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PROGRAMA COMUNITARI
El programa comunitari és el punt de partida de les diferents accions que s’impulsen
des de la Fundació. És la raó de ser de Tot Raval, el que li dona sentit i el seu valor
afegit: la manera en com la Fundació s’articula per fer possible el treball conjunt,
treballant de forma transversal i amb una mirada global del barri del Raval, convidant a
aquelles entitats i altres recursos públics i privats del barri que s’hi vulguin sumar. Té
com a objectiu fomentar la convivència i la cohesió social a partir de la coordinació, el
treball en xarxa i la comunicació dels diferents agents que actuen al Raval, i
l'enfortiment del teixit associatiu.

COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA
Aquesta línia inclou totes aquelles accions que fan possible l’articulació dels diferents
agents del territori per promoure el treball conjunt, treballant de forma transversal i amb
una mirada global del barri del Raval, per tal d’assolir els reptes definits conjuntament
com són l’ocupació, la igualtat d’oportunitats, la convivència, la millora de la imatge del
barri i l’enfortiment del teixit associatiu al Raval, entre d’altres.
Es treballa a partir de necessitats detectades conjuntament, promovent la implicació en
base a objectius col·lectius. Inclou la dinamització dels òrgans de govern i grups de
treball de Tot Raval, així com la permanent adequació dels mateixos a la realitat
canviant del territori.
Durant el 2021 el barri ha seguit patint l’impacte de la crisi social i econòmica derivada
dels efectes de la pandèmia, per la qual cosa s’han consolidat projectes que havien
nascut per cobrir necessitats sorgides arran d’aquesta situació. En són una mostra el
projecte JONC, desenvolupat pel Grup d’Educació Comunitària, o el projecte
#sumapelraval. D’altres que s’havien hagut d’aturar o modificar substancialment el
2020, han pogut retornar a una certa normalitat, malgrat haver-los d’adaptar a les
restriccions que encara perduren
En relació a les funcions prioritàries de l’entitat, cal destacar les següents línies de
treball a nivell general:
Funció de facilitar el treball en xarxa al Raval:
o

o
o

Respecte a les reunions de la Junta i el Patronat es consolida una nova
dinàmica més participativa iniciada durant el 2020. Així, es dedica molt
més temps a que els diferents membres transmetin com estan vivint la crisi
i el seu punt de vista del que passa al barri.
Segueix creixent la Xarxa Tot Raval i agrupa a 114 entitats que participen
en els àmbits comunitaris dinamitzats des de la Fundació.
S’inicia el Pla d’Igualtat de l’entitat, amb la idea de que repercuteixi tant en
l’equip tècnic com en els projectes comunitaris que es desenvolupen en
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o

o

o

o

col·laboració amb d’altres entitats i recursos del territori.
Es manté i en alguns casos s’incrementa el treball en xarxa, malgrat les
restriccions socials:
▪ Es manté bona part del funcionament dels diferents àmbits
comunitaris a través del format virtual. Sovint les reunions de grups
motors i comissions de treball adopten aquesta fórmula ja que
facilita la participació.
▪ Paral·lelament s’aprofita els períodes de relaxació per anar
recuperant activitats de caràcter presencial com la celebració
d’algunes plenàries o la celebració del Festiva Raval(s).
Es consoliden projectes i actuacions de caràcter comunitari iniciades arran
de la pandèmia.
▪ Es realitza la segona edició de #RavalEstiuEducatiu en el marc del
grup d’Educació Comunitària.
▪ Es consolida la campanya #sumapelraval que recull donacions de
bens de primera necessitat que es reparteixen entre les diferents
iniciatives de suport social del barri.
Es reprenen activitats i es consoliden projectes nascuts abans de la
pandèmia, com l’Equip Raval amb el jovent migrat no acompanyat” donant
resposta a les necessitats del col·lectiu i promovent la implicació de
diferents actors i recursos vinculats.
S’inicia l’activitat de nous projectes comunitaris adequats a les necessitats
actuals del barri:
▪ Arrenca el projecte “Aliances per a un turisme sostenible”, que vol
promoure dinàmiques de territori socialment responsable amb la
implicació transversal d’actors.
▪ Des del Grup d’Educació Comunitària s’inicia el projecte “Raval,
Barri Educador” que, entre d’altres, promou l’acollida i vinculació
comunitària del professorat nouvingut al barri.
▪ S’inicia la prova pilot del projecte “Referents comunitàries de Salut”

Funció de foment i suport a la participació i l’associacionisme al Raval:
o

o

Es realitza la tercera edició del projecte Rava[L]inks, de formació vivencial
per a jovent del Raval amb l’objectiu de generar xarxa i apoderar jovent de
diferents condicions socioculturals del barri per a que es reconeguin com
agents de transformació social.
Es crea la comunitat Rava[L]inks com a espai de trobada dels jovent que ha
participat en el projecte i que manifesta interès en seguir connectat a les
dinàmiques de transformació del barri amb mirada jove.

Funció de pressió i interlocució:
o

o

Des de la Comissió digital del Grup d’Educació Comunitària s’impulsa el
“Manifest per reclamar la revisió dels processos administratius telemàtics
vinculats a l’accés a l’educació”
Participació i seguiment del Pacte Nacional contra la Segregació escolar
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o

o

impulsat des del Síndic de Greuges.
Es participa en el Consell de barri o el Consell Educatiu de Ciutat Vella.
També es realitza el seguiment dels diferents fòrums de barri i es participa
en diverses iniciatives que ho requereixen (Taula Jove, Grup de seguiment
de Drogues, Grup de comunicació Comunitària, Projecte Baobab, Arnau
Itinerant...).
A nivell de ciutat l’entitat esdevé membre observadora del CAB (Consell
d’Associacions de Barcelona) I també assumeix la coordinació del Grup de
treball d’Acció Comunitària del CMBS (Consell Municipal de Benestar
Social).

Funció de comunicació de la imatge de barri:
o

o
o

S’utilitzen les eines comunicatives de la Fundació per promoure impactes
positius en relació al barri visibilitzant projectes singulars i genuïns
desconeguts per la ciutadania.
Es participa en el debat del Grup de comunicació comunitària impulsat des
del Consell de Barri.
Se segueix recolzant la promoció de projectes mediàtics per generar
impactes positius en relació al Raval. Enguany s’ha acompanyat el Liceu
per a la creació de l’Opera comunitària que s’estrenarà durant el 2022.

Principals activitats desenvolupades
Dinamització dels òrgans de govern i grups de treball comunitaris:
Patronat de Tot Raval
A desembre de 2021, el Patronat estava format per 51 membres. Les reunions del
Patronat l’any 2021 s’han realitzat en format virtual. Per tal que aquesta trobada fos el
més àgil i enriquidora, la Junta decideix separar aquesta trobada de la presa formal
dels acords necessaris per al funcionament de l’entitat.
Així, tal i com estableixen els estatuts de Tot Raval, se celebren dos “acords sense
reunió”:
-

Convocatòria d’Acords sense reunió per aprovar el Pla d’Activitats i el
Pressupost de 2021 (3 de març de 2021).
Convocatòria d’Acords sense reunió per aprovar la memòria i balanç econòmic
del 2020 (16 de juny de 2021).

Així mateix, de celebren dues trobades de caràcter no formal, el 25 de febrer de 2021 i
17 de juny de 2021. Aquest canvi de format permet unes trobades més participatives,
que donen veu a les diferents organitzacions i permeten prendre el pols a l’estat del
barri, en aquests moments complexos.
El 2021 s’han incorporat al Patronat de Tot Raval: l’Associació Esportiva Ciutat Vella,
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la Fundació MACBA i la Fundació Servei Solidari.

Junta
La Junta, que és l’òrgan executiu delegat del Patronat, es reuneix de forma mensual i
està formada per una representativitat dels membres del Patronat: 15 persones dels
àmbits social, cultural, econòmic i comercial.
La Junta s'ha reunit en 9 ocasions durant tot l'any, amb una freqüència
aproximadament mensual.
A part del seguiment dels programes de l’entitat, la Junta ha impulsat diversos
processos interns de millora de l’entitat, com són l’inici del Pla d’Igualtat, i que han de
repercutir tant en els projectes comunitaris del “Raval, Territori Socialment
Responsable”, com en l’equip tècnic i els grups de treball que dinamitzen.
Comissions i grups de treball dels projectes
El 2021 s’han dinamitzat 8 grups de treball o comissions principals de diferents àmbits
o projectes, així com els seus diversos subgrups o subcomissions. Alguns s'han
mantingut en format virtual mentre que la majoria han recuperat la presencialitat fins a
l’inici de la 6a onada a finals de l’any 2021:
·
·
·
·
·
·
·
·

Xarxa Laboral del Raval (i subcomissions)
Grup d’Educació Comunitària (Plenària, Grup Motor, i comissions)
Plenària del projecte Apadrina el teu equipament
Equip Raval amb el jovent migrat no acompanyat
Comissions i subcomissions de treball del Festival Raval(s)
Comissions i subcomissions de treball de Sant Jordi
Grup Interreligiós del Raval
Grup de Seguiment de Salut, Nucli de Salut Comunitària, Comissió de Salut
Comunitària (i grups motors)

A més, es manté una coordinació mensual amb les tècniques de barri del Raval del
Districte de Ciutat Vella.
Dinamització de la “Xarxa Tot Raval”
La Xarxa “Tot Raval” reuneix en un únic espai totes aquelles organitzacions que
actualment estan entorn a l’entitat, en diferents nivells d’implicació, interessats en
participar en projectes comunitaris que volen donar resposta a les diferents necessitats
del barri. La Xarxa, de caràcter transversal, permet anar més enllà del treball per grups
sectorials o projectes que es venia fent fins aleshores i facilitar el coneixement i la
relació entitats d’àmbits diferents. Així, la Xarxa Tot Raval agrupa sota un mateix
paraigües molts dels agents implicats en els projectes que desenvolupa la Fundació, la
qual cosa permet visibilitzar la seva tasca i la seva diversitat, facilitar la relació entre
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elles, i fomentar vies de participació comunitària.
El 2021 s’ha seguit amb la campanya d’adhesions, tenint en compte que les entitats
adherides a la xarxa són aquelles que participen d’espais comunitaris de Tot Raval o
que ho comencen a fer. S’ha anat recollint i se segueix recollint actualment iniciatives i
informacions diverses de les entitats de la Xarxa Tot Raval, que queden recollides al
web de Tot Raval.
Actualment es compta amb 114 entitats adherides, que suposa 7 noves adhesions al
llarg de 2021.
Participació a d’altres xarxes i espais de debat:
Tot Raval assisteix a diversos espais de participació regulars (la majoria impulsats per
les administracions públiques), per tal de canalitzar els interessos i propostes de les
entitats del Raval, i participa en d’altres reunions o processos participatius de caràcter
puntual o temporal. A través de la nostra estratègia comunicativa es busca, a més,
facilitar el traspàs d’informació d’aquests espais cap al teixit d’entitats i institucions del
barri.
L’any 2021 la majoria han estat en format virtual. L’equip de Tot Raval ha assistit a
nombroses reunions de 37 espais de participació permanents o puntuals:
Permanents:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Consell de Salut de Ciutat Vella
Consell de Gent Gran de Ciutat Vella
Consell Escolar del Districte, i permanent del Consell Escolar
Consell de Dones de Ciutat Vella
Consell de Barri del Raval
Comissió permanent del Consell de Barri
Comissió de Treball de la Festa Major del Raval
Taula Raval Dona
Taula de Salut Mental de Ciutat Vella
Comissió de Salut Mental i Interculturalitat (Taula de Salut Mental de Ciutat
Vella)
Comissió de Joves i Salut Mental
Xarxa antirumors: plenària i grup de Dinamització Territorial
Consell de Benestar Social de Barcelona
Grup de Treball d’Acció Comunitària (Consell Municipal de Benestar Social)
Grup de treball de Fundaciones Comunitarias de la Asociación Española de
Fundaciones
Grup de seguiment de Drogues del Raval
Taula Jove del Raval, i comissió de Facilitació de la Taula Jove
Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)
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·
·

Comissió de seguiment del Pacte contra la segregació escolar (Síndic de
Greuges de Catalunya)
Casal Comunitari Raval (Acció Comunitària Ajuntament Barcelona)

Puntuals, o temporals:
S’ha col·laborat en diverses trobades o processos participatius, dels quals destaquen
els següents:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Grup Impulsor del Pla de Barris Raval
Arnau Itinerant: Assemblea, Grup de treball de governança
Comunitat Rambla (espai per compartir les estratègies i eines del projecte de
Transformació de la Rambla)
Línia Cultural Rambla
Grup de treball de participació en el marc del Programa Ciutat Vella
Intercultural
Grup Coneixement Ciutat Vella
Comissió de Centres de Màxima Complexitat del Districte de Ciutat Vella
(Consell Escolar del Districte de CV).
Aliança Educació 360º. Acte ecosistemes educatius (F. Jaume Bofill)
Taula de Xarxes Laborals de Ciutat Vella
Consell Sectorial de Desenvolupament Econòmic
Xarxa de Comunicació Comunitària del Raval
Pressupostos participatius. Millora de l’accessibilitat del carrer Sant Antoni
Abad.
Grups Focals projecte Co-crea SASI.Unitat de Salut Internacional i Malalties
Infeccioses Drassanes-Vall d'Hebron.
Grups Focals. Material Salut Mental perspectiva Intercultural. Cartografia de
Coneixements. CEAI.
Grup focal per a la elaboració del codi ètic de la Cooperativa Suara (28 de
setembre 2021).
Comissió d’Avaluació Cos i Dolor
Grup de treball Joves, lleure, interculturalitat i Comunitat

Entitats participants:
Membres del Patronat (51 membres*): A. Casal dels Infants per a l’Acció Social als
Barris, A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya, A. d’Amics de la Rambla, A. de
Comerciants del Mercat de la Boqueria, A. de comerciants Fem Raval, A. de
comerciants Pelai Centre i Rodalies, A. de Mestres Rosa Sensat, A. de Treballadors
Pakistanesos, A. Diàlegs de Dona, A. Esportiva Ciutat Vella, A. Estel Tapia, , A.
Ravalnet – Xarxa Ciutadana del Raval, A. Sociocultural Ibn Batuta – ASCIB, AEIRaval
- A. Educativa Integral del Raval, Biblioteca de Catalunya, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona – CCCB, CIDOB – Centre d’Informació i Documentació
Internacionals de Barcelona, Colectic SCCL, Col•legi de Notaris de Catalunya,
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Conservatori del Liceu, Lloc de la Dona-Germanes Oblates, Escola Massana, Escola
Oficial d’Idiomes de Barcelona, Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del
Raval “Eix Comercial del Raval”, Foment de Ciutat S.A, Fundació APIP-ACAM,
Fundació Blanquerna, Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, Fundació Escó,
Fundació Gran Teatre del Liceu, Fundació Macba, Fundació per a dones SURT,
Fundació Romea per a les Arts Escèniques, Fundació Servei Solidari, Fundació Taller
de Músics, Fundación Tablao Flamenco, Impulsem SCCL, Institut d’Estudis Catalans,
L’Escola de Músics i de Juan Pedro Carrero, Museu d’Art Contemporani de Barcelona
– MACBA, Museu Marítim de Barcelona, Sala Barts, Unió General de Treballadors –
UGT, Unió Sindical Obrera de Catalunya – USOC, Universitat de Barcelona, Xamfrà –
Centre de Música i Escena, Sr. Emili Alvarez Costa, Sr. Jaume Badia i Pujol, Sr. Enric
Pantaleoni Andreu, Sra. Nuria Paricio Paricio, Sr. Joan Subirats Humet.
*dades Patronat juny de 2021
Xarxa Tot Raval (114 membres*): Museu Marítim de Barcelona; Associació Estel
Tàpia; CET Estel Tàpia; Associació Comerciants i Veïns Carrer Cera; Associació de
Veïns i Comerciants La Taula del Raval; Associació Institut de Promoció de la Cultura
Catalana; SURT, Fundació de Dones; ABD Asociación Bienestar y Desarrollo;
Associació de comerciants del Mercat de la Boqueria; Colectic, SCCP; Ravalnet;
Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona; Fundació ESCÓ;
Amics de la Rambla; Associació Educativa Integral del Raval; Fundació Apip-Acam;
Fundació Gran Teatre del Liceu; Fundació Privada Taller de Músics; Consorci Museu
D'art Contemporani De Barcelona; Fundació Exit; Fundació Privada Han Nefkens;
Fundació Joan Salvador Gavina; Fundació Servei Solidari; Acció Social Montalegre;
Periódico "El Raval"; Associació de Mestres Rosa Sensat; Fundació Blanquerna;
Fundació Social Del Raval; Unió Sindical Obrera De Catalunya (USOC); Escola
Massana; Associació de Dones Marroquines a Catalunya; Associació Intercultural
Diàlegs De Dona; La Casa del Libro Árabe Sl; Associació Capoeira Palmares
Barcelona; Biblioteca Sant Pau-Santa Creu; Cor Raval Evolution; Asociación Cultural
Ateneu del Raval; Oblatas Santísimo Redentor - Lloc De La Dona; La Ciència Al Teu
Món; Creación Positiva; ESPAIBUENROLLO; Fundació Quatre Vents; Escola de swing
Spank the Baby; Forn de teatre Pa'tothom; SLOWCUrT, Associació Cultural ; Arrels
Fundació; Església Protestant de Barcelona Centre; Impulsem sccl; Xamfrà (Fundació
l'Arc Música); Fundació Privada Benallar; Associació Casal dels Infants per l'Acció
Social als Barris; Consell Islàmic Cultural De Catalunya; Asociación de Mujeres de
Bangladesh; Associació AMICAL dels Immigrants Marroquins a Catalunya; Fundació
Indera; Servei Civil Internacional; L'Escola de Músics i JPC; Associació Mamás que
leen; AEIG Sant Antoni Abat; Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas
de Barcelona – KALIPI; Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMICUGT); Centro Islámico Camino de la Paz; Centre Filipino- Tuluyan San Benito;
Fundació Migra Studium; Parròquia de la Mare de Déu del Carme; Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat; Fundació Quatre Vents; Colectivo 5W; Laboqueria taller
d’arquitectura SCCL; Probens; Escola Castella; Palau Güell; Casal de Joves
Calassanç; Fem Raval Associació de Comerciants; Gimnàs Social Sant Pau S.C.C.L;
9

El gecko con botas; AEiG Baden Powell; Tablao Flamenco Cordobés; Associació Crits
i Renou (Espai Mallorca); Real Raval; Llibre Obert; Associació Esportiva Ciutat Vella;
Amalurra; Assemblea Raval No Resignat; Fundació Ibn Battuta; Braval; ESPAI 0-3
AURORA (EBM i Espai Familiar); Programa Baobab- IMEB-Pla de Barris; Punt
InfoJOVE Paral·lel; Associació Carabutsí; Fundación Babel Punto de Encuentro;
Associació DARNA, Centre intercultural i iniciativa ciutadana; Escola Mossèn Jacint
Verdaguer; Institut Milà i Fontanals; Hospital de Campanya de Santa Anna; Fundació
Barcelonactua; Plataforma #veïnsgardunya; Fundació Islamic Relief; Taller Sant Jordi;
Pallapupas; Xarxa Veïnal del Raval; Asociación Casal Colombiano-ASOCASCOL;
Associació Popular de Venedors Ambulants de Barcelona; Escola Cintra; Associació
Oasiurbà; Fundació Àmbit Prevenció; EAMISS; Òmnium Ciutat Vella, Associació Obra
Missionera Ekumene- Centre Social Domingo Solá, Federación de Asociaciones de
Colombianos en Cataluña, Acció contra la Fam, La Capella, Escola Rubén Darío, La
Salle Comtal, Arts Santa Mònica.
*dades 15 de desembre 2021

Principals resultats obtinguts:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
•
▪
▪
▪
▪

Implicació de 15 membres de la Junta de forma regular.
51 entitats són Patrones de Tot Raval: l’any 2021 hi ha hagut 3 altes al
Patronat.
Assistència del 55% dels membres del Patronat (27 patrons d’un total de 49) a
la trobada virtual de patrons que es va celebrar via zoom el 25 de febrer de
2021.
Votació del 69% dels membres als acords sense reunió del 3 de març de 2021
Assistència del 51% dels membres del Patronat (26 patrons d’un total de 51) a
la trobada virtual de patrons que es va celebrar via zoom el 17 de juny de 2021.
Votació del 71% dels membres als acords sense reunió del 16 de juny de 2021.
S’han mantingut actius 8 grups de treball o comissions temàtiques, així com les
seves subcomissions.
Treball amb 327 organitzacions, institucions, empreses, recursos i serveis, de
les quals 244 són del barri.
5.285 persones han estat implicades directament en els projectes comunitaris
impulsats des de Tot Raval l’any 2021
114 entitats adherides a la Xarxa Tot Raval. Increment de 7 entitats l’any 2021.
Assistència a 37 xarxes i espais de participació.
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ENFORTIMENT DE L’ASSOCIACIONISME I DE LA PARTICIPACIÓ
COMUNITÀRIA AL RAVAL

Aquesta línia estableix diverses accions que tenen per objectiu el foment i la millora de
l’associacionisme i la participació comunitària de la ciutadania en la seva diversitat al
barri del Raval. Les diverses accions pretenen enfortir les associacions i fomentar la
implicació de la ciutadania; reforçar la participació d’aquesta en els diferents projectes
comunitaris del barri; oferir capacitació a persones vinculades a associacions del
Raval; i potenciar el coneixement mutu i el treball conjunt entre els diferents agents del
territori.
De forma general, al llarg del 2021 tot el projecte ha hagut d’anar adaptant-se a la
situació, i s’ha seguit treballant combinant la virtualitat o la presencialitat en funció de
les accions . En algun dels projectes s’han hagut de reduir el ritme o canviar
l’estratègia però s’ha mantingut l’activitat en cadascuna de les línies d’actuació.
El projecte Rava[L]inks s’ha pogut desenvolupar de forma presencial, amb un grup de
joves molt cohesionat i la Comunitat Rava[L]inks segueix creixent amb la
incorporacions de les tres edicions de participants, amb ganes de fer accions
conjuntament i implicar-se al territori.
A nivell de Raval i Districte de Ciutat Vella, l’educació en el lleure i els projectes
autogestionats juvenils han patit molt degut a la situació sanitària, però al llarg del
2021 s’ha seguit treballant per ser al seu costat, per facilitar eines, per ajudar a
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repensar-se i per obrir-se a fer xarxa entre elles. S’ha donat suport també a altres
iniciatives juvenils a nivell de ciutat.
La taula jove del Raval, ha seguit trobant-se per desenvolupar accions comunitàries i
coordinar-se a nivell d’estratègia juvenil al barri.
S'ha pogut desenvolupar èxit la 2a edició del #RavalEstiuEducatiu i s’ha continuat amb
les accions de l’Equip Raval amb el Jovent migrat no acompanyat, creixent en
organitzacions implicades i en accions concretes dins de l’estratègia comunitària.
El canvi de local de la Fundació finalment es va poder realitzar el juliol del 2020, tot i
que fins a data d’avui està adaptat a les mesures sanitàries per a l’equip tècnic. Tot i
així es preveu treballar per la seva adequació, quan es pugui, perquè pugui
esdevenir un espai de referència per a les entitats del barri.
Finalment, s’ha seguit donant suport a organitzacions i projectes comunitaris per part
de la fundació sent presents actes diversos i donant suport molt variat a diferents
iniciatives.

Principals activitats desenvolupades
Accions tranversals per al foment de la participació i autogestió juvenil
Projecte Rava[L]inks: acció enfocada a l'apoderament de joves per potenciar
lideratges en les diferents comunitats culturals del barri del Raval
Rava[L]inks, és una capacitació vivencial per a joves del barri del Raval, sobre
aspectes de participació i autogestió juvenil i acció comunitària. La formació
compagina la visita d’entitats o projectes, converses dinamitzades per les pròpies
joves amb persones referents d’àmbits molt diversos, càpsules formatives variades i
dinàmiques de cohesió de grup.
La formació en sí, s’ha desenvolupat al llarg de tres caps de setmana (dos a l’octubre i
un al novembre), i s’han realitzat diverses converses amb referents de diversos àmbits,
a part de dinàmiques de coneixença, valoracions per al tancament del cada cap de
setmana, i espais de cures del grup.
En tot el transcurs del projecte s’ha vetllat per la presencialitat, tenint en compte totes
les mesures sanitàries concretes de cada moment, però tant les joves, com des de la
dinamització del projecte s’ha donat molt valor a poder-ho realitzar en format
presencial, perquè hi ha un esdevenir diferent de l’acció formativa, ja que la
convivència no la pot substituir cap pantalla.
Prèviament s’ha realitzat la convocatòria de la formació, la recepció de candidatures,
les entrevistes i la composició del grup de participants.
S’ha realitzat un vídeo explicatiu del projecte:
https://www.youtube.com/watch?v=EB14PIjD-VQ (que es pot trobar al web de Tot
Raval: http://totraval.org/ca/projectes/ravalinks-formacio-vivencial-joves-del-raval
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A part de totes les trobades, molt diverses entre sí, amb referents significatius de
moltes àrees i àmbits, volem destacar que s’ha volgut crear un espai de seguretat i
confort en el sí del grup de joves participants, tenint cura del grup, però també de cara
persona que l’integra.
En el transcurs de la formació s’han donat eines diverses perquè en un futur proper o a
llarg termini els i les joves participants puguin gestionar els seus projectes, accions o
idees ells i elles mateixes.
Comunitat Rava[L]inks: la petjada de la formació vivencial
Després de cada edició del projecte Rava[L]inks: formació vivencial per a joves del
Raval realitzades el tercer trimestre del 2019, del 2020 i del 2021, s’ha plantejat fer un
acompanyament, si s’esqueia, al grup, per desenvolupar iniciatives que puguin sorgir
de forma autogestionada, petites accions, col·laboracions, etc.
Tot i que la formació no et fa comprometre’t a una post formació, sinó al contrari, Tot
Raval ofereix suport/assessorament/acompanyament si s’escau. Com que és una
experiència prou sacsejadora, engrescadora, que fa fer “clicks” a algunes joves, i que
crea xarxa, xarxa entre joves, que han viscut experiències similars, que es reconeixen,
i que sovint també es creen llaços forts d’amistat, cal estar preparades per escoltar-les,
per recollir propostes, per saber estar al seu costat, quan en alguns casos hi ha els
primers fruits d’accions o projectes autogestionats per ells/es mateixo/es.
Així doncs, s’ha cregut que una manera d’actuar que té cura dels processos, que
escolta, i que deixa espai, és la creació d’un espai atemporal, fora de les edicions, que
anomenem Comunitat Rava[L]inks, on s’hi van sumant les persones que han participat
de les varies edicions del projecte.
I aquest acompanyament s’ha fet i es segueix fent, tant a nivell grupal, com en alguns
casos a nivell individual. Al llarg d’aquests anys s’ha anat vinculant les joves a accions
del barri, districte, difonent ofertes de feina, informacions rellevants, formacions, etc.
Algunes d’aquestes accions han quedat aturades degut a la situació de pandèmia,
però els tres grups de joves segueixen desenvolupant iniciatives i accions fruit del pas
per Rava[L]inks. S’està fent un acompanyament acurat, respectant ritmes i moments
de cada un dels grups, fomentant l’autogestió i donant veu a les pròpies joves sobre
les línies d’acció que els són d’interès. A part, de forma autogestionada estan
participant de varies iniciatives o projectes amb entitats vinculades del barri del Raval o
del districte de Ciutat Vella.
El 10 de juliol del 2021 es va realitzar la 1a trobada de la Comunitat Rava[L]inks, amb
una conversa amb un advocat especialista en drets humans, migracions i lluita contra
el racisme, i es va tenir un espai entre les joves d’actualització, i es va debatre i
treballar com acollir la 3a edició de Rava[L]inks.
Les dues edicions es van trobar el 14 d’octubre al vespre per preparar la trobada amb
les companyes de l’edició del 2021.
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El dia 24 d’octubre, en el marc del 2n cap de setmana de la formació Rava[L]inks 2021
es realitzar una trobada de les 3 edicions, dinamitzada per les joves de la 1a i 2a
edició.
De forma individual, s’han fet acompanyaments diversos a varies de les joves
participants.
Els projectes com Rava[L]inks, tenen un impacte difícil de mesurar amb indicadors
quantitatius, i molts dels impactes possiblement en veurem el seu fruit al cap d’un
anys. Aquest projecte, genera espurnes de canvi, però cada canvi requereix de
tempos i moments diversos.
Suport d’entitats o col·lectius de joves autogestionats
Arran de la primera aproximació a l’associacionisme juvenil a través de l’informe sobre
participació que es va fer el 2017, es van detectar tres entitats juvenils que no tenien
coneixement ni connexió entre elles. Des del 2018, s’ha estat donant suport i treballant
per la vinculació entre si i amb el barri d’aquestes associacions (AEiG Sant Antoni
Abat, Esplai Escó-Gabella i Ravalució), així com la seva relació amb d’altres
associacions juvenils de Ciutat Vella (AE. Ermessenda del Casc Antic i Casal de Joves
Autogestionat de Ciutat Vella). El 2019 es va entrar en contacte amb l’AEiG Baden
Powell, fomentant el treball en xarxa de les associacions juvenils del barri, així com la
seva relació amb d’altres associacions juvenils de Ciutat Vella. El 2020, el col·lectiu de
Ravalució va deixar d’estar actiu, i l’esplai Escó-Gabella va canviar el nom a Esplai
Còdols, que degut a la pandèmia, a finals del 2021 han hagut de tancar. S’ha seguit
donant suport durant tot el 2021, ja que degut a la situació sanitària les entitats de
lleure han patit molt, i han hagut de desenvolupar accions en situacions molt precàries
i poc reconegudes.
A més, es s’ha seguit treballant conjuntament amb el Districte de Ciutat Vella i amb El
Pla de Barris del Raval en iniciatives conjuntes pel foment de la participació juvenil al
barri. En aquest sentit, al llarg del 2019, 2020 i 2021 hi ha hagut una coordinació entre
tècniques amb el Programa Baobab, per sumar sinèrgies en el camp de
l’associacionisme educatiu al barri. El programa Baobab pretén impulsar i reforçar
projectes de lleure educatiu de base comunitària per donar resposta a les necessitats
educatives detectades als barris d’acció prioritària del Pla de Barris. Vol esdevenir un
programa de continuïtat, arrelat al territori i sostenible a llarg del temps que faciliti la
instauració i el desenvolupament del lleure educatiu, associatiu i comunitari amb la
creació i el reconeixement d’esplais i caus als barris. Durant el 2020 i el 2021, s’ha
treballat conjuntament en espais del foment de la participació al barri, i de forma molt
concreta a tota l’estratègia conjunta per al Raval Estiu Educatiu.
D’altra banda, des de finals del 2020 s’està treballant en coordinació amb Districte de
Ciutat Vella i altres agents del territori (Programa Baobab i Associació Esportiva Ciutat
Vella, entre d’altres), al voltant de varies edicions de cursos de monitors/es de lleure
amb perspectiva intercultural, on s’ha generat un espai de reflexió i acompanyament al
grup, i al llarg del 2021 s'ha fet un acompanyament al grup en la realització de les
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pràctiques, així com s’ha realitzat l’acompanyament des d’una perspectiva intercultural
als espais que han acollit als/les joves. S’està treballant amb les entitats de lleure del
Districte, i s’estan fent connexions amb altres entitats.
De forma concreta, s’ha desenvolupat les següents accions:
A part de participar de les reunions de coordinació, s’han realitzat reunions i
connexions perquè les joves poguessin fer pràctiques en entitats socioeducatives del
barri i de fora de barri, com Servei Civil Internacional i la Cooperativa L’Esguard.
S’ha codissenyat i realitzat i es segueix la línia de treball, amb Districte Ciutat Vella,
Programa Baobab, Associació Esportiva Ciutat Vella, Programa BCN Interculturalitat
de l’Ajuntament, l’Oficina d’Afers Religiosos i la Direcció de Serveis de Drets a la
Ciutadania, tres sessions al voltant de “Lleure Educatiu, Interculturalitat i Comunitat”,
amb joves del Districte de Ciutat Vella de l’Esplai Còdols, l’A.E. Ermessenda del Casc
Antic, l’Esplai del Pi, l’Associació Bayt at-Tahaqafa, membres de la comunitat filipina
vinculats a la Parròquia de Sant Agustí, joves vinculades al Programa Baobab, joves
vinculades al projecte Rava[L]inks i joves que han realitzat el curs de monitores de
lleure.
Després de les 3 sessions amb les joves, s’ha realitzat una 1 trobada autogestionada
de les joves, a mitjans de desembre de 2021, i des del projecte Baobab i la Fundació
Tot Raval se’n farà seguiment i se’ls donarà suport quan s’escaigui.
Finalment, en aquesta línia, al llarg del 2021 s’ha participat en el Grup de Treball sobre
Participació en la construcció del Programa Ciutat Vella Intercultural. I es participarà de
possibles accions que se’n derivin o d’altres espais de debat.
En paral·lel s’ha donat suport a iniciatives vinculades amb el foment de la participació i
l’autogestió juvenil que son les següents:
•

•

•
•

•

S’ha fet una derivació i seguiment d’un jove participant de l’edició 2020 del
Projecte Rava[L]inks al projecte ACTIVA’T-JOVES REFERENTS de la
Fundació Ferrer i Guàrdia, que constava d’una formació gratuïta del curs de
Directors/es de Lleure.
Reunió i difusió entre joves vinculats a diverses accions de Tot Raval del
projecte GRUPO DE LECTURA en MACBA - Gathering with Harriet:
afrofuturismo y comunidad de la curadora d’art Lucía Piedra.
Reunió amb Servei Civil Internacional per, després d’un temps de canvis
interns, reconnectar amb el barri i reemprendre les accions comunitàries.
Reunió amb el projecte Prometeus, per poder conèixer les novetats del
projecte, i poder trobar sinèrgies en les diferents accions engegades al voltant
del foment de la participació juvenil.
Reunió d'assessorament a l’associació Joves pel futur, per diverses
connexions amb el barri del Raval, i d’organització interna, realitzada per la
Direcció de l’entitat i la tècnica de participació comunitària.
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•

•

Suport al CRAJ Mòbil en la ronda de reunions amb les regidories dels
districtes per conèixer les necessitats de les entitats i organitzacions juvenils.
El CJB (Consell de la Joventut de Barcelona) fa una roda de reunions amb
les regidories de tots els districtes de la ciutat per tal de fer balanç de l'any,
conèixer l'estat de les polítiques de joventut i fer saber les noves necessitats
que hagin aparegut o reclamar les que fa anys que existeixen i no han estat
cobertes. Des del CRAJ, volien posar-se en contacte amb entitats juvenils del
barri del Raval, i recollir necessitats i demandes.
Durant els mesos de febrer i març, des de Tot Raval s’ha donat suport al
procés, posant en contacte amb entitats i col·lectius juvenils del barri del Raval
i motivant a participació.
S’ha estat en contacte amb les entitats següents: AEIG Sant Antoni Abad,
Esplai Còdols, Comissió Jove FM Raval, Col·lectiu Catàrsia, ECOP, Oyayi.
Resultat del procés: informe de l'estat de l'associacionisme a Ciutat Vella:
https://www.cjb.cat/arees-de-treball/territori/
Suport al CJB per al procés participatiu del Fòrum jove. El CJB i els casal de
joves formen part duna comissió de seguiment i es va estar en contacte per
buscar entitats “menys vinculades al CJB” poder participar com a membres de
la comissió per validar el procés participatiu dels i les joves.

Treball conjunt sobre les transicions a la participació juvenil dels i les joves del
Raval, en el marc de la Taula Jove Raval
La Taula Jove del Raval és un espai de trobada i de treball d’agents educatius i
comunitaris del raval, on es fa xarxa, es teixeixen vincles entre els diferents projectes, i
es dissenyen accions conjuntes, alhora es reflexiona sobre aspectes i temes que
connecten les diferents organitzacions alhora de treballar i acompanyar els i les joves
del barri.
Es treballa doncs, per dissenyar una estratègia conjunta amb d’altres actors del barri
que treballen amb infants, adolescents i joves, per tal de promoure la participació dels
joves en entitats de i per a joves.
La tècnica de Tot Raval, participa activament a la Comissió de Facilitació, comissió
encarregada del funcionament intern i de gestió de la Taula, i així com la part de
relacions amb la resta d’espais comunitaris del barri.
Per al 2020 es preveia treballar en el si de la Taula Jove tant en la consolidació del
funcionament intern, com treballant per organitzar accions comunitàries del foment de
la participació juvenil en clau de barri. A finals del 2019, es van establir dues línies de
treball per a l’any 2020, per fer un treball transversal (intern a la Taula i extern a nivell
de barri) sobre gènere i antiracisme. I es preveia unes formacions internes (primer
trimestre 2020 gènere i segon trimestre antiracisme), i accions comunitàries juvenils en
paral·lel, que es van posposar per al 2021.
La situació sanitària ha fet que la Taula Jove s’hagués d’anar adaptant a la situació:
durant el primer trimestre del 2020 es va fer un treball conjunt sobre gènere, i es va
poder fer un acte conjunt el 5 de març amb la participació de totes les entitats
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membres de la Taula i molts i moltes joves de les diverses entitats. Durant el període
de confinament es va seguir treballant de forma virtual amb una alta representació de
totes les entitats, i un cop va començar el curs 2020-2021 es va estar treballant per
veure com aquest espai comunitari s’adaptava a la situació de virtualitat i menys
presencialitat però sense deixar de banda els objectius i el treball conjunt en clau
comunitària. Es van establir els mateixos eixos de treball sobre gènere i LGTBI+Q i
racisme, amb un espai transversal de cures i treball emocional (en relació a la situació
generada per la COVID-19) entre els i les membres de la Taula Jove.
En aquest sentit es van fer dues sessions formatives sobre diversitat sexual el 8 i 15
d’abril i dues sessions formatives sobre masculinitats el 7 i 14 de juny de 2021.
És interessant destacar que el procés formatiu tant de la comissió com el treball en si
de tota la Taula Jove està donant canvis positius a nivell de les tècniques i educadores
participants i en el coneixement de la feina que fan les entitats i en la relació
interpersonal entre professionals.
Accions de suport a projectes comunitaris de Tot Raval
Reforç de la participació de la ciutadania als projectes comunitaris de Tot Raval
S’ha treballat amb els diferents àmbits de la fundació per aprofundir en les vies per
fomentar la participació de la ciutadania en cadascun dels projectes. Destaca el reforç
que s’ha proporcionat a dues accions de l’àmbit educatiu, donada la rellevància que
han adquirit des del 2020.
Per altra banda, s'han realitzat diverses campanyes de comunicació per als diferents
projectes comunitaris de Tot Raval.
• Equip Raval amb el Jovent Migrat no acompanyat:
El projecte s’ha seguit desenvolupant al llarg de l’any, amb reunions periòdiques de la
plenària del grup de treball i amb reunions de les comissions de treball (enguany, 3
comissions) per poder seguir desenvolupant les activitats del grup de treball adreçades
a joves:
-

La comissió esportiva, que desenvolupa l’activitat del Dispositiu Drassanes
La comissió pel desenvolupament d’una nova acció formativa d’horticultura i
jardineria urbana a Jardins de Sant Pau.
La comissió de preparació d’unes jornades tècniques per tal de compartir
aprenentatges pel que fa a l’acompanyament comunitari de jovent migrat sol,
que tindrà lloc al 2022.

S'ha seguit treballant per fer més àmplia la plenària de l’Equip Raval i sumar actors del
territori que poguessin aportar en aquest espai comunitari. En aquest sentit, s’han fet
reunions de revinculació amb l’Associació Gabella, membre de la plenària que per
manca d’estructura havia deixat de participar al grup de treball, però han refermat el
compromís durant el 2021, així com la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, molt
activa als inicis del procés, però que durant la pandèmia ha hagut d’atendre altres
fronts i hi han hagut canvis en l’estructura de l’entitat, a hores d’ara no estan actius a la
plenària, però si que col·laboren puntualment. Per altra banda, durant el 2021 han
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arribat al barri la Fundació Cepaim i després de varies reunions han entrat al grup de
treball de l’Equip Raval.
Per altra banda, arrel del treball conjunt en les diverses accions del projecte, l’equip del
SDI, s’ha vinculat a altres espais comunitaris del Raval com la Taula Jove, on participa
de les reunions mensuals, i s’han generat col·laboracions puntuals amb membres de la
Taula Jove, com sessions de l’educador del servei Aquí T’Escoltem, sobre gestió
emocional a l’esport als joves del Dispositiu Drassanes.
•

#RavalEstiuEducatiu 2021

El #RavalEstiuEducatiu és un grup de treball comunitari composat per entitats socials,
equipaments i associacions culturals i serveis municipals, i s’ha impulsat, per segon
any consecutiu, una resposta per nodrir de continguts de qualitat i proximitat els
aprenentatges d’estiu del barri del Raval.
Després de l’èxit de al primera edició l’any 2020 es va decidir repetir l’experiència
afegint un nou element: la re apropiació de l’espai públic per part dels infants i joves.
Amb el lema #Vivimelbarri, el grup de treball comunitari va identificar aquells espais
hostils al barri en els que ja s’està intervenint per canviar-ne els usos i es va instar a
les organitzacions que participaven en el #RavalEstiuEducatiu a produir activitats que
poguessin contribuir a canviar aquests usos.
Així doncs, enguany el nombre i diversitat d’activitats ha estat superior a la de la
primera edició (quasi una quarantena d’activitats): tallers d’arts plàstiques, activitats de
música, dansa i teatre, visites a equipaments culturals, conta contes, tallers d’animació
en stop-motion, jocs d’expressió lingüística, tallers de gènere i cine-fòrums, entre
d’altres.
El grup de treball comunitari ha treballat i es proposa seguir treballant en els propers
anys per garantir que els infants i joves del barri segueixin gaudint i aprenent durant
l’aturada estival (la més llarga d’Europa), quan els hàbits d’aprenentatge, acadèmics i
d’estudi canvien, o directament s’aturen.
Amb l’objectiu de sumar més actors en aquesta segona edició del projecte s’ha estat
treballant amb diverses entitats per poder sumar sinèrgies. S’ha estat treballant amb
Districte, fent seguiment d’una estratègia sobre el lleure educatiu des d’una
perspectiva intercultural, on es va treballar per homologar activitats d’estiu d'entitats
que tradicionalment ofereixen activats a l’estiu però no estaven homologades a la
Campanya de Vacances, amb la idea que s'anessin incorporant al
#RavalEstiuEducatiu.
De forma concreta, es va estar treballar amb Oyayi, fent 4 reunions de seguiment i
assessorament, i amb Kudypai i l’escola de Taekondo Jade, fent seguiment a través
de diverses reunions amb Districte.
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També s’han fet reunions des de la coordinació del projecte per la vinculació amb Sant
Egidi, com a beneficiaris de la programació comunitària.
Des de Tot Raval també s’ha col·laborat de forma concreta al taller “Vivim el barri”
organitzat per La Filmoteca i La Selva, on van entrevistar una de les coordinadores del
grup comunitari parlant sobre el barri del Raval pel curtmetratge realitzat pels i per les
participants del taller “Vivim el barri”.
La taula jove del Raval com a espai comunitari, va generar una proposta conjunta en el
marc del #RavalEstiuEducatiu.
Finalment, vinculat al Dispositiu Drassanes de l’Equip Raval amb el Jovent Migrat no
Acompanyat, per manca de pista esportiva durant el mes de juliol, es va vincular un
grup de joves del Dispositiu Drassanes al #RavalEstiuEducatiu, oferint activitat durant
el mes. L’equip del SDI, feia dues activitats els dimecres, una cultural amb el CCCB i
una de lleure i esport.
La col·laboració amb el CCCB, en el marc del #RavalEstiuEducatiu fou un taller de
rap, que queda recollit aquí:
https://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/prendre-la-paraula-a-la-ciutat/236585
Comunicació per a la participació comunitària
A través de les diverses eines de comunicació de la Fundació (pàgina web, xarxes
socials, butlletí extern, publicacions en mitjans locals...), s'ha fomentat la participació
de noves entitats i veïnat del barri als projectes comunitaris: Sant Jordi, Festival
Raval(s), Caminades ‘Movem el Raval’, Calendari de Celebracions del Raval,
Formació vivencial per a joves, Òpera Prima, etc. Aquesta acció s’ha dut a terme a
través de la realització de 7 campanyes de comunicació específiques i la publicació
mensual d’informacions al diari local ‘El Raval’, que té una àmplia difusió entre el
veïnat del barri. Alhora, també s’ha incidit en donar un suport específic a la difusió de
les accions realitzades en el marc del Raval Estiu Educatiu, contactant amb mitjans
locals i generalistes per la realització de reportatges que han donat com a resultat la
publicació de 7 notícies sobre aquestes activitats.
Vinculació comunitària d’entitats, associacions, col·lectius organitzats o veïnat
als projectes comunitaris de Tot Raval
S’ha seguit treballant des dels projectes comunitaris de Tot Raval, atents a les
dificultats, situacions i noves necessitats (particulars de cada entitat o col·lectiu o
globals), per poder mirar de donar resposta de forma comunitària.
Alhora s’ha continuat treballant amb les associacions i moviments veïnals amb qui es
va entrar en contacte al 2018, sorgides com a resposta ciutadana enfront a noves
situacions actuals, com són la gentrificació al Raval, o la problemàtica que viu el Raval
en relació als pisos de venda i consum de droga, entre d’altres, i també d’altres
moviments veïnals que han anat sorgint a posteriori, en el marc de la
pandèmia. Sobretot en el marc del projecte #Sumapelraval i altres projectes. En quest
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sentit, diverses tècniques de la fundació han estat en contacte amb la Xarxa de Suport
Veïnal per establir vincles de cara a aquest projecte.
Accions de suport a la creació o enfortiment d'associacions o col·lectius
organitzats i als projectes comunitaris del Raval
Accions transversals per a l’enfortiment d’associacions i col·lectius organitzats
del barri
• Nou local de Tot Raval: El juliol del 2020 la Fundació va canviar la seva seu social
a uns baixos del Carrer Riera Alta i a la Plaça Aureli Capmany, dos locals que sumen
230 m2 quadrats a peu del carrer i ubicats en un espai més gran que l’anterior i molt
cèntric del barri, fet que obre una sèrie d’oportunitats per a fomentar l’associacionisme
i la participació.
La situació de pandèmia ha fet variar accions i actes previstos per al 2021, com era
una inauguració del local, i habilitar el segon local per a un ús per a les entitats del
barri. Caldrà veure com avança la situació sanitària global per acabar d’analitzar com
se li pot donar un ús comunitari al nou local de Tot Raval, i quines mesures concretes
cal prendre.
Actualment i així es preveu de moment al llarg del 2022, els dos locals serveixen
perquè l’equip de Tot Raval pugui treballar segons les condicions de distància i
seguretat (amb combinació de teletreball i presencialitat).
En la mesura que vagi sent possible, sempre segons la situació com avanci a nivell
sanitari, a partir del 2023 es començarà a treballar per fomentar l'ús del nou local a les
entitats del barri, amb la cessió d’espais (puntuals o regulars) de reunió i amb la
possibilitat de guardar-hi pertinences de l’entitat.
Suport a entitats/associacions/col·lectius i projectes comunitaris del barri
El suport a projectes i entitats del barri, ha estat una de les activitats permanents des
de l’inici de Tot Raval, especialment aquells que tenen un component comunitari. En
aquest sentit, durant el 2021, més que mai després de dos anys de pandèmia, s’ha
donat suport per part de tot l’equip a projectes comunitaris i entitats del barri, siguin o
no membres de Tot Raval. El suport que s’ofereix és molt divers: des de l’ajut puntual
fins a la participació activa en la definició del projecte i en la seva implementació en el
territori. La col·laboració pot consistir, entre d’altres, en la generació de contactes amb
d’altres entitats del barri i de fora d’aquest que podrien participar en els projectes,
suport en la cerca d’espais per acollir-los, difusió de les activitats a través dels mitjans
de la Fundació (butlletí electrònic, anuncis a El Periódico, diaris locals, etc.),
participació activa de l’equip de Tot Raval en l’organització i el desenvolupament de
l’esdeveniment (muntatge, cessió de carpes,...), etc.
En aquest sentit, Tot Raval ha atès en aquest període 24 demandes de suport a
projectes, entre les quals destaquen:
PROGRAMA COMUNITARI
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•

Acte de celebració d’aniversari
Per a la celebració organitzada per El lloc de la Dona es busquen varis espais
on poder realitzar l’acte i finalment té lloc a IEC - Institut d’Estudis Catalans
Organitza: El lloc de la Dona
Col·laboració de Tot Raval: Diferents gestions des de Direcció per trobar
espais per la celebració.

•

Projecte CASBA (Comerç Accessible Sense Barreres)
Projecte que pretén estudiar l’accessibilitat als barris de la ciutat, i alhora
sensibilitzar als i les estudiants d’arquitectura sobre les necessitats de les
persones amb diversitat funcional.
Organitza: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Col·laboració de Tot Raval: atenció a les estudiants d’arquitectura que
realitzen l’estudi d’accessibilitat al local de Tot Raval.
Data: desembre 2021

PROGRAMA OCUPACIONAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

•

Ravalopoly
Creació d’una eina de rutes interactives amb el mòbil que donin a conèixer el
Raval des d’un discurs en positiu i intentant que tingui un retorn cap al barri.
Aquestes rutes es basen en quatre eixos: la història, el comerç de proximitat, la
cultura i la restauració. Com que des de Tot Raval també estem iniciant el
projecte de Turisme Sostenible es veu molt interessant poder col·laborar i de
pas veure si en un futur podem trobar sinergies.
Organitza: Explorins
Col·laboració de Tot Raval: Suport i assessorament en diferents moments del
projecte (Ravalopoly) pel que fa la contextualització del la iniciativa al Raval, la
facilitació de contactes i actors interessants per al seu desenvolupament i la
comunicació (fem la ruta amb ells i la donem a conèixer). Es realitzen quatre
trobades de febrer a juny.

PROGRAMA SOCIOEDUCATIU

•

Guia per a la implementació municipal dels casals d’estiu en clau 360.
Des d’aquesta Guia, a part de temes pedagògics, d’equitat i connexió, abordem
com a element diferencial un seguit d’aspectes relatius a la governança
municipal i com a procés continuat de treball al llarg de l’any entre diferents
espais i agents educatius del municipi. Hi ha un seguit d’àmbits, mesures,
recomanacions i també s’incorporen experiències que permeten il·lustrar
aspectes concrets del material.
Organitza: És un encàrrec de la Fundació Bofill al grup LIBERI, de la
Universitat de Girona.
Col·laboració de Tot Raval: Entrevista telefònica i omplir una fitxa amb la
descripció del projecte #RavalEstiuEducatiu.
Data: 27.05.2021

•

Assessorament a estudiants de La Massana.
Organitza: Escola Massana i EBM Aurora.
Col·laboració de Tot Raval: Rebre assessorament per projecte Uniones y
urdidumbres, per fer un tapís teixit conjuntament amb famílies del barri, en
l’escola bressol Aurora. Els cal assessorament per captació de famílies al
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Raval per fer el tapís.
Data: 03.09.2021
•

Assessorament al projecte teatral de Laura Mihon.
Organitza: CCCB
Col·laboració de Tot Raval: Donar assessorament per continguts i
perspectiva del projecte teatral de la directora Laura Mihon que relaciona temes
migratoris i intergeneracionals.
Data: 16.06.2021

•

Assessorament a educadora social d’un CRAE de Sant Andreu.
Organitza: Laura Fraile – educadora social
Col·laboració de Tot Raval: Donar assessorament per conèixer els projectes
de foment lector del barri i projectes de suport a joves per l'accés a la
universitat.
Data: 01.09.2021

PROGRAMA SOCIOCULTURAL

•

Festival Internacional de Curtmetratges al Raval “La mida no importa”
Festival internacional de curts organitzat al Raval
Organitza: Ass. SLOWCUrT i Casal del Raval. Col·laboren MACBA i Ateneu
del Raval
Col·laboració de Tot Raval: gestionem la sol·licitud de l’Auditori Meier del
MACBA i contribuïm amb la difusió a les nostres xarxes i mitjans.
Data: 21 al 23 de gener

•

Balcons de Brossa
Acció poètica participativa de veïns i veïnes de la Pl. Vicenç Martorell
Organitza: Grup Erro
Col·laboració de Tot Raval: promovem la implicació del Gran Teatre del Liceu
i d’Òpera Prima dins de l’acció, vinculant els dos projectes. Dinamitzem la
presentació de l’acció durant la Diada de Sant Jordi al Raval, organitzant tota la
part logística.
Data: 23 d’abril

•

Llums i ombres al barri
Projecte de titelles d’ombres amb tallers participatius
Organitza: El Gecko con botas
Col·laboració de Tot Raval: les ajudem a elaborar una proposta que es pugui
desenvolupar dins del Festival de Cultura Raval(s), conjuntament amb la
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu i la Filmoteca de Catalunya
Data: gener

•

Assessoraments projectes Beques “Premis Barcelona”
Diferents projectes presentats a la convocatòria d’aquestes beques demanen
assessorament i suport
Organitza: diverses entitats (Androna Cultura, La Laberinta, Ass. De
Ceramistes a Catalunya, Taller de Músics)
Col·laboració de Tot Raval: les vam assessorar en les diferents fases dels
projectes i les vam donar cartes de suport
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Data: març
•

Assessorament projecte comunitari
Trobada per intercanviar sinèrgies entre projectes comunitaris.
Organitza: Ass. Adonar, València
Col·laboració de Tot Raval: intercanviem experiències relacionades amb
alguns dels projectes comunitaris que desenvolupem a l’àmbit cultural,
principalment el Festival Raval(s) i l‘Òpera Prima
Data: abril

•

Federación de Familias Monoparentales
Assessorament sobre les dinàmiques del barri i les seves organitzacions
Organitza: El Gecko con botas
Col·laboració de Tot Raval: fem una trobada amb elles per explicar de quina
manera es pot vincular amb la resta d’entitats del barri i els diferents espais
comunitaris que dinamitza la fundació on podrien participar.
Data: abril

•

Projecte fotogràfic “Els carrers de la pandèmia”
Projecte expositiu d’un veí del Raval fet durant el principals mesos de
confinament per la COVID-19
Organitza: Cèsar Blasco
Col·laboració de Tot Raval: el vam ajudar a trobar un espai per muntar
l’exposició (Casal del Barri del Raval) i vam fer difusió de l’activitat, donada la
implicació del veí a diferents xarxes de suport del barri i a la qualitat artística
de la proposta
Data: Abril

•

Acció comunitària “Agrilogistica” a La Capella
Volen assessorament per l’acció comunitària al voltant de l’exposició
“Agrilogistica” de La Capella.
Organitza: La Capella
Col·laboració de Tot Raval: les posem en contacte amb diferents entitats,
xarxes i col·lectius que podrien estar interessades en la seva proposta
(relacionada amb el tema dels aliments). Assistim a l’itinerari que van
organitzar.
Data: Juny i Juliol

•

Grup de classe de castellà
Voluntàries que fan classes de castellà que volen vincular-se amb accions
culturals del barri
Organitza: Voluntàries del Espacio del Inmigrante
Col·laboració de Tot Raval: els expliquem les possibles activitats
socioculturals que es podrien fer al barri, gràcies a la col·laboració dels
diferents agents que formen part de la
Xarxa Tot Raval. Els proposem un
conjunt de visites a equipaments culturals en el marc de la Festa Major del
Raval
Data: 07 de juny

•

Assessorament comunitari La Capella
Degut a la incorporació del nou director de La Capella, volen millorar la seva
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implicació amb el barri i els projectes dinamitzats per Tot Raval, on estaven
participant de forma esporàdica. També volen obrir noves col·laboracions amb
el teixit associatiu
Organitza: La Capella
Col·laboració de Tot Raval: fem una trobada per explicar a la direcció i el seu
equip, els diferents projectes i àmbits dinamitzats per la Fundació i de quina
metodologia de treball fem servir. Articulem la seva participació dins de
diferents espais comunitaris i contactem amb les organitzacions que es troben
més a prop de l’equipament.
Data: Juliol
•

Projecte REBELAH
Projecte REBELAH: Connectant identitats a través del patrimoni cultural
Organitza: Fundació Ibn Battuta
Col·laboració de Tot Raval: les vam ajudar a trobar un espai patrimonial del
Raval on poder realitzar aquest projecte enfocat a instrumentalitzar el valor
social i educatiu del patrimoni cultural barceloní per lluitar contra qualsevol
forma de discriminació i de discurs d’odi.
Data: 26 al 29 de juliol

•

Assessorament comunitari Santa Mònica
Degut a la incorporació del nou director del centre, volen reactivar la seva
implicació amb el barri i als projectes dinamitzats per Tot Raval
Organitza: Santa Mònica
Col·laboració de Tot Raval: fem una trobada per explicar a la direcció i el seu
equip, els diferents projectes i àmbits dinamitzats per la Fundació i de quina
metodologia de treball fem servir. Articulem la seva participació dins de
diferents espais comunitaris
Data: Juliol-setembre

•

Assessorament a la Coral Les Flors de Maig
Assessorament puntual sobre la gestió interna de l’entitat
Organitza: A.C.R. Les Flors de Maig
Col·laboració de Tot Raval: els expliquem algunes estratègies que podrien
seguir per tenir més persones associades i de com podrien augmentar els seus
ingressos.
Data: 8 de setembre

•

Assessorament inauguració EcoMuseu Urbà Gitano de Barcelona
Aquest nou espai cultural de promoció de la cultura gitana amb espai al Raval,
vol organitzar una jornada per inaugurar oficialment.
Organitza: Ass. Carabutsí
Col·laboració de Tot Raval: els donem suport a nivell organitzatiu i
socialitzem l’acte com una activitat comunitària participativa dins del Festival
Raval(s)
Data: setembre-octubre

•

Espai per a la música a Barcelona
Degut a la imminent convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona per a la
creació, un grup de professionals vol conèixer les dinàmiques de treball
comunitari del Raval, per tal de poder-les incorporar en la seva proposta.
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Organitza: diferents professionals del sector cultural
Col·laboració de Tot Raval: els expliquem els diferents espais de treball
comunitari que hi ha al barri i qui els dinamitza. També les expliquem el nostre
punt de vista de com s'haurien d’articular nous projectes dins de la dinàmica
comunitària del barri.
Data: 23 de desembre
PROGRAMA DE SALUT COMUNITÀRIA

•

Reducció de la bretxa digital
Breu descripció: Grup conformat pel Districte de Ciutat Vella per la proposta
comunitàries de accions per a reduir la bretxa digital en la població.
Organitza: Casal Comunitari
Col·laboració de Tot Raval: Proposta d’intervenció i posada en comú
d'entitats interessades, per a la reducció de la bretxa digital de persones amb
diversitat funcional (Colectic i Tallers Sant Jordi).
Data: Setembre 2021
•

Formació a professionals de la salut i cura dins del programa Erasmus
Breu descripció: Proposta per al programa Erasmus+ per a finançar la
formació de col·lectius de professionals de la salut i la cura que habitualment
no reben formació dins d’aquests programes i millorar la seva pràctica
professional i la cura de si mateixos
Organitza: Universitat de Barcelona
Col·laboració de Tot Raval: Contacte amb possible entitats interessades.
Sinergies i interès de la Cooperativa Suara.
Data: 27/10/2021

S’han realitzat diverses accions de de suport a les associacions o col·lectius de forma
puntual, entre d’altres:
•

Assistència a 23 actes de Membres de la Xarxa Tot Raval i altres entitats
col·laboradores, entre les quals destaquen:

Creació Jove. Transmissions Espirituals Radio Rambles, de l’Espai Avinyó; El
tancament del curs 2020-21 del projecte “Els oficis del Raval, del Projecte educatiu de
Teresa Lanceta, l’Institut Miquel Tarradell i el MACBA; Celebració de l’Inici de Escola
d’Estiu al Centre de Cultura i Memòria El Born de Associació de Mestres Rosa Sensat;
Acte de commemoració del XXV aniversari de l’Institut Miquel Tarradell; Presentació
del Documental “Descendents” i Col.loqui, de Catàrsia; Jornada de benvinguda al
Compromís per la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere de Bcn més sostenible
(Ajuntament de Barcelona); Jornada Metges del Món_LGTB Agents de Salut; Jornada
"Estratègies per a la inclusió de persones amb problemàtica de salut mental en les
activitats esportives” de l’Institut Barcelona Esports; Primer concert de Trikka Masala,
grup jove del Barri al Palau Alòs; Presentació del Documental ‘Som Marimachos’ de
l’Associació Esportiva Ciutat Vella; Fursiasia – Festival d’arts escèniques de les
diàspores asiàtiques, de Catàrsia.
•

Canalització de donacions i serveis:
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Tot Raval sovint vehicula donacions i gestiona serveis dels que son beneficiaries
varies entitats i organitzacions del barri. Des del 2020, la majoria de les donacions es
canalitzen a través del projecte #sumapelraval.
Destacar que fora del #sumpaelraval s’ha canalitzat 2 donacions per un valor de
2.000€, de les quals destaca els serveis d’arranjament d’un local d’una entitat social
per part d’una empresa constructora, i les gestiones d’entrades per al teatre grec per a
gent del barri.
•

Altres col·laboracions:

Entrevistes Estudiantat
Des de l’Àrea Socioeducativa de la Fundació Tot Raval, es col·labora amb els instituts
i escoles del barri, així com amb universitats de l’Àmbit Educatiu, donant resposta a les
peticions de l’estudiantat en relació a molt diversos temes. En aquest sentit, enguany
s’han fet les següents entrevistes i col·laboracions:
•

•

•

•

•

•

Entrevista amb estudiants de l’Escola Vedruna Àngels.
o 3r d’ESO: assignatures de Socials i Català
o Col·laboració de Tot Raval: Estudiants interessants en el tema del
gènere i l’entrevista és per resoldre alguns dubtes i conèixer millor la
feina que fa la Fundació al Raval.
o Data: 27.01.2021
Entrevista amb estudiants de Polítiques i Sociologia de la UAB.
o Assignatura “Bases Sociopolítiques de l’Educació.
o Col·laboració de Tot Raval: Volien conèixer el Projecte Apadrina el teu
equipament: el perquè i el com es dinamitza aquest projecte comunitari.
o Data: 18.03.2021
Entrevista d'una estudiant de màster de Musicoteràpia de la Universitat de
Girona
o Col·laboració de Tot Raval: Oferir assessorament per conèixer el
programa Apadrina el teu Equipament.
o Data: 11.11.2021
Entrevista d'una estudiant pel seu treball de recerca: com els mitjans
audiovisuals han representat el barri del Raval de l’Institut Miquel Tarradell
o Col·laboració de Tot Raval: Oferir assessorament per conèixer la
tasca de l’entitat i els projectes comunitaris que es desenvolupen,
recursos socioeducatius i imaginaris que es generen al voltant del barri
del Raval.
o Data: 17.11.2021
Entrevista d'una estudiant per un treball de la universitat sobre
desenvolupament comunitari de la Universitat de Barcelona
o Col·laboració de Tot Raval: Entrevista per conèixer la tasca de
l’entitat, els projectes comunitaris que es desenvolupen i el Grup
d’Educació Comunitària. Data: 23.12.2021
Comunicació:

S’ha donat suport en comunicació a través de les eines de difusió de l’entitat: Butlletí
Xarxa Tot Raval, Agenda d’activitats al web de Tot Raval, Xarxes socials (Facebook,
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Twitter, Instagram), Mailing i trucades, i s’ha actualitzat l’apartat web creat el 2020 per
recollir les informacions sobre la COVID-19. A través d’aquest suport s’han difós 102
activitats de 64 organitzacions, s’han generat 54 aparicions en notícies publicades en
mitjans online, ràdio, televisió i premsa escrita i s’han difós setmanalment 3 activitats a
les xarxes socials.

Entitats participants:
Entitats juvenils i entitats que treballen amb joves:
Comunitat Rava[L]inks: grups de joves de les edicions 2019 i 2020 de la
formació vivencial per a joves.
AEiG Sant Antoni Abat, Esplai Còdols, AE Ermessenda del Casc Antic, Casal
de
Joves
Autogestionat
de
Ciutat
Vella, AEiG Baden
Powell, Catàrsia, Islamic Relief, Oyayi.
Taula Jove del Raval: Associació Educativa Integral Raval (Aula Oberta i CO
Adolescents), Associació Esportiva Ciutat Vella, Casal dels Infants ASB
(Adolescents i Espai Jove Atlas), Colectic, Fundació Centre Obert Joan
Salvador Gavina (Adolescents i Espai Jove), Impulsem SCCL, APC Raval
Nord i Raval Sud, PIJ Paral·lel, Projecte Aquí T’Escoltem, Districte de Ciutat
Vella (Serveis Socials, Tècnic de Joventut), Projecte Franja Raval, Projecte
Baobab, Xamfrà-Centre de Música i Escena del Raval, la Laberinta, Casal de
Joves Palau Alòs.
Entitats clau per a la participació de la ciutadania:
Associacions veïnals: Acció Raval, Acció Reina Amàlia, Associació Illa
Robadors-Picalquer-Roig, Acció Riera Baixa, Xarxa Veïnal del Raval,
Associació de veïnes i veïns de Plaça Gardunya, Associació de Veïns del
Raval, Xarxa de Suport Mutu.
#RavalEstiuEducatiu: Associació Esportiva de Ciutat Vella, APC Raval Nord i Sud,
Projecte Baobab, Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu, La Capella, Casal de Joves
Calassanç, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), Centre Socioeducatiu del Raval, Districte de
Ciutat Vella, Escola Cintra, L’Escola de Músics i JPC, Filmoteca de Catalunya,
Fundació Escó-Gabella, Gran Teatre del Liceu, Impulsem SCCL, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA), Museu Marítim de Barcelona, Òmnium Cultural
Ciutat Vella, Palau Güell, Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, Pla de Barris, Servei de
Dinamització Comunitària de Ciutat Vella i Xamfrà Centre de música i escena del
Raval.
L’Equip Raval amb el jovent migrat no acompanyat: APC Raval Nord i Sud, Àrea
d’Esports del Districte de Ciutat Vella, Associació Esportiva de Ciutat Vella, Associació
Gabella, Barcelona
Activa, Casal
dels
Infants
per
l’Acció
Social
als
Barris, Colectivo Jardins de Sant Pau, Diandé Àfrica, Escola Pia Calassanci, Fundació
Barça, Impulsem sccl., Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, Fundació Cepaim, CCCB,
Servei de Detecció i intervenció de l’Ajuntament de Barcelona i Xamfrà Centre de
Música i Escena al Raval.
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Resultats obtinguts
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

12 persones participants a la 3a edició de la formació vivencial Rava[L]inks.
5 acompanyaments individualitzats previs, durant i post formació.
1ª trobada de la Comunitat Rava[L]inks, 10 de juliol de 2021.
Suport a 7 projectes diversos a nivell de barri, districte i ciutat, en el marc del
foment de la participació juvenil.
7 campanyes de comunicació per fomentar la participació del veïnat i entitats.
10 entitats fan demandes per necessitats d'espais, donada la situació de la
COVID-19 que es necessiten espais més amplis per desenvolupar les
activitats, i aquestes demandes són redirigides cap a altres espais.
Atenció a 24 demandes de suport a projectes.
Assistència a 23 actes de Membres de la Xarxa Tot Raval i altres entitats
col·laboradores.
Canalització de donacions i serveis per valor de 2.000€.
S'han difós quaranta activitats de vint-i-una entitats membres de la Xarxa Tot
Raval a través del butlletí extern.
S'ha actualitzat l’apartat web creat el 2020 per recollir les informacions sobre la
COVID-19.

#SUMAPELRAVAL
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El projecte consisteix en el suport a iniciatives socials i comunitàries del Raval que han
nascut o s’han reformulat arran de la crisi per la COVID-19 per tal de donar una
resposta compartida a les necessitats bàsiques de la població més vulnerable del
Raval. Entre les diverses accions, en destaca la posada en marxa d’una campanya de
captació de fons per comprar productes de primera necessitat, així com de donacions
d’empreses, per tal de distribuir-los entre les xarxes veïnals i entitats del barri.
La iniciativa desenvolupa les seves activitats potenciant els recursos ja existents al
territori: identificant actors que es volen posar a treballar junts per millorar la seva
capacitat de resposta, reconeixent els punts forts de cadascú i facilitant ponts de
treball coordinat entre equipaments culturals, centres educatius, entitats socials i veïns
i veïnes del Raval. En aquest sentit, es tracta d’un projecte integrador de les capacitats
de tots els agents de la comunitat d’un barri divers, complex i ric en recursos culturals,
educatius i d’atenció a les persones, per generar noves dinàmiques de treball que
facilitin el coneixement mutu i l’optimització dels recursos existents.

Activitats desenvolupades
Establiment i manteniment dels contactes amb les xarxes veïnals i entitats
Es manté un contacte amb les diferents entitats i xarxes veïnals, per tal de conèixer les
seves necessitats, i s’estableixen mecanismes de col·laboració i comunicació abans,
durant, i al finalitzar les accions de la iniciativa desenvolupada.
Compra, distribució i emmagatzematge dels productes necessaris per cobrir les
necessitats de les persones beneficiàries.
La compra o adquisició de productes es va realitzar en funció de les necessitats
manifestades per les entitats beneficiàries. Cada entitat o xarxa va crear un llistat amb
els productes necessaris en funció dels seus usuaris, i la compra dels productes es va
intentar adaptar al màxim a aquestes demandes. Tot Raval es va encarregar de la
compra dels productes, i va realitzar contactes amb les empreses proveïdores per
obtenir descomptes, beneficis amb el transport, etc., i així poder optimitzar millor els
recursos. Els productes adquirits es van emmagatzemar als espais propis de les
xarxes i entitats participants, o en mateixa seu de la Fundació Tot Raval.
D’altra banda, a finals d’any es va fer una compra de productes adreçats als quatre
centres oberts del barri, que en cada cas es va adaptar a les necessitats dels projectes
concrets que estaven desenvolupant: Casal dels Infants; Centre Socioeducatiu del
Raval; Fundació Joan Salvador Gavina i AEIRaval.
Establiment de contactes amb possibles grans donants en espècie.
El contacte amb empreses potencialment donants de la campanya s’ha realitzat de
manera continuada, la qual cosa ha permès, en alguns casos, que la mateixa empresa
fes més d’una donació.
Manteniment i reforç del vincle amb i entre les xarxes veïnals i entitats socials.
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Aquest projecte té com a pilar clau la consecució d’espais que fomentin l'apropament i
coneixement mutu entre diverses entitats, xarxes i organitzacions. Sense aquest vincle
és inviable realitzar donacions que s’ajustin a les principals necessitats de les
persones beneficiaries. A més, el projecte busca poder donar suport a les iniciatives
socials del barri fent donacions, però, sobretot, pretén que, a partir d’aquestes
donacions, es generin o enforteixin processos més enllà de la mateixa recepció de
productes. Per això, es va adaptar el format de donació a les necessitats dels diferents
projectes de les entitats beneficiàries.
Coordinar l’ajuda assistencial amb serveis socials, entitats públiques i altres
recursos del territori.
Per tal no duplicar esforços i intentar ser més efectives en l’actuació, va ser fonamental
establir i mantenir relacions properes amb serveis socials i amb altres entitats
públiques del barri. Durant tota l'execució del projecte es van generar espais de
trobada que permeten tenir, per part de totes, informació actualitzada sobre diferents
processos que es desenvolupaven i amb els quals es podien establir col·laboracions
per tal d’aprofitar recursos i experiències prèvies.
Creació i desenvolupament de campanyes de comunicació.
La consecució de donacions en espècie i el manteniment de la captació de fons és
imprescindible si parlem d'una campanya de donació d'aliments i productes d'higiene
per a la població més vulnerable del Raval.
Amb publicacions periòdiques dins de les xarxes i mitjans propis de la fundació i amb
la col·laboració d'algunes de les entitats adherides a la campanya i d'altres entitats del
barri, es va procurar, durant tota l'execució del projecte, mobilitzar i sensibilitzar al
veïnat, els comerços, les entitats i la ciutadania sobre la situació de vulnerabilitat de
part de la població del barri.
Una de les accions més rellevants en aquest sentit, va ser la producció d'un vídeo amb
la participació de la població beneficiada del projecte i amb la col·laboració també dels
centres oberts del barri, que van explicar el que significa per ells i elles poder comptar
amb el suport de campanyes o projectes com #sumapelraval:
https://youtu.be/kSAn3LhtvN4

Participants:
El projecte dona suport a les diferents entitats socials i xarxes veïnals que, arrel de la
crisi, han adaptat la seva activitat o han emprès iniciatives de suport alimentari
destinades al veïnat del barri, com La Xarxa de Suport Mutu del Raval, EAMISS, i
Diàlegs de Dona, entre d’altres.
Entitats adherides a campanya de captació de fons #sumapelraval:
CIDOB; Ass. Intercultural Diàlegs de Dona; Fundació Taller de Músics; Conservatori
del Liceu; Emili Àlvarez; Ass. de Comerciants Pelai Centre i Rodalies; Impulsem
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SCCL; Universitat de Barcelona; Fundació Romea per a les Arts Escèniques; Fundació
Surt; Unió General de Treballadors – UGT; AEIRaval; MACBA; Unió Sindical Obrera
de Catalunya (USOC); EBM Aurora; Taller St. Jordi; Ass. de dones marroquines a
Catalunya; BarcelonActua; Ass. Carabutsí; Creación Positiva; Ass. Estel Tàpia;
Fundació Blanquerna; KorraVal Evolution; Crits i Renou /Espai Mallorca; Ass. de veïns
i comerciants La taula de Raval; Ass. Institut de Promoció de la Cultura Catalana
(AIPCC); El gecko con botas; Ass. de veïns i comerciants del Carrer de la Cera;
Foment de Ciutat; Sala Barts; Escola Massana; Fundació Social del Raval; Ass.
Capoeira Palmares Barcelona; Periódico el Raval; Forn de teatre Pa'tothom; Ass.
Darna; Ass. AMICAL dels Immigrants Marroquins a Catalunya; Ateneu del Raval;
Consell Islàmic de Catalunya; Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval
“Eix Comercial del Raval”; Gimnàs Social Sant Pau S.C.C.L; El Lloc de la Dona Germanes Oblates; Fundació Tablao Flamenco Cordobés; Ass. de Mestres Rosa
Sensat; CCCB; Biblioteca de Catalunya; Escola Oficial d’Idiomes de BarcelonaDrassanes (EOIBD); Fundació Escó; Ass. d’Amics de la Rambla; Ass. De Comerciants
del Mercat de la Boqueria; Centro Filipino - Tuluyán San Benito; Institut d'Estudis
Catalans; Església Protestant Barcelona Centre; Xamfrà, Música i Escena; Museu
Marítim de Barcelona; Casal dels Infants del Raval per l'acció social als barris; Ass.
Sociocultural IBN Batuta; Colectic SCCL; Fundació Apip-Acam; Fundació Gran Teatre
del Liceu; L'Escola de Músics i JPC; Laboqueria taller d'arquitectura SCCL; EAMISS
Equip d'Atenció i Mediació Interultural i Sociosanitari; Ass. Esportiva Ciutat Vella; La
Laberinta; MigraStudium; Colectivo 5W; Coco - Concept Deco & Co; Xarxa Veïnal del
Raval, El Mirador del Inmigrante.

Resultats obtinguts
▪
▪
▪
▪

S’han rebut donacions en espècie per valor de més de 27.000€.
S’han recaptat 6.900€ en donacions en efectiu.
S’han donat 5.428 quilos d'aliments i productes d’higiene donats als 4 centres
oberts del Raval i diverses entitats del barri.
450 famílies s’han beneficiat de les donacions.
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COMUNICACIÓ

Tot Raval disposa de diversos mitjans de comunicació propis (butlletí mensual extern
‘Raval Km0’, butlletí bimensual intern ‘Tot Raval Obert’, pàgina web, Facebook,
Twitter, Instagram, Linkedin, espai a You Tube i Vimeo) i manté col·laboracions amb
d’altres mitjans (Periódico El Raval, El Periódico de Catalunya, entre d’altres) a través
dels quals difon activitats, tant pròpies com del barri. El seu objectiu és oferir una
informació de qualitat sobre la Fundació Tot Raval i sobre el barri i difondre l’activitat
del seu teixit associatiu des d’una visió positiva.

Activitats desenvolupades
Reestructuració i creació de nous apartats a la web de #sumapelraval (Actualitat,
#sumapelravalendades, Col·laboradors) i realització d’un vídeo amb testimonis
de beneficiaris de la campanya per augmentar la captació de fons per la compra
d’aliments i productes d’higiene bàsics i la sensibilització de la població sobre la
situació de vulnerabilitat de part del veïnat del barri.
Producció de nous materials gràfics i audiovisuals d’activitats del Grup d’Educació
Comunitària (Apadrina el teu Equipament, Formació Digital a Famílies), de Salut
Comunitària (Escola de Salut de Gent Gran del Raval) i del projecte Rava[L]inks per tal
de donar una major visibilitat i posar en valor la tasca realitzada en aquests àmbits
d’actuació. Els materials han estat difosos a través de les eines de comunicació de
l'entitat (web, xarxes socials, butlletins, mailing).
Realització d’accions comunicatives per fomentar la participació de noves
entitats i veïnat del barri als projectes comunitaris: Sant Jordi, Festival Raval(s),
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Caminades ‘Movem el Raval’, Calendari de Celebracions del Raval, Formació vivencial
per a joves, Òpera Prima, etc.
Difusió de les activitats dels membres de la Xarxa Tot Raval a través de l’apartat
Agenda de la web i del butlletí extern mensual.
Realització de 7 campanyes de comunicació per tal de difondre els projectes de
la Fundació i recull de les aparicions derivades d’aquestes campanyes, així com
d’altres en les quals es parla de la Fundació: S’han gestionat les campanyes
següents, a través de l’enviament de notes de premsa, gestió de reportatges amb
mitjans de comunicació i difusió a la web i a les xarxes socials, entre d’altres: Sant
Jordi, Rava[L]inks, #RavalEstiuEducatiu, Raval(s), Autèntic Raval, Manifest Vulneració
de Drets, Celebració interreligiosa de Nadal.
Contacte regular amb els mitjans de comunicació: S’ha respost a les demandes
informatives i s’han proposat temes d’interès als mitjans per a l’elaboració d’articles.
Publicacions en mitjans propis:
Redacció i difusió dels butlletins: Xarxa Tot Raval (extern, mensual) i Tot Raval
Obert (intern, bimensual).
Actualització de la pàgina web i vinculació amb Facebook, Twitter, Instagram i
Linkedin.
Actualització de continguts multimèdia i documents complementaris.
Actualització del canal de vídeos a You Tube i Vimeo.
Col·laboracions:
Conveni amb el Periódico de Cataluña: disseny i elaboració dels continguts dels
espais informatius cedits pel diari. Cessió d’aquests espais a projectes comunitaris
rellevants.
Col·laboració amb “El Raval”: Enviament mensual de notícies sobre projectes de la
fundació.
Elaboració i difusió de la memòria anual de l’entitat.
Participació a actes, jornades o cursos:
L’equip de Tot Raval ha participat activament (ponència o col·laboració específica) en
els esdeveniments següents:
Jornada Anual Educació 360 ‘Comunitats resilients al servei de l'equitat
educativa’: Ponència “#RavalEstiuEducatiu: l'aliança comunitària de l'estiu al barri
del Raval”.
Sessió Acció Solidària Blanquerna: ‘Fragilitats pandèmiques’: Ponència sobre
el projecte #sumapelraval.
Jornada "Repensar l'educació als museus en temps de pandèmia": Ponència
“#RavalEstiuEducatiu: l'aliança comunitària de l'estiu al Raval”.
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Jornada “Construïm solucions als reptes de l'Estiu Enriquit”: Facilitació de la
taula de debat “#EstiuEquitatiu: Com fer més inclusives les activitats d'estiu?”.
Consell Educatiu de Ciutat Vella: Presentació del #RavalEstiuEducatiu i del
Manifest sobre l'accés digital de les famílies, elaborat pel Grup d'Educació
Comunitària del Raval.
Xerrada “Com organitzar esdeveniment culturals comunitaris”: A partir del
Festival Raval(s) es parla de les diferents estratègies i metodologies per organitzar
esdeveniments comunitaris.
Jornada “Perspectives educatives i professionals del jovent migrant a
Catalunya. Abordant la temàtica fora de l’horari lectiu”: Ponència “L’educació
comunitària i l’impuls per la corresponsabilització”.
Visites a Tot Raval:
Durant el 2021 s’han atès 12 demandes de persones interessades en conèixer la tasca
de la Fundació i del treball comunitari al barri (tècnics d’ajuntaments, consultories,
representants d’entitats europees, estudiants, professorat, etc.).

Resultats obtinguts:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Elaboració d’un vídeo del projecte Apadrina el teu Equipament, 1 vídeo de l’Escola
de Salut de Gent Gran i 1 vídeo de la campanya #sumapelrval.
Dinamització de les Xarxes Socials de Tot Raval: 4.429 seguidors al Facebook,
3.364 a Twitter, 2.408 a Instagram i 1.434 a Linkedin.
338 receptors del butlletí extern "Xarxa Tot Raval".
S’han difós 102 activitats de 64 organitzacions a través del butlletí informatiu digital
mensual "Xarxa Tot Raval". 40 de les activitats corresponen a 21 entitats de la
Xarxa Tot Raval.
7 campanyes de comunicació: Sant Jordi, Rava[L]inks, #RavalEstiuEducatiu,
Raval(s), Autèntic Raval, Manifest Vulneració de Drets, Celebració interreligiosa de
Nadal.
Aparició de Tot Raval en 83 notícies: 54 notícies publicades en ràdio, televisió i
premsa escrita; 29 articles sobre activitats realitzades per Tot Raval publicades
mensualment al diari El Raval.
S’han publicat 4 anuncis a El Periódico de Catalunya informant d’activitats de Tot
Raval i de les entitats amb les quals treballa al barri.

34

PROGRAMA OCUPACIONAL I DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Aquest àmbit té com a objectiu promoure l’ocupació i l’economia solidària al barri del
Raval a partir de la implicació, la corresponsabilitat i treball conjunt de la diversitat
d’agents del territori, especialment els de l’àmbit econòmic i comercial.
XARXA LABORAL DEL RAVAL
La Xarxa Laboral del Raval (XLR) aplega actualment 19 entitats de l’àmbit ocupacional
del territori. Es tracta d’un grup de treball on es coordinen els esforços de diferents
entitats especialitzades en la inserció laboral, formació i l’acció social, que detecta
necessitats conjuntes, comparteix recursos i genera oportunitats formatives i
d’ocupació digna entre la població del barri del Raval.
L’impacte econòmic de la COVID-19 ha estat intermitent durant tot l’any 2021 i la
Xarxa Laboral s’ha anat adaptant a les diferents situacions socioeconòmiques que ha
viscut el barri, donant resposta a les necessitats detectades en cada moment a partir
de la coordinació de les seves entitats, la recerca de recursos formatius i d’oportunitats
laborals, així com la sensibilització sobre determinats aspectes com la Responsabilitat
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Social, especialment en relació al foment d’unes condicions dignes de treball per a
tothom.
D’altra banda, les mateixes entitats, així com la resta de serveis públics (Serveis
Socials, BCN Activa...), al no poder oferir els seus serveis sempre de manera
presencial (i en molts casos grups reduïts) i haver de combinar-ho amb trucades s’han
vist desbordades per demandes de la població i no han pogut tenir el mateix impacte
en els processos d’inserció.

Activitats desenvolupades
Treball en xarxa entre entitats i/o administració per millorar la inserció laboral
Raval.
GT Empresa i Formació: es va realitzar una detecció de necessitats formatives pel
que fa el personal tècnic d’entitats, així com algunes propostes per a les persones
participants/usuàries de les entitats. Es va posar en marxa la formació per l’aplicació
de mòbil Snackson ¿Quieres Trabajar? Qué tienes que saber (que pel 2022 tindrà la
versió en català).
GT de persones en situació irregular administrativa: va portar a terme durant els
primers mesos de l’any una campanya de sensibilització en relació a aquestes
persones a les xarxes socials.
GT Comunicació: planificació i seguiment de les accions de comunicació externa i
interna de la XLR (díptic, web de Tot Raval, etc.)
Malgrat la dificultat, per la semipresencialitat del projecte, gràcies al coneixement dels
recursos d’assessorament sociolaboral, s’ha continuat fent la derivació d’usuaris als
serveis, formacions, recursos de les entitats membres de la Xarxa Laboral del Raval.
Conjuntament amb la Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) es va organitzar
el taller “Economia Bàsica”, dirigit a personal tècnic de les entitats per tal de poder
generar noves metodologies i recursos a les persones que s’atenen. L’objectiu: poder
conèixer estratègies per millorar la gestió de la seva economia domèstica: saber com
planificar la seva economia, definir una estratègia per augmentar els seus ingressos,
controlar les seves despeses, evitar l’excés de deutes i establir objectius d’estalvi.
A finals d’any, la Xarxa Laboral del Raval ha establert un diàleg amb el Pla de Barris
del Raval amb l’objectiu de poder dissenyar de forma conjunta (de cara a 2022) una
formació a mida que s’adeqüi a les necessitats del mercat laboral i que a la vegada
pugui ser interessant per al perfil poblacional atès per les entitats del Raval.
Accions per millorar l’ocupabilitat de les persones usuàries de la Xarxa Laboral
del Raval en risc d’exclusió.
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El 2021 s’ha caracteritzat per ser un any complex en molts sentits. D’una banda, la
manca de certa normalitat a l’hora de poder plantejar metodologies de treball que
serveixin a la població que s’atén des de les entitats ha dificultat en part la implantació
de formules comunitàries. Les mateixes entitats no han pogut garantir per als seus
serveis/formacions la presencialitat a la majoria de casos o bé aquesta ha estat molt
limitada.
Cal tenir en compte, com ja vam detectar durant el 2020, que un dels grans esculls
d’aquesta situació ha estat l’escletxa digital. Aquest fet ha provocat que algunes de les
accions formatives plantejades des de les entitats i des de la mateixa XLR no hagin
estat possibles en el 2021.
Des de la Xarxa Laboral s’ha detectat que cal fer un èmfasi especial en conèixer els
factors que incideixen en l’ocupabilitat dels usuaris de la Xarxa, és a dir, que poden
afavorir o dificultar les seves possibilitats reals de treballar. Durant el 2021, i amb la
nova situació socioeconòmica sorgida arran de la pandèmia de COVID-19, s’ha
començat a identificar alguns dels perfils en recerca de feina. També s’ha detectat que
hi ha determinades ofertes laborals generades durant aquest 2021 (ex: restauració,
neteja, cures,...) que ha costat molt de vincular-les a persones que es trobaven sense
feina. Es preveu per al proper any poder detectar clarament com fer front a aquest
fenomen (que no només s’està donant al Raval si no a tot el panorama català).
Per tal de millorar l’ocupabilitat, des del Grup de Treball de Formació i Empresa,
s’ha posat èmfasi en dues accions:
•

Una nova eina formativa i informativa a partir de l’aplicació de mòbil
Snackson: ¿Quieres Trabajar? Qué tienes que saber amb l’objectiu de reforçar
els processos d’orientació, formació i inserció que ja es van organitzant des de
les entitats amb aquests coneixements tan necessaris i que sovint es passen
per alt. Aquesta metodologia (e-learning) des del mòbil ha suposat un treball
extens d’adaptació de continguts en tres àrees diferents:
o Com funciona el mercat laboral
o Coneix els teus drets i deures
o Eines per a la recerca de feina
Des de la Xarxa Laboral del Raval s’ha fet una formació per a poder gestionar
la plataforma online de l’eina i actualitzar-la cada cop que es necessiti.

•

Disseny d’una enquesta per a la detecció de necessitats en matèria
d’ocupació de les empreses/organitzacions vehiculades al sector turístic
(hotels, equipaments, restaurants,...). Durant el 2021, el darrer trimestre va
començar el treball de camp per poder obtenir informació acurada sobre els
perfils professionals més demandats, les característiques d’aquests llocs de
feina, la possibilitat de col·laboracions diverses (convenis de pràctiques), així
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com les necessitats competencials que són necessàries per a poder incorporarse. Durant el primer trimestre de 2022 finalitzarà aquest treball de camp i es
farà una presentació de l’informe en una jornada compartida per empreses i
entitats sociolaborals (membres de la XLR).
En relació a les persones en situació irregular administrativa: l’any 2021
es va centrar sobretot en la informació i difusió sobre la situació de les
formacions ja existents, impartides per altres entitats i/o l’administració pública:
Mòdul A (Català), Mòdul B (coneixements del mercat laboral), Mòdul C
(Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic), formacions
tècniques i/o professionals, etc.
Assessorament sociolaboral: s’ha fet ús del recull d’assessoraments gratuïts
a usuaris/es, tècnics i tècniques vinculats a les entitats de la Xarxa que
ofereixen aquest servei: Fundació Servei Solidari, Fundació Surt, Casal dels
Infants, Comissió Catalana d’Ajuda al refugiat (CCAR), Anem per Feina,
Probens, USOC i AMIC-UGT. A la vegada, existeix una coordinació amb el
Punt de Defensa de Drets Laborals de Ciutat Vella i també s’han fet derivacions
en casos particulars.
Accions per apropar les entitats d’inserció sociolaboral i els diferents agents
socials per afavorir la inserció sociolaboral de persones amb dificultats
d'inserció.
Amb l’empresariat:
• Durant aquest 2021 la relació amb l’empresariat ha partit de les accions
que ja es venien desenvolupant: ofertes de contractació, gestió de
pràctiques i altres oportunitats fruit de les col·laboracions establertes amb
l’empresariat: preselecció de candidats i candidates en processos de
selecció de personal, seguiment dels candidats enviats per les entitats
membres, seguiment i elaboració dels informes de resultats.
Amb les diferents onades COVID-19 que han tingut lloc durant el 2021 ha
estat difícil poder generar gran part de les vinculacions que normalment es
duen a terme. Alguns d’aquests processos es van veure afectats i d’altres
no es van poder implementar (al tractar-se d’oportunitats vinculades al
sector serveis/hostaleria en la majoria de casos).
Amb l’Administració:
•

Coordinació en l’organització de cursos de formació per a usuaris i
usuàries de les entitats de la Xarxa Laboral del Raval amb la tècnica de
Treball als Barris per programar i desenvolupar accions formatives per
augmentar l’índex d’ocupabilitat de la població del barri.
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•

Participació a diversos òrgans consultius i espais de participació
impulsats per les administracions: Punt d’informació de drets laborals de
Ciutat Vella (la XLR és membre del Consell Assessor), Consell de barri,
xarxes de ciutat, etc.. Altres Xarxes Laborals.
• Conjuntament amb la XARSE s’ha portat a terme el taller d’economia
bàsica i es van compartir tota una sèrie de recursos i documents que han
estat de molta utilitat per a les entitats.
Amb les xarxes comunitàries i la ciutadania:
•

La coordinació amb la resta de xarxes laborals del Districte de Ciutat
Vella (Xarxa Laboral del Casc Antic, Xarxa Laboral del Gòtic i Barceloneta)
ha estat més intensa que en d’altres anys, per la necessitat de sumar forces
en aquest moment de crisi i d’incertesa. S’han detectat les necessitats més
imminents i s’ha traspassat tota la informació a l’administració per tal de
reivindicar accions concretes per a determinats col·lectius i/o necessitats
que cal treballar de forma coordinada. De cara al 2022, sempre que sigui
possible es volen efectuar actuacions conjuntes.
• S’ha participat al Consell Sectorial de Desenvolupament Econòmic del
Districte de Ciutat Vella, creat amb l’objectiu de posar en comú els
principals agents socioeconòmics del territori i que durant i donant suport a
l’elaboració del PDE de Ciutat Vella 2021-2023.
• Derivació de persones en recerca de feina als recursos de les entitats
membres de la Xarxa.
• S’ha participat de la Taula d’Accions Comunitàries del Raval amb la
voluntat de trobar sinèrgies a nivell de territori i plantejar alternatives a la
manca de recursos (tant físics com de coneixements) que ha provocat
l’escletxa digital. S’ha fet un recull dels recursos digitals (espais,
formacions,...) vinculats a les entitats ocupacionals i el resultat, en
col·laboració amb el Grup d’Educació i Comunitat de Tot Raval, ha estat
l’elaboració del Mapa de Recursos Digitals.
• S’ha donat suport a la creació de la Comissió Laboral Jove, vinculada a
la Taula Jove del Raval. Es tracta d’una comissió que s’autogestiona.
Precisament per aquesta manca de lideratge i de poder assumir la
coordinació, a finals de 2021 es tornen a posar en contacte amb la Xarxa
Laboral del Raval per demanar si es pot establir algun tipus de relació més
estreta i si com a XLR podem donar més suport i/o incorporar-ho dintre del
pla de treball futur de la XLR,... Queda pendent de definir en una trobada
que tindrà lloc el primer trimestre de 2022.
• S’ha fet un recull des de la Xarxa Laboral del Raval dels diferents
serveis de tramitació que s’ofereixen des de les entitats de la XLR per tal
d’optimitzar el recursos. En aquest sentit, també es va fer un document amb
la intenció de visibilitzar la gran dificultat que moltes persones estaven
tenint a l’hora d’intentar accedir a la realització de determinats tràmits i com
això estava tenint conseqüències en la seva situació personal, laboral i fins i
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tot de situació regular (ja que s’estaven començant a donar moltes més
situacions d’irregularitat sobrevinguda).
Accions de sensibilització i difusió de la Responsabilitat Social per afavorir la
inserció de persones en risc.
•

Actualització constant del web (projecte Xarxa Laboral del Raval),
revisió de continguts i seguiment a les xarxes socials, així com de les
formacions que en cada moment ofereixen les entitats membres de la Xarxa
Laboral del Raval.
•
Des de les entitats, seguiment de situacions de vulneració de drets
laborals.
•
Un dels factors que més dificulten l’ocupabilitat de les persones
usuàries de la xarxa és el fet de trobar-se en situació d’irregularitat
administrativa. Així, des de l’any 2018 s’aprofundeix en aquest tema, oferint
eines a persones que es troben en aquesta situació, així com als professionals
de les entitats que hi treballen. També s'ha detectat la necessitat de promoure
una tasca de sensibilització empresarial cap a la contractació del col·lectiu en
situació irregular. Durant el 2020 es va elaborar un material però no s’ha portat
a terme cap actuació de sensibilització degut a l’emergència social derivada de
la COVID-19 i a la saturació dels serveis. De cara a 2022, sempre que
l’economia comenci a reactivar-se i es produeixi una certa estabilitat es preveu
començar a fer la campanya divulgativa de sensibilització.

Participants:
Entitats membres: Acció Contra la Fam, Àmbit Prevenció, AMIC-UGT, Anem per
Feina , Assoc. Estel Tàpia, Càritas Ciutat Vella, Casal dels Infants per l’acció social als
barris, Colectic SCCL, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), El Lloc de la
Dona, Fundació Benallar, Fundació Escó, Fundació SURT, Impulsem SCCL, Probens,
Fundació Servei Solidari, USOC, Fundació Ibn Battuta, Metges del Món i Fundació Tot
Raval.
Administració: S’ha treballat coordinadament amb Districte de Ciutat Vella i Foment
de Ciutat. El PIJ Paral·lel / CIAJ (Centre d'Informació i Assessorament per a Joves de
l’Ajuntament de Barcelona) i Barcelona Activa (a través dels Serveis de Proximitat, el
PPAE, el programa Referent d’ocupació juvenil i el de Treball als Barris), participen en
les reunions plenàries de la Xarxa Laboral del Raval com a membres col·laboradors de
forma activa.
Puntualment també han assistit a les reunions altres serveis complementaris (ex: la
XARSE-Xarxa de Resposta Socioeconòmica, el Punt de Defensa de Drets Laborals, el
projecte Concilia, Pla de Barris,...) També la XLR és membre del Consell Assessor de
Punt de Defensa de Drets Laborals del Districte de Ciutat Vella (PDDL).
Durant el 2021 la XLR ha participat de forma regular a les trobades de la Taula de
Xarxes Laborals de Ciutat Vella (constituïda durant el 2020) i ha participat de les
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propostes i continguts que es proposen al Pla de Desenvolupament de Ciutat Vella
(PDE 2021-2023). La XLR té representació al Consell Sectorial de Desenvolupament
Econòmic de Districte de Ciutat Vella.
Empreses col·laboradores: La XLR compta amb la col·laboració de diverses
empreses i organitzacions i té signats 9 convenis de col·laboració que es renoven
periòdicament.
Convenis de col·laboració establerts:
• Empresa Codec – Grup ZAL
• Praktik Hotels
• Hotel Andante
• Manpower groups
• Mercat de la Boqueria
• Fundació Barcelona Comerç
• Barcelona Oberta (Unió d’Eixos Comercials Turístics)
• FOCUS grup.
• GHB (Gremi d’Hotels de Barcelona)
Altres empreses i grups empresarials col·laboradors:
• Grups empresarials: Grupo Distribución LBPF (Perfum la Balear), Eix
comercial del Raval, Gremi de Restauració,...
• Empreses: Norai, Plats Prats, Amplifiqa, Alonso and Co, Expert
• Hotels: Le Meridien, Hostal Grau, Hotel Acta Mimic, Hotel Curious,
Hostal Marenostrum, Hotel Arc del Teatre, Hotel Espanya, Hotel Andante,
Hostal la Terrassa i 1898.
Institucions i altres organitzacions: Port de Barcelona, Museu Marítim, Barcelona
Fòrum District, Federació Catalana de Vela, iActa, Fundació Babel, Fundació Comtal,
Migraestudium, PDC del Poble Sec (comissió sociolaboral), ONG Bona voluntat en
Acció, Fundació Bayt al-Thaqafa, MIGRESS, Àrrels Advocats, Eticas Foundation,
CCOO, Fundació Intermedia,...

Resultats obtinguts:
•
•
•
•
•
•

400 places ofertades a través de l’eina formativa on line.
S’han compartit 50 ofertes laborals.
Participació de 13 persones en una acció conjunta entre les entitats membres
per afavorir la formació professional i inserció de persones en risc d'exclusió.
S'han realitzat 39 enviaments del Butlletí, a més de 55 entitats i/o agents
d'ocupació. Més de 400 informacions compartides.
Distribució de més de 30 díptics de la XLR a entitats i més de 25 a persones a
les que s’han derivat a entitats i/o interessades en el projecte.
3 trobades de la Taula de Xarxes Laborals de Ciutat Vella (formada per les 4
Xarxes Laborals del districte)
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ALIANCES PER A UN TURISME SOSTENIBLE

Accions Comunitàries del Turisme Sostenible amb impacte al territori (Raval) és un
projecte que té la voluntat de desenvolupar una estratègia socioeconòmica conjunta al
barri del Raval que doni impuls a un Turisme Responsable i Sostenible. Es pretén
generar un espai d’articulació territorial i de reconeixement de quines són les
potencialitats que té el turisme i com aquestes poden exercir un impacte positiu en el
territori.
Des d’aquest projecte es vol generar un espai que doni vida a nous imaginaris per tal
de reconstruir el Turisme amb una mirada de valor afegit, amb la participació dels
mateixos agents implicats i sobretot com una oportunitat per a poder fer del Raval un
barri accessible no només al turisme Internacional, sinó també a la població local (de
la resta de Barcelona/Catalunya).
En concret, les actuacions que s’han desenvolupat en aquest projecte es basen en dos
grans eixos: Corresponsabilitat del sector turístic (creació d’aliances) dels diferents
actors del sector econòmic, cultural i social,
i reactivació experiencial i
motivacional, per tal de visibilitzar aquelles experiències que aporten valor al territori.
Per construir aquest espai i arribar als seus propòsits s’ha treballat amb cadascun dels
àmbits/sectors, però alhora s’ha generat un espai compartit per generar una estratègia
territorial a diferents escales: temporal (sostenibilitat en el temps), espacial (connexió
territorial), empresarial (responsabilitat social corporativa) i comunitari (inclusió
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sociolaboral i mercat social amb la implicació de tots els agents del territori).

Principals activitats desenvolupades
Potenciar l’oferta turística per atraure visitants de proximitat i donar així el
màxim valor al barri: experiències turístiques amb valor social: “Autèntic Raval”.
Amb la col·laboració i la orientació de l’operador turístic “Advanced Leisure Services”
es van determinar els criteris que havien de guiar la posada en marxa d’una oferta
d’experiències des de les entitats socials i culturals del barri: iniciatives ja existents o
en procés que es recolzaran perquè resultin un producte turístic que contribueixi a la
sostenibilitat econòmica de les entitats i a l’ocupabilitat de persones del barri.
Les entitats promotores de les experiències són: la Sala Fénix, El Periódico “El Raval”,
l’Associació Inter-Acció, i l’Eco Museu Gitano (Carabutsí).
Gràcies al treball conjunt compartit, es van presentar les experiències en un tasteig on
es va convidar a diversos actors turístics del barri perquè coneguessin de primera mà
aquesta oferta. En el futur s’espera involucrar a noves entitats representatives dels
diferents col·lectius del Raval.
Afavorir els comerços i la xarxa d’economia social i solidària conscienciant
sobre la importància de comprar productes i serveis que es venen o produeixen
al barri
S’ha realitzat un important esforç per involucrar el sector comercial i de restauració a
través dels eixos comercials del territori: Boqueria, Amics de La Rambla i Raval. La
conjuntura actual de crisi sanitària ha dificultat una major implicació d’actors. Gràcies
al suport de la gerència de l’Eix Comercial Raval es va realitzar una ruta gastronòmica
per explicar i convidar a unir-se al projecte, així com per elaborar un llistat
d’establiments amb les seves característiques. Es va elaborar un formulari força
extens per conèixer les característiques d’aquesta oferta que complementa el catàleg
“Autèntic Raval” i que constituirà una informació molt útil perquè des dels hotels,
equipaments culturals i altres actors del territori prioritzin, coneguin i recomanin l’oferta
de restauració local.
Per altra banda, s’han mantingut reunions amb els eixos comercials per tal de
compartir el projecte i els seus objectius. Seguirem impulsant i convidant a participar
esperant que la situació econòmica millori i tinguin més possibilitats de contribuir i
sumar-s’hi.
Facilitar la inserció laboral de proximitat i inclusiva, millorant l’ocupabilitat
vinculada al sector turístic.
Donat el gran impacte que la pandèmia ha tingut en el sector turístic i la dificultat per
contractar nous perfils a causa dels ERTOS, tancaments forçosos o, fins i tot,
cessaments d’activitat, aquest eix estratègic del projecte s’ha enfocat com un àmbit
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d’estudi per conèixer com les organitzacions del barri vinculades al sector turístic
cobreixen les seves vacants, quins són els perfils més demandats, percepcions
respecte el desencaixament entre oferta i demanda, tipologia i qualitat de les
externalitzacions, predisposició a la contractació inclusiva i de proximitat, etc.
Per aquest motiu s’ha elaborat una extensa enquesta sobre ocupació inclusiva que
comprèn la majoria de variables que afecten l’àmbit laboral i s’ha enviat al sector
hoteler, al de la restauració i a equipaments culturals.
En les trobades que hem desenvolupat amb els diferents sectors, s’ha presentat la
Xarxa Laboral del Raval, convidant a compartir les vacants per tal de cobrir-les amb
persones del territori en situació de recerca de feina. També s’ha reforçat la
importància de la contractació inclusiva, de proximitat i de qualitat com element
essencial del turisme sostenible.
Promoure diàleg constructiu, sinèrgies i propostes que ambicionin millorar la
convivència amb el turisme i garantir el major impacte positiu en el territori.
Aquest eix estratègic s’ha abordat a partir de l’actualització i l’ampliació de la base de
dades del projecte que comprèn: equipaments culturals i de culte, hotels, entitats
socials i culturals, eixos comercials amb la seva restauració i comerç, altres actors que
tenen un interès actual o futur i una vinculació amb el projecte (representats de la
comunitat, veïnat i actors turístics de suport).
El diàleg constructiu s’ha dut a terme a partir del contacte personal, les trucades i
l’enviament de correus informatius del projecte. Assenyalar també que, amb el
desenvolupament d’aquest projecte, diferents actors del barri o, que porten a terme
iniciatives vinculades al turisme al Raval ens han vist com a facilitadors per anar
construint aquest model de turisme sostenible. Assenyalar aquí, per exemple, les
trobades i la col·laboració amb altres iniciatives vinculades amb projectes com
“Ravalopoly”, “Vila del Llibre”, “Mi Gran Tour” i l’associació Aethnic.
També s’han realitzat trobades individuals i per àmbit (hotels, equipaments culturals,
entitats, comerços), a més de dues d’interàmbit per connectar tots els àmbits i actors.
La trobada presencial va tenir lloc el 16 de novembre al Macba Study Center del
MACBA. S’hi va compartir el que s’havia fet fins el moment, es vanexplicar les línies
per involucrar-se, escoltar-se i connectar-se.
Un altre aspecte rellevant relatiu a aquest apartat ha estat el fet de repensar de quina
manera a partir del projecte es podria fer una aproximació al veïnat per tal de conèixer
les percepcions que aquest té sobre el turisme i, concretament, sobre les oportunitats
que suposa el turisme sostenible pel territori. S’ha dissenyat una metodologia
d’investigació a executar durant l’any 2022 i que ens permetrà conèixer quines són
aquestes percepcions. Està previst fer enquestes personals a peu de carrer, focus
group a persones referents de comunitats veïnals i entrevistes en profunditat a
prescriptors/es que tenen o han tingut un paper rellevant al barri en relació al tema.
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Participants:
Membres del Grup de Treball de Turisme Responsable: Els principals actors amb
pes turístic: allotjaments (hotels, hostals,...) restaurants, comerç de proximitat,
iniciatives socials de producció de serveis, equipaments culturals (Museus,...), entitats
socials...:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Associacions de comerciants (Eix Comercial del Raval, Barcelona Oberta,
Amics de la Rambla, etc.)
16 Restaurants del Raval
Operadors turístics (punts i botigues d’informació turística, agències de
viatges,...)
Hotels del Raval: Hostal La Terrassa, Eco Hostal Grau, Hotel Abba Rambla
Hotel Arc de la Rambla, Andante Hotel, Hotel España, Hotel Mímic, Hotel
Sant Agustí,...
Entitats socials/culturals que han participat en el algun moment del projecte
de forma directe: Sala Fènix, Javier Alegria (fundador i director del
Periódico El Raval ), associació Inter-Acció, Associació Carabutsí/Eco
Museu Gitano, Oasi Urbà Impulsem SCCL, Fundació Surt, Tablao
Flamenco Cordovès i Casal dels Infants per l'acció social als barris.
Gremi d’hotels de Barcelona (representant)
Equipaments culturals emblemàtics (Museu Marítim, MACBA, CCCB, Palau
Güell, Filmoteca de Catalunya, Liceu, etc.)
Entitats Sociolaborals – Xarxa Tot Raval (https://www.totraval.org/ca/xarxatot-raval)
Grup Interreligiós del Raval (GIR)

Turisme de Barcelona / Barcelona Activa/ PAAE

Resultats obtinguts:
•

•
•
•

•

Creació d’un grup de treball estable interàmbit i sectorial (entitats socials i
culturals + equipaments culturals + hotels) a través del qual s'han conegut els
diferents actors vinculats al projecte.
Creació d'un catàleg de 4 experiències turístiques amb valor social ("Autèntic
Raval").
Assistència de 29 persones a la Jornada ‘Autèntic Raval’.
Realització d’una enquesta sobre ocupació que posa el focus en la inclusivitat
(gènere, discapacitat i situació de risc de vulnerabilitat), externalitzacions i
necessitats de formació.
S'ha dissenyat una proposta metodològica d'investigació (a executar en 2022)
sobre les percepcions que el veïnat té respecte el turisme.
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PROGRAMA SOCIOEDUCATIU

El programa socioeducatiu fomenta una visió de l’educació en el seu sentit ampli,
entenent aquesta com un procés que es desenvolupa al llarg de tot el cicle vital i no
únicament centrat en la institució escolar, apostant així per la potencialitat de la
comunitat en la tasca educativa.
GRUP D’EDUCACIÓ COMUNITÀRIA DEL RAVAL
Des de la irrupció del virus Covid-19 en la primera quinzena del mes de març de 2020,
el Grup va transformar la seva programació prevista pel 2020 i el 2021 per donar una
resposta comunitària en l'àmbit socioeducatiu a la crisi generada per la pandèmia de la
COVID-19.
El grup de treball va plantejar un pla de treball amb respostes a curt, mig i llarg termini
per, en una primera fase del projecte, contribuir a la reducció dels danys derivats de la
crisi sanitària i humanitària al barri del Raval i en una segona fase del projecte, facilitar
les condicions per a la recuperació (educativa, psicològica i social) d’infants, joves i
persones adultes i les seves famílies, promovent l’accés equitatiu als recursos
educatius i impulsant la generació de complicitats i projectes comunitaris que permetin
el màxim d’aprofitament i multiplicació d’aquests.
Aquest treball comunitari del grup s’ha articulat al voltant de quatre línies de treball, al
llarg del 2021:
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La promoció de les competències bàsiques d’expressió i comprensió oral i
escrita, i molt especialment el gust per la lectura, d’infants, joves i persones
adultes al barri del Raval.
La competència lectora es considera un element clau per a l’èxit educatiu. Una
competència lectora baixa compromet l’èxit escolar i les possibilitats d’aprenentatge al
llarg de la vida, possiblement també la igualtat d’oportunitats.
Per aquest motiu el Grup d’Educació Comunitària es va proposar fer un treball
comunitari per identificar els projectes que ja treballen al barri per fomentar el gust per
la lectura i les competències de comprensió i expressió oral i escrita d’infants, joves i
famílies del barri del Raval, i promoure’n el seu coneixement entre les professionals de
l’educació al Raval, per facilitar l’aprofitament d’aquests recursos, i detectar
redundàncies o buits en la intervenció.
La millora de les competències digitals i d’acompanyament educatiu de les
famílies de l’alumnat de centres de màxima complexitat del barri del Raval.
Des de fa dècades, entre les famílies del barri hi ha un dèficit de dispositius, connexió i
competències digitals, respecte a d’altres barris de la ciutat, que condiciona les
oportunitats educatives, laborals i de salut d’infants, joves i famílies.
Bona part de les entitats socioeducatives adherides al Grup d’Educació Comunitària
van decidir incorporar/ reforçar en els seus programes actuacions específiques per
millorar les competències de les persones que participen dels seus projectes.
Des de la Comissió Formació Digital a Famílies del Grup d’Educació Comunitària es va
proposar generar un grup de treball específic amb aquestes organitzacions per
identificar quines eren les necessitats formatives de les famílies del barri pel que fa a
competències digitals, generar un marc competencial comú i identificar quins espais,
dispositius i formacions hi havia al barri a l’abast d’aquestes famílies, per donar-los a
conèixer. El projecte, ha anat més enllà, i al llarg de l’any la Comissió ha canviat el
nom pel de “Comissió Digital”, abastant també una dimensió que va més enllà les
famílies i té a veure amb els drets digitals de tota la ciutadania.
Aprenentatges de lleure educatiu enriquit d’infants i joves del Raval durant
l’estiu.
Gràcies al compromís d’entitats socioeducatives, equipaments culturals, serveis
municipals i associacions veïnals del barri, amb la coordinació de la Fundació Tot
Raval, durant l’estiu 2020, quasi sis-cents infants i joves del Raval van poder gaudir,
aprendre i millorar competències com la comprensió i expressió oral i escrita, el
plurilingüisme, la interculturalitat, l’ús de les tecnologies de la informació, l’actitud
crítica i reflexiva, el treball en equip o el servei a la comunitat amb la primera edició del
#RavalEstiuEducatiu.
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Aquesta experiència va permetre generar un grup de treball comunitari que va
aconseguir donar la confiança, seguretat i recursos a les entitats organitzadores dels
casals d’estiu, per tirar-los endavant, i sumar a l’aprenentatge de competències de
l’escola formal.
Per això el grup de treball va plantejar una segona edició del projecte, per l’estiu del
2021, capitalitzant els aprenentatges del primer any (depurant el que no havia
funcionat del tot bé) i incorporant noves dimensions al projecte, com accions per
contribuir a millorar l’ús dels espais públics del barri.
Major connexió entre les escoles i els recursos culturals i educatius de l’entorn
per una Educació 360 (#RavalBarriEducador)
El Grup d’Educació Comunitària del Raval es proposa donar a conèixer tots els
recursos (culturals, educatius, d’atenció social...) que ofereix el barri al professorat dels
centres educatius del Raval i facilitar-ne les col·laboracions, per a un major
aprofitament dels recursos ja existents en el territori, en favor de l’èxit educatiu de
l’alumnat.
Alhora, des d’aquesta línia de treball del Grup d’Educació Comunitària es vol treballar
la percepció del professorat envers l’alumnat, centrant l’acompanyament educatiu en
les fortaleses i recursos del barri, l’alumnat, les seves famílies i les comunitats de
contextos culturals diversos.
Aquesta línia de treball ha començat en el darrer trimestre del 2021 amb la realització
de tres itineraris adreçats a professionals de l’educació formal que han tingut una molt
bona acollida i molt bones valoracions entre el professorat dels centres educatius del
barri:
https://www.linkedin.com/posts/fundaci-tot-raval_educaciaej-raval-ravalbarrieducadoractivity-6871860917362049024-heYz.

Activitats desenvolupades
Activitats de generació i seguiment de projectes transversals i multi-actor, que
permetin abordar comunitàriament, els reptes educatius derivats de la crisi de la
COVID-19 per contribuir a la resiliència de l'àmbit socioeducatiu al Raval.
El joc de llegir:
• Identificació dels projectes que hi ha en el barri de foment de les competències
lingüístiques i el gust per la lectura.
• Recull d’aquests projectes per a la seva posterior difusió entre els professionals de
l’educació del barri.
• Pla de treball pel 2022 i el 2023 per connectar alguns d’aquests projectes entre
ells, amb els centres educatius i amb d’altres esdeveniments comunitaris.
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Formació Digital a Famílies (#Comissió Digital):
• Actualització i publicació del Mapa de Recursos Digitals del Raval: amb la
identificació de 14 espais del barri on tenir un acompanyament i/o accés digital
(mapa publicat en aquest espai web: http://totraval.org/ca/projectes/grupdeducacio-comunitaria/formacio-digital-families).
• Repartiment de material informàtic entre les entitats que tenen formacions i espais
de connexió digital, aprofitant la donació d’empreses que renovaven els seus
equips i buscaven entitats socials on poder donar una nova vida a pantalles i
teclats. La donació s’ha articulat a través de la campanya #sumapelraval de la
Fundació Tot Raval, i s’han repartit entre les entitats del grup de treball, que els
han fet servir per equipar algunes de les aules on fan les formacions digitals i per
repartir entre aquelles famílies amb infants i joves estudiants que no disposaven
d’aquests materials a casa, o que els havien de renovar.
• Generació d’uns continguts acordats comunitàriament de les formacions
implementades per algunes de les organitzacions del grup de treball i en dues
escoles del barri: Escola Milà i Fontanals, Escola Vedruna Àngels, Casal dels
Infants, Impulsem, Colectic i Servei Solidari. La formació adreçada a famílies ha
tingut l’objectiu de millorar la capacitació tecnològica, promoure la inclusió digital i
dotar les famílies de coneixements que els permetin millorar la seva comunicació
amb l’escola.
• Acompanyament a famílies en la preinscripció escolar. Des de la Comissió Digital
del Grup d’Educació Comunitària es va organitzar, juntament amb Districte, una
col·laboració amb els punts Òmnia del barri, per tal que les famílies s’hi adrecessin,
i rebre un acompanyament en la realització del tràmit. La difusió la va fer Districte
en diferents idiomes (tagalog, urdú, bengalí, català, castellà, anglès i àrab) i des de
la Fundació Tot Raval es va amplificar la difusió a centres educatius, entitats
socioeducatives i veïnat.
• Enquesta a les persones tècniques que acompanyaven a les famílies en les
preinscripcions per detectar si el tràmit havia sigut fàcil o difícil de realitzar i
problemàtiques amb les que s'havien trobat i tenir una mesura de l’usabilitat del
web habilitat per fer la preinscripció escolar. Per traslladar aquestes conclusions a
les autoritats educatives i demanar una major accessibilitat en un futur immediat
per a tothom en els tràmits davant l’administració, es va crear aquest manifest:
https://forms.gle/6oqS2L1H5zKcri5W8
#RavalEstiuEducatiu:
• Trobades per a la revisió dels objectius del projecte i dels compromisos dels
diferents actors participants.
• Detecció de necessitats i interessos dels infants i joves participants per a la
construcció de propostes de cara a l’estiu del 2021.
• Reunions per a la generació d’acords i propostes comunitàries per l’enriquiment
dels aprenentatges de l’estiu dels infants i joves del Raval.
• Renovació de les aliances i cerca de nous acords entre entitats socioeducatives i
altres agents educadors del barri (administració, equipaments culturals, entitats
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•

•

•

socioeducatives, associacions culturals...) per a la generació d’activitats conjuntes
de lleure educatiu enriquit durant els mesos de l'estiu.
Generació d’una programació comunitària gratuïta pels infants i joves del barri del
Raval per l’enriquiment dels aprenentatges de l’estiu. En aquesta aliança
comunitària, els equipaments culturals, entitats socioeducatives i serveis
municipals, diverses activitats culturals i educatives han ofert tallers d’arts
plàstiques, activitats de música, dansa i teatre, visites a equipaments culturals,
conta-contes, tallers d’animació en stop-motion, jocs d’expressió lingüística, tallers
de gènere i cine-fòrums, entre d’altres activitats, amb les quals s’ha contribuït a
l’aprenentatge dels i les gairebé 600 infants i joves participants a partir del treball
per competències.
Recull, reconeixement i visibilització dels aprenentatges realitzats pels infants i
joves participants de les activitats del grup, en el marc de les activitats de lleure
enriquit.
Activitats de comunicació i avaluació del projecte.

#RavalBarriEducador:
• Realització de tres itineraris (visites guiades a diferents equipaments i espais
associatius de proximitat, equipaments culturals, projectes comunitaris i entitats
socials del barri) adreçats a professionals de l’educació formal amb l’objectiu de
donar a conèixer la riquesa de l’entorn educatiu i cultural dels centres de
màxima complexitat del Raval, per afavorir un major aprofitament dels recursos
per part del professorat i connectar espais i aprenentatges de dins i fora de
l’escola.

Participants
Grup d’Educació Comunitària: representants de 28 organitzacions, entre entitats
socioeducatives, serveis municipals, xarxes veïnals, associacions de famílies, centres
culturals i centres d’educació formal: Associació Esportiva de Ciutat Vella, AEI Raval,
APC Raval Nord i Sud, la Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu, Casal de Joves
Calassanç, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, el Departament de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació de la UPF , el Districte de Ciutat Vella, el Centre Socioeducatiu del
Raval, Colectic, l’ Escola Cintra, L’Escola de Músics i JPC, la Filmoteca de Catalunya,
Fundaci Escó-Gabella, Fundació Joan Salvador Gavina, la Fundació Servei Solidari, el
Gran Teatre del Liceu, Impulsem Sccl, La Capella, MACBA, Museu Marítim de
Barcelona, Òmnium Cultural Ciutat Vella, el Palau Güell, el Punt d’Informació Juvenil
Paral·lel, el Pla de Barris, el Servei de Dinamització Comunitària de Ciutat Vella
i Xamfrà Centre de música i escena del Raval.
Grup Motor del Grup d’Educació Comunitària: Districte de Ciutat Vella, Impulsem,
Colectic, Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris, Servei Solidari, el
Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la UPF, el CCCB i la
Fundació Tot Raval.
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Comissió ‘El joc de llegir’: Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, el Casal dels infants per
l’Acció Social als Barris, AEI Raval, Fundació Joan Salvador Gavina, el Pla de Barris,
Òmnium Cultural Ciutat Vella, el Servei de Dinamització de Ciutat Vella i Xamfrà
Centre de música i escena del Raval.
Comissió Digital: Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, Colectic, el Dept. de Tecnologies
de la Informació de la UPF, el Casal dels Infants, Servei Solidari, Impulsem, la
Fundació Escó, i el Districte de Ciutat Vella.
Comissió #RavalEstiuEducatiu: Associació Esportiva de Ciutat Vella, APC Raval
Nord i Sud, Projecte Baobab, Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu, La Capella,
Casal de Joves Calassanç, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Centre Socioeducatiu del Raval,
Districte de Ciutat Vella, Escola Cintra, L’Escola de Músics i JPC, Filmoteca de
Catalunya, Fundació Escó-Gabella, Gran Teatre del Liceu, Impulsem SCCL, Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Museu Marítim de Barcelona, Òmnium
Cultural Ciutat Vella, Palau Güell, Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, Pla de Barris,
Servei de Dinamització Comunitària de Ciutat Vella i Xamfrà Centre de música i
escena del Raval.
Comissió #RavalBarriEducador: Aquesta és una línia de treball que s’inicia des del
Grup motor però que vol fer-ne partícip a les direccions de centre, professorat,
alumnat, inspecció de centre i famílies, així com a tot l’entorn educatiu i cultural que
s’hi vulgui sumar.

Resultats obtinguts:
•
•
•
•
•

•
•

943 infants, adolescents i joves i persones adultes del Raval que han gaudit de
les activitats promogudes pel grup de treball comunitari.
34 professionals de l’educació del barri del Raval (27 de l’àmbit formal i 7 del
no formal) que han participat dels itineraris del #RavalBarriEducador.
Identificació dels 10 projectes que hi ha en el barri de foment de les
competències lingüístiques i el gust per la lectura.
S’ha donat a conèixer a la població del Raval quins recursos digitals hi ha al
barri a través de l’actualització del Mapa de Recursos Digitals del Raval.
S'han elaborat propostes per donar resposta a les necessitats identificades al
barri pel que fa a les dificultats d’accés a tràmits o a l’exercici de drets de les
persones, especialment les que tenen a veure amb l’àmbit del
desenvolupament socioeducatiu, generats per la bretxa digital.
Gairebé 600 infants i joves participen en la segona edició del
#RavalEstiuEducatiu.
3 itineraris desenvolupats en el marc del #RavalBarriEducador i 34 participants
(27 professionals de l'àmbit formal i 7 no formal).
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APADRINA EL TEU EQUIPAMENT

Amb l'inici del curs 2020-2021 es va posar en marxa la 8a edició del projecte 'Apadrina
el teu Equipament', que promou el treball conjunt entre els equipaments culturals i els
centres educatius del barri del Raval per desenvolupar projectes de llarga durada
integrats en el currículum acadèmic. Aprofitant el potencial cultural del territori, amb les
diverses formes d’expressió que aquest ofereix (musical, artístic, teatral, de patrimoni,
etc.) per crear propostes educatives adaptades a la realitat de l’alumnat.
A causa de la persistència de la pandèmia de la COVID-19, els centres educatius i els
equipaments culturals van haver de seguir adaptant algunes de les activitats
generades a un format online. En ocasions, la transformació del projecte ha estat
possible gràcies a la capacitat d’adaptació del professorat i de les persones tècniques
dels serveis educatius dels equipaments culturals.
Malgrat tot, enguany s'han construït i, en bona part implementat, 17 projectes únics
que han aproximat la cultura a l’alumnat del barri: 14 projectes d'apadrinament Centre
educatiu - Equipament Cultural i 3 'apadrinaments' d'Aprenentatge i Servei, modalitat
que incorpora, a més del centre educatiu i de l'equipament cultural, la participació
d'entitats socials del barri.

Activitats desenvolupades
Coordinació dels diferents agents participants:
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•
•
•

Reunió plenària de seguiment.
Reunió plenària d'avaluació i finalització de projectes.
Sol·licitud de l’acta de centres educatius participants en el projecte a
través de la Convocatòria Unificada de Programes al CRP de Ciutat Vella i
acord signat amb les bressols participants.
Desenvolupament dels Apadrinaments:
• Reunions per identificar les necessitats educatives amb el professorat i
l'alumnat participant.
• Desenvolupament dels diferents apadrinaments en funció de les
necessitats. d'aprenentatge de l'alumnat participant del projecte.
• Reunions internes de planificació, seguiment i avaluació de cada
apadrinament.
• Presentació del projecte Apadrina APS a l’alumnat dels Cicles de l’INS
Miquel Tarradell.
Comunicació i socialització dels aprenentatges:
• Difusió del projecte i els resultats en les xarxes socials de la Fundació
Tot Raval.
• Enregistrament audiovisual d’una mostra d’apadrinaments en comptes
de la Cloenda, per tal de respectar les mesures sanitàries derivades de la
COVID-19: https://youtu.be/iNp8b_rJS80
• Sistematització de cada apadrinament a la web de la Fundació Tot
Raval: http://totraval.org/ca/projectes/apadrina-el-teu-equipament/edicionsanteriors/edicio-2020-2021
Sistematització i modelització del projecte (activitats de continuïtat respecte els
mesos anteriors):
• Participació en les diferents reunions de treball preparatòries que han
mantingut les escoles i equipaments culturals participants.
• Recull dels acords presos (en relació a objectius compartits, activitats,
calendaris i canals de comunicació) i comunicació a totes les parts
participants.
• Detecció d’actuacions que cal millorar i introducció de canvis en els
projectes d'apadrinament per a una millora de resultats.
Crida a la participació dels diferents agents participants (activitats de continuïtat
respecte els mesos anteriors):
• Difusió de la modalitat APS entre centres educatius i equipaments
culturals participants del projecte Apadrina el teu equipament en la reunió
plenària inicial del projecte.
• Recull dels interessos dels centres educatius participants: necessitats
educatives de l’alumnat, perfil de les persones usuàries de les entitats
socials a les que oferir un APS i interès d’apadrinament d’un equipament
cultural.
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•

Identificació de les entitats socials que treballen amb el perfil de
persones a les que l’alumnat oferirà l’APS.
Organització i coordinació dels diferents agents (activitats de continuïtat
respecte els mesos anteriors):
• Identificació de les necessitats educatives de l’alumnat amb el
professorat de les escoles participants i de les possibilitats que ofereix
l’equipament cultural amb les responsables dels serveis educatius dels
mateixos.
• Definició d’un projecte d’APS entre les escoles participants i els serveis
educatius dels equipaments.
• Proposta de participació a les entitats socials del territori.
• Reunions de coordinació per acordar objectius, activitats i calendaris.
• Redacció d’acords entre els diferents participants per establir
compromisos.
Implementació dels projectes Apadrina APS:
• Formacions de l’alumnat a les aules.
• Formacions de l’alumnat als equipaments culturals (algunes en format
virtual).
• Contacte de l’alumnat amb les entitats socials (algunes en format
virtual).
• Formacions a les entitats socials (algunes en format virtual).
• Activitats de presa de contacte amb les persones usuàries (format
virtual).
• Disseny d’un producte cultural adaptat a les necessitats de les persones
usuàries
• Contrast amb les persones responsables de les entitats socials i les
tècniques dels equipaments culturals.
Podeu trobar més informació sobre la vuitena edició del projecte en l'apartat web de
Tot Raval:
http://totraval.org/ca/projectes/apadrina-el-teu-equipament/edicions-anteriors/edicio2020-2021

Participants
Centres educatius: Escola Bressol Aurora, Escola Bressol Canigó, Escola Bressol
Mont Tàber, Escola Drassanes, Escola Castella, Escola Collaso i Gil, Escola Mossèn
Jacint Verdaguer, Escola Cintra, Ins Milà i Fontanals, Ins Consell de Cent i Ins Miquel
Tarradell.
Equipaments culturals: MACBA, Museu Marítim de Barcelona, Filmoteca de
Catalunya, Palau Güell, Fundació Joan Brossa, Gran Teatre del Liceu, CCCB,
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Memorial Democràtic, Institució Milà i Fontanals del Centre d’Investigacions
Científiques, Institut Català de les Dones i La Capella.
Entitats socioeducatives i sociosanitàries: Servei de Rehabilitació Comunitària,
Centre de dia Mil·lenari, Casal de Gent Gran Tarradellas, Casal de Gent Gran Trueta,
Taller SOI St. Jordi, Residència Vigatans, Projecte d'Acompanyament i Prevenció de la
Solitud de Ciutat Vella, Projecte Rossinyol, Servei de Detecció i Intervenció de
l’Ajuntament de Barcelona i l’APC Raval Nord.

Resultats obtinguts:
•

•
•

•

•

•
•

Participació de 11 centres educatius, 45 mestres i professores, 1.134 alumnes,
11 equipaments culturals, 14 tècniques dels serveis educatius, 10 entitats
socials i 10 professionals.
17 "apadrinaments" únics realitzats per curs escolar.
3 apadrinaments que inclouen experiències d'Aprenentatge i Servei amb la
comunitat del barri (tot i que la implementació del servei només s'ha pogut fer
en el cas de l'alumnat del TEI).
Recopilació dels apadrinaments a l'apartat web específic de Tot Raval del
projecte i recull audiovisual d'alguns dels apadrinaments més destacats per tal
de socialitzar els aprenentatges.
17 impactes mediàtics (1 en mitjans de comunicació i 27 en xarxes socials), 1
recull amb el resum de 16 projectes realitzats a l’apartat del projecte dins la
pàgina web de la Fundació Tot Raval 202 visualitzacions del vídeo de
cloenda.
150 visites i sessions d'aprofundiment als equipaments culturals presencials
per part de l’alumnat i professorat dels centres educatius. 5 en format virtual.
7 reunions generals per identificar les necessitats educatives amb el
professorat i alumnat.
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EQUIP RAVAL AMB EL JOVENT MIGRAT NO ACOMPANYAT

Davant la precarització de la situació del jovent estranger sense referents familiars al
territori, i amb la voluntat d’explorar necessitats i suports al barri del Raval en
l’acompanyament educatiu i social d’aquests joves, des de la Fundació Tot Raval es
promou un treball comunitari per buscar solucions col·laboratives que sumin a l'acció
de les entitats i professionals que hi intervenen, per millorar la situació d’aquest
jovent.
Fruit del treball comunitari generat durant el 2019 i el 2020 es va acordar un model
comunitari d’intervenció amb joves basat en els diferents escenaris i situacions en els
que viuen, i es van dissenyar i posar en marxa tres actuacions comunitàries per a la
intervenció amb aquests joves per millorar l’acollida i el futur del jovent migrat no
acompanyat: el Dispositiu Drassanes (activitat esportiva dirigida a jovent migrat en
situació de carrer) i l’Espai Jove de Xamfrà (activitat de generació de vincles a través
de la música de jovent migrat que ha migrat sol amb jovent del barri del Raval) i una
Acció formativa d’horticultura i jardineria urbana als Jardins de Sant Pau.
Pel que fa al Dispositiu Drassanes, el 2021 ha funcionat tots els dimarts i dijous durant
tots els mesos de l’any, excepte en el mes de juliol (per falta de pista esportiva
disponible) i s’ha vist ampliat els dimecres, amb un grup de joves que es troben amb
un tècnic esportiu per entrenar i competir en lligues locals: l’Equip de Futbol Sala
Drassanes. Enguany aquesta activitat ha estat replicada en un altre territori: a la ciutat
de Manresa ha començat a funcionar el projecte Fem Pista, inspirat i assessorat per
membres de la comissió del Dispositiu Drassanes.
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Alhora, en el darrer trimestre de l’any, s’ha dissenyat i començat a desenvolupar una
nova proposta formativa adreçada a jovent migrat no acompanyat al voltant de la
jardineria urbana i l’horticultura, que ha començat a funcionar en el mes de novembre i
continuarà al llarg del 2022 (quatre hores, tots els matins de dilluns a dijous en els
horts de Jardins de Sant Pau).
Finalment, també en el darrer trimestre de l’any s’ha començat a preparar una jornada
monogràfica sobre jovent que migra sol i projectes comunitaris d’acompanyament
socioeducatiu per tal de generar intercanvi de coneixement i difusió de bones
pràctiques.

Activitats desenvolupades
Coordinació, organització i comunicació dels diferents agents participants:
•
•
•
•

Reunions plenàries.
Reunions de comissions de treball específiques.
Recull de les reunions i enviament d’actes i acords a totes les persones
participants.
Difusió dels aprenentatges entre totes les parts implicades en el projecte a través
del correu electrònic, la pàgina web i altres elements de comunicació de la
Fundació Tot Raval.

Generació i seguiment d’accions comunitàries:
•

Convocatòria i dinamització de reunions pel disseny d’accions comunitàries.
Treball per escenaris o situacions personals del jovent migrat no acompanyat amb
la construcció de propostes diferenciades, en funció del moment vital de cadascun
dels joves participants. Actualització de les necessitats, seguiment i avaluació de
propostes ja pilotades en l’any anterior i disseny de noves propostes pilot per a
promoure l’actuació del grup en 3 escenaris i facilitar la transició entre els
escenaris del jovent participant:
• Escenari 1: Reducció de danys
• Escenari 2: Atenció especialitzada
• Escenari 3: Orientació a l’autonomia

•

Implementació d’accions fruit del procés comunitari:
Dispositiu de Drassanes: Projecte d’acompanyament socioeducatiu amb
l’esport com a eina d’intervenció amb jovent en situació de carrer a la pista
esportiva de Drassanes.
Iniciat el 2020, està adreçada a jovent migrat sense referents familiars al territori,
en situació més vulnerable i no vinculats a serveis d’habitatge, d’entre 13 a 21 anys
(ambdues edats incloses). Té per objectiu aconseguir la vinculació amb aquests
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joves a partir de la pràctica de l’esport per facilitar un treball socioeducatiu
posterior.
Aquesta proposta ha estat dissenyada per una comissió formada per la Fundació
Tot Raval, l’Associació Esportiva de Ciutat Vella, el Servei de Detecció i Intervenció
en espai públic de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Barça i el tècnic
d’esports del Districte de Ciutat Vella.
Les persones usuàries d’aquest servei de dinamització esportiva realitzen activitat
esportiva de forma dirigida, que inclou la cessió de roba esportiva i l’alimentació
per tal d’anar introduint, a través de professionals de l’esport i l’àmbit social,
elements que millorin la seva capacitat d’inclusió en la societat i al barri.
Des de la Fundació Tot Raval també s’ha facilitat la connexió d’aquesta activitat
amb altres actors comunitaris i el vincle d’aquesta proposta amb la resta de
propostes del grup de treball Equip Raval amb el jovent migrat no acompanyat,
com per exemple la col·laboració de 3 projectes d’inserció laboral: els PFI d’Aux.
d'Hosteleria i de Restauració d’Impulsem i de l’Escola Pia Calassanci i l’empresa
d’inserció Norai que són els que han elaborat els entrepans pels joves participants
del Dispositiu Drassanes.
Equip Drassanes:
En el segon any de funcionament del Dispositiu Drassanes (2021) ha sorgit la
proposta de generar un equip de futbol dels joves amb els que s’ha aconseguit
major vinculació en l’activitat esportiva per entrenar i competir en una lliga local,
com un element de cohesió grupal i motivació en l’aconseguiment d’objectius.
Incorporació de jovent migrat no acompanyat a les activitats de música i
escena de l’Espai Jove de Xamfrà:
La Batucada Jove del Raval va esdevenir, des de les primeres setmanes del 2020,
un lloc de trobada de joves diversos del barri generadora de vincles i experiències
positives al voltant de la música. En aquesta iniciativa de Xamfrà, l’Equip Raval
amb el jovent migrat no acompanyat, ha incorporat al jovent estranger no
acompanyat a sentir-se part del barri i, a través de la música, donar-los un espai de
trobada amb altres joves del Raval amb els que traçar vincles positius. Durant el
darrer any la batucada ha anat donant pas a un espai de relació més ampli, a
través de la música, l’Espai Jove de Xamfrà, que ha inclòs activitats de
teatre, dansa, cor jove,banda, instruments (guitarra, bateria,piano, baix elèctric, violo
ncel,trompeta, clarinet, violí i saxo), batucada, producció musical, rimes i ràdio.
Dispositiu Horts de Sant Pau: Projecte d’acompanyament socioeducatiu amb
l’horticultura i la jardineria urbana com a eina d’intervenció amb jovent en
situació de carrer als horts de Sant Pau.
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Des d’inicis del 2021, veient l’èxit de les accions comunitàries engegades el 2020,
es planteja la realització d’un projecte formatiu en horticultura i jardineria urbana
amb jovent que ha migrat sol, tenint en compte diverses situacions personals: o
joves que tenen interès per la jardineria i l’horticultura, o joves que la formació els
pot ser útil per la seva regularització administrativa, o joves amb problemàtica de
salut mental, amb un guiatge de l’equip de psicòlogues del Servei de Detecció i
Intervenció de l’Ajuntament.
Aquesta projecte formatiu s’inicià el 22 de novembre del 2021, i ha constat d’una
part teòrica i una part pràctica, en les parcel·les dels Horts de Sant Pau del
Camp.
Es tracta d’una activitat que té per objectiu aconseguir la vinculació amb aquests
joves a partir de l’acció formativa, amb objectius diferents en funció de cada
situació del jove, per facilitar un treball socioeducatiu posterior.
La metodologia de l’acció ha constat d’una part teòrica i una de pràctica, amb un
enfoc comunitari.
· Teòrica: Una part de les sessions ha estat teòrica i s’ha desenvolupat en una
aula, amb la presentació de conceptes i processos de l’horticultura i la jardineria,
s’han treballat valors d’aquestes pràctiques com per exemple l’ecologisme i la
sostenibilitat, i hàbits i competències sociolaborals.
· Pràctica: Una part de les sessions realitzades a l’hort, on s’ha posat en pràctica
l’après a nivell teòric i on, a la vegada, ha donat lloc a dubtes i reptes nous als que
ha calgut trobar resposta, posant en relació pràctica i teoria.
· Treball comunitari: Alguns dels principals objectius que s’han plantejat son els de
treballar per la des-estigmatització dels i les joves migrats sols i afavorir la seva
vinculació al territori. És per això que s’ha considerat la vessant comunitària com
primordial, tenint en compte en la proposta els diferents agents, serveis i entitats
presents al territori. Identificar, contactar i vincular al projecte a la comunitat més
propera als horts així com a la resta d’usuaris d’aquests serà una de les tasques a
desenvolupar per durant l’any vinent per garantir l’èxit del projecte.
Jornada d’intercanvi coneixement i difusió de bones pràctiques en
acompanyament a jovent que ha migrat sol i projectes comunitaris
d’acompanyament socioeducatiu.
El 24 de Març del 2022 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, es preveu
la realització d’una jornada tècnica monogràfica per tal de generar intercanvi de
coneixement i difusió de bones pràctiques. Aquesta serà la segona de les jornades
organitzades pel grup de treball comunitari. Podeu veure un petit resum de la que va
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tenir lloc al 2019 aquí: http://totraval.org/ca/projectes/equip-raval-amb-el-jovent-migratno-acompanyat/matinal-de-treball-comunitari-equip-raval
Aquest esdeveniment, ha suposat en el 2021, tota una sèrie d’activitats de preparació:
• Reunions per la preparació d'una jornada monogràfica sobre jovent que migra sol i
projectes comunitaris d'acompanyament socioeducatiu.
• Selecció de projectes a presentar com a bones practiques.
• Contacte amb organitzacions que desenvolupen comunitàriament projectes
d’acompanyament socioeducatiu per sol·licitar la seva participació en la jornada.
• Reserva d’espai i preparació de la producció de la jornada

Participants
Grup Motor Equip Raval amb el jovent migrat: APC Raval Nord i Sud, l’Àrea
d’Esports del Districte de Ciutat Vella, l’Associació Esportiva de Ciutat
Vella, l’Associació Gabella, Barcelona Activa, Casal dels Infants per l’Acció Social als
Barris, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Colectivo Jardins de Sant
Pau, Diandé Àfrica, Escola
Pia Calassanci, Fundació
Barça,
Fundació
CEPAIM, Impulsem sccl, el Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, el Servei de Detecció i
intervenció de l’Ajuntament de Barcelona i Xamfrà Centre de Música i Escena al
Raval.
Dispositiu Drassanes: Servei de Detecció i Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona,
Associació Esportiva de Ciutat Vella, Fundació Barça, Districte de Ciutat Vella i
Fundació Tot Raval. Amb la col·laboració de dos Programes de Formació i Inserció
(PFI) de dues entitats membres de la xarxa Equip Raval: Impulsem sccl. i Escola
Pia Calassanci.
Espai Jove de Xamfrà: Xamfrà centre de música i arts escèniques al Raval, que ha
rebut l’acompanyament i acollida de la resta d’entitats del projecte.
Formació jardineria urbana i horticultura: Casal dels Infants per l’Acció Social als
Barris, Servei de Detecció i intervenció de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Tot
Raval, en aliança amb el Departament de Mans al Verd, de l'Institut Municipal de Parcs
i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.
Comissió de treball Jornada: Associació Esportiva de Ciutat Vella, el Casal dels
Infants per l’Acció Social als Barris, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el
Districte de Ciutat Vella, la Fundació Barça, Impulsem, el Servei de Detecció i
intervenció de l’Ajuntament de Barcelona, Xamfrà centre de música i arts escèniques
al Raval i la Fundació Tot Raval.

Resultats obtinguts
•

198 joves han participat en les activitats del grup.
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•
•
•
•

•

140 joves han participat a les activitats esportives del Dispositiu Drassanes i 20
a les de l’Equip Drassanes.
16 joves han participat en les activitats musicals i d’arts escèniques a l’Espai
Jove de Xamfrà, juntament amb una vuitantena de joves del barri.
22 joves han rebut la formació en horticultura i jardineria urbana als Horts
comunitaris de Sant Pau.
16 organitzacions implicades (entitats socioeducatives,
serveis de
l'Ajuntament, associacions esportives, un equipament cultural i un col·lectiu
veïnal).
Recull de recursos del barri, disponibles al Raval, per a jovent no acompanyat
(recursos i programes dels que els joves migrats no acompanyats poden
participar). 12 recursos disponibles en el repositori compartit per totes les
persones participants. Els aprenentatges es difonen a través del correu
electrònic a l'espera d'arribar a un acord pel que fa a la comunicació externa
del projecte.

PROGRAMA SOCIOCULTURAL

En el marc d’aquest programa la Fundació Tot Raval desenvolupa projectes i accions
culturals que impliquen els diferents agents del territori de diferents àmbits, fomentant
la seva relació a través d'accions conjuntes, i facilitant la creació de sinergies i noves
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oportunitats amb la participació de diferents grups de treball.
Els diferents projectes i accions desenvolupades el 2021 van estar destinades a
fomentar la cohesió social, la coresponsabilitat vers el barri i la no discriminació des
d’una mirada artística i cultural conjuntament amb els i les diferents agents que hi van
participar, alhora que va ajudar a projectar a l’exterior un model positiu de barri plural i
dinàmic.
FESTIVAL DE CULTURA RAVAL(S)
El Festival de Cultura Raval(s) (organitzat de forma ininterrompuda des del 2003) és un
procés de creació artística, comunitària i participativa que té com a finalitat principal
promoure la participació del veïnat, entitats, institucions i empreses en el
desenvolupament d’un projecte sociocultural col·laboratiu comú. Amb aquest projecte
de creació artística es vol fomentar un sentiment d’identitat i corresponsabilitat vers el
barri i el seu context social des d’una mirada artística i cultural diversa, a partir del
treball en xarxa i la creació d’una programació festiva. En aquest festival participen
un gran nombre de col·lectius, agents, entitats i associacions (més de 80) que fan vida
al barri i que participen activament en la definició, l’organització i l’avaluació final del
Festival. El resultat és una programació sociocultural i artística on s’organitzen un gran
nombre d’activitats, fetes de manera col·laborativa entre les diferents organitzacions
participants, per potenciar el treball en xarxa, el coneixement mutu i la cooperació.
Aquesta programació és preparada amb mesos d’anticipació en diferents reunions
plenàries, obertes a la participació de tothom.
Les accions/activitats artístiques resultants d'aquest procés són dissenyades donant
resposta a les realitats concretes de l'entorn. En aquest sentit, les accions i/o activitats
realitzades durant el festival tenen una finalitat que va més enllà del fet artístic. Vol
conscienciar, denunciar i proposar solucions a temes més socials que preocupen
a la ciutadania: el racisme, l'homofòbia, la islamofòbia, la violència de gènere,
l'exclusió social, el medi ambient i el canvi climàtic... Preocupacions presents a la
nostra societat.
Per a l’edició 2020 i 2021, les diferents organitzacions participants van decidir per
unanimitat que la temàtica a treballar seria la “Lluita contra el canvi climàtic i
promoció de la sostenibilitat” (per a les dues edicions, ja que les temàtiques són
biennals). Totes les persones participants en el festival van entendre la importància de
treballar per un barri (i en conseqüència, per una ciutat) més sostenible des d’una
dinàmica comunitària.
Amb el programa es va voler sensibilitzar, denunciar i proposar noves mirades al
voltant de la temàtica. Per això es va garantir la presència d’entitats i col·lectius que
promovien la lluita per evitar la degradació del medi ambient, com ara la Xarxa
d’Equipaments mediambientals, La Fàbrica del Sol, l’Ateneu de Fabricació, la Xarxa
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Antirumors BCN, l’Ateneu del Raval, l'aula Mediambiental de Ciutat Vella i diverses
associacions de persones migrades ubicades al barri.
Amb aquesta aposta per fer del festival un espai més compromès amb lluites i
reivindicacions socials des d’una mirada artística i cultural, es va decidir que totes
les temàtiques treballades als últims anys s’incorporin transversalment a tot el procés
de creació, organització i dinamització del Festival de Cultura Raval(s). Això va
significar que el programa d’activitats va estar creuat transversalment per una mirada
feminista (edicions 2016-2017), per la lluita antiracista (edicions 2018-2019) i la
“Lluita contra el canvi climàtic” (edicions 2020-2021).

Activitats desenvolupades
Procés comunitari per a l’elaboració de la programació:
• 4 reunions plenàries del grup de treball a partir del mes de maig.
• Adhesió de 6 nous col·lectius i entitats com a participants al festival.
• 1 reunió plenària i 3 d’específiques amb els i les representants dels
Equipaments Culturals del barri per preparar accions conjuntes.
• Elaboració el programa de forma conjunta: durant les reunions es va crear el
programa de les diferents activitats del festival, seguint la temàtica escollida.
• 3 accions formatives adreçades a les entitats i col·lectius participants,
basades en l’eix temàtic del festival: "Com ambientalitzar la teva activitat ara i
aquí” (en format online), una Passejada formativa a bord del Far Formentera
per conèixer com afecta la contaminació del port a la ciutat i visites
comentades al compostador de la Pl. Folch i Torres.
Preproducció del festival:
• 3 trobades amb districte per planificar les infraestructures, espais i llicències.
• 2 reunions amb tècniques de l'Aula mediambiental de Ciutat Vella per tal de
preparar l’acció formativa i les diverses activitats del festival.
• 1 reunió amb el Banc de Recursos de Ciutat Vella per definir l’ús del material
durant el festival.
• 2 reunions virtuals amb el subgrup de treball per organitzar el conversatori
“Ens sents, Raval?
• 3 reunions específiques amb l’Ass. Carabutsí per organitzar la inauguració de
l’Eco Museu Gità Urbà en el marc del Festival.

Celebració del festival:
Per l’edició del 2021 es va fer una acte de presentació oficial el dia 28/10 a La Rambla,
amb una actuació musical i la intervenció d’alguns dels col·lectius participants (Ass.
Intercultural Diàlegs de Dona, Aula Mediambiental de Ciutat Vella i LaLaberinta). El
programa d’activitats es va desenvolupar del 3 al 7 de novembre a diferents espais del
Raval amb 43 activitats molt diverses com:
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• Presentació de Raval(s): un festival fet per la gent del barri
• Conversatori "Ens sents, Raval?: Grup de dones, veïnes del Raval, parlen

del seu sentiment de pertinença al barri i de quins espais hi tenen per
desenvolupar-se com a persones de ple dret.
• Xerrada
“Dissidència
queer
i
gitana.
Altres
narratives de
l’objecte”. L’artista Agustín Ortiz i l’Ass. Carabutsí fan una jornada de reflexió
sobre les centenàries estratègies de resistència anti-normativa de la comunitat
gitana, teixint relacions amb altres estratègies de dissidència querr.
• El teatre de l’oprimit present als instituts del barri! Amb el Forn de teatre
Pa’tothom,
• “Fira d’intercanvi comunitari”
• Concert de les Corals del barri
• “Aigua baixa al Raval de Barcelona: història, clima i paisatge”, activitat en
la qual art i ciència es troben amb l'objectiu d'entendre els canvis produïts en el
nostre paisatge.
• Inauguració de l'Ecomuseu Urbà Gitano - EMUGBA, conjunt d’activitats de
cultura popular per donar la benvinguda a aquest espai que vol promoure la
reconstrucció de la memòria gitana de la ciutat.
Comunicació:
Es va fer una trobada amb el grup de comunicació del festival per definir els continguts
de la campanya de comunicació: selecció de la imatge del cartell, informació, etc.
• 2 trobades amb la dissenyadora per preparar el cartell i del programa
imprès.
• Disseny d’una campanya de premsa per convocar als mitjans a la
presentació oficial del festival de cara a la resta de la ciutat.
• Dinamització de les diferents xarxes socials (Facebook, Instagram,
Twitter).
• Es va mantenir contacte amb mitjans de comunicació per difondre el
dossier de premsa del festival.
Procés d’avaluació:
Al finalitzar el festival, es va organitzar una reunió virtual amb tots i totes les
participants per tal de valorar i avaluar les diferents accions. Abans d’aquesta reunió,
es va enviar una fitxa a tothom, que van retornar complimentada. Amb aquesta
informació es va elaborar un informe amb informació rellevant per a les properes
edicions. A més, a nivell intern, es va fer una valoració tècnica amb l'equip de Tot
Raval.

Participants
A.C.R. Les Flors de Maig, AIPCC, Ass. Capoeira Palmares Bcn, Ass. Carabutsí, Ass.
de Dones Marroquines a Catalunya, Ass. de pares i familiars de persones amb
discapacitat psíquica Sant Jordi, Ass. Institut de Promoció de la Cultura Catalana, Ass.
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Inter-Acció, Ass. Intercultural Diàlegs de Dona, Ateneu de Fabricació La Fàbrica del
Sol, Ateneu del Raval, Aula Ambiental de Ciutat Vella, AVC Carrer Cera, AVC La Taula
del Raval, Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella, Biblioteca Sant Pau Santa Creu, Casal de barri del Raval, Casal Municipals de Gent Gran J. Tarradellas,
Casal Municipals de Gent Gran J. Trueta, CCCB, Centre d’Art La Capella-ICUB,
Centro Boliviano Catalán, Centre Cívic Drassanes, Cooperativa Colectic, EEHARCSIC, El Gecko con botes, Federació, Catalana de Famílies Monoparentals, Filmoteca
de Catalunya, Forn de teatre Pa'tothom, Fundació Àmbit Prevenció, Fundació
Conservatori del Liceu, Fundació INDERA, Fundació SURT, Gran Teatre del Liceu,
Grup Cantaires Mon Raval, Grup de treball de dinamització de Sant Pau del Camp
(CEM Can Ricart, Impulsem sccl, Xamfrà Música i Escena, BRMCV, Servei de
Dinamització Comunitària i Fundació Esport i Educació “El Consell”), IMF-CSIC,
Impulsem Sccl, LaLaberinta, L'Escola de Músics i JPC, Línia Cultural Rambla, Lloc de
la Dona, MACBA, Metzineres, Museu Marítim de Barcelona, Palau Güell, ReGiraRocs
SL, Sala Fènix, Santa Mònica, Servei de Dinamització Comunitària de Ciutat Vella,
Servei de Mediació Comunitària i Intercultural de Ciutat Vella, Sitesize, Territoris
Oblidats, Universitat de Barcelona, Xamfrà, centre de música i escena, XEAB - Xarxa
d'Equipaments Ambientals de Barcelona i Veïns i veïnes del Raval.
Amb la col·laboració de: Afrocultura, Capgrós del Peret, Col·lectiu de Rap La Llama,
Coordinadora de Corals, Cor Drassanes, Cor filipí Kudyapi, Cor Turull, -Delia Quartet,
Dona Gospel, El Mirador dels Immigrants, El Periódico de Catalunya, Els Bouets i la
Vaqueta, Els Gegants del Raval, Equipo Rizoma, Escola Massana, Centre d’art i
disseny, Fecyt-Ministerio de Ciencia e Innovación, Gòspel Raval, Grup Cantaires Mon
Raval, Ins Milà i Fontanals, La Banda Paral·lelus, Musical's Choir, Orfeó Sarrianenc,
Smiling, Taller de Música, cos i ment, The Fools, The Pick, Trencacors, Trio Sukarije,
Xarxa BCN Antirumors, Xarxa Veïnal del Raval, Districte de Ciutat Vella.

Resultats obtinguts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programació de 43 activitats.
50 entitats i col·lectius participants i 37 hi col·laboren.
2.865 persones van assistir al Festival.
6 noves entitats participants en l’organització.
2 accions de sensibilització durant el Festival sobre perspectiva de gènere i
violències sexuals amb SEXUS (ABD).
Un 45,5% de les activitats organitzades tenen components relacionats amb el
canvi climàtic i la sostenibilitat.
Es van incorporar 4 entitats relacionades directament amb el sector
mediambiental.
3 accions de sensibilització sobre la temàtica a les entitats participants durant
les plenàries.
De les 87 organitzacions participants al festival, 23 van organitzar activitats
relacionades amb el sector mediambiental.
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SANT JORDI AL RAVAL

Sant Jordi al Raval és fruit d’un procés participatiu executat anualment des de fa 18
anys on s'impliquen en la seva organització entitats, col·lectius, escoles, serveis
comunitaris i comerços del Raval amb la intenció de promoure la convivència gràcies a
la interacció i el coneixement mutu entre els diferents agents i el veïnat.
Tot això, creant un punt de trobada festiu que convidi la resta de Barcelona a visitar el
barri i gaudir d’un Sant Jordi intercultural, tradicional i que promou la cultura popular
diversa. Una de les principals característiques és que va més enllà de la venda de flors
i llibres: és tracta d’un espai per conèixer diferents iniciatives socials i culturals que es
desenvolupen al Raval i els voltants.
La celebració es caracteritza pel seu caràcter social i intercultural, i generalment
consta d'una Fira i activitats diverses a l’espai públic del barri.
L'edició d’aquest any també es va veure afectada per les restriccions aplicades a
causa de la pandèmia de COVID-19, tot i que en menor mesura que l’any anterior.
Aquest 2021, degut a que seguien les recomanacions d'evitar aglomeracions a la via
pública i a la impossibilitat de fer algunes de les activitats típiques d’aquesta jornada
(tallers, venda de llibres, roses, etc.) el grup de treball va prendre la decisió
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d’organitzar un programa d’activitats online i a les seus d’algunes de les entitats,
evitant d’aquesta manera l’ocupació de l’espai públic.
Per aquest motiu, es va decidir fer aquets programa híbrid, però sense el muntatge de
les paradetes a la Rambla del Raval. Es van organitzar xerrades, tallers, lectures,
contacontes, entre d’altres.

Activitats desenvolupades
Procés comunitari per a la preparació de la festa:
• Difusió via xarxes i mailing per fer crida a la participació d’entitats.
• 3 reunions plenàries conjuntes en format virtual amb totes les entitats

participants.
• Creació d’una comissió de comunicació per coordinar estratègies conjuntes
de difusió de la Diada.
• Elaboració del programa conjunt amb les entitats i col·lectius (21 activitats
virtuals i 14 presencials).
Producció i logística de la celebració:
• Reunió amb el Banc de Recursos de Ciutat Vella per definir l’ús del

material durant la Diada.
• Es va organitzar un grup de treball per organitzar l’activitat “Balcons de
Brossa” amb veïnat de la plaça Vicenç Martorell, Districte i Gran Teatre del
Liceu (Òpera Prima). Es van fer 3 trobades organitzatives i un assaig general.
Celebració de la Diada:
• Realització de 35 activitats (presencials i telemàtiques), amb l'assistència

de 1.773 persones. Les activitats van ser molt variades: contacontes i
lectures dramatitzades, Presentacions de llibres, lectures, xerrades i tallers,
actuacions, performances i concerts virtuals.
Procés d’avaluació:
• Al finalitzar l’edició de la Diada, es va fer una valoració online. Abans

d’aquesta reunió, es va enviar una fitxa a tothom, que van complimentar per
tal d’extreure’n resultats previs a la reunió i poder-los avaluar.

Participants
ABD Associació Benestar i Desenvolupament, AIPCC, AMIC-UGT, Amalur, Asociación
Ruta Ediciones, Associació Capoeira Palmares Barcelona, Associació Carabutsí,
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Associació Educativa Integral del Raval, Associació Equip de Treball sobre Immigració
i Salut (ETIS), Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Associació Llibre Obert,
Associació Peace for Peace, Associació per l'Empoderament Trans Lèsbic i No Binari,
Associació Xarxa Veïnal del Raval, Associació de Dones Marroquines a Catalunya,
Ateneu de Fabricació la Fàbrica del Sol, Ateneu del Raval, AV i Comerciants del carrer
de la Cera, AV i Comerciants La Taula del Raval, Balcons de Brossa, Banc de
Recursos Mancomunats de Ciutat Vella, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Casal de
Barri del Raval, Casal dels Infants, Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas,
Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta , Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona, Centro Boliviano Catalán i Libélulas, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
(CCAR), Cooperativa Colectic, Creación Positiva, Ekumene, El Gecko con botas,
ERRO Grupo, Escola La Llotja, FEDELATINA-Federación de Entidades
Latinoamericanas de Catalunya, Federación de Asociaciones de Colombianos en
Catalunya- Asociación Casal Colombiano, Forn de teatre Pa'tothom, Fundació Àmbit
Prevenció, Fundació Apip-Acam, Fundació Benallar, Fundació ESCÓ, Fundación Joan
Brossa, Fundació Joan Salvador Gavina, Fundació Servei Solidari per la Inclusió
Social, Fundació SURT, Fundació IBN Battuta, Gran Teatre del Liceu, Impulsem,
L'Escola de Músics i JPC, Llibre Obert, Memorial Democràtic, Metzineres, Museu
Marítim de Barcelona, Òmnium Cultural Ciutat Vella, Palau Güell, Plataforma per la
Llengua, Punt infoJOVE Paral·lel, SIDA STUDI, Socialismo Libertario, Stop Mare
Mortum, Taller de Músics Escola de Música, Taller Sant Jordi, Veïns i veïnes de la
Plaça Vicenç Martorell, Xamfrà, centre de música i escena, Xarxa Popular d'Aliments
del Raval. Districte de Ciutat Vella.

Resultats obtinguts
•
•
•

67 entitats i/o col·lectius participen en l’organització.
7 nous i noves participants d’orígens diversos en l’organització.
1.773 visitants.
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GRUP INTERRELIGIÓS DEL RAVAL

Amb l’objectiu de promoure el coneixement mutu intercultural i el diàleg interreligiós i
fomentar la cohesió social al Raval, el Grup Interreligiós del Raval (GIR), format per 14
entitats religioses, socials i culturals, treballa per a la implicació de la ciutadania en la
tasca d’aconseguir una convivència oberta, diversa i enriquidora al barri a través de la
interacció i el treball conjunt de les diferents comunitats culturals i religioses que viuen
al territori.
En aquest sentit, el desenvolupament del projecte del GIR genera al barri espais de
trobada i coneixement entre la població de contextos culturals diversos. Aquests
espais suposen la creació d’escenaris d’interrelació i convivència. El mateix grup de
treball és en sí mateix un espai de presa de decisions de manera conjunta, ja que
totes les activitats estan organitzades pels propis membres del grup.
Encara que algunes de les restriccions i mesures establertes per combatre la
pandèmia de COVID-19 encara eren vigents, l'any 2021 es va aconseguir fer totes les
activitats del GIR de manera presencial, amb algunes modificacions. Això va permetre
començar a restablir el contacte directe amb els veïns i veïnes del territori, el qual
s'havia vist molt afectat durant la pandèmia.
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Activitats desenvolupades
Coordinació del Grup Interreligiós del Raval (GIR): Durant l'any, el GIR s'ha reunit
en 5 ocasions, 2 de manera presencial, i 3 de manera virtual.
Coordinació i dinamització d'activitats interculturals i interreligioses:
Pasqua i Ramadà al Raval
En relació a la celebració de la Pasqua i l'Iftar, la celebració va tenir lloc el divendres 7
de maig als jardins del Monestir de Sant Pau del Camp. A causa de les restriccions per
la crisi sanitària, aquest any no es va desenvolupar el tradicional trencament conjunt
del dejuni i aquesta acció es va substituir per la confecció d'una catifa de flors i altres
elements simbòlics, amb l'objectiu de contribuir al diàleg intercultural i interreligiós
entre les diferents comunitats del Raval. La celebració va constar de tres parts: una
primera part de confecció de la catifa, una segona part de parlaments institucionals i
d'intervencions de diferents membres del GIR amb la lectura d'un text en diferents
llengües, i una tercera part d'exposició de la catifa.
Celebració interreligiosa del Nadal
La celebració va tenir lloc a la parròquia del Carme el dia 16 de desembre de 18h a
20h. Durant la celebració es va realitzar una acció participativa que va consistir en la
construcció d'una xarxa fent servir fils de llana. A més a més, hi havia un mapa on la
gent anava posant els seus desitjos o propostes per construir escenaris de pau i
fraternitat a nivell pràctic i aplicables al seu entorn més proper.
Com ja és habitual a aquesta celebració, es va comptar amb l’actuació de la coral
infantil filipina Kudyapi. També es va aprofitar aquesta celebració per distribuir 120
calendaris a les persones assistents.
Itinerari pels centres de culte
En del marc de la celebració de la sisena edició de la Nit de les Religions i per
cinquena vegada, el GIR va oferir una visita guiada a centres de culte de les
comunitats més nombroses del barri. Aquesta vegada es va visitar la mezquita Tarek
Ibn Ziad del carrer Sant Rafael i el centre filipí Tuluyán San Benito al carrer Riera
Baixa. La visita es va realitzar el dissabte 18 de setembre de 15:45h a 18:30h. El fil
conductor va ser el paper dels centres de culte en l'ajuda emocional i social durant la
pandèmia.
Elaboració del Calendari de Celebracions del Raval 2022 i de la seva versió
exclusiva de centres educatius i centres oberts.
Aquest any s’ha realitzat l’11a edició d'aquest calendari que recull festes i celebracions
religioses, culturals, sociopolítiques i de caràcter comunitari de les diferents tradicions
del barri, fruit de la diversitat dels seus veïns i veïnes.
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Amb la col·laboració de diferents entitats i actors del barri, el calendari de l'any 2022
es va il·lustrar donant visibilitat a 12 projectes i iniciatives que es desenvolupen al
Raval de manera comunitària i que en moltes ocasions, no aconsegueixen tenir el
coneixement suficient per part de la comunitat del barri i de la ciutat. La idea va ser
presentar 12 projectes, un per cada mes de l'any. Cada entitat o agent encarregat del
projecte que es va visibilitzar va fer la dinàmica o acció per tal d'aconseguir la imatge
que va representar al projecte dins del calendari.
Aquesta iniciativa va néixer amb l'objectiu de posar en valor la tasca que realitzen les
diferents entitats i organitzacions del Raval i de reconèixer la seva implicació en la
millora del barri. Va ser una idea proposada coincidint amb el vintè aniversari de la
Fundació Tot Raval que es celebra a l'any 2022.
Com a novetat aquest any es va aconseguir elaborar i imprimir un segon calendari
diferent, i adaptat a les aules dels centres educatius del barri. Es tracta d'un calendari
en format 50x70cm on a cada "casella" del dia es poden fer apunts, posar les sortides
de cada aula, els aniversaris dels nens i nenes, i en general espai per poder fer ús
durant el dia a dia. Les fulles es van arrancant a mesura que acaba cada mes, i que
també recull les descripcions de les festes i celebracions.
Comunicació
Difusió de les activitats interreligioses que tenen lloc al barri per convidar a la
participació de la ciutadania
Participació del GIR a diferents celebracions culturals i populars del barri.
A través del GIR, es manté una dinàmica de participació continuada i sostinguda de
les associacions i comunitats d'origen immigrat a altres espais i projectes comunitaris
de la Fundació Tot Raval i del barri. Diferents entitats membres del GIR van realitzar
activitats i van participar dels processos comunitaris dels dos grans esdeveniments
culturals i populars del barri, Sant Jordi al Raval i el Festival de Cultura de Raval(s).

Participants
Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic “Camí de la Pau”, Comunitat Parroquial
del Carme, Centro Filipino Tuluyán-San Benito, Associació Intercultural “Diàlegs de
Dona”, Fundació Benallar, Associació de Dones de Bangladesh, Migra Studium, El
Mirador de l’Immigrant, Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Comunitat
Jueva, Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib, Pastoral Gitana de Barcelona.
Amb la col·laboració de: Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR),
l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella.

Resultats obtinguts
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•

•
•

S’han realitzat dues activitats presencials interreligioses amb motiu de 3
celebracions rellevants (Pasqua, Ramadà i Nadal) i un itinerari pels centres de
culte
126 persones han participat en les activitats desenvolupades pel GIR
S’han repartit 5.000 exemplars del calendari de celebracions del Raval en més
de 80 entitats socioeducatives i culturals i punts estratègics del barri i s’ha
enviat la versió digital a 750 persones

ÒPERA PRIMA

Projecte de creació d’una òpera de manera comunitària, sota la direcció i producció del
Gran Teatre del Liceu. Es compta amb la participació d'artistes i artesans del territori,
així com d’associacions, col·lectius, escoles i equipaments culturals del Raval. L’òpera
és de nova creació i parla del barri i de la seva gent, de la seva interculturalitat i
diversitat. Durant el procés de creació de la dramatúrgia i la partitura, es van organitzar
trobades i reunions dels seus creadors i creadores amb persones referents del Raval
per conèixer el barri des de les seves veus. El títol de l’òpera és “La Gata perduda” i
serà la producció que estreni la temporada 2022-2023 del Liceu, els dies 5 i 7
d’octubre de 2022. Tot Raval hi participa promovent la participació del teixit associatiu i
del veïnat del barri.
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Activitats desenvolupades
• Reunions de coordinació i trobades de seguiment per planificar les diferents

accions.
• Col·laboració en l’organització de les gravacions de la docusèrie que està
realitzant TV3.
• Col·laboració en la recerca de veïns, veïnes i persones vinculades al barri que
volguessin participar.
• Participació en la programació d’activitats paral·leles prèvies a l’estrena.
• Suport en la recerca d’agrupacions musicals, de dansa i corals del barri, com
a potencials participants de l’òpera.
• Promoció de la participació del projecte en la Diada de Sant Jordi al Raval,
generant sinèrgies amb la resta de participants i garantint un espai per difondre
l’Òpera Prima dins del barri.
• Organització de l'acció comunitària “Balcons de Brossa” durant Sant
Jordi, amb els veïns i veïnes de la Pl. Vicenç Martorell, el col·lectiu d’artistes
ERRO Grupo i músics del Gran Teatre del Liceu com una de les accions per
apropar el Liceu al barri.
• Implicació del projecte dins del Grup Motor del Festival de Cultura Raval(s).
• Estrena de “La Gata Perduda”, amb la interpretació de la cançó “Som del
Raval” per més de 300 cantaires de les corals del barri, emmarcat en el Festival
de Cultura Raval(s).
• Cooordinació de la participació del Servei de Mediació Comunitària i
Intercultural de Ciutat Vella dins del projecte, propiciant la creació de productes
de comunicació en diferents idiomes (Bengalí, Urdú, Àrab, Tagal, etc.)
• Participació puntual en algunes accions del projecte “TRACTION: opera cocreation for a social transformation” liderat pel Liceu.
• Reunions per planificar activitats, tallers, visites i accions per dinamitzar el
projecte de l'òpera al barri del Raval i als seus protagonistes.
• Participació en la creació del butlletí “Òpera Prima”, de la mà del Liceu.
• Suport en la campanya de difusió dins del barri, fent distribució de postals,
butlletí,
etc.

ALTRES ACCIONS DEL PROGRAMA SOCIOCULTURAL
ACCIONS D'APROPAMENT DELS EQUIPAMENTS CULTURALS A LA POBLACIÓ DEL
RAVAL

Des dels inicis de la Fundació s’ha comptat amb la implicació dels Equipaments
Culturals (EC) de ciutat presents al Raval, amb una clara intenció d’obrir-se i formar
part activa de la vida al barri. Aquesta activitat consisteix en l’organització de visites
comentades gratuïtes als EC per a col·lectius específics. També es gestionen les
diferents sol·licituds que fan les entitats del barri adreçades a aquests equipaments.
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Durant la Festa Major del Raval i degut al repunt de casos relacionats amb la COVID19 i per suggeriments del Districte de Ciutat Vella, es va decidir no organitzar cap
itinerari pel fet de generar un flux de gent en moviment pel barri. En relació a les visites
comentades als equipaments culturals i per tal d’oferir més possibilitats lúdiques als
veïns i veïnes del Raval, es va decidir dedicar aquestes visites als usuaris i usuàries
de les entitats socials del barri.
Activitats desenvolupades
•

En el marc de la programació de la Festa Major Es van organitzar 10
activitats als Equipaments Culturals:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Visites comentades al Palau Güell (3 visites)
Visita comentada a l'exposició de Félix González Torres del MACBA (3)
Visita comentada a l'exposició Col·lecció Tous del MACBA
Contaconte "Viatge al fons del mar en batiscaf" al Museu Marítim
Activitat al planetari del Museu: De la Terra a l’espai al Museu Marítim
Visita comentada a l’exposició Mestres d’aixa de butxaca
Visita a l'exposició "Agrilogística", de Gerard Ortín a La Capella
Activitat en família: ”Què s’amaga dins el nostre cos?” a La Capella
Filmoteca de Catalunya: passi gratuït
Visites al Gran Teatre del Liceu (3)

Durant el Festival de Cultura Raval(s), es van organitzar 8 activitats als
Equipaments Culturals:
Visita comentada a l'exposició “El desig és tan fluid com la mar”. Museu
Marítim de Barcelona.
o Visita comentada a l'exposició “Imatges trobades. La Barcelona
marítima de la postguerra”. Museu Marítim de Barcelona.
o Visita comentada a l'exposició “En tiempo real. La Colección Rafael
Tous de arte conceptual”. MACBA.
o Visita comentada a l'exposició “Apuntes para un incendio de los ojos”.
MACBA
o Visita comentada a l'exposició “Ciència fricció. Vida entre espècies
companyes”. CCCB
o Visita comentada a “Tabula rasa”. Santa Mònica
o Visita comentada als espais del Palau Güell.
o Visites al Gran Teatre del Liceu
o

Participants
Gran Teatre del Liceu, CCCB, MACBA, Museu Marítim de Barcelona, Palau Güell,
Filmoteca de Catalunya, La Capella, Arts Santa Mònica, conjuntament amb altres
entitats, col·lectius i institucions culturals del territori i Districte de Ciutat Vella.
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Resultats obtinguts
•

225 persones de les entitats del barri van participar a les visites a equipaments
durant la Festa Major del Raval.

•

91 persones de les entitats del barri van participar en 18 de les activitats
programades en el Festival de Cultura Raval(s).

ACTIVITATS DE CONEIXEMENT DEL BARRI

En relació a les activitats de coneixement del barri (itineraris, recorreguts, etc),
finalment es va decidir no realitzar-ne cap per a la Festa Major, com a mesura de
seguretat a causa de la COVID-19 i per la dificultat que significava organitzar activitats
itinerants amb un alt nombre de persones. Al Festival de Cultura Raval(s), en canvi, es
van organitzar dos itineraris marítims pel Port de Barcelona i un recorregut pels carrers
del barri.

Activitats desenvolupades
Durant el Festival de Cultura Raval(s), es van organitzar 2 activitats:
•

“Barcelona, un port sostenible!” Visita guiada pel port de Barcelona a
bord del Far de Formentera (2 sortides)
• “Aigua baixa al Raval de Barcelona: història clima i paisatge”.
Recorregut perceptiu pel barri en el marc del projecte Serps d’aigua.

Participants
Museu Marítim de Barcelona, Casal del barri del Raval i col·lectiu d’artistes Sitesize.

Resultats obtinguts
•

Es van realitzar 3 activitats itinerants, amb 36 participants.

SUPORT AL PROJECTE DE RESPONSABILITAT SOCIAL DEL MACBA

Durant gran part del 2021 vam donar suport i acompanyament al MACBA en relació al
seu projecte de Responsabilitat Social. Amb la intenció de contribuir a crear i reforçar
els canals de diàleg amb la comunitat del Raval, la Fundació Tot Raval va proposar
definir, dinamitzar i impulsar espais de conversa amb el barri i els/les seus/seves
principals actors. La intenció d'aquestes trobades va ser la d'identificar quines podien
ser les principals necessitats i expectatives de la comunitat més propera respecte al
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Museu. Així, es van organitzar un conjunt de trobades híbrides (presencials i
telemàtiques), en format conversa horitzontal, breu, per intentar conèixer algunes
qüestions importants: sentit de pertinença en relació amb el MACBA, com se'l veu des
del barri, què s'espera de la institució i altres apreciacions al voltant del museu
que permetessin promoure un diàleg directe amb el barri i que pogués ser beneficiós
també per a la xarxa d'entitats del territori.

Activitats desenvolupades
•
•
•

Reunions de coordinació amb personal del MACBA.
Trobades telemàtiques amb els i les participants i 2 presencials.
Organització de 2 visites adreçades a entitats socials per conèixer els
espais del MACBA.

Participants
Fundació SURT, Casal dels Infants, Ass. Carabutsí, Ass. Inter-acció, AEIRaval, Ass.
Intercultural Diàlegs de Dona, Periódico El Raval, Punt InfoJOVE Paral·lel, Centro
Boliviano Catalán, Servei de Dinamització Comunitària de CV, Servei de Mediació
Intercultural de CV, Equip Tècniques Tot Raval, Equip del MACBA.

Resultats obtinguts
•
•
•

6 reunions de coordinació amb personal del MACBA.
3 trobades telemàtiques amb els i les participants i 2 presencials.
24 representats de diversos col·lectius i entitats del barri implicats en tot
el procés.
• Implicació de 3 responsables del MACBA.
• Organització de 2 visites adreçades a entitats socials per conèixer els
espais del MACBA.

SUPORT AL PALAU GÜELL

Amb la intenció de fomentar la participació ciutadana i propiciar una millor relació amb
l’entorn més proper de la institució, es planteja la necessitat de treballar per apropar
el Palau al públic de proximitat, consolidant els vincles amb les entitats,
institucions culturals i iniciatives ciutadanes del Raval i del conjunt de la ciutat. En
aquest sentit, es va demanar a la Fundació Tot Raval l’elaboració un estudi que
permetés disposar d’un millor coneixement del context sociocultural del barri on es
troba ubicat el monument, que ajudés a prendre decisions sobre futures accions i
permetés fer una planificació d’accions a mig termini.

76

Activitats desenvolupades
•

Realització d’un informe per conceptualitzar la realitat del Raval que
inclou: dades demogràfiques i socioeconòmiques, informació sobre la
diversitat comunitària i principals recursos culturals del barri.
• Dinamització de dues reunions internes amb personal estratègic del
Palau per definir els seus principals interessos.
• Elaboració d’un Informe amb possibles línies d'acció a desenvolupar
des del Palau Güell per treballar els vincles amb el barri a mitjà termini.

Participants
Palau Güell i Fundació Tot Raval

Resultats obtinguts
•

Es va generar un espai de treball entre l’equip de direcció del Palau i
personal tècnic de la Fundació Tot Raval.
• Es va dissenyar una proposta d’actuació per de crear una relació més
estreta, significativa i amb un fort component per l’acció comunitària entre el
Palau Güell i l’entorn més immediat.

PROGRAMA DE SALUT COMUNITÀRIA

La finalitat de l’àmbit de Salut Comunitària és promoure els esforços de la comunitat
per tenir més control sobre els factors que afecten la seva salut, i en conseqüència,
per millorar-la, a través de la definició i implementació conjunta i participativa d’un pla
d’acció comunitària en salut des d’una mirada intercultural, de gènere i de cicle
vital. Alhora, vol fomentar la implicació, relació i participació dels tres protagonistes de
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l’acció comunitària en salut (administració, recursos tècnics i ciutadania), fent èmfasi
en la participació de la ciutadania, tenint en compte la seva diversitat en un sentit ampli
(cultural, de gènere, d’edat, funcional, etc.).
Aquest procés de salut comunitària, que compta amb més de 10 anys de recorregut,
està emmarcat actualment en el nou Pla de Barris del Raval 2021-2024 de Foment de
Ciutat Vella (Ajuntament de Barcelona).
Al llarg de 2021 s’ha dut a terme una actualització del Pla d’Acció Comunitària en Salut
mitjançant un procés participatiu que ha involucrat ciutadania diversa, recursos tècnics
i l’administració, després d’un procés d’avaluació del treball desenvolupat
anteriorment, i de l’actualització de les necessitats en salut, per tal de prioritzar les
necessitats i línies estratègiques a seguir en el futur.
Alhora, vol fomentar la implicació, relació i participació dels tres protagonistes de
l’acció comunitària en salut (administració, recursos tècnics i ciutadania), fent èmfasi
en la participació de la ciutadania, tenint en compte la seva diversitat en un sentit ampli
(cultural, de gènere, d’edat, funcional, etc.).
El Pla abarca quatre eixos de treball i dues línies transversals. Els eixos són: Xarxa i
comunitat; Estils de vida saludables; Benestar emocional i Accessibilitat als recursos,
mentre que les transversals treballen la Interseccionalitat de les diversitats i moments
vitals, i la Informació, difusió i comunicació comunitària.
En el marc d’aquests eixos es desenvolupen les següents activitats: Escola de Salut
de Gent Gran del Raval; Caminades “Movem el Raval”; “Mou-te!: 6 potes millor que
dues”; “Parlem de salut. Espai intercultural de diàleg”; Hort Comunitari;
Trobada intergeneracional; Sortides contra l’aïllament i “Referents comunitàries de
salut” (veure pàgina 22-23). Les activitats (totes grupals) es van anar adaptant segons
ho permetien les mesures per la COVID19.

Activitats desenvolupades
Foment de la participació
- Dinamització dels espais de relació i seguiment propis del projecte:
Espai de Relació Institucional: Dinamització del Grup de Seguiment Institucional de
Salut Comunitària.
- Espais Tècnics de Relació:
•

Dinamització del Grup de Seguiment de la Licitació

•

Dinamització del Nucli de Salut Comunitària

•

Dinamització de la Comissió de Salut Comunitària

•

Dinamització de Grups Motors:
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- Conformació de nous Grups Motors: Línia estratègica de Comunicació
- Escola de Salut de la Gent Gran del Raval
- Caminades “Movem el Raval” i Passejades “Mou-te, 6 potes millor que 2”
- “Parlem de Salut” Espai intercultural de diàleg
- Hort Comunitari
- Referents Comunitàries de Salut
•

Dinamització de grups específics i temporals per iniciatives concretes:
- Trobades intergeneracionals
- Sortides contra l’aïllament

•

Participació en altres espais del territori:
- Taula Raval Dona
- Taula Salut Mental Ciutat Vella
- Comissió de Joves i Salut Mental de la taula de Salut Mental CV.
- Casal Comunitari Districte de CV
-Grup per la millora de l’accessibilitat del carrer Sant
Abad (Pressupostos participatius de l’Ajuntament)
- Comissió de seguiment de drogues del Raval.
- Consell de Salut.
- Consell de Gent Gran.
- Consell de Dones.
- Comissió d’Avaluació del projecte “Cos i Dolor”.

Antoni

Implementació de les accions del Pla d’Acció Comunitària en Salut
- Línia estratègica transversal d’Informació, Difusió i Comunicació Comunitària:
Estratègia perquè la comunicació sigui eficaç i accessible als diferents col·lectius als
que es vol arribar, per motivar-los a participar en el procés i poder difondre les
informacions que en cada moment es considerin rellevants.
•
•

Constitució del Grup Motor de Comunicació.
Primera reunió de reflexió sobre necessitats, expectatives i motivacions dels
recursos interessats.

- Escola de Salut de la Gent Gran del Raval: Espai de relació, participació i promoció
de la salut per a persones majors de 60 anys en situació d’aïllament o que han perdut
les seves xarxes socials. L’escola facilita el desenvolupament de les capacitats de la
gent gran aïllada per a la promoció de la seva salut, autonomia i l’autocura.
•
•

•

Activació d’una xarxa telefònica de cura, per a fer seguiment de les persona
que participaven en l'Escola de Salut.
Per les mesures COVID, l'Escola de salut es va fer en 3 llocs diferents, en
grups de 5-6 persones, que es connectaven virtualment de forma simultània
per poder fer les sessions virtuals i tenir contacte entre ells (promoure l’activitat
física, hàbits saludables i l’intercanvi entre els i les participants).
Taller previ a l’Escola de Salut durant l’octubre i novembre (5 sessions) sobre
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•

activitat física, hàbits saludables i benestar emocional amb la participació de la
nova figura als CAPs de referents de benestar emocional, per pal·liar els
efectes de la pandèmia.
Definició de la programació, temàtiques i dinàmiques de la següent edició amb
el grup d’alumnes implicades.

- Caminades “Movem el Raval”: Realització de caminades dos dies per setmana
(dimarts i dijous) amb una hora i mitja de duració, amb l’objectiu de promoure l’activitat
física des d’un abordatge comunitari.
•

•
•

Fins a setembre, i degut a la situació de pandèmia, es van realitzar dos grups
de 5 participants per mesures COVID amb caminades de 45 minuts (el dijous), i
per primera vegada en la implementació dels 4 anys de les Caminades, es va
oferir l’activitat durant l’agost amb la participació de 10 persones.
Es va oferir la possibilitat d’oferir dos dies a la setmana per afavorir una major
pràctica d’activitat física. El segon dia de caminades comença al gener 2022.
Es van realitzar dues sessions d’alimentació saludable pels participants
organitzada pel CAP Raval Sud (Drassanes).

- “Mou-te!: 6 potes millor que dues”: Prova pilot de passejades setmanals de 90
minuts amb gossos de teràpia assistida destinat a persones en situació d’aïllament o
poca xarxa social amb o sense gos.
•
•
•

Prova pilot del 20 de Setembre al 20 de Desembre 2021.
Difusió entre entitats i serveis.
S’acorda donar continuïtat del febrer al novembre 2022.

- “Parlem de salut. Espai intercultural de diàleg”: Espai intercultural de diàleg i
coneixement mutu entre persones d'orígens culturalment diversos i
professionals sanitàries del territori per promoure la salut i les relacions de confiança
entre persones cultualment diverses i els professionals sanitaris i recursos del barri.
•

•
•
•

A partir de la situació de pandèmia, es va mantenir contacte amb les dones per
fer arribar informació de recursos que podrien ser del seu interès, traduïts en
diferents idiomes.
Es redefineix i es reactiva el Grup Motor.
Es reprèn el contacte via telefònica i amb entrevistes individualitzades amb les
dones de les anteriors edicions per tal de promoure la reactivació del projecte.
Es reprèn el contacte amb entitats col·laboradores: PIAD, Servei de
Rehabilitació del CAP Drassanes, PASSIR, Serveis Socials, entre d’altres.

- “Referents comunitàries de salut”: Projecte pilot iniciat el juliol de 2021 per
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promoure la salut al Raval i potenciar els vincles amb les diferents comunitats a partir
de l’establiment de relacions de confiança i el coneixement mutu, entre els serveis de
salut del barri i la ciutadania culturalment diversa. Les Referents Comunitàries de
Salut són persones voluntàries (inicialment a la prova pilot només dones), que fan de
pont entre les necessitats i/o oportunitats identificades en el seu entorn i els recursos
del barri, així com d’antenes de cara a les barreres d’accessibilitat que es pugin
identificar, per tal d’establir una comunicació bidireccional amb aquests recursos.
El model que proposa el projecte es basa en la idea que una de les maneres com les
comunitats d’origen cultural divers pal·lien les dificultats d’accés als recursos que
promouen la salut és proporcionant-se suport les unes a les altres; ajudant-se,
compartint recursos, consells i bones pràctiques. D’aquesta manera, hi ha persones
que, o bé perquè tenen més experiència, perquè parlen millor el català o el castellà, o
simplement perquè són més empàtiques i solidàries, acaben esdevenint referents per
a les seves comunitats.
El que es pretén és oferir a aquestes dones suport i acompanyament per a potenciar
l’impacte positiu que ja estan tenint en les seves comunitats. Un impacte que
generalment es genera a partir de dos tipus d’accions:
•
•
•
•

•

•
•

Accions individuals: acompanyament, traduccions, consells, contactes,
recomanacions, etc.
Accions grupals: trobades per parlar sobre temes de salut, accions
comunitàries per a la promoció de la salut, etc.
Difusió del projecte entre dones d’entitats i veïnat del barri.
Conformació del grup de Dones Referents Comunitàries del Raval: El grup de
dones referents el conformen 15 veïnes del Raval. El grup és divers en orígens
culturals, tenint representació les comunitats: marroquina, filipina, espanyola i
bengalí. El projecte s'adapta a la disponibilitat de cada dona flexibilitzant la
participació.
Planificació i posada en marxa de l’Espai de Coneixement intercanvi: Programa
de 15 sessions (a desenvolupar fins el juny de 2022) codissenyat amb les
referents, de les quals s'han realitzat 4 sessions a l’any 2021. Les sessions es
poden classificar en dues tipologies: coneixement de recursos i temàtiques de
salut i sessions de cures i treball del vincle. En aquestes sessions també
s'identifiquen barreres d'accés als recursos.
Accions de promoció de la salut: Es reforça l'impacte positiu que tenen les
dones referents mitjançant l'acompanyament i suport en la realització d'accions.
Foment de la implicació de les dones Referents Comunitàries en la realització
d’accions grupals amb temàtiques que s’identifiquen com a necessàries i
prioritàries dins de les seves comunitats.

La data de finalització de la prova pilot del projecte és el 30 de juny de 2022.
- Hort Comunitari: Iniciativa d’oci inclusiu que es duu a terme al Casal de Gent Gran
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Josep Trueta, amb l’objectiu de promoure la salut de persones funcionalment diverses
del barri del Raval, fomentant els hàbits i l’alimentació saludable, les relacions
intergeneracionals i interculturals, i l’enfortiment de les xarxes socials.
•
•
•

L’Hort va quedar aturat fins l’Octubre del 2021, pel tancament de l’equipament
de gent gran on està ubicat, a causa de la pandèmia.
Durant l’últim trimestre de l’any es va actualitzar el Grup Motor on ha canviat el
80% de les entitats que estaven implicades
Es va reactivar el projecte i es va redefinir l’activitat a partir de l’experiència
viscuda en l’anterior edició.

- Trobada intergeneracional: Espais de relació, intercanvi i coneixement mutu entre
joves de les escoles del barri i persones grans, per tal d’afavorir la convivència, enfortir
la xarxa comunitària i reduir prejudicis i estereotips d’alguns col·lectius.
•

•

A partir de l’activitat intergeneracional que es va fer al Nadal del 2020, durant el
temps de confinament, en la qual van participar 25 persones grans de l’Escola
de Salut i 25 alumnes de la Escola Labouré es va proposar donar continuïtat a
l’activitat al mes de maig. Amb els i les mateixes joves i persones grans que
van participar, es va acordar que poguessin conèixer-se presencialment. Per
aquest motiu, es va fer una trobada per continuar enfortint la relació establerta.
Realització d’un vídeo per compartir els resultats dels esforços per adequar i
tirar endavant l’Escola de Salut i la trobada intergeneracional, amb la implicació
de l’Escola Labouré, que es va projectar a l’Institut Collaso i Gil per a la cloenda
de l’Escola de Salut al juny del 2021.

- Sortides contra l’aïllament: Sortides grupals de persones aïllades o que han perdut
la seva xarxa social, a esdeveniments de barri, equipaments culturals o altres recursos
del barri que posen les seves instal·lacions a l’abast de la gent com hotels, etc. per tal
de promoure els actius de salut que té el barri, les relacions, la convivència i les xarxes
comunitàries.

Participants
Grup de Seguiment Institucional de Salut Comunitària al Raval: Districte de Ciutat
Vella, Direcció de Programes de Salut del Ajuntament de Barcelona, Consorci Sanitari
de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut Municipal de Serveis
Socials de Ciutat Vella, Pla de Barris Raval, Institut Català de la Salut i Departament
d’Acció Comunitària de l’Ajuntament.
Grup de Seguiment de la Licitació: Districte de Ciutat Vella, Agència de Salut
Pública de Barcelona, Pla de Barris Raval.
Nucli de Salut Comunitària: Districte de Ciutat Vella, Pla de Barris Raval, Agència de
Salut Pública de Barcelona, Centre de Serveis Socials de Raval Nord, Centre de
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Serveis Socials de Raval Sud, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé) i
Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes).
Comissió de Salut Comunitària al Raval: Agència de Salut Publica de Barcelona,
Associació Esportiva Ciutat Vella (AECV), Associació Retorna, Casal dels Infants,
Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Josep
Trueta, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció Primària
Raval Sud (Drassanes), Centre Esportiu Municipal Can Ricart, Centre de dia El
Mil·lenari, Centre de Salut Mental d’Adults de Ciutat Vella (CSMA), Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de
Serveis Socials Raval Sud, Colectic, Creació Positiva, Districte de Ciutat Vella, EAMIS,
El Lloc de la Dona, Fundació Àmbit Prevenció, Fundació Babel Punt de Trobada,
Fundació Escó, Fundació Tot Raval, Fundació Surt, Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat, Unitat Pediàtrica de Drassanes, Pla de Barris Raval, Oasis Urbà,
Parròquia del Carme, Periódico El Raval, Projecte d'Acompanyament i Prevenció de la
Solitud (PAPS), Programa de Foment de les relacions de proximitat i bon veïnatge
(mediadors interculturals) del Districte de CV, Programa de Noves Famílies:
Acompanyament al Reagrupament Familiar, Programa Atenció a la Salut Mental de les
persones Immigrades (SATMI), Servei de Rehabilitació Comunitària de Ciutat Vella,
Surt, Sida Studi, Taller Sant Jordi, Vincles, Xarxa Veïnal del Raval.
Grups Motors:
Línia estratègica de Comunicació: Agència de Salut Pública de Barcelona, Centre
d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre de Serveis Socials Raval Nord,
Centre de Serveis Socials Raval Sud, Districte Ciutat Vella, Periódico El Raval, Pla de
Barris Raval, Programa de Foment de les relacions de proximitat i bon veïnatge
(mediadors interculturals) del Districte de Ciutat Vella, Xarxa Veïnal del Raval.
Escola de Salut de la Gent Gran del Raval: Agència de Salut Pública de Barcelona
(ASPB), Casal Municipal del Gent Gran Tarradellas, Casal Municipal del Gent Gran
Josep Trueta, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció
Primària Raval Sud (Drassanes), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de
Serveis Socials Raval Sud, Centre de Dia El Mil·lenari, Districte Ciutat Vella, Projecte
d'Acompanyament i Prevenció de la Solitud (PAPS) , Pla de Barris Raval.
El grup motor inclou: Comissió d’alumnes de l’Escola de Salut
Col·laboradors: Escola Institut Elisabets, Casal del Raval, Escola Collaso i Gil, Hotel
España, Hotel Le Meridien, Museu Marítim, Palau Güell, Vincles.
Caminades “Movem el Raval” i Passejades “Mou-te, 6 potes millor que 2”
Implicats: Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Associació Esportiva Ciutat
Vella (AECV), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre d’Atenció
Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre Esportiu Municipal del Raval Can Ricart ,
CENIAC, Districte de Ciutat Vella, Pla de Barris Raval, Tallers Sant Jordi.
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Col·laboradors: Museu Marítim, Palau Güell, Servei de Rehabilitació Comunitària de
Ciutat Vella (CSMA), Programa de Foment de les relacions de proximitat i bon
veïnatge del Districte de CV (mediadors espai públic).
“Parlem de Salut” Espai intercultural de diàleg
Implicats: Associació Esportiva Ciutat Vella (AECV), Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Programa
Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades (SATMI), Unitat Pediàtrica de
Drassanes.
Col·laboradors: Casal del Raval, Casal dels Infants, Districte de Ciutat Vella (Referent
de Salut i Aula de Medi Ambient), Escola Cintra, Museu Marítim, Servei de
Rehabilitació del Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Coordinadora
PASSIR Litoral, Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).
Hort Comunitari
Implicats: Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Centre d’Atenció Primària
Raval Sud (Drassanes), Districte de Ciutat Vella, Serveis Socials Raval Nord, Serveis
Socials Raval Sud, Unitat Pediàtrica de Drassanes
Col·laboradors: Casal del Raval, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis
Sayé), Casal dels Infants.
Referents Comunitàries de Salut
Implicats: Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Centre d’Atenció Primària
Raval Sud (Drassanes), Programa Atenció a la Salut Mental de les persones
Immigrades (SATMI), Serveis Socials Raval Nord, Serveis Socials Raval Sud, Unitat
Pediàtrica de Drassanes.
Col·laboradors: Associació Diàlegs de Dona, Ateneu del Raval, Centre Cívic
Drassanes, Coordinadora PASSIR Litoral, Districte de Ciutat Vella: Referents de Salut
i Programa de Foment de les relacions de proximitat i bon veïnatge (mediadors
interculturals), Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).
Altres participacions en el Procés de Salut Comunitària: Assoc. Intercultural
Diàlegs de Dona, Associació Xamfrà, Casal de Barri Folch i Torres,
Centre Cívic Drassanes, Centre d’Estudis Africans Internacional (CEAI), Equip
d'Atenció i Mediació Intercultural Sociosanitaris – EAMISS, Escola Cintra, Collectic,
Escola Collaso i Gil, Fundació Servei Solidari, Gimnàs Sant Pau, Institut Escola
Elisabets, Metzineres, Museu Marítim, Palau Güell, Projecte de Veïnatge –
Dinamitzadors de l’Espai Públic.

Resultats obtinguts
•

El 2021 s’ha actualitzat el Pla d’Acció Comunitària en Salut, fruit d’un procés
participatiu de més de 30 recursos i 119 veïns/es.
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•

25 joves de l’Escola Labouré i 25 persones grans de l’Escola de Salut
participen en 3 accions intergeneracionals

•

18 persones participen en l’activitat ‘Mou-te!: 6 potes millor que dues’

•

Es reprenen les caminades ‘Movem el Raval’ amb 2 grups de 5 persones i,
posteriorment, amb un grup de 10-15 persones

•

18 persones grans participen en el taller d’hàbits saludables, activitat física i
benestar emocional

•

12 dones participen en el projecte “Referents Comunitàries de Salut al Raval”

•

Les dones referents han realitzat 32 accions individuals (acompanyaments,
traduccions, contactes, etc.) adreçades a altres persones de les seves
comunitats

HAN COL·LABORAT AMB NOSALTRES:
Principals finançadors

Altres finançadors
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Altres col·laboracions

Periódico El Raval, Granini, Pastas Gallo, Emili Álvarez, Enric Pantaleoni, Jaume
Badia

86

