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" Consideramos de gran importancia la tarea de identificar y señalizar las huellas que quedan impresas en el espacio urbano
para la construcción de una memoria colectiva y participativa diversa, así como visibilizar el trabajo que estamos haciendo desde
la Mediateca en la construcción y transmisión de la memoria del Raval. La cultura y la memoria de un territorio es un valor
agregado no sólo para sus residentes sino también para las nuevas generaciones, los migrantes y las personas de paso, que crea
sentimientos de pertenencia al lugar y riqueza cultural. “
( Territoris Oblidats y Mediateca del Raval)

Càpsules de Memòria

Isabel Miñarró

“Las Capsulas de memoria son pequeñas porciones de historia de gente de nuestra
ciudad y de una época determinada (postguerra) gravadas en video para no perder la
memoria de esa época. Es una historia escrita en letra pequeña pero muy importante si
se integra en la historia con mayúscula.”
José D.

Mapa Senyalem la Memòria
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El Centre Gimnàstic Barcelonès Pere Piñol

2

Herois Joaquin Sospedra

3

Aprendre Salvador Trojaola
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Un cèntim i una flor Isabel Miñarró
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Barri Xino Maria Buendía

6

Queviures Margarita Martín

7

Transformació Josep Fibla

8

Tot és possible María Millan

9

La Vaqueria Juan Gómez

Centre Gimnàstic Barcelonés

Associació poliesportiva del barri del Raval de Barcelona. Fundada el 1933, nasqué amb l’objectiu de promoure l’activitat física entre les
classes més modestes.

Sastrería Sospedra

Alguns comerciants han sobreviscut al llarg de moltes dècades fins el dia d’avui. Per esmentarne un, tenim la Sastrería Sospedra. Amb el
pas dels anys el comerç s’ha diversificat per especialitats fins arribar als canvis de la nostra generació.

Electro Foto

La figura de l’aprenent d’ahir...malauradament ja no existeix. S’hauria d’incentivar amb més força la formació professional i obrir nous camins
als joves.

Isabel Miñarró explica que era normal la venda al carrer on podies trobarhi de tot: peix, tabac, roba, pa, etc, El Mercat Municipal del Carme
va funcionar del 1950 al 2006 i la venda ambulant va desaparèixer del Raval.

Maria conta la seva vida en el carrer Cadena, avui dia desaparegut. Explica que davant de casa hi havia venda ambulant, com els actuals
topmantes. Quan un cridava “que viene el bigotes”, “el policia”, i tots sortien corrents.

Les botigues de queviures eren llocs familiars on hi trobaves una mica de tot. Les botigues d’abans s’assemblaven a un supermercat d’avui
dia, tanmateix teníem una relació molt social perquè ens coneixíem tots.

“La Bombilla” (19101922) era una sala de ball ubicada al carrer de Sant Pau, 75. Va assolir molta fama durant el primer terç del segle XX i
l’anomenaven Gran Café La Bombilla. El Raval, de dia era un món obrer i de nit era una disbauxa.

Ciutat Nova

En el Barri del Raval han desaparegut trams de carrers i s’han fet grans canvis urbanístics. Això ha comportat l’aparició de l’actual Rambla
del Raval que és l’eix de confluència dels veïns.

Un comerç que ha desaparegut són les vaqueries. Algunes tenien fins i tot vaques on es venia la llet per mesures. Els clients compraven amb
la seva lletera i no com avui dia que s’utilitzen envasos de tetrabric.
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Comparsa Disbauxa (Coral Girasol) Mari Carmen
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Home de molts oficis Salvador Montfort

12

Emigrants Ángeles López

13

Vida Militar Ana Reteman

14

Relats d’una Mare Matilde Pérez

15

Sense por a la vida Sr VicençCoratge

16

Perfum Maria Mira

17

Adiós Paloma Converses del Mil∙lenari

18

El Petricó Botigues

19

Temps d’enyorança Càpsules de memòria

Comparsa Disbauxa

La Societat Cultural Artística Disbauxa va començar l’any 1992. És una comparsa que té com a finalitat impulsar activitats i projectes que
promocionin la presència de les dones.

Salvador és veí del Raval. El carrer va ser la seva escola, un temps molt dur. Aquesta zona fou un lloc de bars de cites, “meubles” on es
practicava la prostitució i l’extraperlo al carrer.

El Raval és un barri de Barcelona que sempre ha estat molt acollidor per a totes les persones nouvingudes d’arreu.

Ana explica la seva vida a les cases militars que estan de la Rambla Santa Mònica darrera la Comandància Militar de Marina. Enguany no
tenen res a veure amb les construïdes l’any 1950.

A la plaça del Pedró hi havia un grup de cases adosades a l’església i l’Ajuntament les va expropiar per obrir pas al nou Raval.

Els veins del Barri Xino (Raval) tenien un afany de superació admirable. Gràcies a l’extraperlo molts van poder sobreviure.

El pati central de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, obra de Guillem Abiell (1417), és un indret d’una gran bellesa. Dins del jardí es pot
contemplar una gran vegetació, perfumada de les flaires del tarongers.

La sala de ball “La Paloma” está ubicada en el carrer del Tigre. Actualment está tancada. Barcelona hauria de pensar en reobrirla, degut a
que és un local centenari.

Antigament el Raval tenia botigues on es venia a granel, essent molt popular la venda en petites quantitats. Les unitats de mesura eren diverses: una d’elles era el petricó equivalent a un quart de porró.

El Raval ha sofert una gran rehabilitació urbanística als carrers i edificis. Els oficis desapareguts són molts: carboneries, drapaires, venda
ambulant, boxa, lluita lliure, vaqueries, sales de ball com el Rialto.

RUTA SENYALEM LA MEMÒRIA

El Centre Gimnàstic - C/Joaquin Costa, 22
Relats d´una Mare - Plaça del Pedró
Queden supervivents - C/ de la Cera x C/Carretes
Comparsa Disbauxa - C/ Sant Climent
Petricó, C/ Sant Antoni Abat x C/ de Princip de Viana
Transformació - Ronda Sant Pau, 75
Herois - C/Nou de la Rambla, 08
Aprendre - C/Nou de la Rambla, 22
Càpsules de Memòria - Jardins de les Voltes d´en Cires
En el marc del projecte Senyalem la Memòria, el grup de 4tA
d´Eso de l´INS Miquel Tarradell ha treballat en la creació i
construcció de 09 dispositius físics que ens permeten traslladar els records i les experiències de la vida quotidiana del barri
al seu context físic o simbòlic actual.
La ruta proposada a més de donar a conèixer els dispositius
creats, també és un passeig pel Raval i la seva memòria
col·lectiva.

video: https://vimeo.com/134117462

El espacio público y por derivación la ciudad puede ser entendido
como un instrumento de :

• Redistribución Social
• Cohesión Comunitaria
• Autoestima colectiva
La importancia de trabajar los aspectos simbólicos
como la memoria individual y colectiva, o mejor dicho
hacer de la memoria individual un hecho colectivo de
aprendizaje.

Espacio Público es Espacio Político

• Formación y expresión de voluntades colectivas
• Espacio de representación
• Espacio de conflicto
• Espacio público = Espacio democrático
• Ciudad compleja = Espacio público complejo
Espacio de memoria y que la memoria siempre es un
proceso de construcción político y de conflicto, pero
también de visibilización de las memorias invisibilizadas.
Memoria puente - Memoria trinchera

(la memoria puente conecta, la trinchera fortalece hacia adentro pero excluye)

“No hace falta saber para participar,
aprendemos juntos”.
“Costumbre de diseñar sobre un papel en
blanco. Después se ajustará a la realidad?
Diseño en el lugar, conociéndolo, acercándose a
las realidades sociales, saliendo a la calle. Hace
falta conocimiento social del entorno”.
El proyecto se caracteriza por la gente que
participa y por aspectos como la construcción
de la memoria colectiva, el ofrecer una mejor
imagen del barrio, la participación real y activa, y
por el “aprender divirtiéndonos”.
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