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EL RAVAL, UN POBLE DINS D’UN POBLE
Pot ser que siga una de les definicions més encertades que s’han encunyat respecte a aquest barri. Va haver-hi un temps que, fins i tot, va ser un poble independent, l’expulsió dels moriscos de la
Vila Murada després de la reconquesta va donar lloc a l’assentament que més tard va constituir el
seu propi ajuntament (“Universitat” en l’argot de l’època).
Siga com siga el Raval sempre ha mantingut unes peculiaritats diferenciadores del seu entorn,
va nàixer com a suburbi però va aconseguir cotes d’entorn privilegiat… el passat segle el desarrollisme immobiliari el va ignorar, possiblement pel seu intricat mosaic de carrerons, la qual cosa va
contribuir a la seua degradació parcial, a l’envelliment dels seus veïns. Però al temps va permetre
mantindre una lluminositat de carrers i fraternitat veïnal envejables. Amb el segon boom urbanístic van ser molts els joves i no tan joves que van acudir en pro d’una vivenda rehabilitada o reconstruida més assequible i, també, d’un entorn urbà més amable.
Hui el barri ha recuperat aqueixa condició d’entorn privilegiat on conviuen joves i majors, on passejar, jugar, conversar a la fresca i saludar als veïns esdevé una agradable rutina.
I, clar, amb aquestes llavors resulta lògic que el Raval aculla cada vegada més propostes culturals, artístiques, saludables…
En aquestes pàgines que segueixen podràs veure una mostra del cresol d’activitat que l’AV Raval
ha desenvolupat o ajudat a desenvolupar en els últims anys, però que creem és insignificant respecte al que ens queda per fer.
Amb tu, clar, perquè et necessitem, perquè entre totes i tots FEM BARRI

Associació de Veïns

RAVAL

1995
2015

RAVAL, més que un barri
La Història data en 1968 el naixement de les ASSOCIACIONS DE VEÏNS, quan es van constituir a Espanya les primeres associacions de veïns i van tindre un gran protagonisme. Gràcies
a elles es van aconseguir profundes transformacions polítiques, urbanes, socials i culturals,
sobretot en les últimes dècades del segle XX.
Des de llavors, la seua evolució ha passat per contextos socials i polítics molt diferents, la
qual cosa les ha obligades adaptar-se a diferents situacions.

antecedents
Aquesta Associació naix l’any 1995, quan
un grup d’11 persones es reuneixen per a
constituir-la amb el nom d’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS RAVAL NOU I CARRERS ADJACENTS.
Les finalitats principals van quedar registrats en uns Estatuts i van ser:
1.- Unir els veïns per a la seua promoció
educativa, cultural i esportiva.
2.- Organitzar conferències, xarrades, exposicions, excursions, visites, competicions
esportives, visites formatives i culturals,

vetlades artístiques i recreatives, corals,
cercles d’estudi, pel·lícules, cinema-fòrum,
teatre, vídeo, biblioteca, publicacions, etc.
Van passar 10 anys i va ser en febrer del
2005 quan, després d’uns anys d’inactivitat
per part d’aquella junta, la federació d’entitats veïnals va impulsar una reunió per a
motivar als ciutadans a prendre les regnes
i crear una nova junta, d’aquesta reunió va
eixir una comissió gestora que va convocar
una assemblea on va ser triada l’actual junta
directiva i en juny de 2005, l’actual junta di-

rectiva en va prendre el relleu, va modificar i
va actualitzar els estatuts.
S’hi feia a constar en l’art. 4t quines eren
les seues noves i principals finalitats: Aquestes eren fer-se ressò de les opinions, les inquietuds i les demandes dels veïns i veïnes
per a aconseguir millores en el barri del Raval i mediar davant l’Administració pertinent
perquè es duguen a terme.
I és en això en el que aquesta junta ha estat treballant durant aquests 10 anys amb
sentiments de pertinença a aquesta comunitat, amb l’orgull i amb identitat de barri.
El nostre agraïment a tots i cadascun dels
membres de la junta directiva, Angel Gonzálvez Alfosea, president. Antonio Valcarcel, vicepresident. Francisca Sempere Coves, secretària. Francisca Orts Sánchez, tresorera, Jose
Antonio Antón Guilabert i Francisco Valero
Ibarra, vocals Tercera Edat. Jose Antonio Oliver Granero, Patricia Ros Pastor, Jeroni Rico
Pascual i Maria Casanova, Juan José Gazquez,
Miguel Maqueda, Francisco José Vivente Ferrández, Natividad Martínez Agulló.
GRÀCIES per la labor realitzada durant
tots aquests anys, que no han sigut pocs.

Uns amb més dedicació i compromís que uns altres, però volem fer un reconeixement a tots ells,
per tantes hores del seu temps destinades a reunions de la junta, vam tindre períodes de temps en
què ens reuníem tots els dilluns a la nit, reunions
amb la federació, amb tècnics municipals, polítics
i veïns, organització d’activitats i esdeveniments,
tallers, cursos, concerts, convivències, gestions
vàries... Algunes han resultat més visibles que
unes altres, però totes i cadascuna s’han realitzat
amb tota la responsabilitat, la dedicació i l’afecte
per a i pel nostre barri i els nostres veïns i veïnes
del Raval.
Vam tindre des d’un principi la nostra seu en
aquest centre social, i per a rebre i conéixer les
demandes dels veïns ens citàvem tots els dilluns a
la nit. Així rebíem les visites del veïnat i féiem les
nostres reunions i treballàvem amb molta il·lusió i
dedicació.

memòria d’activitats
Les primeres sol·licituds de les necessitats i propostes per al barri van ser les següents:
- Nova parada d’autobús urbà de la LÍNIA B, en
la confluència dels carrers Portes Tafulles i Joaquín Santos.

- Pilons o bol·lards en el carrer Filet de Dins, cantonada amb Porta Xiquica de Sant Joan, perquè
tenim constància que aparquen cotxes a dalt de
la vorera tots els dies i això obstrueix la circulació i el lliure pas de vianants per la vorera
- Protegir amb reixetes els buits dels arbres del
c/ Boix i Rosario
- Els bancs de la Plaça del Raval tenen les taules
soltes
- Llums en les pistes esportives en l’Hort del
Monjo.
- Lliure accés a la pista de bàsquet de l’escola
d’adults Mercé Redoreda.
- Presència de patrulla policial pels carrers del barri, sobretot al final de Portes Tafulles. S’han rebut queixes que en aquesta zona es concentren
colles de joves que realitzen actes vandàlics.
- Arranjament de les escales d’accés a l’Hort del
Penell.
- Reducció del trànsit rodat pel vial que comunica
el carrers Portes Tafulles amb Major del Raval.
S’ha detectat l’excessiva densitat de trànsit així
com també excés de velocitat dels vehicles que
circulen per aquests carrers.

- Estudi de la semitancament a la circulació dels carrers del barri del raval, ja que
a causa de l’estructura d’aquests carrers,
de les voreres estretes, i de l’absència de
rampes es fa veritablement difícil per als
vianants poder transitar pels carrers i és
veritablement impossible per als minusvàlids amb cadira de rodes i per als carrets
de bebés.
- Al carrer Pere Joan Perpinyà, direcció Alacant no hi ha indicador per a la carretera
de Dolors.
- Obertura al trànsit per la urbanització de
la Torreta per a reduir el trànsit de Portes
Encarnades.
Cal destacar que en aquesta primera etapa el treball es va centrar principalment en
el tema del trànsit, perquè des que el carrer
Filet de Fora es va deixar només amb un sentit, aquestes eren les demandes dels veïns i
la prioritat era eliminar el trànsit de pas pel
barri. Per això, es van realitzar diversos estudis i propostes per part dels tècnics municipals i, després de diverses reunions, assemblees, debats i votacions, es va decidir que
calia canviar el sentit del trànsit per alguns

carrers. Així es van modificar Major del Raval, Sant
Roc, Retor, Filet de Dins, canvi d’entrada i eixida
de l’aparcament Antoni Bru.
El resultat és el que hui veiem, encara que cal dir
que aquesta solució no va ser del grat de la totalitat de veïns, perquè van eixir queixes sobre l’últim
tram de carrer Retor que, amb les modificacions
van ser perjudicats, ja que el trànsit per aquest
tram de via va augmentar, encara que si que va disminuir i moltíssim el trànsit de pas per tot el barri.
No cap que fem una relació de totes les propostes i suggeriments realitzats al llarg de tots
aquests anys. Si que hem d’esmentar les últimes,
realitzades tan sols fa unes setmanes com són:
- Sol·licitud d’ampliació d’horaris dels tallers de
Memòria i Ioga, que van traslladar a l’associació
les monitores responsables a causa de la gran
demanda d’usuaris en aquests tallers.
- Plataforma única al carrer Espí per a facilitar el
pas dels vianants i facilitar el gir de vehicles des
de Racó de Sant Roc.
- Reobertura d’un Centre Juvenil en el nostre barri, ja que fa més de 5 anys que es va tancar, per
a dotar d’un espai de trobada i convivència per
als nostres joves, ja que altres barris i pedanies
si compten amb aquests centres en l’actualitat.

D’altra banda, cal assenyalar que no ens limitem a ser mers transmissors de les demandes
dels veïns, com ja hem comentat, vam voler anar
més enllà, teníem inquietuds, il·lusions, projectes
i moltes propostes.
Voliem:
- Recuperar, mantindre i potenciar les tradicions
del nostre barri.
- Oferir activitats culturals i acostar-les a tots els
veïns.
- Crear espais i moments per a potenciar la convivència intergeneracional .
Per a això ens vam posar les piles i començàrem
a organitzar :
- Venda de loteria de nadal per a costejar les activitats plantejades.
- Elaboració i repartiment d’atxes per a la Nit de
Reis, element de la nostra tradició que s’estava
perdent. A la vista està que aconseguim recuperar-les: en van proliferar els llocs de venda i la
plaça del Raval, juntament amb altres places, es
converteix en la Nit de Reis en lloc de trobada
dels xiquets cremant les seues atxes.
- Mercats ambulants de bescanvi. El realitzàrem

en dues ocasions perquè voliem ensenyar, sobretot als més xicotets, que podien
tindre coses sense haver de comprar-les.
Coses que ens fa pena tirar i estan en bon
estat les podem canviar o fins i tot regalar
i, a més, contribuïm a beneficiar el medi
ambient perquè al no tirar generem menys fem…
- Celebració d’EL DIA DEL VEÍ en 2009 i
2011. Amb aquesta iniciativa preteníem
aconseguir els següents objectius:
- Promocionar l’Associació de Veïns com
a eina de participació en el barri.
- Promoure l’Associació de Veïns com a
òrgan de participació en el moviment
veïnal.
- Fomentar la convivència dels veïns del
barri.
- Oferir als veïns una activitat que aglutine tots els col·lectius del barri: xiquets, joves, adults, tercera edat.
Objectius que vàrem aconseguir durant
quatre anys, que vam realitzar amb diferents
i originals activitats a les places i carrers del
nostre barri:
Destacar les entranyables vetlades que

passem gaudint dels concerts i actuacions de : ELS
PLAGIS, LIBERPOOL BAND, GREEN FISH...
I altres actuacions com a MUSES TEATRE…
- Paelles Gegants i Gatxamigues Gegants
- Castells Inflables
- Concursos de Truites, de Postres i Pastissos Casolans

Actualment, com molts de vosaltres sabreu,
disposem com a forma de difusió i contacte en
Facebook del perfil Ravaldelx.
Volem destacar, en últim lloc, que tenim dues
propostes des de l’any 2009 que no hem pogut
portar a terme. Per això passem el testimoni a la
nova junta.

- Balls de saló.

1.- D’una banda, està la creació d’un Hort urbà al
costat del col·legi Reis Catòlics, petició realitzada al programa dels pressupostos participatius de l’Ajuntament d’Elx a través de la Regidoria de Participació Ciutadana. Els tècnics de
la Regidoria de Medi Ambient ens van comunicar que aquesta proposta era viable.

- Risoterapia

2.- La creació d’una Barraca en les festes d’Agost

- Campionats de Chinchón.
En el centre social programem i realitzem diferents tallers a demanda dels veïns. Cal destacar-ne
els de:

- Ioga
-Dansa oriental
Creem una pàgina web l’any 2009, fet per un veí,
Sergi Fenoll, www.ravaldelx.com. Hi teníem en ella
una recopilació de fotos de l’antic raval, un apartat de les històries del barri, els nostres personatges històrics, les nostres festes, llista de carrers,
gent del barri, receptes, un refranyer, artistes del
barri, cançonetes de fil i cotó... Però, la vam haver
de donar de baixa pel cost del manteniment.

RAVAL, més que un barri
2016

En 1265, amb motiu del ofegament de la revolta dels moriscos d’Elx contra l’Infant Don Manuel, senyor de la Vila d’Elx, aquests varen ser expulsats de la Vila Murada i s’asentaren a la
rodalia, constituint els origens de l’actual Raval d’Elx.
Aquest és el punt de partida d’un seguit d’activitats commemoratives que l’AV Raval ha volgut
dur endavant per impulsar el coneixement d’aquest barri que, en opinió d’alguns historiadors,
és com un poble dins del poble d’Elx, amb un peculiar urbanisme i desenvolupament ciutadà.

objectius
Fer conéixer la història del barri del Raval
a la població que hi viu per tal d’augmentar
els sentiments de pertinença, així com també conéixer els recursos del barri.
Promoure espais i moments de trobada
entre el veïnat. Promoure el barri com a espai peculiar dins una ciutat.
Promoure la visita de persones de fora del
barri al Raval.
Revitalitzar el barri.

metodologia
Des de l’inici del projecte, l’objectiu ha estat la implicació del major nombre de persones i col·lectius relacionats amb el barri. A
mesura que ha passat el temps i s’han mantingut reunions de coordinació, s’han anat
afegint més persones i més col·lectius. El
treball ha estat molt interessant i intens. La
primera reunió es va fer l’11 de febrer i el
15 d’abril iniciàrem el programa d’activitats
amb un total de 22 activitats proposades i
executades per persones entusiasmades per
un projecte comú i un barri que s’estimen.

memòria d’activitats
CONCURS DE PINTURA i EXPOSICIÓ
En març es va convocar un concurs de pintura amb la finalitat d’elegir la imatge del
750 Aniversari del barri del Raval
El 15 d’abril a la Sala Lanart de l’Escorxador es va inaugurar l’exposició amb tots els
quadres presentats al concurs,amb la presentació del projecte pels actes del 750 Aniversari i l’entrega dels premis del concurs.

Els quadre premiat va ser “Desde el cauce”,
de Laura Guillén.
CONFERÈNCIA i EXPOSICIÓ “Els moriscos
i la repoblació de la Universitat del Raval
(1609)”
El 5 de maig al Museu Contemporani es

va oferir la conferència a càrrec de José Antonio
Serrano Oliver, Professor de Geografia i Història a
l´IES L´Assumpció d´Elx i professor de didàctica de
les Ciències Socials a la UMH.

Aquest acte representà també la inauguració de
l’exposició de “Moriscos del sud valencià. Memòria
d’un poble oblidat (1609-2009)” un exhaustiu treball de documentació sobre l’época de l’Institut
d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó que vam
poder gaudir entre el 6 i el 29 de maig al Centre
Social del Raval i al Centre de Formació Permanent d’Adults Mercé Rodoreda.
VISITA I CONFERÈNCIA:
Documents de la Universitat del Raval
El 19 de maig vam realitzar una visita didàctica
a l’Arxiu Municipal Pere Ibarra acompanyats per la
directora de l’arxiu, Carmina Verdú Cano, qui ens
va mostrar alguns dels documents més importants
que es conserven de la història d’Elx i el Raval.

EXPOSICIÓ i JORNADA DE DIBUIX:
Dibuixem el Raval
Amb el col·lectiu Cuadernos Viajeros vam organitzar una jornada oberta a tothom el dissabte,
4 de juny a la plaça Major del Raval. Eixe dia vam
comptar amb la participació de xiquets i adults.

El día abans, 3 de juny, amb gran assistència de
públic, s’inaugurà l’exposició “Dibuixos del Raval”
al Centre Social del Raval, on es pugueren veure
més de cent dibuixos, visions particulars dels racons i detalls del barri dels membres del col·lectiu.

TALLER: Dansa Andalusí
Els divendres de juny, impartit per la monitora Laura Pasqual (Danzaura).

FESTES DE SANT JOAN
El 18 de juny començaren els actes commemoratius de Sant Joan, patró del barri
amb l’actuació de Tachuela i Los Fulanos a la
plaça Major del Raval

ENGALANAMENT DE CARRERS i DANSES
Com cada any, al mes de maig es va convocar el
V Concurs per a engalanar els carrers del Raval i donar-li més vistositat en les festes de Sant Joan
El 18 de juny el jurat es va passejar pels carrers
amb la Rondalla de Crevillent per tal d’elegir els
millors. El lliurament de premis va ser acompanyat d’una exhibició de danses populars a càrrec de
l’escola de dansa del Casal Jaume I.

SAINET I CORAL “Anem a la mar”
El 19 de juny a la plaça Major del Raval es va
representar el sainet “Anem a la mar”, una obra
amb dos actes, escrita expressament pels actes
del 750 aniversari pel nostre veí Antonio Cristóbal
Amorós que inclou tot un seguit de cançonetes populars interpretades per la Camerata de Ntra. Sra.
de la Merced.
L’obra va tenir una gran acollida entre el veïnat

del barri, que va omplir la plaça i acompanyà eixes
cançons tan conegudes.

BATUCADA i CONCERT
Els actes de la festivitat de Sant Joan es varen
completar divendres, 24 de juny.
Quan va acabar de cremar-se la Foguera al costat de l’esglèsia de Sant Joan començà la batucada de Kilombo Kilombé, que ens va portar amb el
seu ritme i balls pels carrers del barri fins la plaça
del Gall, on el grup de música celta Zarzagan varen
continuar menejant el cos dels asistents fins ben
entrada la nit.

SOPAR DE CABASSET
La celebració de Sant Joan es va redonir
amb la participació de molts veïns i veïnes
que varen aprofitar per a traure les taules al
carrer i compartir taula i sopar.
Per tot arreu el barri es va omplir d’un ambient de germanor i festa per als veïns i visitants.

DOLÇAINA I TABALET
L’1 de juliol, La Colla El Cascabot d´Elx ens
va oferir un excel·lent concert a la plaça Major del Raval.

CINEMA EN VALENCIÀ
I, aprofitant les agradables nits d’estiu també,
amb la coordinació de l’Associació El Tempir i
l’Ajuntament, vàrem poder gaudir d’unes sessions
de cinema a la plaça Major del Raval els divendres
22 i 29 de juliol.
Les pel·lícules, cedides per la Universitat Miguel
Hernàndez, foren “El mestre de l’aigua” i “Un viatge de deu metres”.
EXPOSICIÓ CARTELLS 750 ANIVERSARI
El 6 d’octubre, al Centre Social, es varen exposar
les obres presentades al Concurs de Pintura que
es va convocar per a elegir el motiu identificatiu
dels actes del barri pel 750 aniversari.
A l’acte d’inauguració es va oferir un càtering per
als visitants, en agraïment per la seua presència,
participació i recolzament de les activitats desenvolupades amb l’efemèride.

XARRADA: Qué es el CETA?
Promogut per la Plataforma No al TTIP-CETA
es va desenvolupar una xarrada-debat sobre les
conseqüències dels Tractats Internacionals de Comerç.
La ponència fou impartida per Juan José Noguera, secretari de la federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO.

Xarrada: Càncer de Mama
A càrrec d’Amacmec, es va impartir el dijous 27
d’Octubre una xarrada sobre la prevenció del càncer de mama i el seu tractament.

TALLER DE COSTURA
En novembre va començar aquest taller permanent, dirigit per Ana Trigueros, una més que experimentada costurera i modista, i obert a tots i
totes, sense limit d’edat ni coneixements previs.

TEATRE/DANSA
“El Raval, una història apassionant”
El 9 de novembre, al Gran Teatre d’Elx, es va presentar aquest espectacle de l’Associació Dansaires&Art i Espia Escènic, dirigit per Pilar Sánchez,
que va comtar amb una gran afluència de públic i
va suposar un brillant colofó als actes commemoratius del 750 Aniversari del Raval

Val a dir que amb motiu de la celebració del 750
aniversari, l’empresa PubliAnton ens va obsequiar
un bon nombre de valles publicitàries repartides
per tot el poble que animaven a la població a visitar el barri.

A més d’aquesta col·laboració, les activitats
programades varen comptar amb un bon nombre d’entitats, com ara les regidories municipals
de Cultura, Participació i Festes, la càtedra Pere
Ibarra de l’UMH, les associacions El Tempir, Belles
Arts d’Elx, Cuadernos Viajeros, Dansaires&Arts,
Espai Escènic, el Casal Jaume I, el MAHE, el CFPA
“Mercè Rodoreda”, l’Institut d’Estudis Baix Vinalopó... i empreses com els bars Paquito, Martino, Los
Arcos, F.A.M.A. pintures JAV, Dolça, La Bona Carn;
DInasty House, etc.

PROGRAM

MA 2016

presenta:

el RAVAL,
una història
apassionant

UN RECORREGUT
PELS SEGLES
AMB LA DANSA DE
PILAR SÁNCHEZ

única representació

al Gran Teatre d’Elx
Novembre,9·21:00h

2017
2017 va començar amb una Assemblea Veïnal el 25 de gener, en què es va fer balanç dels actes del 750 Aniversari, el seu seguiment i resultat econòmic i divulgatiu i les propostes per l’any
que s’estrena. Les valoracions varen ser molt positives, tant que va servir per a generar una
dinàmica de treball que ens permetria encarar el 2017 amb tot un seguit de propostes d’activitats que pràcticament abarcaben tot l’any: tallers, xarrades, col·laboració amb altres entitats...
Amb tot, potser un dels temes més destacats fou el projecte d’Hort Urbà en el qual l’Associació del Raval té molt a dir, tant pel que fa al desenvolupament del reglament com als tallers
d’ús d’horts urbans destinats als interessats i interessades a participar.

objectius

programa de formació

- Promoure espais de trobada i convivència
TALLER DE COSTURA
veïnal
En gener varen seguir amb el taller de cos- Canalitzar les habilitats personals i donar
tura impartit per Ana Trigueros, que contiresposta als interessos de la població del
nuaria quasi tot l’any, llevat dels períodes de
barri
vacances i festes.
- Promoure la reflexió sobre l’actualitat social, econòmica i política
TALLER WORDPRESS. Una ferramenta per
a la comunicació
- Facilitar ferramentes per a la generació
d’idees que milloren la vida al barri
Des del 2 de febrer. Dirigit a utilitzar la

web com a forma d’expressió i comunicació.
Es va centrar en l’aplicació Wordpress, que
permet un accés senzill (i gratuït) a la creació de blogs personals.

TALLER IOGA PER A MAJORS i XIQUETS
En març començarem uns tallers que varen
tindre una bona acollida, completant-se les
places als tres nivells (un d’adults i dos per a
xiquets/es, de 5-7 i 8-10 anys).
TALLER DE GANXET AMB PLÀSTIC

En l’equip de treball des de mesos abans vàrem
començar a proposar estratègies de conscienciació respecte de l’ús dels plàstics i el reciclatge en
general.
Una proposta, replegada d’altres indrets, fou la
reutilització de les borses de samarreta com element decoratiu amb l’ús del ganxet.
La iniciativa va tenir prou éxit i, fins i tot, ens va
permetre utilitzar les creacions en la decoració
per les festes de Sant Joan.
L’activitat fou iniciada en febrer amb la direcció
d’Amalia Trigueros però ràpidament es va extendre més enllà del propi taller.
TALLER SOBRE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Amb la participació del regidor de Participació
Ciutadana i tècnics el dimarts, 14 de Març, vam tenir una sessió per a conèixer el funcionament dels
pressupostos participatius, propiciats pel govern

municipal perquè siga la població qui decidesca
l’ús d’una part de les inversions a incloure en el
proper pressupost municipal.
TALLER DE NUTRICIÓ
Mites de l’Alimentació del Segle XXI
El nutricionista i membre de l’UMH Alejando
Oncina ens va descobrir en una amena xarrada el
dijous, 11 de maig, els tòpics i errors més comuns
que aceptem com a alimentació saludable.

TALLER D’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL.
Per una vida activa i plena.
A càrrec d’Amparo Alvarado, del 16 d’octubre al
29 de novembre es va desenvolupar aquest taller
sobre conèixer com gestionar les emocion.s
CONVERSEM EN ANGLÉS
En novembre es va començar amb una trobada
setmanal per practicar la conversa en anglés quotidià a la teteria Adarve.

TALLER DE BIODANSA
Els dies 14 i 17de novembre, amb Noelia
Alonso, facilitadora de Biodansa SRT.

xarrades i conferències
QUÈ ÉS LA PAH?,
situació de la vivenda a Elx
La Plataforma d’Afectats per la hipoteca
(PAH) d’Elx i Crevillent, el dimecres 22 de febrer, ens va oferir una interessant sessió per
a conèixer més al voltant de la problemàtica
generada a partir de la crisi immobiliaria (hipoteques, desnonaments, etc.).

XARRADA Anticonceptius hormonals
Dijous 30 de març l’experta en la farmàcia
Cristina Esclapez ens va oferir una detallada
anàlisi dels diferents tipus d’anticonceptius,
les seues propietats i ús.

DOCUMENTAL/COL·LOQUI:
Entre el dia i la nit no hi ha paret
Divendres 17 de novembre ens va visitar “Espigolaores”, un col·lectiu dedicat a la recuperació
del coneixement i la memòria oral de les dones rurals i llauradores, que ens va oferir el documental
“Entre el dia i la nit no hi ha paret”.
Tant els comentaris de les dones al video, com el
posterior debat varen servir per comentar la similitud amb la situació de les dones del Camp d’Elx a
mitjans del segle passat.

l’agricultura ecològica, els sistemes de cultiu, etc.
Les classes pràctiques constitueixen la major
part del curs i es desenvolupen a l’Hort de la Qüerna en Altabix.
Paral·lelament es va constituir un equip de treball coordinat amb la Regidoria de Medi ambient
per fer el seguiment del projecte i elaborar el reglament del futur hort urbà.

programa cultural
I Certamen de Relats Curts
El 24 d’abril es varen lliurar els premis del I Certame de Relats Curts “Raval d’Elx”. Es presentaren 50 relats, dels quals destacaren “El foraster”,
de José Adsuar Soto, en la categoria d’adults i “El
timón de mi infancia”, d’Elena Martínez, en la modalitat Infantil. Els premis varen estar patrocinats
per la Llibreria Ali-i-Truc i la Taperia del Raval.

programa d’hort urbà ecològic
El 20 d’octubre va començar el primer dels cursos de formació per l’ús i la convivència a l’hort
urbà ecològic que en breu es posarà en marxa als
horts de Felip i Bacora.
Els cursos, dirigits per l’experta Mariló Antón,
tracten temàtiques com ara el present i futur de

L’acte començà amb l’actuació de la contacontes Anni Kukala.

FESTES DE SANT JOAN
VI Concurs d’engalanament de carrers
Com cada any l’AV Raval convocà el concurs
per animar al veïnat a decorar els carrers del
barri aprofitant la festivitat de Sant Joan.

El 17 de juny el jurat va fer el recorregut
pels carrers acompanyat per les dolçaines i
tabalets de la “Colla El Cascabot” d’Elx.
El lliurament de premis es va realitzar tot
seguit a la plaça Major del Raval.
La jornada es va arodonir amb un taller de
Danses Populars i una Dansà Popular i l’exhibició de Ball Solt amb la Rondalla Els Sonadors, de Crevillent.

Juny també va comptar amb dos activitats molt
apreciades:
Un CONCERT DE SWING amb el grup Dingolondango, complementat amb l’ EXHIBICIÓ DE
LINDY HOP a càrrec de l’associació Lindy Hop d’Elx
i una Exposició de Motos Clàssiques.
Tot això a la Plaça Antoni Bru, el dissabte, 10 de
juny

Les festes de Sant Joan, com ve sent tradicional,
varen acabar el 24 de juny amb els SOPAR DE CABASSET que molt veïnat del barri va organitzar als
seus carrers, la CREMÀ de les fogueres infantils i
adulta, organitzada per la Comissió de Festes del
Raval, seguida de la BATUCADA de Kilombo Kilombé
que va recórrer el barri dirigint-nos al CONCERT de
música celta del grup Zarzagán a la plaça del Gall.

I el diumenge 18 vàrem poder riure amb el divertit Sainet “MIA AVA ENOS” interpretat pel grup
Asprella Teatre a la plaça Major del Raval

TEATRE INFANTIL: Titirilandia se congela
Amb aquesta obra, el 22 d’octubre, a la plaça
Major del Raval, va actuar el grup de teatre infantil “Trébol Teatre”

MAIG al Raval

CONTINUEM, cada setmana, amb:

Taller de GANXET amb plàstic
Dilluns / 18:40h.

Reunió equip treball RAVAL Dimecres / 20h.
Taller de COSTURA Dijous / 19h.
Taller de IOGA per xiquets/es
Divendres / 17:30 i 18:30h.

Taller de WORDPRESS

(fem webs) Dimarts, 9 / 19:00h.

tots es fan al CENTRE SOCIAL (Plaça Major del Raval)

Taller de COACH De 8 maig a 21 juny
dilluns i dimecres, 9:30 a 11h
Per una
CENTRE SOCIAL (P. Major del Raval)
Imparteix: Amparo Alvarado
vida activa
Visita guiada

Diumenge, 7

Eixida 8:00h des de l’Hort
PER A CONÈIXER LES
PLANTES DELS NOSTRES del Monjo. Durada: 3 hores
HORTS I JARDINS
Heu de portar gorra,

calçat adeqüat,
aigua i esmorzar

Descobrirem les joies botàniques del nostre envoltant i l’aprofitament dels recursos botànics.

Dijous, 11 - 20:00h

Xerrada

MITES de
l’ALIMENTACIÓ
del SEGLE XXI

al CENTRE SOCIAL
(Plaça Major del Raval)
Alejandro Oncina Cánovas

Dietista-Nutricionista, membre de l’Unitat
d’Epidemiologia de la Nutrició de la UMH

Senderisme: RUTA
de LA SERRA GROSA

Diumenge, 28

SORTIDA: 9:00h. des de l’estadi
d’Atletisme (Ciutat Esportiva-Mercadona)
Itinerari: 17Kms. (4h. aprox.)

Associació de Veïns i Veïnes

RAVAL NOU

associació de
veïns del Raval
info@raval.es
www.raval.es

col·laboren:

organitza:

Recordeu portar roba còmoda i calçat adeqüat,
aigua i esmorzar

Benestar Social

programa de senderisme
Al llarg de 2017, el darrer diumenge de cada mes
es va realitzar una ruta senderista per diversos paratjes de la comarca i la rodalia:
- 19 de febrer: Ruta del palmerar
- 26 de març: Ruta de l’Alcúdia
- 30 d’abril: Ruta del Cau
- 28 de maig: la Font de la Gota
- 10 de juny: Parc Natural del Fondó
- 26 de novembre: el Clot de Galvany

Aquesta iniciativa es va completar amb l’organització d’una visita a l’Hort del Monjo, on, guiats
per experts, vàrem poder conèixer i gaudir de la
riquesa botànica que conté aquest acollidor paratge del nostre barri

participació i reunions
La presència de l’AV Raval també ha estat present en diverses trobades, reunions i col·laboracions amb altres entitats i organismes:

- Trobada internacional d’associacions de
veïns i veïnes a Madrid
- Reunions sobre els pressupostos participatius
- Reunions de la Federació d’AV d’Elx
- Trobada de Federacions i Associacions
Veïnals de la C.V. a Elx
- Comissió de Recuperació de la Memòria
de la Caratula
- Comissió de barris i pedanies del Consell
de Cultura d’Elx.
- Jornada “Opina Jove” que es va realitzar
al Ctre. Social del Raval.
- Jornada per a l’elaboració de la la llei de
participació de la Generalitat Valenciana
- Cinema en Valencià amb El Tempir.
- Mercat Ecològic i Local, amb ADR a la
plaça Major del Raval .
- Assoc. Vinguda de la Verge amb la difusió
dels autobusos a la platja
Per a acabar, hem d’agrair a les diverses regidories de l’Ajuntament d’Elx i moltes altres
entitats i empreses la seua col·laboració i suport en les activitats desenvolupades.

2018
Potser el fet més rellevant d’aquest any haja sigut la convocatòria de la Trobada d’Associacions d’Elx que evidencia la ferma voluntat de l’equip de treball de l’AV Raval d’impulsar la
participació ciutadana, de la qual l’associacionisme és el principal reflex.
A banda d’aquesta tasca, també aquest any suposa la consolidació d’activitats que gaudeixen
d’una fidelitat entre els veïns i veïnes, des de l’Engalament de carrers, el sopar de cabasset al
carrer per Sant Joan, el Certamen de Relats Curts, les rutes senderistes, els tallers de Ioga per
xiquets, de costura... o el Mercat Ecològic i Local que, impulsat per ADR, ens visita dos dissabtes
al mes a la plaça Major del Raval

objectius

projecte “fem barri”

- Promoure espais de trobada i convivència
veïnal
- Canalitzar les habilitats personals i donar
resposta als interesos de la població del
barri
- Promoure la reflexió sobre l’actualitat social, econòmica i política
- Facilitar ferramentes per a la generació
d’idees que milloren la vida al barri

- Promoure la creació i millora del funcionament de les associacions
- Sensibilitzar el veïnat sobre la importància de la seua participació a l’associació i
al barri.
- Posar en valor l’associacionisme i la participació facilitant i promovent l’intercanvi
d’idees i la visibilització d’associacions i
col·lectius que participen en la vida sociocultural del barri i del municipi

En aquest projecte han participat una vintena d’associacions de tot tipus: ecologista,
d’art, de refugiats, palmerers, reivindicatives, etc. amb xarrades, exposicions, tallers,
treball en comú amb dinàmiques de grup,
formació en tecnologia , etc.
El més destacat del projecte va ser una
Trobada d’associacions i l’edició d’una guia
amb informació sobre totes les que hi van
participar.

programa de formació
Quant als tallers que es varen començar,
continuen els de Ioga per a xiquets tots els
dimarts, Costura els dijous i Conversem en
anglés dimecres
A més es varen realitzar:
TALLER DE BIODANSA, amb Noelia Alonso

CURS I EXPOSICIÓ SOBRE L’ESPERANTO, promogut per la Hispana Esperanto Federacio

xarrades i conferències
Xarrada-debat sobre la sobirania alimentària, a
càrrec de Vicent Bordera amb la projecció previa
de la pel·lícula-documental Las calabazas gigantes del granjero John.
Xarrada: Alimentació i tòxics, amb Vicent Bordera, agricultor ecològic.

Cinefórum amb debat: Nugant cordes. Documental sobre la creació d’una xarxa de petits

grups de consum, presentat pels autors
Xarrada sobre el comerç just i degustació de productes, a càrrec de membres d’OXFAM Intermon
Xarrada La importància de les dones a la nostra
societat. El paper de la dona en el camp d’Elx. La
dona i el palmerar. La dona i el medi ambient, amb
Asun Berbegal i Paz Victorio
Taula redona sobre la mobilitat al Raval i, en general, la problemàtica del trànsit a Elx
Xarrada: La situació actual de les persones refugiades a Europa i la frontera sud (Ceuta i Melilla).
L’acte, promogut per la Plataforma d’Ajuda als Re-

fugiats a Elx, va incloure una exposiciò i testimonis
directes sobre aquesta problemàtica i la recollida
d’aliments.
Xarrada: L’aigua i la seua gestió com a element
sociocultural, a càrrec de Luis Pablo Martínez

programa àrea medi ambient
S’han realitzat dos cursos d’agricultura
ecològica i s’han realitzat les pràctiques en
l’Hort de la Qüerna.

S’han mantingut reunions quinzenals per a
treballar el reglament de l’Hort Urbà i amb la
Regidoria de medi ambient per fer un seguiment del projecte.
Participació en la plataforma Residu Zero
Participació en diferents eixides de repoblació, neteja del riu i una trobada d’horts
urbans a Novelda

programa cultural
II Certamen de Relats Curts, el lliurament de premis, a la plaça Major
del Raval, va estar introduit per la
contacontes Marisela Romero.
Els relats premiats foren “La Cuna
de la Ravalució”, d’Alberto Martín,
en la modalitat adults i “Distancia”
de Daniela Ayala en modalitat infantil.

Aniversari de Bici Critica Elx
amb sessió de ball Lindy Hop i
l’actuació de Fusta i Jazz
Música clàssica amb La
Camerata Numen

FESTES DE SANT JOAN
Visita guiada al Museu Paleontològic d’Elx amb
motiu del Dia Internacional de la Terra
Concurs i exposició de dibuixos: Raval Juràssic

VII Concurs d’engalanament de carrers
Com cada any convidàrem els veïns i veïnes a
donar lluentor als seus carrers amb motiu de les
festivitats de Sant Joan.

El diumenge 17, el jurat va fer la seua valoració visitant els carrers engalants, acompanyats d’una bona colla de gent i dels tabalets i dolçaines de la Colla El Cascabot d’Elx,
fent paradetes amb mostres de balls tradicionals.
El recorregut va finalitzar a la plaça Major,
on es ballà La Dansà amb la música de la Colla El Cascabot i es varen lliurar els premis als
carrers guanyadors.

La jornada va tenir més animació, començant amb un Taller i Trobada de danses
populars.
Seguit d’un Concert de dolçaina i tabalet
amb la participació dels grups “El Cascabot
d’Elx” i el “Cocó d’Alacant”, dins de la XV campanya de concerts d’intercanvis musicals.

Per prendre forçes la Comissió de Festes del Raval va convidar els veïns i visitants a un dinar de
germanor, la tradicional Paella Gegant elaborada
al recinte de la Foguera.
I de vesprada el sempre entranyable moment
per al record i la música compartida amb un concert de Cançons Populars d’Elx
Diumenge al matí, Sant Joan, al carrer Retor
membres de la Federació de Pilota Valenciana varen fer un taller, per aprendre a jugar Pilota Valenciana i després varen fer una exhibició de la
modalitat de llargues.
A la vesprada els carrers del Raval es varen omplir
de taules on el veïnat va fer el seu tradicional
El cap de setmana de Sant Joan començà amb la
Sopar de Cabasset
Batukada de Kilombo Kilombé, que amb el seu
ritme ens va fer ballar fins conduir-nos a la Plaça
del Gall, on tot seguit el grup La Movida va animar
la nit amb les cançons de tota una època recent.

I, clar, les festes de Sant Joan acabaren amb la
Cremà de les Fogueres de la Comissió de Festes
del Raval

GENER2018 al Raval
Visita Guiada al

Parc Natural

EL FONDÓ

Dissabte, 13
Eixida 7:30h en cotxes
particulars des de Parada Bus
de Portes Encarnades
(Hort de la Maredéu)
Inscripció: www.raval.es/2018
PLAÇES LIMITADES (15)
Heu de portar roba i calçat adeqüat,
aigua i esmorzar

Senderisme: Visita al

Diumenge, 21

MUSEU de PUÇOL
per la ruta de l’aigua

SORTIDA 9:15h. des de la rambla del riu
(baix del Pont de la Generalitat)
Recorregut semicircular de 15km.
Marxa: 3h (aprox.) i 40 minuts de visita al museu

Recordeu portar roba còmoda, calçat adeqüat, aigua i esmorzar
Inscripció en: www.raval.es/2018
www.raval.es/consells-per-senderistes

II Certamen de Relats Curts
“RAVAL d’ELX”

2 modalitats: Infantil/Juvenil i Adults.
Temàtica rel.lacionada amb el Raval
Recepció d’originals del 15 gener al 7 de març
en: certamenliterari@raval.es
i al Centre Social del Raval (c/Boix i Rosario, 2)
Més informació i bases: raval.es/relats2018

patrocinen

Llibrería

Dimecres, 31 20:00h.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Associació de
Veïns i Veïnes

RAVAL NOU
i carrers adjacents

Centre Social del Raval
C/ Boix i Rosario, 2

(Pl. Major del Raval)
Al finalitzar l’assemblea
farem un recordatori de les
activitats de 2017

US ESPEREM
...i continúen els tallers de costura, ioga i conversem en anglés

Associació RAVAL NOU
de Veïns
i Veïnes

col·labora

organitza

més informació en:
info@raval.es - www.raval.es - 633 971 670
Benestar Social

programa de senderisme
Han continuat les rutes senderistes de l’últim
diumenge de mes: Museu de Puçol, Cua del Pantà,
Pujada a Orito, Serra Llarga, Far de Santa Pola, y
Guardamar del Segura.
També es va participar en visites guiades, amb
experts, als jardins de l’Aljub i el Parc Municipal
així com per l’avistament d’aus al dormider en el
Pantà i el Fondo.

participació i reunions
Congrés Europeu d’Assoc. Veïnals a Brussel·les
Mercat ecològic i local amb una taula informativa i tallers el primer dissabte de mes

Taules de treball sobre el Pla Centre, Peatonalització de la Corredora, Pressupostos Participatius,
Consell de Majors
Participació en el Consell de Cultura i el Consell
dels Majors

col·laboradors i patrocinadors
Conselleria de Participació i Transparència, Ajtm.
d’Elx. Regidories de Participació Ciutadana, Cultura, Benestar Social. Federació d’A Veïnals Dama
d’Elx, Llibreria Ali-i-Truc, Atelier Patricia Sanz
Alonis, Oxfam, ADR del Camp d’Elx, Hispania Esperanto Federació, EPA Mercé Rodoreda, MUPE,
El Tempir, Volem Palmerar, Des de Baix, PAH,
Dones Veïnals, Ágora, Plataforma de refugiats,
ABAE, Natsukaido, AACME, No al TCI, Toubabs
Team, Margalló, APELX, Ruta del Agua

associats
El nombre total d’associats de l’AV Raval a
31/12/2018 és de 153 persones. Durant aquest
any s’han associat 62 persones.

informa’t,
participa,
assessora’t,
proposa,
pren la iniciativa,
i millora el teu barri
...amb tots i totes

associa’t

fem barri
associació veïnal

RAVAL
i carrers adjacents

programes
Formació
Tallers, cursos,
xerrades, debats,
ioga per a xiquets,
converses en anglés,
costura, mobilitat,
tecnologia...
Cultura
Recuperar tradicions,
actuacions musicals,
certamen literari,
exposicions...
Mediambient
Campanyes
Residu Cero i reducció
de l’ús del plàstic,
rutes botàniques,
visites d’interés
ecològic,
Senderisme
Cada mes nova ruta
Hort urbà ecològic
Curs d’agricultura
ecològica

Benestar Social

2019
L’any comença amb la tristor per Àngel Alfosea, l’anterior president de l’AV Raval, gran músic
i millor persona, enamorat del barri i de les cançons i tradicions populars.
Pel que fa a les activitats, continuen els tallers (ioga, costura, hort urbà...) les eixides senderistes, el punt d’informació mensual i repetim amb la Trobada d’Associacions. Però, a més,
encetarem l’experiència d’un Club Jove que va rebre tan bona resposta que sens dubte tindrà
seguiment. Clar que tot això no hauria estat possible sense el suport i cooperació de tantes
entitats, associacions i gent que any rera any col·laboren per promoure la cultura ...i la festa!
Ah! i el nostre major agraïment a El Tempir per haver-nos guardonat en els VII Premis. Representa un motiu d’orgull i, alhora, una bona empenta per seguir endavant.

objectius
- Promoure espais de trobada i convivència
veïnal.
- Canalitzar les habilitats personals i donar
resposta als interesos de la població del
barri.
- Promoure la reflexió sobre l’actualitat social, econòmica i política.
- Facilitar ferramentes per a la generació
d’idees que milloren la vida al barri.

projecte fem barri
- Promoure la creació i millora del funcionament de les associacions
- Sensibilitzar el veïnat sobre la importància de la seua participació en l’associació i
en el barri.
- Posar en valor l’associacionisme i la participació facilitant i promovent l’intercanvi d’idees i la visibilització d’associacions i
col·lectius que participen eb la vida sociocultural del barri i del municipi

Una part important del projecte va ser la
II Trobada d’Associacions que va tindre lloc
el 21 de setembre, ocupant tres places i un
carrer del barri del Raval.
Hi han participat vint-i-cinc associacions
de tot tipus: ecologista, d’art, de teatre, de
protecció del palmerar, juvenils, socials, de
debat i reflexió, etc. amb xarrades, exposicions, tallers, treball en comú amb dinàmiques de grup, formació en tecnologia, etc.

Es van realitzar xarrades, exposicions, debats, taules redones, tallers, etc. al voltant
de la Trobada, que la complementaven.
Com que es va fer coincidir la data amb el
Mercat Ecològic i Local, la trobada va gaudir
de l’afegit de la música de Fusta i Jazz i l’exhibició de ball de Lindy Hop Swing Dance.
La mostra completa de les associacions
participants va quedar reflectida en l’edició
d’una guía sobre totes aquestes.

programa de formació
Continuem amb els taller setmanals de:
- Ioga per a xiquets
- Costura
- Conversem en anglés a la Plaça
A més d’altres puntuals:
- Taller d’informàtica bàsica.

programa àrea medi ambient
S’han realitzat dos cursos d’agricultura ecològica amb pràctiques a l’Hort de la Qüerna.

- Taller sobre els Pressupostos Participatius
- Curs i exposició sobre l’esperanto a la UMH
- Tallers d’assessorament associatiu

xarrades i conferències
- Biohabitabilitat. Vius en un hogar saludable?
- L’enfonsament de la Pl. del Raval
- El periodismo ante el desafío electoral.
- Projecció del documental Tigernut
- Els aljubs. Sistemes d’aigua
- Elche a través de la historia

S’han mantingut reunions per a treballar el reglament de l’Hort Urbà i amb la Regidoria de medi
ambient per fer un seguiment del projecte.
- Participació en la plataforma Residu Zero
Participació en activitats organitzades per diferents col·lectius:
- Reforestació al Barranc de Barbàsena
- Neteja d’Aïgua Amarga
- Neteja dels horts del voltant.

programa cultural

- III Certamen de Relats Curts amb l’actuació del grup de música Gatetemón a l’acte
de lliurament de Premis.

- A partir de maig començà el Ball Social els
primers diumenges de cada mes.
- Cinema en valencià

- Concert de dolçaina i tabalet amb la participació del grup El Cascabot d’Elx, El Cocó d’Alacant i
el grup de danses Carrascal d’Alcoi, dins de la XVI
campanya de concerts d’intercanvis musicals.
- Entrega dels premis del VIII Concurs de Carrers
Engalanats i dinar de germanor.
- Sopar de cabasset a la plaça del Gall amb lectura
de poemes de Vicent Andrés Estellés

FESTES DE SANT JOAN
- VIII Concurs d’engalanament de carrers
- Taller i Trobada de danses populars
El dissabte, 22 el jurat va recórrer els carrers
engalanats del barri, acompanyat dels tabalets i
dolçaines de la Colla El Cascabot d’Elx, amb balls
tradicionals pels carrers que va finalitzar a la plaça
del Raval, on es va ballar la dansà amb les ballaores del Casal Jaume I la participació dels assistents.

- Sopar de cabasset als carrers del barri el dilluns
24, Sant Joan, abans de la cremà de la Foguera.
- Concurs i exposició de dibuixos: Raval Juràssic
- Actuació teatral del sainet Anem a la mar, amb
la Camerata La Merced i el Cor La Amistad
- Actuacions musicals de Resonante i La Movida

programa de senderisme
Les rutes realitzades han sigut: Pantà d’Elx,
El Xorret del Catí, el paratge de Meleta a la
Cova de la Gota, Ruta del Palmerar, Pujada
a la Vella, una volta pel Chícamo, del Pinet a
Guardamar

I dos visites guiades: Ruta botànica al Parc
Municipal i als jardins de l’Hort del Cura.

projecte “club jove raval”
Aquest any, l’associació ha comptat amb
3 estudiants del Grau de Tècnic d’Animació
Sociocultural i Turística, que han realitzat les
pràctiques amb xiquets i joves de 9 a 12 anys.

L’objectiu del projecte és iniciar el treball amb
joves del barri per tal de facilitar-los opcions d’oci
saludable, que coneguen l’associació i que obtinguen ferramentes i competències que els permeten participar en les decisions i gestió de tot allò
que els envolta.
Aquest any s’ha desenvolupat una escola de primavera amb activitats lúdiques, esportives, cooperatives i tallers on s’han treballat valors i habilitats relacionats amb la solidaritat, el treball en
equip, els micromasclismes, l’ecologia, etc.

Hem realitzat jornades d’avaluació i d’elaboració
de propostes de millora del barri
Reunió de dinamització als barris organitzada
per la Regidoria de Participació
- Participació en la Fira d’Associacions de la Regidoria de Participació

participació i reunions
Quinzenalment tenim les reunions de l’equip de
treball, alternant amb el grup de l’Hort Urbà
Participem el primer dissabte de mes amb un espai informatiu en el Mercat Ecològic
Formem part de la Junta Directiva de la Federació d’Associacions Veïnals Dama d’Elx i varem
participar a la commemoració pels 40 anys de l’associacionisme veïnal a Espanya.

- Marxa 10 aniversari de la Bici Crítica Elx

- Concentració per l’emergència climàtica
- Projeccions de la Mostra Itinerant de Cinema Indigena i documentals diversos.
- Participació en el Consell de Majors i el Consell
de Cultura

GENER al RAVAL

TALLERS PERMANENTS (TOT EL MES)
Inscripcions: raval.es/2019

Tots els dimecres
Conversem en anglés
19:00h.
a la PlaçaMajor del Raval
Tots els dijous
19:00h.

TALLER DE COSTURA
al Centre Social del Raval

Diumenge, 13

JORNADA DE REFORESTACIÓ
al BARRANC de BARBASSENA
Hora de trobada: 10:00h
en Farmàcia Penya de les Àguiles
Durada aproximada: fins les 13:00 h.
Plaçes limitades - Reserva: www.margallo.org

Divendres, 25 / 20h

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Associació Veïnal

RAVAL

Centre Social del Raval

C/ Boix i Rosario, 2 (Pl. Major del Raval)
Al finalitzar l’assemblea farem un
recordatori de les activitats de 2018

US ESPEREM
Diumenge, 27

PANTÀ D’ELX

SENDERISME:
Distància aproximada: 14 km.
Temps aproximat: 4:00 h.
Dificultat: Fàcil.

Hora d’eixida: 9:00h

Lloc d’eixida: Plaça del Gall (Raval)
Porteu roba còmoda, calçat adeqüat, aigua i esmorzar - Consells per senderistes: www.raval.es/senderistes/

Dissabte, 2 Febrer / matí
Plaça Major del Raval

Informa’t de les activitats, serveis
i projectes de l’Associació Veïnal
del RAVAL... i col·labora!

Taula Informativa
al Mercat Ecològic

més informació en:

info@raval.es
www.raval.es
633 971 670

AV RAVAL

fem barri

Regidoria de Benestar Social

patrocinadors
Conselleria de Participació i Transparència, Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
Ajuntament d’Elx. Regidoria de Participació Ciutadana, de Cultura i de Benestar Social.
Llibreria Ali-i-Truc, La Gatera, ADR, Tetería Adarve, Bar Paquito, Panadería Diego del Raval, La
Bona Carn, El Tendre, Destil·leries SYS

col·laboracions
Com déiem al principi, el gran nombre d’activitats programades esmentades ha estat possible
gràcies al treball i les propostes d’un gran nombre
d’associacions:
Federació d’Associació Veïnals Dama d’Elx, Alonis, ADR Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx, Hispania Esperanto Federació,
EPA Mercé Rodoreda, MUPE, El Tempir, Volem
Palmerar, Des de Baix, PAH, Dones Veïnals, Educare, Ágora d’Elx, ABAE-Associació de Belles Arts
Elx, AACME-Associació Antiespecista Contra el
Maltractament Elx, Margalló-Ecologistes en Acció,
APELX, ACD La Hoya, FACUA Comunitat Valenciana, AFELX-Associació d’Arts Audiovisuals i Fotogràfiques d’Elx, APE- Associació de Periodistes, La

Mama d’Elx, Casal Jaume I ACPV, Oxfam Intermón,
Plataforma de Teatre Amateur, Protectora d’Animals, Volem Palmerar, Escola de Swing Hopper
Stomp, Banc de Llavors d’Alacant, Comissió de
Festes, Grup Tortuga, ONG Perifèries.

associats
El nombre total d’associats de l’AV Raval a
31/10/2019 és de 179 persones. Fins a aquesta
data s’hi han associat 29 persones durant 2019.

www.raval.es
info@raval.es

633 971 670

ravaldelx

avvraval.elx

ravaldelx

ravaldelx

F E D E R A C I Ó
ASSOCIACIONS
VEÏNALS DAMA D’ELX

Regidoria de
Polítiques de Majors

Regidoria de Benestar Social

AV RAVAL

fem barri

amb el suport de:

Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport

Direcció General de Política Lingüística
i Gestió del Multilingüisme

