

10 L'any nou xinès.
L’Any Nou Xinès és la celebració més
important de les festes tradicionals xineses.
El 10 de febrer de 2013 comença l’any
4711 segons el calendari xinès, i correspon
amb l’any de la Serp. És un període ple de
celebracions, que s’inicia la nit anterior al
Dia d’Any Nou i finalitza amb la Festa de
les Llanternes, quinze dies després d’any
nou. És un moment de trobades familiars,
menjars especials i focs d’artificials.

12 Santa Eulàlia

FEBRER

La llegenda, segons la tradició cristiana,
diu que Eulalia va ser una nena, educada
en el cristianisme. Amb 13 anys, durant
el període de persecucions als cristians de
l'emperador Diocleciano (284-305 dC),
Eulalia es va escapar de la seva llar i va
anar a buscar al governador de Barcino,
Daciano, per recriminar-li les repressions.
El governador, davant la negativa de
la nena a renunciar a la fe cristiana, la
va condemnar a tretze martiris, tants
com a anys tenia. Actualment Sant
Eulalia és copatrona de Barcelona, des
de 1980 aquesta celebració és la festa
major d'hivern de la ciutat. Existeix un
monument a la plaça del Padró, lloc on es
situa la seva crucificació.

7 Carnestoltes

És una festa pagana que se celebra el
cap de setmana anterior a l'inici de la
Quaresma. La Quaresma són els 40
dies abans de la Setmana Santa. El
Carnestoltes és temps de disbauxa i de
gresca i és el comiat als plaers mundans
que queden prohibits durant la Quaresma,
temps d'abstinència i de penitència. L’inici
del carnestoltes és dijous Gras. En aquesta
celebració són típiques les disfresses i les
desfilades de carrosses, el rei Carnestoltes
(que és un ninot grotesc) i l'enterrament
de la sardina que tanca la festa i inicia la
Quaresma.
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21 Dia Internacional de la
Llengua Materna.

Cada 21 de febrer, els estats membres de
la UNESCO celebren el Dia Internacional
de la Llengua Materna amb balls, poesies,
cançons, teatre, contes i qualsevol altre
tipus d'expressió cultural. Aquest dia
internacional té per objectiu preservar
i promoure les llengües i la diversitat
lingüística arreu del món. La comunitat
de Bangladesh fa una ofrena floral en
motiu de la celebració del dia de la llengua
Bangla.

16 Ravalstoltada

És la celebració del Carnestoltes al barri
del Raval. Al matí es fan activitats per a
infants, joves i famílies i per la tarda una
rua de disfresses que desfila per el barri i
passa per la Rambla de Barcelona. Forma
part d’un procés comunitari on participen
prop d’una trentena d’entitats del
territori. Cada any es tria conjuntament
el tema del Carnestoltes, les disfresses
estan relacionades amb aquest tema i
l’elaboració de l'atrezzo s’integra dins de la
programació de les diferents entitats que
participen.

18 19 20 21 22 23 24
Dia Internacional
de la Llengua
Materna
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MARÇ

8 Dia Internacional de la
Dona

El Dia Internacional de la Dona,
originalment anomenat Dia Internacional
de la Dona Treballadora, està reconegut
per l’Organització de Nacions Unides,
ONU. En aquest dia es commemora la
lluita de la dona treballadora per la seva
participació i igualtat en la societat i en
el seu desenvolupament integral com a
persona. La historia més estesa sobre la
commemoració del 8 de març fa referència
als fets que succeïren en aquesta data 1908,
quan van morir calcinades 146 dones
treballadores de la fabrica tèxtil Cotton
de Nova York en un incendi provocat per
les bombes incendiaries llençades pels
patrons davant la negativa d’abandonat el
tancament en el que protestaven contra
els baixos salaris i les condicions de treball
inhumanes que patien, una vegada més la
força bruta es va imposar sobre la raó. És
festa nacional en alguns països. Al barri
del Raval, a través de la Coordinadora
d’entitats Ravaldona, es fan diverses
activitats a l’espai públic per reivindicar els
drets de les dones i la seva visibilitat.

14 Any nou Sikh
Any nou Sikh 543 dC.

23 Dia Nacional del
Pakistan
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El dia del Pakistan commemora
la signatura de la Constitució i la
proclamació de la República Islàmica,
l'any 1956. Esdevé, així, la primera
república islàmica al món. Alhora, es va
triar aquesta data per commemorar la
Resolució de Lahore del 23 de març de
l'any 1940, on la Lliga Musulmana va
adoptar la tesis de la creació d'un estat
del Pakistan, que finalment tindria lloc
el 1947.

18 19 20 21 22 23 24
Dia NACIONAL
DEL Pakistan

- Setmana de Santa
- DIUMENGE DE RAMS

25 26 27 28 29 30 31
DIJOUS SANT

DIVENDRES SANT

VETLLA PasquaL

Diumenge de
Pasqua

24 març a 1 abril
Setmana de Santa

La celebració de la Setmana Santa ve
marcada pel calendari lunar; Jesús mor a
la creu durant la celebració de la Pasqua
Jueva i aquesta estava regida per aquest
calendari. Així, el dia de Pasqua sempre
caurà després de la primera lluna nova
de primavera. Les comunitats cristianes
celebren el fet central de la vida de Jesús,
la seva mort i resurrecció. La Setmana
Santa precedeix i prepara la gran
celebració pasqual, la més important de
l’any cristià. Comença amb el Diumenge
de Rams (24 de març). Aquest dia per a
la comunitat catòlica, és tradició d'anar a
beneir el ram (llorer, palmes i palmons) i
la comunitat protestant celebra la Litúrgia
de la Passió. Segueix Dijous Sant, que
commemora l’Últim Sopar de Jesús amb
els Apòstols, Divendres Sant (29 de març),
dia en que mor crucificat, i s’acaba amb
la Vetlla Pasqual el dissabte i Pasqua el
diumenge (31 de març) quan se celebra
la resurrecció de Jesús. Aquest dia hi ha
cantades de les “Caramelles”, cançons
populars que celebren i anuncien el fet
pasqual, i són tradicionals els pastissos
anomenats mones de Pasqua que els
padrins regalen als infants. A Catalunya, el
dilluns de Pasqua (1 d'abril) també és festa.

24 Diumenge de Rams
24 Litúrgia de la Passió

Culte protestant centrat en la institució
del Sant Sopar, primer acte de la Passió
de Crist.

31 Diumenge de Pasqua o
de Resurrecció
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ABRIL

8 Dia Internacional del
Poble Gitano

Des de el 1971 es celebra en aquesta data
la commemoració del reconeixement del
poble gitano en la ONU, i de l’elecció de
la seva bandera i el seu himne gitano (el
Gelem-Gelem).

14 Festa Vaisakhi
Festa de Vaisakhi, commemoració de la
institució de la Kalsa, o comunitat sikh. Al
Raval és fa una processó.

14 Any Nou Bangladeshí
23 Sant Jordi
És la llegenda més popular a Catalunya, es
basa amb l’historia d’una princesa que va
ser salvada per un cavaller el qual va matar
a un drac que aterrava a tot el poblat. La
tradició afegeix que de la sang vessada va
néixer un rosal de flors vermelles.

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

1

2

3

8

9

10 11

DiLLUNS
de Pasqua

4

divendres

5

dissabte

6

ABRIL

El Sant Jordi a la Rambla del Raval és un
procés participatiu que implica unes 70
entitats, escoles, serveis i comerços del
Raval per celebrar conjuntament la Diada.
Amb aquest projecte, es volen compartir
les tradicions d’aquesta festa al carrer amb
el veïnat, tot creant un espai on mostrar
les diferents cultures que conviuen al
barri (a través de la seva literatura, entre
d’altres), i generar un punt de trobada
festiva que convidi la resta de Barcelona
a entrar al barri i viure un Sant Jordi
intercultural i diferent. Els símbols
centrals d’aquest dia són el llibre i la rosa.
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11 Sant Ponç
Sant Ponç és el patró dels herbolaris i en
diferents llocs de Catalunya s'organitzen
fires. Una de les que té més renom és la
que se celebra en el Raval, concretament al
carrer de l'Hospital.
Durant tot el dia s'instal·len parades
d'herbes remeieres, mel, melmelades,
fruites en almívar i productes confitats.

26 Flors de Maig
A Filipines hi ha molta tradició
d'homenatjar la Verge Maria durant el
mes de maig, també anomenat mes de
Maria o mes de les flors. L'últim diumenge
del mes els joves fan una processó per
parelles vestits amb els vestits tradicionals
filipins i cada parella simbolitza una
de les virtuts de Maria i d'altres dones
destacables de l'Antic Testament. A
Barcelona, aquesta processó coincideix
amb el festival de la Santa Creu, que se
celebra el mateix mes. Per això, durant la
processó de les Flors de Maig també hi ha
la representació de Santa Elena portant
una petita creu, acompanyada del seu fill
Constantí.

19 Pentecosta o 2º Pasqua o
Pasqua Granada
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Cinquanta dies després de la Pasqua de
Resurrecció (Setmana Santa) se celebra
la Pentecosta o Pasqua de l’Esperit, que
recorda el do de l’esperit Sant en els
deixebles de Jesús. Popularment es coneix
com la Pasqua Granada (denominació
seguint el curs agrícola, flors i fruits)
o segona Pasqua. Aquest dia diferents
grups musicals del barri del Raval fan
una desfilada pels carrers .La comunitat
Filipina aquest dia també fa una processó
pels carrers del Raval.
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26 Dia de la Mare de Bolívia

A Bolívia és un dia on les protagonistes
son les Mares però també les àvies,
besàvies tietes, germanes i cosines que no
són mares, és una celebració familiar on es
fa una dinar o prenen un té.

Al Raval es fa una celebració en un espai
tancat on participen prop de 300 persones.
Diferents entitats de comunitats diverses
del territori es reuneixen i cadascuna
d’elles fa una ball típic en homenatge a les
mares.

30 Corpus Christi

13 14 15 16 17 18 19
2ª Pasqua o
Pasqua Granada

20 21 22 23 24 25 26

- FLORS DE MAIG
- Dia de la Mare de
Bolívia

27 28 29 30 31 1

2

Aquesta celebració, de commemoració de
la presència de Jesucrist en l’Eucaristia,
té una llarguíssima tradició a l’Església
catòlica de Barcelona, amb esdeveniments
com l’ou com balla, les processons i
l’Eucaristia. L'ou com balla és una tradició
que té l'origen a Barcelona. Se celebra des
de l'any 1637 i consisteix en fer ballar un
ou en els sortidors de les fonts situades en
claustres, patis o jardins. La closca sencera
d'un ou buit es col·loca en el sortidor
d'una font de manera que gira sense
caure durant hores. En motiu d'aquesta
tradició, els claustres s’engalanen de flors i
obren les portes als visitants des del dijous
anterior (Dijous de Corpus) fins el di
Diumenge de Corpus Crhisti.

1 Festa del treball
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JUNY

12 Dia de la Independència
de Filipines

El dia de la Independència de les Filipines
com a colònia espanyola va ser el 12 de
Juny de 1898. Aquesta festa representa
la unitat de la comunitat filipina. A
Barcelona, KALIPI, la Federació
d'Entitats Cíviques i Religioses Filipines
organitza una festa cultural, habitualment
en el Raval, on participen les més de
20 entitats que composen la federació,
tota la comunitat filipina i persones
representants d'institucions filipines i
catalanes. També es convida a participar a
d'altres comunitats.

23 i 24 Sant Joan
El 23 de juny a la nit se celebra la
Revetlla de Sant Joan, també anomenada
popularment com la Nit del Foc, la
Nit de les Bruixes o la Nit del Ros i és
una celebració que es realitza arreu del
Països Catalans. El seu origen és pagà i
està relacionat amb el solstici d'estiu. És
tradicional fer reunions familiars o anar a
una festa popular al voltant d'una foguera
en una plaça o carrer. És normal que per a
aquest esdeveniment s'acumulin objectes
inservibles de fusta durant tot l'any i
s'aprofita aquest dia per cremar-los. Un
altre element protagonista de la revetlla
són els petards i coets que es tiren fins a
altes hores de la nit.
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JULIOL

9 Inici Ramadà (mes del dejuni)
La celebració marinera ha incorporat
molts aspectes pagans que es fonen amb
els religiosos i tradicionals. Al Raval,
durant els dies anteriors i posteriors a la
Verge del Carme i coincidint sempre amb
un cap de setmana, se celebren diferents
actes culturals, lúdics i socials en el marc
de la Festa Major del barri. La preparació
la realitza una comissió de festes integrada
per diverses entitats aquest any les festes
seran del 12 al 15 de Juliol.

16 Festa Major del
Raval

11 al 14 de Juliol. La festa major del
Raval té lloc el dia de la Mare de Déu del
Carme, patrona del mar i dels pescadors.
L'origen del nom prové del Mont Carmel,
un santuari situat a Israel prop del
Mediterrani. El 4 d’octubre de 1835 es
crea la Parròquia del Carme situada al
convent dels Carmelites (carrer del Carme)
on avui hi ha l'Institut Miquel Tarradell
i l'escola Milà i Fontanals. El 20 de maig
del 1911 es posa la primera pedra de
l'actual edifici obra de l’arquitecte Josep M.
Pericas, deixeble de Gaudí.
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La celebració marinera ha incorporat
molts aspectes pagans que es fonen amb
els religiosos i tradicionals. Al Raval,
durant els dies anteriors i posteriors a la
Verge del Carme i coincidint sempre amb
un cap de setmana, se celebren diferents
actes culturals, lúdics i socials en el marc
de la Festa Major del barri. La preparació
la realitza una comissió de festes integrada
per diverses entitats aquest any les festes
seran del 11 al 14 de Juliol.
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28 Juliol - 6 Agost

Lailat al Qadr o Nit del Destí

El profeta Muhammad va rebre la primera
revelació del Sagrat Alcorà a través de
l'arcàngel Gabriel la nit del destí . El
Sagrat Alcorà la menciona com una nit de
misericòrdia i llum.

D´acord amb la tradició profètica , no se
sap definitivament quina nit és .Per això ,
es recomanable dedicar aquets dies i nits
per a la pregària i súpliques.
Qualsevol oració o acte d'adoració que es
realitzi durant aquesta nit té més valor
que la suma dels realitzats durant un
període de mil mesos.

Iftar Popular

Com ja ve sent habitual, dins del mes
de Ramadà, al Raval se celebra l'Iftar
Popular, que consisteix en compartir un
Iftar, és a dir, el menjar que es pren quan
es trenca el dejuni. Després d'explicar
el significat del mes de Ramadà per als
musulmans, els assistents comparteixen
un menjar típic de Ramadà i un moment
festiu, amb l'objectiu de contribuir al
diàleg intercultural, a la trobada entre
comunitats i al coneixement mutu del
veïnatge. La celebració té molts trets
comuns amb les celebracions cristianes:
la família, el compartir, la participació, la
comunitat.

Tradicions:

Cristiana

Poble Gitano

Islàmica

Comunitària

Sikhista

Sociopolítica

Hinduista

Cultural

AGOST

8 Eid al-fitr o Festa del final
del Ramadà

Els musulmans celebren el final del
Ramadà. El dia comença amb una oració
comunitària a les mesquites i després els
creients s’intercanvien visites amb els
seus familiars i veïns. És un dia d´alegria
i regals sobre tot per als nens i nens. Els
més pobres reben l'amoïna del final del
Ramadà, abans que surti el sol, per part
dels seus veïns amb més possibilitats.

14 Dia de la Independència
del Pakistan

L’any 1947 Pakistan va esdevenir territori
independent de la Índia gràcies als
esforços del poeta nacional i filòsof Allama
Iqbal i del seu fundador, Muhammad Ali
Jinnah. L’any 1956 passà a ser formalment
la República Islàmica de Pakistan.
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Aquest dia la comunitat pakistanesa
celebra la seva festa nacional. Es reuneix
la comunitat procedent de diversos
municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona i conviden a representants de
les altres comunitats, així com distingits
membres de l’àmbit polític i cultural.
La celebració inclou el festival de la pau,
parlaments i cançons i proclamen un
missatge d’entesa i de convivència amb
totes les comunitats.
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11 Diada Nacional
de Catalunya

L'Onze de Setembre és la diada nacional
de Catalunya i commemora la pèrdua de
llibertats catalanes davant les tropes del
rei espanyol Felip V. Totes les institucions
polítiques i culturals de la ciutat fan
una ofrena de flors al monument de
Rafael de Casanovas, últim conseller en
cap del Consell de Cent de Barcelona,
institució que governava la ciutat en aquell
temps. És una diada de reivindicació i
d'autoafirmació nacional.

24 Festa Major de Barcelona.
La Mercè

És la festa de la patrona de Barcelona.
Durant uns dies la ciutat sencera se
suma a una gran celebració on participen
entitats i associacions dels deu districtes.
La ciutat s'omple de música, de gegants,
de les colles de diables, falcons o bastoners
que surten al carrer en desfilades, així com
concerts i manifestacions culturals de tota
mena.
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OCTUBRE

9 al 13 Deesa Durga Puja

OCTUBRE

És una festa hinduista que es fa
en honor a la Deesa Durga Puja,
Durga és el nom de la deessa
i Puja vol dir ofrena, la festa
commemora el combat i victòria
de la deessa contra el dimoni.
És costum elaborar imatges
de la deessa i fer-li oracions.
Aquesta celebració demana pau
i salut per a tothom. Cada dia
de la celebració té un nom en
bengalí, dia 9 s’anomena Shashti
(Invitació), el 10 Saptami, el 11
Ashtami, el 12 Navami i l’últim
dia rep el nom de Vijaya Dashmi
(Comiat).

13-18 Dies de

peregrinatje (Hajj)

El Hajj és el el peregrinatge
cap a la Meca. Hi ha cinc dies
de l’últim mes es diu Du-Hijja
del calendari lunar que es
dediquen específicament als
rituals relacionats amb aquest
peregrinatge. La peregrinació
anual a la ciutat de la Meca, a
l’Aràbia Saudita, és una fita que
els musulmans han de complir,
com a mínim un cop a la vida,
sempre que es tinguin els mitjans
físics i econòmics suficients per
poder-la fer. Els peregrins van
a resar a la mesquita de Haram,
on hi ha la Kaâba cap a la qual
els musulmans dirigeixen les
oracions quan resen. El final de la
peregrinació està marcat per una
festa, l’Eid al-Adha. S’inicia amb
una oració entre tots els peregrins
i, a continuació, se sacrifica un xai
en commemoració del sacrifici del
fill del Profeta Abraham (que la
pau sigui amb ell), Ismael.
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15 Eid al-Adha o Festa del
Xai

Se celebra 70 dies després del
Ramadà. Les persones musulmanes
commemoren el moment en que el
Profeta Abraham (que la pau sigui amb
ell) ofereix en sacrifici al seu estimat fill
primogènit, Ismael, com a mostra de
sotmetiment a l´ordre de Déu. Per això
l'Eid al-Adha és un temps de sacrifici.
Els musulmans ofereixen el sacrifici
d'un xai que recorda el que va oferir
Déu a través d'un àngel a Abraham per
substituir el seu fill. El seu significat és
el mateix que en la religió cristiana. El
sacrifici es pot fer després de l'oració el
dia 10 fins al dia 12 de Du al-Hiyya (el
dotzè mes lunar). La tercera part de la
carn dels animals es dóna a les persones
necessitades i amics, i una part d'ella es
manté per al propi consum.

31 Castanyada

La festa de la Castanyada segurament
té el seu origen en l’àpat o ressopó que
es feia la nit de Tots Sants. En general
les castanyes, els fruits secs i el vi
bo eren els protagonistes d’aquestes
celebracions de tardor que, en el seu
origen, representaven l’anunci de
l’imminent arribada del fred i del mal
temps. Al barri del Raval diverses
entitats socials celebren la castanyada
amb activitats adreçades a infants i
joves. Es tradició menjar castanyes,
panellets i moniatos.
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NOVEMBRE

1 Tots Sants

NOVEMBR

És una festa dedicada al record dels
avantpassats. Aquesta festivitat és una
de les més antigues en el món cristià i a
molts països de la mateixa tradició és un
dia festiu. És costum fer una missa en
honor als morts i, després, realitzar una
visita al cementiri per dur flors als difunts
i arreglar una mica la seva tomba.

17Naixement del Guru
Nanak.

Es celebra el naixement del Guru Nanak,
el fundador de la religió Sikh. El temple
Sikh, Gurú Darshan Sahib situat al Raval,
ho celebra amb una processó.

Raval’s

Raval(s) és un Festival de Cultura que
se celebra cada any a la tardor i que
consisteix en una mostra dels molts
Ravals que habiten el barri. Es tracta
d’un projecte de desenvolupament i
dinamització comunitària a través de la
cultura, que implica gairebé 100 entitats
del Raval que treballen en els àmbits
cultural, artístic o socioeducatiu.

És fruit d’un procés de participació i
treball en xarxa que té per objectiu donar
a conèixer la riquesa cultural del barri, a
la vegada que es fomenta la convivència
i el sentiment d’identitat en una zona
que actualment acull una població de
procedències molt diverses.

3 Muharram o Any nou
Musulmà

El calendari islàmic comença amb l’Hègira,
l´immigració del Profeta Muhammad
(que la pau sigui amb ell) de la Meca
a Medina l’any 622 dC. El calendari
musulmà comença el seu còmput a partir
d'aquest any i d'aquí ve la diferència, de
manera que l'any 2013 és l'any 1435. El
calendari musulmà, nomes s'utilitza per
comptabilitzar fets històrics i/o religiosos,
les dades de les celebracions varien en
funció de la lluna.
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13 Ashura

És el dia que Déu va salvar el profeta
Abraham (que la pau sigui amb ell) de la
foguera i també és el dia que Déu va salvar
Moisès (que la pau sigui amb ell) i el seu
poble del Faraó. Coincideix també en el
dia que l’arca de Noè (que la pau sigui
amb ell) es va aturar després del diluvi
universal. Pels musulmans xiïtes l’Ashura
commemorà el Martiri de l’Imam Hussein,
net del profeta Mohammed i, segons ells,
el seu successor legítim.

Naixement del
Guru Nanak
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DESEMBRE

DESEMBRE

Els quatre diumenges abans
de Nadal: 1, 8, 15 i 22 de
Desembre. Cultes d’Advent

L’Advent és un temps litúrgic de
preparació per celebrar el naixement de
Jesús, a través de la reflexió i la oració.
Ocupa els quatre diumenges abans del
Nadal, en cada un d’ells els cristians
protestants encenen una espelma per
recordar i omplir de sentit dons que Déu
ens ha ofert a través de la figura de Jesús.

6 Dia de la Constitució
Espanyola

És un dia festiu a tot l'Estat espanyol en
el que es commemora la celebració del
Referèndum constitucional de 1978 en
el que es va aprovar per àmplia majoria
l'actual Constitució.

8 Immaculada Concepció de
Maria

16 al 23 Simbang Gabi o
la Novena

A Filipines, el mes de desembre, nou
dies abans del Nadal, les campanes de
les esglésies sonen molt d’hora des de la
matinada fins el dia de Nadal. Se celebra
la Missa de Gall o Simbang Gabi en tagal,
per preparar el naixement de Jesús.

A Barcelona, no es fa de matinada sinó a la
nit a les 20:30h. Diferents grups religiosos
i associacions cíviques participen en la
celebració. Cada dia un o dos grups que
volen participar fan fanals i els ofereixen
durant la Missa, com a símbol de llum que
és Crist. Aquest queden penjats a l'interior
de l'Església de Sant Agustí durant tot el
període nadalenc.
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24 i 25 Nadal

És el Naixement de Jesús segons la
tradició cristiana. Els evangelis no donen
cap data del naixement de Jesús i és a
principis del segle IV quan les comunitats
cristianes cristianitzen la celebració del
“Naixement del Sol” o “Solstici d’Hivern”.
La celebració comença la nit del 24 de
desembre amb l’anomenada Missa del
Gall, que comença a mitja nit i antigament
s’acabava al cant del gall de matinada. El
25 continua la celebració del Nadal per a
tots els cristians.

26 Sant Esteve

A Catalunya a Sant Esteve, les famílies
es reuneixen i és típic menjar canelons
que es fan amb la carn d’olla i les restes
del que es menja per Nadal. Hi ha una
tradició força estesa que fa que els infants
de la casa hagin d'enfilar-se damunt d'una
cadira per dir un poema en veu alta. Si a la
gent gran els agrada, s'enduran uns quants
diners de premi.

28

Dia dels Sants
Innocents
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- NADAL
- CAP D’ANY

/31

NADAL

SANT ESTEVE

DIA DELS SANTS
INNOCENTS

Sembla ser que és la commemoració de
l'anomenada matança dels innocents,
episodi en que Herodes, rei de Judea,
ordena matar tots els nens menors de dos
anys per matar també Jesús.

31 Nit de Cap d’Any

És una revetlla festiva. És molt habitual
celebrar aquesta festa menjant-se dotze
grans de raïm, un per cada campanada
del canvi d'any. L'hivern no és temps de
raïm i menjar-ne simbolitza el desig d'un
futur millor.
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