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QUÈ ÉS TOT RAVAL?
Missió
Som una plataforma d’entitats socials, centres educatius, institucions culturals, associacions
comercials i persones vinculades al Raval que, des de l’any 2002, treballem en xarxa per
millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida de la població d’un dels barris
més densament poblats i més divers de Barcelona. Les nostres línies d’actuació abracen la
cultura, la convivència intercultural, l’educació, la salut comunitària o el foment
d’oportunitats laborals, unint sensibilitats per un objectiu comú.

Visió
Volem que el Raval esdevingui un territori amb identitat pròpia, amb benestar social i una
dinàmica econòmica i cultural de referència; un barri que potenciï la igualtat d’oportunitats i la
qualitat de vida de veïns i veïnes, mitjançant la participació transversal de tots els agents
presents en el territori; un territori socialment responsable construït conjuntament a través
d’un model innovador de desenvolupament comunitari.

Com treballem?
Des de Tot Raval es coordinen i es creen sinergies entre diversos agents presents al barri del
Raval (veïns/es, entitats, empresariat, institucions i administració) a través de diferents espais
de treball i participació (Patronat, Grups de Treball per projectes, Jornades, etc.) per tal
d’analitzar conjuntament la realitat del barri i poder oferir solucions de forma consensuada,
compartint i optimitzant els recursos existents.
Els òrgans de govern i espais de participació són:
Patronat
Format pels 53 membres de Tot Raval, es reuneix dos cops l’any. Al 2014 es va reunir
en 2 ocasions de forma ordinària (13 de febrer de 2014 i 17 de juny de 2014) per
aprovar el Pla d’Activitats i el Pressupost de 2014, i la memòria i balanç econòmic del
2013, respectivament.
Amics i Protectors
Actualment 83 entitats, institucions, empreses o persones participen activament en
els projectes comunitaris del barri o hi donen suport.
Junta
La Junta, que es reuneix de forma mensual, està formada per 14 persones dels àmbits
social, cultural, econòmic i comercial, en representació dels membres del Patronat.
S’ha reunit en 10 ocasions al llarg del 2014. La Junta actual va ser renovada en el
Patronat de juny de 2014 i està formada per:
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Presidència:
Museu Marítim de Barcelona - Representant: Roger Marcet
Vicepresidència de l’àmbit cultural:
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - Representant: Joan Abellà
Vicepresidència de l’àmbit social:
Impulsem SCCL - Representant: Fina Garcia
Vicepresidència de l’àmbit econòmic:
Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval, Eix Comercial del Raval
- Representant: Josep Maria Nebot
VOCALS
A. Amics de la Rambla – Representant: Xavier Masip
A. Casal dels Infants Enric Canet – Representant: Enric Canet
A. Comerciants del Mercat de la Boqueria – Representant: Eduard Soley
AEIRaval – Representant a la Junta: Ignasi Sagalés
Consell Islàmic de Catalunya – Representant: Mohamed Halhoul
Escola Massana – Representant: Gemma Amat
L’Escola de Músics i JPC – Representant a la Junta: Jordi Farrés
Foment de Ciutat Vella – Representant a la Junta: Anna Terra
Fundació Gran Teatre del Liceu – Representant: Rosa Bassedas
Fundació Escó – Representant: Beatriz Fernández
Altres assistents:
Elisenda Poch (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB) i Paz
Molinas, Secretària.
Per tal de fer un seguiment més permanent de l’elaboració del Pla de
viabilitat i la implementació de certes transformacions a la Fundació Tot
Raval es va crear la Comissió Permanent de Junta, que es reuneix més
regularment, i que està formada per les vicepresidències més un altre
representant de cadascun dels àmbits (Casal dels Infants, Amics de la
Rambla i CCCB).
Comissions i Grups de treball
El 2014 s’han dinamitzat 11 grups de treball estables i els seus subgrups:
Itaka al Raval
Grup de treball de la Xarxa de Lectura
Xarxa Laboral del Raval
Grup motor del “Territori Socialment Responsable”
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Grup de Treball “Apadrina el teu equipament”
Grup de Raval(s)
Grup de treball de Sant Jordi al Raval
Grup Interreligiós del Raval
Grup de seguiment de salut comunitària
Comissió de Salut Comunitària
Equip comunitari del Projecte ICI

L’equip tècnic de la Fundació dinamitza els espais de treball, formats pels membres de Tot
Raval i altres entitats del barri. En aquests espais s’analitza conjuntament la situació d’un
àmbit/projecte determinat, es defineixen les prioritats i línies estratègiques de l’actuació,
s’executen conjuntament i es fa un seguiment i valoració de les accions.
Equip tècnic de la Fundació Tot Raval 2014:
Directora: Núria Paricio (fins el mes de juny)/ Iolanda Fresnillo
Coordinadora: Marina Rius
Administrativa: Malú Sánchez
Tècnica de l’Àmbit de Relacions Ciutadanes: Tatiana Bonastre (fins el mes de març)
Tècnica de l’Àmbit Social: Anna Rami (fins el mes de febrer)
Tècnica de l’Àmbit d’Ocupació: Noemí Magre
Tècnica de l’Àmbit Cultural: Elisa Covelo (fins el mes de novembre)/ Juan Pedro Diotaiuti
Tècnica de l’Àmbit de Mediació Intercultural: Carolina Rodríguez (des del mes de maig)
Tècnica de l’Àmbit Socioeducatiu del Projecte ICI: Montse Redón (fins el mes de febrer)/ Anna
Rami
Tècnica de l’Àmbit de Salut Comunitària del Projecte ICI: Carmen Fuertes
Tècnica de Comunicació: Mireia Aranda

MEMBRES DEL PATRONAT DE TOT RAVAL
A. Casal dels Infants per a l’acció social als
barris
A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya
A. Cultural, Educativa i Social de Dones
Pakistaneses - ACESOP
A. d’Amics de la Rambla
A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria
A. de Mestres Rosa Sensat
A. de Treballadors Pakistanesos
A. Estel Tàpia
A. Diàlegs de Dona

A. per a Joves TEB
A. Ravalnet – Xarxa Ciutadana del Raval
A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB
AEIRaval– A. Educativa Integral del Raval
Bagués Masriera S.A. (Joieria Bagués)
Biblioteca de Catalunya
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
– CCCB
Col·legi de Notaris de Catalunya
Conservatori del Liceu
El Lloc de la Dona - Germanes Oblates
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Escola Massana
Federació d’Associacions de Comerç i Entitats
del Raval “Eix Comercial del Raval”
Fundació APIP-ACAM
Foment de Ciutat Vella S.A.
Fundació Han Nefkens
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
Fundació CIDOB – Centre d’Investigació de
Relacions Internacionals i Desenvolupament
Fundació Escó
Fundació Gran Teatre del Liceu
Fundació per a Dones SURT
Fundació Raval Solidari
Fundació Romea per a les Arts Escèniques
Fundació Taller de Músics

Impulsem SCCL
Institut d’Estudis Catalans
L’Escola de Músics i JPC
Museu d’Art Contemporani de Barcelona –
MACBA
Museu Marítim de Barcelona
Unió General de Treballadors - UGT
Unió Sindical Obrera de Catalunya – USOC
Universitat de Barcelona
Xamfrà – Centre de Música i Escena
Sr. Emili Álvarez Costa
Sr. Jaume Badia i Pujol
Sra. Katy Carreras-Moysi Carles-Tolrà
Sra. Rosa Gil Garcia
Sr. Jordi Labanda Blanco
Sra. Paz Molinas Sans
Sr. Enric Pantaleoni Andreu
Sra. Nuria Paricio Paricio
Sr. Joan Subirats Humet
Sr. Rafael Vilasanjuan Sanpere

AMICS I PROTECTORS
A. Acció Social Montalegre
A. Benestar i Desenvolupament (ABD)
A. Catalana d'Art Prehistòric
A. de Comerciants C/Unió i Marquès de Barberà
A. de Comerciants Carme Comerç
A. de Comerciants de la Rambla Raval
A. de Comerciants de Riera Alta
A. de Comerciants del C/ St. Pau i Adjacents
A. de Comerciants i Amics/gues Raval7
A. de Comerciants i Amics/gues Ravalverd
A. de Comerciants i Veïns Carrer de la Cera
A. Filipina Kalipi/A. Filipino Catalana
A. Punt d'Intercanvi
A. Sirio- Catalana per la Llibertat i la
Democràcia
ACUMA
AIPCC
AMICAL
AMPA Collaso i Gil
Andante Hotel
Arts Sta. Mònica
Aula Barcelona
Be Hostels
Bicicleta Club de Catalunya – BACC
Can Brasil

Capoeira Canigó
Càritas Diocesana
Casa Eslava
Casa Leopoldo
CEIP Collaso i Gil
Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau
Centro Boliviano Catalán
Centro Filipino Tuluyán - San Benito
Centro Riojano
Cercle del Liceu
Club Gimnàstic el Raval Barcelonès
Comunitat Teresiana
Concept Agency
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Superior d'Investigacions Científiques CSIC
Creant
El Mirador de l'Immigrant/ A. Cultural Punt
Comú
El Periódico
Enfasystem
Escola Labouré
Espai Mallorca
ETIS – Equip de Treball sobre Immigració i Salut
Fedelatina

6

Filmoteca de Catalunya
Forn de teatre Pa'Tothom
Fundació Arrels
Fundació Barcelona Comerç
Fundació Bertlesmann
Fundació Blanquerna
Fundació Èxit
Fundació Quatre Vents
Fundació Servei Solidari
Fundació Social del Raval
Grup Focus
Hotel Barceló
Hotel España Ramblas
IES Miquel Tarradell

Institut Superior d’Estudis Musicals- Taller de
Musics (ISEM-TM)
La Casa del Libro Árabe
La Taula del Raval
Mercat Obert del Raval
Open Society Iniciative for Europe - OSIFE
Penya Blaugrana Sant Pau-Raval
Periódico El Raval
Proveeduría Cultural El Colmado
Regesa
Sida Studi
Sos Racisme
Sukhmani Indian Association
Sr. Cesar Muñoz
Sr. Edu García
Sra. Macarena G. De la Vega
Sr. Lluis Cabrera
Sr. Josep Lamiel
Sr. Miquel Terrasa
Sr. Pere Pina
Sra. Yolanda Artero (Bugaderia Yolanda)
Voluntaris 2000
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PROGRAMA COMUNITARI I DE TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE

PROMOVEM LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Donem suport a projectes de barri, dinamitzem el treball en xarxa i col·laborem amb
més de 300 organitzacions

De què tracta?
Realitzem accions dirigides a fomentar el treball en xarxa, la coordinació i la comunicació
entre el diferents agents que actuen al territori en els àmbits social, cultural, econòmic i
comercial. L’objectiu és assolir els reptes de convivència, educació, inserció, millora de la
imatge del barri i dinamització econòmica a través de la cultura i l’enfortiment del teixit
associatiu al Raval.
Aquesta tasca s’ha dut a terme donant suport a les associacions, les activitats i els projectes
comunitaris del barri, dinamitzant diferents grups i espais de treball per definir, concretar i
executar accions comunitàries.
També s’ha donat suport a entitats del Raval que desenvolupen projectes per a la comunitat,
en aspectes com la logística, la difusió i comunicació, la facilitació de contactes, la derivació
d’estudiants en pràctiques i voluntaris, la signatura de convenis per oferir-los serveis, la
canalització de donacions i col·laboracions, etc.

Què hem fet el 2014?

1. Sensibilització i promoció del
“Raval, Territori Socialment Responsable” (TSR)
Identifiquem i promovem accions de Responsabilitat Social al barri mitjançant la implicació
dels agents socials, econòmics i culturals, mostrant el que ja s'està realitzant en aquesta
matèria i motivant a que altres agents difonguin, repliquin o emprenguin accions que permetin
generar un major benestar en la comunitat del Raval.
Un grup motor format per representants d'institucions culturals, empreses i entitats socials
defineix les línies estratègiques a seguir per crear aquesta “marca” de Responsabilitat Social
del barri, des d'un criteri de territorialitat i des d'una visió integral comunitària. Aquest grup té
la funció d'impulsar, acompanyar, assessorar i validar les propostes sorgides durant el procés i
promoure la iniciativa entre les entitats, organitzacions i empreses afins.
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Grup Motor: Museu Marítim, Fundació Gran Teatre del Liceu, Amics de la Rambla, Hotel
Barceló Raval, Impulsem SCCL, A. de veïns carrer de la Cera, Servei Solidari, Casal dels Infants
per a l'acció social als barris, Eix Comercial del Raval, Diputació de Barcelona i Fundació Tot
Raval.
Activitats realitzades:
-

Accions d'atenció a la gent gran vulnerable que s'han dut a terme conjuntament amb la
Subcomissió de Gent Gran del projecte de Salut Comunitària, amb l'objectiu d'enfortir els
vincles i el coneixement mutu entre veïns i veïnes del barri:
o Activitat intergeneracional per Sant Jordi (23 abril): 32 nois/es de l’Escola
Drassanes i sortida grupal de gent gran: 41 persones.
o Cafè-tertúlia - Sortida gent gran: 9 persones (11 de juliol). Acollida i esmorzar al
l'Hotel Andante.
o Sortida a la Fira de Santa Llúcia i esmorzar a l’Hotel España (19 persones grans)

-

Presentació del TSR a diferents espais d’àmbit internacional: congrés "Reinventing
Europe through local initiative", en el marc del 25è aniversari de l’European Association for
Information on Local Development (AEIDL) (19 i 20 de febrer) al Parlament Europeu
(Brussel·les) i al congrés Internacional de Ciutats Educadores d’Eurocities (14 de
novembre), entre d’altres.

-

Realització d’un informe sobre la possible aplicació del model de Territori Socialment
Responsable a la zona Nord de Nou Barris per encàrrec de l’Àrea de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona (lliurat el juliol de 2104).

-

Coordinació i dinamització del grup motor del projecte i coordinació amb comerciants,
empresaris, veïnat i altres recursos del territori.

2. Suport al teixit associatiu del barri i foment de la implicació de la ciutadania
Dinamització del Grup Interreligiós del Raval (GIR)
Amb l’objectiu de promoure el coneixement intercultural i interreligiós i fomentar la
cohesió social al Raval, des d’aquest grup es treballa per la implicació de la ciutadania en
la tasca d’aconseguir una convivència oberta, diversa i enriquidora al barri a través de la
interacció i treball conjunt de les diferents comunitats culturals i religioses que viuen al
territori.
Membres: Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic "Camí de la Pau", Comunitat
Parroquial del Carme, Centro Filipino-Tuluyán-San Benito, Comunitat Teresiana, Església
Evangèlica de la Cera, Associació Interculturalitat i Convivència, Fundació Benallar,
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Església Protestant Barcelona Centre, Associació AMICAL dels Immigrants marroquins a
Catalunya, Associació cultural, educativa, social operativa de dones pakistaneses
(ACESOP), Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan
Sahib, Comunitat Jueva, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, Oficina d'Afers
Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella i Fundació Tot Raval.
Activitats realitzades:
-

Elaboració i difusió del Calendari de Celebracions del Raval 2014. Elaborat per
entitats socials i religioses del barri amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu, fer
una tasca de sensibilització i promoure la llibertat d’expressió religiosa mitjançant les
celebracions. S’ha realitzat una important tasca de difusió i dinamització d’aquesta
eina entre la població del territori, amb la distribució de 1.000 exemplars impresos a
entitats, institucions i centres educatius del Raval, l’enviament en format digital (pdf) a
més de 1.500 persones i la difusió d’una versió per a Google Calendar
(https://goo.gl/fNny4J).

-

Celebració Interreligiosa de la Pasqua al Raval. El 4 de juny es va realitzar per segona
vegada a la Rambla del Raval aquest acte interreligiós per celebrar la Pasqua Cristiana,
amb l’objectiu de compartir amb les diferents comunitats religioses i socials aquesta
celebració, explicant els seus costums i significat. Van assistir-hi unes 420 persones.
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-

Iftar Popular del Raval. Emmarcat en la celebració del mes de Ramadà, l’objectiu
d’aquesta activitat és explicar el seu significat per als musulmans i compartir un menjar
típic d’aquesta celebració en un moment festiu. Es va realitzar a la Rambla del Raval el
22 de juliol amb l’assistència d’unes 450 persones.

-

Itinerari pels centres de Culte del Raval (en el marc del Festival de Cultura de Raval(s),
veure pàg. 21). El 15 de novembre es va realitzar un passeig comentat per diferents
oratoris del barri, per sensibilitzar i donar a conèixer a la ciutadania la diversitat
religiosa del Raval. Es van visitar la Mesquita Tarek Ibn Ziad, el Temple Gurdwara Guru
Darshan Sahib, l’Església Evangèlica de la Cera i la Capella de Sant Llàtzer. La comunitat
jueva, malgrat que no té cap centre de culte al Raval, també hi va participar amb una
explicació de la seva religió i els seus costums a la plaça Caramelles com a inici de
l’itinerari. A aquesta activitat hi van participar 23 persones.

-

Celebració Interreligiosa del Nadal. El dia 17 de desembre va tenir lloc a la Parròquia
del Carme aquesta celebració, que va comptar amb la participació de 62 persones. Els
assistents van poder escoltar lectures de diferents llibres sagrats relacionades amb la
llum i la pau i participar en la construcció d’un mural que contenia els diferents
desitjos, sentiments, reflexions i opinions al voltant del concepte de Pau.

Celebració interreligiosa del Nadal
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Suport a d’altres projectes i entitats
Donem suport a altres projectes i a les entitats del barri, siguin o no membres de la
Fundació, oferint des de l’ajut puntual fins a la participació activa en la definició de
projectes i 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.
Hem donat suport logístic a 48 entitats del barri, entre els que es troben: concurs de
truites (Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana), Orquestra Simfònica del
Vallès (projecte en el marc de Raval Cultural), Diada de St. Jordi (Plataforma per la
Llengua), recerca de tècnic dinamitzador (A. De comerciants del carrer Pelai), , Mercat
social de Hoss Intropia (Impulsem), Xarxa Laboral del Gòtic (en procés de formació),
Projecte Actors of Urban Change (Fundació Robert Bosch de Berlin), Arquitectes de
capçalera (CCCB, Districte i Col·legi d'Arquitectes), Raval Project - Giving voice to those
who could not vote (CIDOB), Vedella Solidària (Gremi de Carnissers), Propers (Salut i
Família), Festa a la Gent més Gran (Casal de Gent Gran J. Trueta), Dia Internacional dels
Drets Humans (LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Social), Enquesta Panoràmic
(Consell d’Associacions de Barcelona), participació en Grup d'Acció Comunitària
(Ajuntament de Barcelona), col·laboració en el projecte Vincles (Ajuntament de
Barcelona).

Altres activitats de suport
• Assessorament a l’Escola Tàndem (Escola de Músics i JPC, i Escola Labouré).
Entre les activitats conjuntes, destaca la participació de la Coral de l’Escola
Tàndem a la Biblioteca de Catalunya (40 nens/es), l’actuació de dos grups de
batucada i bastoners el dia de St. Jordi (45 nens/es), la facilitació de l’organització
del concert de Nadal al hall del CCCB, entre d’altres. Es participa mensualment a
les reunions de coordinació del projecte Tàndem a l’Escola Labouré.
• Canalització de donacions de material i serveis (llibres, ordinadors, joguines,
edredons, mobiliari, ulleres, roba, etc.) cap a entitats del Raval.
• Assistència a diferents accions de les entitats Membres i Amigues: 25è
aniversari de SOS Racisme, 20è Aniversari Periódico El Raval, 30è Aniversari
Fundació Escó, Final de curs de Xamfrà, Festa Filipina, entrega Medalla d'Honor de
l'Ajuntament de Barcelona a la Núria Paricio, signatura del Conveni Consorci de
Normalització Lingüística, Lliurament dels premis a Ramblista d’Honor, Trobada
Europea dels projectes INCA, Presentació del Premi Joaquim Jordà d’Investigació
Social del Raval, Inauguració exposició Perfect Lovers d’Art Aids, Inauguració
exposició Fotogràfica Història del Raval AIPPC, MonRaval i EixComercial, Sopar de
Nadal de l’Eix Comercial, Celebració del dia de la Independència del Marroc amb
AMICAL, Bateig i inauguració de la nova seu de l'entitat AIERaval, Lliurament de
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• premi Radio Nikosia VII Premis Solidaris de l'ONCE, Presentació del Mural Keith
Haring, Inaguració EIPI.

Participació a grups consultius, espais de debat i altres xarxes:
Tot Raval assisteix a un 27 espais de participació impulsats per les administracions i
entitats socials, per tal de canalitzar els interessos i propostes de les entitats del Raval i
facilitar el traspàs d’informació:
Xarxes de l’Acord per a una Barcelona Inclusiva
Consell Municipal d'Associacions (CMAB)
Xarxa antirumors
Pla Educatiu de Ciutat
Nou Pacte del Temps
Comissió de seguiment de FEM Paral·lel
Xarxa d’Economia Solidària de Barcelona
Audiència pública del Districte
Plenari del Districte
Comissions Consultives del Districte (Benestar, Acció Social i Ciutadania; Medi
Ambient, Habitatge i Urbanisme CC Via Pública, seguretat; Ocupació i Promoció
Econòmica)
Consells de Districte (Salut; Dona; Gent Gran; Escolar)
Consell de Barri i Comissió de seguiment
Comissió de seguiment Pla de Barris Raval Sud
Comissió de seguiment de Raval Cultural
Taula de Seguretat
Coordinadora Festa Major
Red Iberoamericana de Fundaciones Comunitarias

Principals resultats obtinguts:
−

Treball amb 302 organitzacions, institucions, empreses
Dinamització d'11 grups de treball principals i dels seus subgrups
1.700 persones implicades directament en els projectes comunitaris
Suport logístic a 48 projectes del barri
Del Grup Interreligiós:
•
•

Celebració de 9 reunions del Grup Interreligiós per a l’organització i valoració
de les activitats interreligioses i culturals del Pla de treball.
18 entitats participants al grup de treball.
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•
•
•
•
•
•

•

Incorporació de l’Església Evangèlica de la Cera i membres de la comunitat
Jueva al Grup Interreligiós.
2ª Celebració Interreligiosa de la Pasqua al Raval (4 de juny a la Rambla del
Raval). 420 assistents.
Celebració de l’Iftar Popular al Raval (22 de juliol a la Rambla del Raval).
Assistència de 450 persones.
Celebració del Nadal intercultural (17 de desembre de 2014). 62 assistents.
Difusió del calendari de celebracions 2014 en format digital (1.500
destinataris).
Elaboració i impressió del calendari de celebracions 2015. S'han inclòs 81
celebracions entre culturals, comunitàries, sociopolítiques i les festes més
Importants de 7 comunitats diferents. S'està preparant l’estratègia de
distribució i dinamització d'aquesta eina.
Realització de l'itinerari pels centres de culte amb un grup de 23 persones. Es
va visitar: Mesquita Tarek Ibn Ziad, Gurdwara Guru Darshan Sahib (Sikh),
Església Evangèlica de la Cera, Capella de Sant Llàtzer i es va fer una
presentació de la Comunitat Jueva.

Beneficiaris directes:
Les entitats culturals i religioses que són part del Grup Interreligiós del Raval, així com els seus
usuaris i les persones que hi estan associades i que participen en les activitats organitzades pel
GIR.
Al 2014 el GIR va estar conformat per 18 entitats i a les seves activitats organitzades de forma
comunitària van assistir 955 persones.
Beneficiaris indirectes:
La distribució del calendari de celebracions ha arribat a 2.500 persones, en format imprès i
digital.
Les accions del projecte s’han adreçat a tots el veïns i veïnes del barri del Raval, però les seves
actuacions i activitats han tingut impacte en les comunitats immigrades del barri, com la
pakistanesa, marroquí, hindú i filipina, que representen unes 12.900 persones.
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PROGRAMA CULTURAL

DINAMITZEM LA CULTURA
Fomentem el treball transversal entre els grans equipaments culturals, les entitats i la
població del barri

De què tracta?
Treballem per enfortir i projectar el Raval com a barri cultural i creatiu, donar visibilitat i
potenciar els agents culturals, artístics i creatius que han triat el Raval per ser un barri obert i
cosmopolita, remarcant el seu valor i creant les condicions necessàries per atraure nous agents
i garantir la seva continuïtat.
El projecte es basa en el foment del treball transversal entre els grans equipaments culturals,
les entitats i la població del barri, mitjançant la seva participació en projectes definits i
executats per la pròpia comunitat i basats en un concepte de la cultura com a eina de
transformació social.
Aquesta línia de treball s’ha desenvolupat dins del marc de Raval Cultural, un programa més
ampli liderat pel Districte de Ciutat Vella.

Qui hi participa?
Cessió d’entrades i visites gratuïtes: Biblioteca de Catalunya, Biblioteca St. Pau-Sta. Creu,
Conservatori del Liceu, Escola Massana, Gran Teatre del Liceu, CCCB, MACBA, Museu Marítim,
Palau Güell, Monestir de Sant Pau del Camp, Filmoteca de Catalunya, Arts Santa Mònica,
Fundació Romea per a les Arts Escèniques, Real Acadèmia de Farmàcia, Real Acadèmia de
Medicina, Teatre del Raval, Teatre Tantarantana, Llantiol Cafè - Teatre, Teatre Comtal, Teatre
Villarroel, Teatre Goya, juntament amb altres entitats, col·lectius i institucions culturals del
territori i Districte de Ciutat Vella.
Apadrina el teu equipament:
Administració: Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat, Consorci
d’Educació de Barcelona.
Grans equipaments culturals (GEC): CSIC, MACBA, CCCB, Museu Marítim de Barcelona,
Filmoteca de Catalunya, Gran Teatre del Liceu i el Palau Güell.
Centres educatius: INS Miquel Tarradell, INS Milà i Fontanals, Escola Vedruna-Àngels, Escola
Bressol Canigó, Escola Drassanes, Escola Collaso i Gil, Escola Milà i Fontanals, Escola Labouré.
Raval(s): A.V. La Taula del Raval, A.V.C. Carrer Cera, ACESOP, Arkham Comics, Ass. Cultural "El
arco de la Virgen",Ass. Cultural La Poderosa, Ass. Cultural Storyville, Ass. d'amics dels gegants
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Ramon i Lola, Ass. Institut de Promoció de la Cultura Catalana, Ass. Joves TEB, Ass. per l'Estudi
de la Cultura Càtara, Ass. Punt d'Intercanvi, Ass. Salut i Família, Aula d'Extensió Universitària
Ciutat Vella per a la Gent Gran, Ballet Tinkuna, Banc del Temps del Raval, Bastoners del Raval,
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Biciclot SCCL, Bouesia, festival d'acció poètica, Bouets i la
Vaqueta del Raval, Caps Grossos del Raval, Casa de la Solidaritat, Casa Eslava, Casal de Barri
Folch i Torres, Casal dels Infants per l'acció social als barris, Casal Municipal de Gent Gran
Josep Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta, CCCB, Centre Cívic Drassanes,
Centre de dia El Mil·lenari, Centro Boliviano Catalán, Centro Filipino Tuluyan-San Benito,
Centre d'Informació i Assessorament per a Joves- CIAJ, CNL de Barcelona Delegació de Ciutat
Vella, Colectivo La Llama, Colectivo Cautivo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Conservatori del Liceu, Cor Raval Evolution, Coral de mestres de l’escola Labouré, Coral
del Centre de Normalització Lingüística, Coral Colònies Jordi Turull, Coral Les Flors de Maig,
Coral Mon Raval, desaCORd, Eix Comercial del Raval, EL 2 NEGRO, El Periódico, Els centres
d’ensenyament del Raval, ESA - Educativa Social i Ajuda a Dones, Escola Spank the Baby, Escola
Castella, Escola Drassanes, Escola Labouré, Escola Rubén Darío, Escola Vedruna, FAD,
Filmoteca de Catalunya, Foment de Ciutat Vella, Forn de teatre Pa'tothom, Freedonia,
Fundació Àmbit Prevenció, Fundació C.O. Joan Salvador Gavina, Fundació Servei Solidari,
Fundació Taller de Músics, Galeria d'art Moraima, Gran Teatre del Liceu, Grup Interreligiós del
Raval (GIR) (Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic "Camí de la Pau", Comunitat
Parroquial del Carme, Centro Filipino-Tuluyán-San Benito, Comunitat Teresiana, Associació
Interculturalitat i Convivència, Fundació Benallar, Església Protestant Barcelona Centre,
Església Evangèlica de la Cera, Ass. AMICAL dels Immigrants marroquins a Catalunya, Ass.
cultural, educativa, social operativa de dones pakistaneses (ACESOP), Ass. Intercultural Dialegs
de dones. Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib, Comunitat Jueva, Ass. UNESCO per al
Diàleg Interreligiós, Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat
Vella i Fundació Tot Raval), Grup del Taller d’arts escèniques del CMGG Josep Trueta,
Impulsem SCCL, INS Milà i Fontanals, INS Miquel Tarradell, Institució Milà i Fontanals (IMFCSIC), Konnekta't Espai, L'Escola de Músics i JPC, La Ciutat Invisible SCCL, La Fábrica del Sol,
MACBA, Malasaña, Miscelanea, Mon Raval – Llar de l’Avi, Museu Marítim de Barcelona, P11
Cultura en Acció, Palau Güell, Parròquia Sant Pau del Camp, Patty Ladeiro, Periódico el Raval,
PIAD Ciutat Vella, Pla BCN Interculturalitat, Plataforma“Salvem el Teatre Arnau”, Plataforma
Unitària contra les violències de gènere, Projecte Famílies del Casal dels Infants ASB, Projecte
Infància del Raval (AEIRaval, Fundació social del Raval, Centre Cívic Drassanes, Casal dels
infants del Raval, Centre Obert Joan Salvador Gavina), Raval Cultural, Ravalnet, Servei Civil
Internacional de Catalunya, Sida Studi, Sons de veu, SOS Racisme, SOS3 Ass. per al
Desenvolupament, Stray Bullet, Sukhmani Indian Association, Taller de Música, cos i ment,
Teatre del Raval, Teatre Tantarantana, Victor Salvatti, Voluntaris 2000, Xamfrà, Centre de
Música i escena, Xarxa BCN Antirumors, Fundació Tot Raval, Comerciants, centres
d'ensenyament, artistes, veïns i veïnes del barri.
Sant Jordi: ACESOP, AEIRaval, ABD - Ass. Benestar i Desenvolupament, ACASC - Ass. Ciutadana
Antisida de Catalunya, Àmbit Prevenció, Amical, Amigos del Quijote, AMPA EBM Cadí, AMPA
INS Milà i Fontanals, Arrels Fundació, Ass. Alumnes Taller de Músics, Ass. Capoeira Canigó, Ass.
Comerciants i Veïns Carrer Cera, Ass. Intercultural Diàlegs de Dona, Ass. Salut i Família, Ass.
Institut de Promoció de la Cultura Catalana, Ass. Joves TEB i Ravalnet, Ass. Sirio Catalana per a
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la Llibertat i la Democràcia, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu,
Capgrossos i titelles del Raval, CAS Baluard, Casal de Barri Folch i Torres, Casal dels Infants per
a l'Acció Social als Barris,Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas, Casal Municipal de
Gent Gran Josep Trueta, Centre de Dia El Mil·lenari, Centre de Dia en Salut Mental Ciutat
Vella-Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Centro Boliviano Catalán, CIAJ (Centre d'Informació i
Assessorament Juvenil), CNL de Barcelona - Ciutat Vella, Comitè Català de Solidaritat amb el
Poble Sirià, El Mirador dels Immigrants, ESA – Educativa Social i Ajuda a Dones, Escola Labouré,
FEDASCAT, FEDELATINA, Federació Consell Islàmic de Catalunya, Fundació APIP ACAM,
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina, Fundació Escó, Fundació Servei Solidari, Fundació
Taller de Músics, Fundació Privada Benallar, Impulsem SCCL, INS Milà i Fontanals,INS Miquel
Tarradell, Kumbiamba, La Casa del Libro Árabe, L'Escola de Músics i JPC, La Viña CC, Llibrart,
Llibre Obert, Llibreria Millà, M&M Contes, Mabrouka, Mercat Obert del Raval, Minhaj Ul Quran
i CEA (Centre d'Estudis Africans i Interculturals), Minilibros, Museu Marítim de Barcelona,
Moix, Òmnium Ciutat Vella, Periódico del Raval, Plataforma per la Llengua, Posem fil a la
agulla, Sala Fènix, SCI CAT - Servei Civil Internacional de Catalunya, Sida Studi, Sikh Gurudwara
Gurdarshan Sahib Ji, STREE2LAB, Sukhmani Indian Association,Taller de Gravat Manera Negra,
Taller Laboratorio de Danza Hermética Alquimia del Cuerpo, Taula del Raval, Taula Jove, Terral,
Territori Socialment Responsable (Museu Marítim, Fundació Gran Teatre del Liceu, Hotel
Barceló Raval, Eix Comercial del Raval, Hotel Espanya, Hotel Le Meridien Barcelona, Pódame Assoc. Comerciants Raval Verd, Assoc. Amics de la Rambla, Assoc. Veïns/es Taula del Raval,
Galeria dels Àngels, Diputació de Barcelona, Districte de Ciutat Vella – Ajuntament de
Barcelona, Impulsem SCCL, Servei Solidari, Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris i
Fundació Tot Raval), Tot Raval Fundació, Voluntaris 2000, Xamfrà - Centre de música i escena,
Xarxa Antirrumors de Barcelona, centres educatius, comerciants i veïns i veïnes del Raval.

Què hem fet el 2014?
1. Vinculació d’agents culturals i artístics amb el territori
Des del naixement de la Fundació s'ha comptat amb la implicació dels equipaments culturals
de ciutat presents al Raval, que han demostrat així la seva intenció d'obrir-se i formar part
activa de la vida al barri. El CCCB i el MACBA van signar la constitució de la Fundació Tot Raval
el 2002, i posteriorment s’hi van afegir el Museu Marítim i el Gran Teatre del Liceu. El Palau
Güell, la Filmoteca de Catalunya i l’Arts Santa Mònica també estan vinculats a la Fundació com
a amics i protectors.
Durant el 2014 s'ha desenvolupat i consolidat el projecte ‘Apadrina el teu equipament’ i hem
treballat de la mà de les institucions culturals, definint i gestionant amb elles accions
d'apropament al veïnat, com itineraris, distribució d’entrades gratuïtes, inscripcions a les
visites, comunicació, projectes concrets, etc.
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1.1 Organització de visites gratuïtes als Grans Equipaments Culturals i gestió
d’entrades gratuïtes pels teatres de la ciutat per a col·lectius específics: Gran
Teatre del Liceu, CCCB, MACBA, Filmoteca de Catalunya, Museu Marítim de Barcelona,
Palau Güell i altres espais culturals.
•
Activitats al Gran Teatre del Liceu: Tot Raval gestiona les entrades ofertes pel
Liceu amb motiu del conveni signat el 2005 pel qual aquesta institució cedeix
entrades i activitats dirigides a diferents col·lectius del barri, especialment a centres
d'ensenyament i comerciants. Anualment es programen les activitats en funció de
la Temporada del Liceu. Durant el 2014 s'han distribuït 350 entrades gratuïtes i el
Foyer ha estat cedit per realitzar un concert coral infantil.
•
Entrades gratuïtes a les exposicions i visites comentades al CCCB, MACBA,
Palau Güell, Filmoteca de Catalunya i al Museu Marítim: Es van realitzar 9 accions
destinades als centres educatius, veïns i veïnes del Raval, que van permetre a 580
persones gaudir de les diferents exposicions programades als grans equipaments.
•
Entrades gratuïtes pels teatres de la ciutat: es van oferir 70 entrades a les
obres programades als diferents espais teatrals del barri (Tantarantana, Teatre del
Raval, Cafè Teatre LLantiol; Teatres Goya, Romea i Condal).

1.2 Organització i promoció d’activitats de coneixement del barri (Itineraris,
visites a espais monumentals, etc.)
Itineraris organitzats durant la Festa Major del Raval
Visita guiada pel Monestir de Sant Pau del Camp. Recorregut per l'antic monestir
benedictí.
Històries i llegendes de Joan Amades. Recorregut que mostra la història oficial del
Raval i les seves llegendes segons l'obra folklorista de Joan Amades.
El Raval. Territori Cosmopolita. Itinerari per analitzar les transformacions del barri
en els darrers anys.
Rutes guiades al c/Nou de la Rambla en el marc dels actes de celebració del 225è
aniversari de l’obertura del carrer.
Total d’assistents: 60
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Itineraris organitzats durant el Festival Raval(s)
Centres de culte. Visita diferents comunitats religioses del Raval: Comunitat Jueva,
Mesquita Tarek Ibn Ziad, Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib, Església
Evangèlica de la Cera, i Capella de Sant Llàtzer.
Ruta literària. Recorregut sobre el terreny dels escenaris de la novel·la
‘PornoBurka’, escrita per Brigitte Vasallo, amb l’actuacció del cor desaCORd.
Passeig Històric Paral·lel Teatre Arnau. Recorregut que dóna visibilitat i promou la
recuperació d’aquest teatre, tancat des de l'any 2004.
Bicibarris: en marxa per la ciutat comuna. Itinerari cultural en bicicleta pel Raval i
tot el Districte de Ciutat Vella.
Total d’assistents: 105

1.3 Apadrina el teu equipament cultural
A través d’aquesta iniciativa impulsem la col·laboració i la connectivitat entre els
Grans Equipaments Culturals (GEC) i els centres educatius del barri del Raval per
desenvolupar projectes de llarga durada integrats en el currículum acadèmic.
L’objectiu és aprofitar 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.

Activitat de l’’apadrinament’ entre el MACBA i l’Escola Vedruna-Àngels
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Cada projecte o apadrinament és singular, fruit d’un treball conjunt entre els
professionals dels serveis educatius dels GEC i dels docents, i enfocat a donar resposta
a les necessitats de l’etapa educativa (des de les escoles bressol fins als cicles formatius
de grau mig), el contingut de l’assignatura, les competències a treballar, així com les
característiques de l’alumnat. Es té en compte un treball transversal d’interculturalitat
així com la voluntat d’incidir en l’apropament de les famílies de l’alumnat als centres
culturals.
Aquest procés culmina amb una activitat de final de curs on s'exposen i es presenten
els apadrinaments desenvolupats al llarg del curs escolar.

2. Activitats culturals a l’espai públic

Festival de cultura Raval(s)
El Festival Raval(s) és un procés participatiu i comunitari que neix l’any 2003 amb la
voluntat de dissenyar una programació comunitària, sociocultural i festiva que
mostri al veïnat del barri i a la resta de la ciutat les moltes facetes d’un territori tan
divers, dinàmic i creatiu com el Raval.

Cercavila de cloenda del Festival
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Centenars de col·lectius, agents, entitats i associacions del barri participen
conjuntament en el disseny, la definició i l’organització del Festival, en el qual són
presents diferents formes d’expressió cultural com: exposicions, música, arts
escèniques, cinema i itineraris, així com accions educatives i socials. L’edició del 2014
va comptar amb la implicació de 136 entitats, l'assistència d'aproximadament 9.300
persones i la programació de més de 65 activitats, entre les que destaquen:
• Concert de Corals Infantils al Foyer del Liceu i les actuacions musicals a la
Rambla del Raval.
• Les exposicions ‘La Candidata’ i ‘El Raval en tus ojos’ organitzada per Àmbit
Prevenció a la Galería Moraima.
• Correfocs dels Diables de la Kinta Forka del Raval i la Cercavila de Cultura i
Diversitat Popular.
• Les fires de comerç i mercats a l’aire lliure ‘El Rastro de la Virgen’, Fleadonia
Ravals(S), La ruta del vi i Fira del Vintage de Riera Baixa.
• El III Concurs Internacional de Curtmetratges al Raval “La mida no importa”.
• Diferents itineraris pel barri, cine fòrum, exposicions i tallers infantils.

Sant Jordi al Raval
Des de la Fundació impulsem i coordinem el Sant Jordi a la Rambla del Raval, un
procés participatiu que implica entitats, escoles, serveis i comerços del Raval per
celebrar conjuntament la Diada. Amb aquest projecte es comparteixen les tradicions
d’aquesta festa al carrer amb el veïnat, tot creant un espai on mostrar les diferents
cultures que conviuen al barri (a través de la seva literatura, entre d’altres) i generar
un punt de trobada festiva que convidi la resta de Barcelona a venir al Raval i viure un
Sant Jordi que va més enllà de la venda de flors i llibres. La celebració destaca pel seu
caràcter social i intercultural, i consta d'una Fira acompanyada d’un programa
activitats diverses.
Aquesta edició ha comptat també amb la implicació d’alumnes de 1er d'ESO dels dos
instituts del barri, l'INS Miquel Tarradell i l'INS Milà i Fontanals, que han realitzat
diferents propostes de l'imatge central del cartell; i a nivell organitzatiu s’han format
tres grups de treball específics per tal de poder dinamitzar més eficientment la
producció de l'esdeveniment: grup de comunicació, grup de logística i grup d'escenaris.
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Públic assistent a una de les activitats programades per Sant Jordi

Principals resultats obtinguts:
Beneficiaris directes:
-

650 veïns i veïnes del Raval van assistir als itineraris i visites de les exposicions dels grans
equipaments del Raval i als espectacles oferts per teatres del barri.

-

22 equipaments culturals i teatres van participar en l’organització d’itineraris i vistes
comentades a diverses exposicions.

-

307 persones implicades (tècnics, veïnat, talleristes, artistes, educadors, alumnat,
voluntaris, comerciants, editorials...) en l’organització de St. Jordi a la Rambla del Raval.

-

81 entitats, organitzacions i petits comerços del barri en l’organització de St. Jordi a la
Rambla del Raval.
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-

750 persones implicades (tècnics, veïnat, talleristes, artistes, educadors, alumnat,
voluntaris, comerciants, editorials...) en l’organització del Festival Raval(s) 2014.

-

136 organitzacions socials i culturals en l’organització del Festival Raval(s) 2014.

-

920 alumnes participant del projecte Apadrina el teu Equipament, en un total de 20
apadrinaments realitzats entre els 6 equipaments culturals i els 8 centres educatius
implicats en el procés.

Beneficiaris indirectes:
-

8.100 persones aproximadament van gaudir de la Diada a la Rambla del Raval.

-

10.000 persones aproximadament van assistir al Festival Raval(s).

(s)

Concert de Corals a l’església de Sant Agustí durant el Festival Raval
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PROGRAMA OCUPACIONAL

AFAVORIM LA FORMACIÓ I LA INSERCIÓ LABORAL

Xarxa Laboral del Raval

Més de 250 persones es beneficien dels serveis de la Xarxa Laboral del Raval

De què tracta?
Treballem per millorar l’ocupació al Raval mitjançant la vinculació entre les entitats
d’inserció sociolaboral i les empreses que exerceixen la seva Responsabilitat Social al
territori
mitjançant l’optimització dels recursos d’inserció del territori i dels resultats d’inserció fruit de
la intermediació amb les organitzacions empresarials.
La Xarxa Laboral del Raval (XLR) aplega 16 organitzacions de l’àmbit ocupacional, i a nivell
metodològic destaca per la utilització de les noves tecnologies en la coordinació entre les
entitats membre. L’ús de la web de la Xarxa Laboral facilita la tasca de comunicació i traspàs
d’informacions i la coordinació amb les empreses i altres agents socials. Aquesta plataforma
on-line recull ofertes de feina (registre de candidats i seguiment del procés d’inserció), cursos
de formació i serveis oferts per les entitats, notícies sobre l’àmbit laboral, registre i seguiment
de les empreses col·laboradores, etc.

Qui hi participa?
Anem per Feina , Associació Estel Tàpia, Associació per a joves TEB, Càritas, Casal dels Infants
per l’acció social als barris, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, El Lloc de la Dona, Fundació
C.O. Joan Salvador Gavina, Fundació Escó, Impulsem SCCL, Probens, Ravalnet, Servei Solidari,
USOC, Fundació Benallar, E.I. Verdallar i Fundació Tot Raval.

Què hem fet el 2014?
1. Foment del treball en xarxa de les entitats de l’àmbit de la inserció laboral
al territori
1.1 Accions de dinamització i coordinació interna
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- Seguiment i dinamització de les reunions plenàries i grups de treball: 6 Reunions
plenàries i 16 reunions del Grups de treball:
- Reunions de coordinació realitzades pels grups de treball:
FORMACIÓ: Organització i coordinació dels cursos formatius d’Alfabetització
digital per a la recerca de feina.
Entitats que formen el grup: Teb, Servei Solidari, Càritas i Fund. Tot Raval
Nombre de reunions realitzades: 3
GESTIÓ DE LA DIVERSITAT: Assessorament a les empreses en relació a la gestió de
la diversitat.
Entitats que formen el grup: Probens, CCAR i Fund. Tot Raval
Nombre de reunions realitzades: 2
SEGUIMENT DE CONVENIS: Seguiment de les relacions de col·laboració
establertes amb empreses i altres organitzacions.
Entitats que formen el grup: Anem per feina, Probens, Fund Escó, CCAR i Fund. Tot
Raval.
Nombre de reunions realitzades: 3
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA PRECARIETAT LABORAL:
• PLA DE COMUNICACIÓ:
Entitats que formen el grup: Teb, Ravalnet, Servei Solidari, Estel Tàpia i Fund. Tot
Raval
Nombre de reunions realitzades: 3
• MANIFEST:
Entitats que formen el grup: Probens, USOC i Anem per feina i Fund. Tot
Raval
Nombre de reunions realitzades: 2
• RECOLLIDA DE TESTIMONIS:
Entitats que formen el grup: Càritas, Fund. Escó i Fund. Tot Raval
Nombre de reunions realitzades: 3
- Traspàs d'informació actualitzada sobre els recursos que ofereixen les entitats, les
empreses contractades, les persones que realitzen pràctiques, noves ofertes, etc.
- Assessorament jurídic laboral.
Entitats que han ofert aquest servei: Fundació Escó, USOC i Probens.
- 16 usuaris i usuàries atesos, derivats per les entitats membres, per rebre
assessorament personalitzat.
- 4 tècnics i tècniques assessorades de forma personalitzada.
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Reunió plenària de la Xarxa Laboral

2. Apropament de les entitats d’inserció i formació sociolaboral i l’empresariat
2.1 ACCIONS FORMATIVES:
2.1.1 Organització del programa formatiu d’alfabetització digital per a la recerca de
feina.
Aquest any s’han organitzat conjuntament, i en coordinació amb la tècnica de treball als
barris, dues edicions d’aquest programa. Les classes s’han desenvolupat en diferents
espais de diverses entitats de la XLR i hi han participat 83 usuaris i usuàries.
Curs d’orientació per a la preparació de l’acreditació ACTIC (nivell 1) realitzats a l’Assoc.
de joves Teb. 2 edicions.
Curs de Recerca de feina mitjançant les TIC (Nivell 0) realitzat a Càritas. 2 edicions.
Curs de Recerca de feina mitjançant les TIC (Nivell 1) realitzat a Càritas. 2 edicions
Curs de Recerca de feina mitjançant les TIC (Nivell 0) realitzat a Servei Solidari
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Tasques de suport a usuaris a l’entitat Servei Solidari
Servei de suport a usuaris - Biblioteca Sant Pau i Santa Creu

Curs d’alfabetització digital

2.1.2 Organització i gestió del curs de Neteja Sociosanitària i de vidres.
15 usuaris i usuàries de les entitats de la Xarxa Laboral van iniciar aquest curs el passat 4
de desembre a la seu d’AÜRT, Consultoria i formació.
El curs s’ha dividit en 3 mòduls (Neteja bàsica sociosanitària; Neteja de vidres en edificis
i locals; Pràctiques a empreses), amb un total de 150h.
La realització d’aquest curs ha estat possible gràcies al suport de Foment de Ciutat
(Treball als barris – Pla de Barris Raval Sud).
2.1.3 Programa formatiu de Moda, Comerç i Organització d’Esdeveniments, organitzat
per una de les entitats membres, Impulsem.
La formació s’emmarca en la celebració d’un Social Market organitzat en col·laboració
amb Hoss Intropia i el Museu Marítim de Barcelona i amb el suport de Raval Cultural.
Aquest any, s’han realitzat dues edicions; del 16 al 19 de maig i del 20 al 23 de
novembre.
Participació de 13 usuaris i usuàries de les entitats de la xarxa en les dues edicions.
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2.2 ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ I COORDINACIÓ EXTERNA:
2.2.1 Coordinació i seguiment dels convenis i de les relacions de col·laboració
establerts amb 26 empreses i organitzacions.
S’han realitzat 21 reunions de coordinació amb empreses i entitats col·laboradores.
Relació d’empreses col·laboradores:
Convenis de col·laboració: FBC (Fundació Barcelona Comerç); GHB (Gremi d’Hotels de
Barcelona); Grup Focus; Empresa d’Inserció CODEC S.L. (Grup ZAL); Enfasystem; Mercat
de la Boqueria; Hotel Hilton Diagonal Mar; Hotel Andante; Grup Sifu.
Altres empreses i grups empresarials col·laboradors:
Grups empresarials: Grupo Distribución LBPF ( Perfumeries la Balear)
Empreses: Norai, Plats Prats, Amplifiqa.
Establiments agremiats a la FBC: La Parada, Fruites Giró, Restaurant La Verónica,
Alonso, Expert.
Hotels agremiats al GHB: Sant Agustí, Barceló Raval, Le Meridien, Silken Ramblas Bcn,
Catalonia, Ideal Youth Hostel.
Institucions socioculturals: Museu Marítim, Fundació Gran Teatre del Liceu.
2.2.2 Difusió, gestió i seguiment de les ofertes de pràctiques i de feina enviades per les
empreses col·laboradores.
S’han gestionat un total de 46 pràctiques i 28 insercions laborals:
o

o

46 pràctiques laborals (28 pràctiques realitzades en el sector del comerç i
atenció al client; 13 pràctiques en el sector de la hostaleria/hoteleria:
auxiliar cuina, auxiliar cambrer/a i neteja) i 5 pràctiques en el sector de
manteniment.
Gestió de 40 ofertes laborals. 28 insercions realitzades.

2.2.3 Prospecció empresarial en sectors que es detecti que tenen capacitat de
contractació i sensibilització respecte a la Responsabilitat Social.
La Xarxa Laboral ha contactat amb 8 noves empreses, amb 3 de les quals estableix
relacions de col·laboració: HLG System, Hotel Pulitzer, Hotel Regina.
2.2.4 Registre, gestió i actualització de la Base de dades d’empreses on-line.
2.2.5 Participació a diversos òrgans consultius i espais de participació impulsats per les
administracions.
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La Xarxa participa en els següents espais: Comissió sectorial de Promoció Econòmica i
Ocupació del Districte, Xarxa d’Economia social de Barcelona, Audiència pública del
districte i Xarxes de ciutat.
S’han realitzat 12 reunions de coordinació amb diferents administracions (Districte de
Ciutat Vella, Foment de Ciutat, SOC i Dep. De Qualitat de vida, inserció, igualtat i esports
- Ajuntament).
2.2.5 Coordinació amb el programa Treball als Barris.
La Xarxa Laboral del Raval es coordina amb la tècnica de Treball als Barris (Pla de Barris
Raval Sud) per programar i desenvolupar accions comunitàries dirigides a afavorir la
formació professionalitzadora i augmentar l’índex d’ocupabilitat de la població del barri.

3. Sensibilització i difusió de la responsabilitat social per afavorir la inserció de
persones en risc
Organització de la Campanya de sensibilització #BuscoFeinaDigna
Davant de l’augment detectat des de les entitats de la XLR d’experiències que posen en
evidència les condicions de precarietat en les que treballen les persones a les que atenen,
durant el 2014 s’ha començat a donar forma a una campanya que es desenvoluparà al llarg
del 2015 per donar veu a les moltes persones que pateixen situacions d’explotació laboral.
S’han creat 3 grups de treball per preparar-la: pla de comunicació, manifest i recollida de
testimonis.
Difusió dels serveis de la XLR i de la Responsabilitat Social mitjançant presentacions i
sessions informatives.
• Difusió del tríptic informatiu de “Raval, Territori Socialment Responsable”, en el qual
s’inclouen exemples d’accions responsables en l’àmbit laboral i dels RRHH.
• Sensibilització i presentació dels serveis de la Xarxa Laboral a 8 noves empreses.

Principals resultats obtinguts:
-

-

26 empreses (9 grups empresarials) amb els que es mantenen relacions de col·laboració
periòdica.
9 convenis de col·laboració vigents: Fundació Barcelona Comerç, Grup Focus, Enfasystem,
Gremi d’Hotels de Barcelona, Empresa Codec (grupo ZAL), Mercat de la Boqueria, Hotel
Diagonal Mar, Grup Sifu i Hotel Andante.
46 pràctiques laborals.
28 insercions realitzades (13 d’elles mitjançant la realització de pràctiques i 15 a través de
les ofertes publicades a la intranet).

30

-

-

-

83 usuaris i usuàries de les entitats que han participat en els cursos formatius
d’alfabetització digital per a la recerca de feina (organitzats per la XLR en coordinació amb
el Programa Treball als barris – Pla de Barris de Raval Sud).
15 usuaris i usuàries que participen en el curs de formació de neteja sociosanitària.
13 usuaris i usuàries que participen en les dues edicions del programa formatiu de Moda,
comerç i organització d’esdeveniments, organitzat per una de les entitats membres;
Impulsem.
20 persones (16 usuaris i 4 tècnics de les entitats) que reben assessorament jurídic
laboral.
Organització d’una campanya de sensibilització sobre la precarietat laboral (que es
desenvoluparà durant el 2015).
Informació actualitzada sobre els recursos que ofereixen les entitats, les empreses
contactades, les persones que realitzen pràctiques, noves ofertes, etc.

Beneficiaris directes: 257
111 persones que reben formació
20 persones que reben assessorament jurídic laboral
46 persones que realitzen pràctiques laborals
28 persones que són contractades
23 tècnics/es de les entitats implicats en accions de la Xarxa Laboral
29 professionals implicats que pertanyen a empreses col·laboradores
Beneficiaris indirectes:
Els beneficiaris indirectes són els més de 7.000 usuaris i usuàries que recorren als serveis de
formació, inserció i informació de les entitats impulsores del projecte. Els col·lectius prioritaris
objecte d’intervenció de les entitats són la pràctica totalitat de col·lectius en risc d’exclusió
social: beneficiaris/es de RMI, joves, dones, majors de 45 anys, immigrants, aturats de llarga
durada, sol·licitants d’asil, etc.

Itaka al Raval

Els joves del projecte Itaka participen en 27 accions prelaborals i laborals en diferents
sectors professionals, realitzant serveis a la comunitat

De què tracta?
Fomentem la inserció i la contractació de joves amb especials dificultats mitjançant la
vinculació i la participació del teixit empresarial i comercial del territori a través de diferents
accions de formació i pràctiques. Aquesta tasca es du a terme a través del projecte Itaka al
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Raval, un espai en xarxa de creació d’oportunitats formatives i laborals per a joves de 16 a 25
anys en funció de les seves potencialitats i de necessitats reals del barri del Raval.
Dins del projecte s’inclou el programa Serveis a la comunitat, orientat a la creació d’una bossa
de treball de joves que estiguin preparats per oferir diferents serveis en els sectors
professionals de:
•
•
•

Manteniment i neteja de persianes metàl·liques.
Atenció al client en equipaments culturals.
Suport logístic a esdeveniments socials i culturals.

Es realitza una formació introductòria a mida, teòrica i pràctica, que serveix per adquirir
aprenentatges tècnics i competències laborals i reforçar les seves competències transversals,
per tal d’incidir en la part humana i aportar aprenentatges al seu creixement personal. Per a la
realització d’aquests serveis, es treballa coordinadament amb les empreses, entitats i
institucions del territori.

Qui hi participa?
AEIRaval, Fundació C.O. Joan Salvador Gavina, Associació per a Joves Teb, Impulsem SCCL i la
Fundació Tot Raval. Totes aquestes entitats formen l'equip tècnic del projecte.

Què hem fet el 2014?
1. Programa Serveis a la Comunitat
Mòduls formatius
S’ha realitzat una formació teòrica i pràctica que, alhora, reforça la motivació i implicació del
jove al llarg del seu procés d’aprenentatge. En els programes formatius s’han treballat:


Competències laborals: competències generals per a desenvolupar amb èxit i
responsabilitat diferents tasques professionals.



Habilitats socials i competències transversals: aprenentatge de valors com: treball en
equip, solidaritat, empatia, autonomia personal, iniciativa i autogestió.



Coneixements tècnics: aprenentatge sobre quins són els aspectes tècnics essencials per
desenvolupar les tasques laborals concretes segons el sector professional més adient pel
seu itinerari:
- Manteniment i neteja de persianes metàl·liques.
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- Atenció al client en equipaments culturals.
- Suport logístic a esdeveniments socials i culturals.
Programa de formació bàsica per a la inserció, en el qual s’ha treballat la comunicació
interpersonal, el treball en equip i la resolució de conflictes, entre d’altres.
11 joves han realitzat aquest programa de formació.
Altres programes formatius
Programa formatiu de Moda, Comerç i Organització d’Esdeveniments, organitzat per
una de les entitats membres, Impulsem.
La formació s’emmarca en la celebració d’un Social Market organitzat en col·laboració
amb Hoss Intropia i el Museu Marítim de Barcelona i amb el suport de Raval Cultural.
Aquest any, s’han realitzat dues edicions; del 16 al 19 de maig i del 20 al 23 de
novembre.
Participació de 9 joves en les dues edicions.
Participació de 4 joves en el curs de preparació de l’acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació ACTIC (nivell 1) realitzat per una de les
entitats impulsores del projecte; Associació de joves Teb.
S’han realitzat dues edicions del curs (de maig a juliol i de setembre a desembre del
2014) i la durada de cada edició ha estat de 40 hores repartides en sessions de dues
hores, dos dies a la setmana.
13 joves que realitzen cursos formatius
9 joves que realitzen pràctiques laborals

Experiències prelaborals i inserció laboral
Aquest any s’ha modificat un dels sectors prioritzats en el projecte, tenint en compte les
motivacions i les necessitats dels joves i les possibilitats d’inserció en el mercat laboral. S’ha
deixat d’oferir el servei de mudances i, en el seu lloc, es realitza el servei d’atenció al client en
equipaments culturals.
A. Sector professional de manteniment i neteja de persianes metàl·liques
S’ofereix el manteniment de les persianes de diferents locals comercials durant el període d’un
any. Aquest servei es desenvolupa en coordinació amb l’Eix Comercial Raval i amb el suport del
Districte de Ciutat Vella.
S'ha treballat durant 7 mesos (maig a desembre), desenvolupant tasques de neteja, escatat,
desgreixat i pintat de les persianes metàl·liques. En el procés també s'han desenvolupat
habilitats comunicatives, tant en la relació amb els comerciants com amb el veïnat.
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S'han realitzat enquestes de valoració en les quals s'ha destacat una alta puntuació del servei,
la seva rapidesa i la seva eficàcia. A nivell educatiu, una acció d'aquestes característiques
prepara al jove per a futures insercions laborals en aquest i altres sectors.
Participació de 85 comerços
198 persianes intervingudes
3 joves que reben formació tècnica i són contractats
B. Sector professional de suport logístic a esdeveniments socials i culturals
Fruit de la col·laboració i el vincle amb els diferents agents del territori, durant el 2014 s'ha
desenvolupat aquest programa en el marc de les següents activitats:
•
•
•
•
•
•

Jornada de Salut Comunitària del Raval
Patronat de la Fundació Tot Raval
Sant Jordi al Raval
Festa Major del Raval
6a Mostra d’Arrossos del Món
Festival Raval(s)

9 joves realitzen accions prelaborals

Joves realitzant el manteniment de persianes metàl·liques
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C. Sector professional d’atenció al client en equipaments culturals
En coordinació amb la Fundació Manpower, els joves han rebut formació teòrica i pràctica i
han estat seleccionats per treballar com a personal de Sala al Gran Teatre del Liceu i amb opció
de fer-ho l’any 2015 en altres equipaments gestionats per Manpower (el proper any es preveu
que més de 20 joves participin en aquest programa formatiu).
En aquesta formació els joves han pogut aprendre, entre d’altres aspectes, com identificar i
desenvolupar les principals competències i estratègies comunicatives; estratègies
d’organització de tasques i gestió del temps; habilitats comunicatives i relacionals i com
gestionar les principals incidències que poden sorgir en l’atenció al client.

Tutories de seguiment amb els joves
S’ha realitzat un acompanyament individualitzat als joves que han participat en el projecte, al
llarg de tot el seu procés formatiu i d’inserció (en cas de contractació). Les tutories es duen a
terme quinzenalment i amb una periodicitat més intensiva en el cas d’alguns dels joves, en
funció de les problemàtiques que cada un presenti. Aquest seguiment es completa amb la
coordinació amb els agents socials implicats en el desenvolupament de cada itinerari (SS, EAIA,
EAP’S, etc.) i amb les famílies dels joves.

Coordinació interna
S’han realitzat 18 reunions de coordinació en les que ha participat l’equip tècnic i s’han dut a
terme 5 reunions amb els joves del projecte, en les quals s'ha treballat: reglament intern,
coordinació i organització, protocols d'actuació, resolució d'incidències, etc.

Coordinació amb les empreses, organitzacions i administracions del territori
Per a la realització dels serveis, es treballa conjuntament amb diferents organitzacions del
Raval, potenciant la seva responsabilitat social i enfortint la xarxa de col·laboració existent.
S’han realitzat 21 reunions de coordinació amb l’Eix comercial del Raval, l’empresa HLG
System, la Fundació Manpower, el Teatre del Liceu, el Museu Marítim de Barcelona, el
Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat, l’empresa Pódame i la Fundació Barcelona.

2. Coordinació amb la Xarxa Laboral del Raval
Coordinació amb la Xarxa Laboral per detectar els comerços i empresaris més sensibilitzats per
oferir oportunitats formatives i d'inserció al col·lectiu de joves. En aquest sentit, es
distingeixen les següents activitats:
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•

Prospecció empresarial en els sectors que s'ha detectat que tenen capacitat de
contractació, especialment en l'àmbit del comerç, la hostaleria i la hoteleria.

•

Presentació del programa a empreses fent difusió de la Responsabilitat Social
Empresarial.

•

Contactes amb el teixit comercial del Raval, en el marc del sector de manteniment i
neteja de persianes.

•

Ampliació de la base de dades d'empreses col·laboradores. Establiment dels protocols
d'actuació amb les empreses que acolliran a joves en pràctiques.

Principals resultats obtinguts:
Accions amb els joves:
- 27 han rebut tutories individualitzades.
- 27 realitzen accions formatives.
- 12 realitzen pràctiques laborals:
- 3 en el sector d’atenció al client en equipaments culturals.
- 9 en el sector de comerç i atenció al client.
- 9 realitzen accions prelaborals en el sector de suport logístic en esdeveniments socials i
culturals.
- 2 reben atenció psicològica (conveni Psicòlegs sense Fronteres).
- 25 accedeixen a una entrevista laboral.
- 10 són contractats:
Insercions internes (en programes gestionats pel projecte):
- 3 en el sector de neteja i manteniment de persianes.
- 3 en el sector d’atenció al client en equipaments culturals.
Insercions al mercat laboral extern:
- 4 en el sector de l’hostaleria.
Beneficiaris directes: 120
27 joves que participen en les accions del projecte: formació, experiències prelaborals,
pràctiques i insercions.
8 tècnics/es de les entitats implicats en les accions del projecte.
85 comerciants implicats en l’acció de neteja i manteniment de persianes.
Beneficiaris indirectes: 1.376 joves
Els beneficiaris indirectes són la població de 15-24 anys del barri del Raval, segons dades del
Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (juny 2013).
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PROGRAMA D’EDUCACIÓ I COMUNITAT

TREBALLEM PEL FOMENT DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Xarxa de Lectura del Raval

220 infants i joves i 14 entitats participen en les accions de la Xarxa de Lectura

De què tracta?
Treballem per fomentar el gust per la lectura i l’hàbit lector entre els nens, nenes, joves i les
seves famílies, entenent la lectura com a un element fonamental per l’enriquiment personal,
l’aprenentatge, l’adquisició de coneixements i habilitats socials.
Tots els programes implementats des de la Xarxa es treballen amb la participació activa dels
diferents col·lectius, nens/es, adolescents i joves del Raval en el procés de creació, disseny i
elaboració de les activitats, convertint-se alhora en destinataris i en creadors de les accions del
projecte.

Qui hi participa?
Associació de Mestres Rosa Sensat, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Casal dels Infants per a
l’acció social als barris, Fundació C.O. Joan Salvador Gavina, AEIRaval, Coordinadors Projecte
Infància, Fundació Escó, Grup Mil·lenari, AMPA Collaso i Gil, Fundació Social del Raval, Casal
Infantil Drassanes i Xamfrà.

Què hem fet el 2014?
Accions de foment de la lectura dirigides a nens/es (de 3 a 7 anys i de 8 a 12
anys)
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Motxilles de lectura: jocs per la convivència
Des d’aquest projecte volem incidir en la millora de la convivència i la cohesió social a
través del joc de lectura com a eina educativa i lúdica per treballar la comprensió vers
“l'altre” i el coneixement d'un mateix, dos eixos fonamentals per prevenir el conflicte en
un entorn de diversitat social. S'elaboren i es dinamitzen motxilles de lectura segons
temàtiques d'interès comú entre totes les entitats i les que es considerin necessàries
reforçar en la petita infància.
Durant el 2014 s’ha donat continuïtat a la dinamització de les activitats al voltant de les
motxilles ja elaborades els anys anteriors sobre temàtiques que potencien el vincle amb
l’àmbit de la salut: hàbits saludables, emocions i gènere/coeducació.
Totes les motxilles inclouen materials pedagògics adaptats i específics a cada temàtica:
- Guia per l’educador/a: metodologia i objectius; informació de la bibliografia i
propostes d’adaptació de la mateixa.
- Joc: material creat específicament per a treballar la temàtica (targetes, puzzles,
cartes, etc.)
- Bibliografia associada a la temàtica i adaptada a cada edat.
- Fitxa avaluativa: dirigida als educadors/es amb l’objectiu de recollir valoracions
de la metodologia i els continguts treballats, així com indicis diagnòstics per
prevenir situacions de risc amb la petita infància (segons la temàtica treballada).
Les motxilles estan en préstec a la biblioteca i es crea una dinàmica perquè les
entitats les dinamitzin entre els seus usuaris/es.
- 5 entitats socioeducatives han treballat al voltant d’aquesta acció, amb la
implicació de 12 educadors/es.
- Al mes de juny es va realitzar una activitat de tancament del curs escolar a la
Biblioteca on els nens van mostrat els aprenentatges adquirits durant el curs als
seus iguals. Van participar 33 persones, entre nens/es, educadors/es i públic
adult.
- En total han participat 9 grups d’infants, amb un abast de fins a 170 nens i
nenes.
- S’ha donat continuïtat al treball al voltant de 3 motxilles (hàbits saludables,
gènere i coeducació i emocions).
“Els experts de la xarxa”
El projecte pretén buscar noves metodologies que ajudin a treballar el gust per la lectura
i la comprensió lectora, despertant l'interès dels nens i nenes de 8 a 12 anys per crear i
consolidar una dinàmica de recerca sobre diverses temàtiques. El projecte contempla
l'organització de grups d'investigadors, de 4-5 nens/es, que trien la temàtica a
investigar.
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D'aquesta manera es fomenta un aprenentatge entre iguals o cooperatiu, on de manera
conjunta van resolent els interrogants que ells mateixos es van plantejant. L'etapa final
del projecte contempla presentacions a diferents col·lectius del barri, principalment de
gent gran, on poder compartir i intercanviar coneixements i experiències entre els joves
i els avis.
o Coincidint amb l’inici de curs 2014-2015, s’han creat 8 grups d’Experts de 2
entitats socioeducatives diferents.
o S’ha realitzat una primera activitat a la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu per a la
realització de la presentació del projecte i l’entrega dels materials.

Materials utilitzats en el programa “Els experts de la xarxa”

Assessoraments i sessions dirigides a educadors/es
Des d’aquest programa impulsem accions de recolzament en la formació a educadors/es
per a que aquests esdevinguin mediadors de lectura i puguin tenir un espai per
intercanviar experiències i coneixements.
o S'ha realitzat una autoformació en la qual els educadors/es han pogut
compartir experiències d'èxit.
o 3 institucions s'han implicat en la preparació de les formacions (Biblioteca Sant
Pau-Santa Creu, Rosa Sensat i Tot Raval), amb la participació d'una formadora
especialitzada en bibliografia infantil i juvenil de Rosa Sensat.
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o Celebració d'una sessió formativa a la Biblioteca Rosa Sensat sobre recursos
per incentivar la lectura i la creativitat. Formació de 7 educadors/es.
Actualització i dinamització del bloc de lectura
Durant el 2014 s’ha iniciat una estratègia de dinamització del bloc de lectura, treballant
sobre diferents recursos de comunicació per part de les entitats i les biblioteques, amb
la idea de reforçar els canals informatius i de comunicació entre els diferents agents
implicats.

Principals resultats obtinguts:
-

-

-

Aplicació d’un mateix programa de foment de la lectura en 5 centres d’educació no
formal i la biblioteca municipal, adaptat a les característiques de les pròpies
programacions de les entitats, desenvolupant estratègies diferenciades segons la
franja d’edat i les necessitats de l’etapa evolutiva.
Participació de 220 nens/es, joves i famílies, i de 12 educadors.
Disseny de 2 accions conjuntes: Motxilles de lectura; Experts a la Xarxa.
o Motxilles de lectura: 5 entitats socioeducatives han treballat al voltant d’aquesta
acció amb la implicació de 12 educadors/es amb la participació de 170 nens i
nenes.
o Experts de la Xarxa: s’han iniciat 8 grups d’Experts de 2 entitats socioeducatives
diferents.
14 entitats participant del grup de treball de la Xarxa de Lectura.
50 famílies han estat informades de les accions de la Xarxa de Lectura.
El projecte ha comptat amb un total de 22 col·laboradors/es.

Número total de beneficiaris de la línia: 312
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL (ICI)

PROMOVEM LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL
El barri del Raval és un dels 17 territoris de l’Estat Espanyol on es porta a terme, des de
setembre de 2010, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) impulsat per l'Obra
Social “la Caixa” amb l’objectiu de millorar la convivència. El projecte aplica una metodologia
dissenyada per un equip de treball de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) dirigit per
Carlos Giménez i assessorat per Marco Marchioni. El projecte ha finalitzat la primera fase de 3
anys amb la definició d’una Programació Comunitària (centrada en l’àmbit socioeducatiu i de
salut comunitària), acordada i consensuada entre els diferents agents. La segona fase va
començar el 2013; aquest any, el Projecte ICI s'ha ampliat a 23 nous territoris l'Estat Español.
Al Raval, el projecte es desenvolupa des de la Fundació Tot Raval i complementa i enforteix els
altres programes comunitaris del barri. Així, ha permès reforçar processos comunitaris, tenint
en compte el que ja existia al territori.
El seu objectiu és promoure la convivència intercultural al barri del Raval a partir de la
implicació i treball conjunt entre el Districte de Ciutat Vella, els professionals d'entitats i
serveis públics, així com veïns i veïnes del barri, fent una especial incidència en els àmbits
socioeducatiu i de salut comunitària.

Línia d’Actuació Global
El projecte compta amb la participació d’administracions, recursos tècnics i
ciutadania

De què tracta?
Generem coneixement, establim relacions i consens entre els protagonistes de l'acció
comunitària (administracions, entitats/centres i ciutadania). Aquest any s’han realitzat dues
trobades comunitàries (Salut Mental, Interculturalitat i convivència) i s'ha realitzat un recull de
les actuacions que es realitzen al Raval des de diferents àmbits (social, educatiu, sanitari,
laboral i cultural).
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El projecte dinamitza diferents espais i grups de treball (veure grups de treball en les línies
específiques) per fomentar la participació de tots els agents. Alhora, des de l’Equip Comunitari
es realitza un seguiment, reflexió i suport al Projecte ICI en la seva globalitat i de les seves
línies específiques (salut i educació).

Qui hi participa?
Administracions: Districte de Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona, Agència de Salut Pública
de Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona, Institut Català de la Salut, Pla de Barris Raval Sud,
Departament d'Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.
Equip Comunitari: Fundació Tot Raval, Districte de Ciutat Vella i Departament D'Acció
Comunitària de la Direcció d'Immigració, Interculturalitat i Accions Comunitàries de
l’Ajuntament de Barcelona.

Què hem fet el 2014?
Graella d’Actuacions del Raval
Durant la primera fase del projecte ICI es va realitzar un recull de dades per tenir una visió
comuna de les actuacions, identificar els mecanismes de coordinació existents, contribuir a
l'optimització dels recursos actuals i previstos i, finalment, detectar possibles necessitats a
treballar. Es va recollir informació de 144 organitzacions i de 726 actuacions. L’informe recull,
entre d’altres, informació en relació a les entitats i serveis (àmbit d’actuació, titularitat,
persones usuàries, persones que es mobilitzen, etc.) i informació en relació a les actuacions
(àmbit territorial, temàtic, temporalitat, espai on es realitzen, persones destinatàries, persones
usuàries i participació, origen de les actuacions i xarxa d’agents implicats).
Durant el 2014 s’ha fet una revisió de les dades i es va elaborar un document d'anàlisi de la
base de dades, actualment en procés de revisió final.
Jornada interculturalitat i convivència
El 24 de novembre de 2014 es va realitzar la jornada “l’Acció comunitària com a base de la
convivència intercultural”, dirigida a tècnics i professionals del Raval amb l’objectiu d’afavorir
un espai d’intercanvi de coneixements, experiències i propostes en relació a aquesta temàtica.
La jornada va comptar amb la participació de Carlos Giménez, catedràtic d’Antropologia de la
Universitat Autònoma de Madrid i director científic del Projecte d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI); de Gemma Pinyol, coordinadora de la Red Española de Ciudades
Interculturales (RECI) i experta del Consell d’Europa i de Manuel Delgado, investigador
principal del GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials) de la Universitat de
Barcelona i del Grup Etnografia dels Espais Públics de l’Institut Català d’Antropologia. Després
de la taula rodona, es va realitzar una dinàmica centrada en la construcció d’un projecte
comunitari de foment de la convivència per a la qual es proposava reprendre els elements
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teòrics vistos anteriorment, i fer propostes a partir dels recursos que cadascun dels
professionals podia aportar.
Hi van participar 45 professionals i tècnics.

Assistents a la jornada sobre interculturalitat i convivència

Principals resultats obtinguts:
-

-

Graella d’Actuacions del Raval: Elaboració del document d'anàlisi de la base de dades
en què es recull informació de 144 organitzacions i de 726 actuacions. En procés
de revisió final.
4 reunions de seguiment del Projecte ICI amb el Districte de Ciutat Vella: febrer, juny,
juliol, octubre.
1 reunió institucional anual amb el Districte de Ciutat Vella (19/06/2014).
10 reunions de l’Equip Comunitari.
Realització d’una jornada / taula rodona sobre interculturalitat i convivència
(24/11/2014).
Elaboració d’una fulla informativa que recull les aportacions i les conclusions resultat
de la jornada sobre interculturalitat i convivència, en la qual van participar 45

professionals i tècnics.

43

Beneficiaris directes: 45 (assistents a la jornada d’interculturalitat)
Beneficiaris indirectes: 200 a través de la fulla informativa

Línia d’actuació socioeducativa
Més de 10 grups de treball de diferents àmbits es vinculen per promoure l’èxit
educatiu

De què tracta?
Donem impuls a una visió compartida sobre l’educació al Raval a partir del treball conjunt
entre centres d’ensenyament, les entitats socioeducatives i l’administració per promoure
l’èxit educatiu. També es desenvolupen accions dirigides a reforçar el vincle i el treball
compartit entre els diferents agents i recursos socioeducatius per tal de configurar una
estructura comunitària sòlida en l’àmbit de l’educació. Compta amb la participació activa del
Grup d’Educació i Comunitat.
En la segona fase del projecte ICI, s’ha donat continuïtat a les línies desenvolupades en la
primera fase i s’ha treballat la vinculació entre l’àmbit de l’Educació i la Salut. Així mateix,
s’està col·laborant en la implementació del Pla Educatiu de Ciutat Vella, impulsat pel Districte
de Ciutat Vella.

Qui hi participa?
Grup d’Educació i Comunitat; Xarxa de Lectura del Raval; Casals de Gent Gran; Casals Infantils i
de joves; Centres d’Ensenyament del Raval; Associacions de pares i mares; Equipaments
culturals; Districte de Ciutat Vella; Grup de Seguiment de Salut i Comissió de Salut;
Comerciants i veïnat del Raval.

Què hem fet el 2014?
Al llarg del 2014 han pres importància els vincles que s’han generat entre l’alumnat de les
escoles i l’entorn, a partir de les diferents accions impulsades.
Memòria històrica i educació
En aquesta línia es destaca com a eix central el treball comunitari al voltant de l'Àlbum de
Cromos del Raval. Aquest àlbum neix amb l'objectiu de promoure l'estima pel barri i oferir una
eina didàctica i lúdica per apropar-se a la història local, alhora que es vincula els nens i nenes
amb la gent gran i els comerciants. Es considera que aquest objectiu és molt adequat per
promoure la relació entre persones d’orígens culturals diversos.
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L'àlbum proposa un recorregut general per la història de la formació del Raval, des de la
prehistòria fins als nostres dies, remarcant la importància del passat per explicar el present i el
futur. En cadascuna de les etapes més significatives es proposa tractar un o dos temes de la
vida quotidiana que apropin i facin més atractiu l'àlbum per als nens/es.
Al llarg del 2014 s'ha prioritzat l'aproximació d'aquesta eina a les escoles d'educació formal,
incorporant-se així en l’àmbit acadèmic i oferint l'oportunitat de reforçar els aprenentatges de
l'aula a partir dels recursos comunitaris. Es distingeixen dos processos diferenciats, un
corresponent al curs escolar 2013-2014 i l’altre a l’inici del 2014-2015. En tots ells es destaca el
treball conjunt assolit amb comerciants i amb persones grans de diferents casals de gent gran
del territori, així com la incorporació de l’eina dins el currículum acadèmic (ciències socials i
llengua catalana) de 2 grups-classe. Hi han participat un total de 98 nens i nenes.

Activitat sobre la història del Raval realitzada a la Bilbioteca Sant Pau-Santa Creu

Línea Educació i Salut
En aquesta línia es treballa al voltant de les Motxilles de salut i lectura. La Xarxa de Lectura del
Raval col·labora en l’elaboració i dinamització de les motxilles de salut, una eina educativa que
permet treballar temàtiques d’interès amb els infants de 4 a 8 anys, alhora que s’estimula la
lectura. Les motxilles estan en préstec a la biblioteca i es crea una dinàmica perquè les entitats
les dinamitzin.
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Al llarg del 2014 s’ha consolidat aquesta acció, en la qual han participat 170 nens i nenes. S’ha
treballat per reforçar els vincles entre els recursos dels àmbits de la salut i de l’educació,
identificant i prioritzant necessitats en la petita infància. En aquest sentit, es destaca el treball
desenvolupat al voltant de la salut mental mitjançant la creació de les noves motxilles de
fantasia i creativitat. La recerca de recursos formatius, així com les sinergies entre els dos
àmbits, és una altra de les tasques que s’han realitzat durant aquest 2014.
Per altra banda, i seguint amb la temàtica prioritzada de la promoció de la salut mental, s’ha
iniciat un procés de treball entre un recurs de la comissió de salut i un centre d’educació
secundària, que ha culminat en la creació d’un taller d’Arteràpia integrat en l’horari lectiu.
Suport al projecte “Apadrina el teu Equipament”
Al llarg del 2014 s’ha col·laborat en la dinamització d’un procés de treball entre els serveis
educatius dels Grans Equipaments Culturals (Liceu, Filmoteca, Museu Marítim, MACBA, CCCB i
Palau Güell) i els centres educatius (bressol, primària i secundària) del Raval.
Es tracta d’un projecte de llarga durada que es desenvolupa al llarg del curs escolar i està
vinculat específicament a un cicle escolar-grup classe. Les iniciatives s’inclouen dins del
currículum acadèmic. Els serveis educatius dels grans equipaments posen els seus recursos a
l’abast dels centres educatius participants, que assumeixen el compromís de fer un treball
conjunt (veure pàg. 20).
Col·laboració amb el Pla Educatiu de Ciutat Vella
En el 2013, el Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació
(IMEB) i el Consorci d’Educació de Barcelona, va elaborar el Pla Educatiu de Ciutat Vella. Des de
l’inici, el Projecte ICI va proposar a les administracions de col·laborar-hi. En la seva presentació
el Districte es va comprometre a treballar comunitàriament algunes accions. Al llarg del 2014
s’ha mantingut aquest compromís i s’han realitzat reunions de coordinació.

Principals resultats obtinguts:
Memòria històrica i educació
Curs escolar 2013-2014
o 1 centre educatiu implicat en el procés a partir del curs de 6è de primària (50 nens
i nenes) al llarg de tot el curs escolar en les assignatures de ciències socials i
llengua catalana.
o 1 centre educatiu participant d’una activitat a partir del crèdit de síntesi de 4rt
d’ESO.
o 1 casal infantil participant en el procés a partir del casal d’estiu.
o Vincle amb un equipament cultural (Palau Güell).
o 7 comerços implicats en el procés (recollida de cromos i recepció dels alumnes en
el seu establiment).
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o
o

Vinculació amb un casal de gent gran (Trueta) i amb el programa per a gent gran
vulnerable “Baixem al Carrer”.
Vinculació al projecte de 3 persones grans a títol individual.

Curs escolar 2014-2015
o 1 centre educatiu implicat en el procés a partir del curs de 5è de primària (48 nens
i nenes) al llarg de tot el curs escolar en les assignatures de ciències socials i
llengua catalana.
o Vincle amb un equipament cultural (CSIC).
o Vinculació amb un casal de gent gran (Trueta).
o Vinculació al projecte amb 1 persona gran a títol individual.
Línea d’educació i salut
o 5 entitats socioeducatives han treballat al voltant d’aquesta acció amb la
implicació de 12 educadors/es.
o En total han participat 9 grups d’infants, que representen 170 nens i nenes.
o 3 reunions de coordinació amb la comissió de salut.
o Disseny i creació de 4 motxilles noves sobre la temàtica de fantasia i creativitat
com a estratègia per a promoure la salut mental en la petita infància.
o Sinergies amb 3 recursos de l’àmbit de la salut per col·laborar de diferents
maneres en l’àmbit de l’educació.
o Inici d’un taller d’Arteràpia per a joves, amb la participació de 4 nois i 2 noies de 2n
de l’ESO.
Vincle amb el projecte “Apadrina el teu Equipament”
o Un total de 20 apadrinaments en funcionament.
Vincle amb el Pla Educatiu de Ciutat Vella
o S’han realitzat reunions periòdiques amb la tècnica d’Educació del Districte.
o S’ha participat en la comissió de Reforç escolar organitzada en aquest marc.
o S’ha definit una estratègia de treball conjunt per treballar aspectes educatius en
un futur espai comunitari, en coordinació amb el projecte ICI.
Beneficiaris directes: 268 nens i nenes
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Línia d’actuació en salut

Es treballa en els àmbits de la salut mental, la salut afectiva sexual i reproductiva i
l’envelliment saludable

De què tracta?
Treballem per millorar la salut de la població del Raval, mitjançant l’increment del control de
la comunitat del Raval sobre els determinants de la seva salut a partir d’un procés compartit
amb els diferents agents del territori (administració, recursos tècnics públics i privats i
ciutadania), aprofitant els recursos disponibles i promovent la salut des dels diferents espais,
més enllà de l'àmbit sanitari.
Les accions de promoció de la salut sorgides en el marc d’aquesta línia estan dirigides a
l'enfortiment de les habilitats i capacitats dels individus i a la modificació de les condicions
socials i ambientals, amb la finalitat de mitigar el seu impacte en la salut.

Grup de debat a les jornades de Salut Mental
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Qui hi participa?
Grup de seguiment: Districte de Ciutat Vella, Direcció de Salut del Ajuntament de Barcelona,
Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona, Serveis Socials del
Raval, Pla de Barris Raval Sud, Institut Català de la Salut, Departament d'Acció Comunitària de
la Direcció d'Immigració, Interculturalitat i Accions Comunitàries i Fundació Tot Raval.
Comissió de salut: Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Associació Candela,
Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval), Associació “La Regadera”, Agencia ABITS,
Àmbit Prevenció, CAP Raval Sud (Drassanes), Associació Ciutadana Antisida de Catalunya
(ACASC), Associació Estel Tapia, Associació Salut i Família, Associació Sociocultural Radio
Nikosia, Casal de Gent Gran Josep Tarradellas, Casal de Gent Gran Trueta, Centre d’Atenció
Primària Raval Nord (Lluis Sayer), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre
Esportiu Municipal Can Ricart i Frontó Colom, Centre de dia El Mil·lenari, Centre de dia de Salut
Mental de Ciutat Vella, Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ), Centre de Salut
Mental d’Adults (CSM) de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ), Centre
de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, Departament d’Acció Comunitària, Districte de Ciutat Vella, Creu Roja, El Lloc de la
Dona. Germanes Oblates, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) Raval Nord,
Equip Interdisciplinar de la Petita Infància (EIPI) de Ciutat Vella, Equip de Salut Comunitària de
Ciutat Vella (Agència de Salut Pública de Barcelona), Equip de Salut Mental per a les persones
Sense Sostre (ESMESS), Espai Familiar Erasme Janer, Espai Social del Raval, Fundació Escó,
Fundació Tot Raval, Habitatge adaptat per a la Gent Gran Reina Amàlia, INS Miquel Tarradell,
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Línia Pediàtrica de Drassanes, Obertament,
Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), Punt d’Informació i Atenció a les
Dones (PIAD), SAPS Creu Roja, SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de les persones
Immigrades), Sida Studi, Teràpia a l’Abast, Unitat de Malalties de Transmissió Sexual (UMTS),
Equip de Treball Immigració i Salut (ETIS) de la Unitat de Malalties Tropicals i Salut
Internacional, Unitat de Tuberculosi i Xarxa Educativa del Raval.
o

Subcomissió de salut mental: Àmbit Prevenció, Associació Cultural Radio Nikosia,
Asocciació Estel Tapia, Associació “La Regadera”, Centre Esportiu Municipal del Raval
Can Ricart i Frontó Colon-, Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre de
dia de Salut Mental de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental d’Adults (CSM) de Ciutat
Vella, Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) de Ciutat Vella, Centre de Serveis
Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Equip Interdisciplinar de la
Petita Infància (EIPI), Equip Salut Comunitària ASPB, Fundació Escó, Institut Municipal
de Discapacitats, Línia Pediàtrica Drassanes, Espai Familiar Erasme Janer, Equip
d'Atenció a l’ Infància i Adolescència (EAIA) Raval Nord, Equip de Salut Mental per a les
persones Sense Sostre (ESMESS), Espai Social del Raval, Obertament, SAPS Creu Roja,
SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades), Teràpia a
l’Abast, Xarxa Educativa del Raval (XER).
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o

Subcomissió de salut sexual i reproductiva: Agencia ABITS, Associació Candela,
Educativa Integral del Raval (AEIRaval), Associació Salut i Família, Associació Ciutadana
Antisida de Catalunya (ACASC), Associació Estel Tapia, Centre d’Atenció Primària Raval.

o

Sud (Drassanes), Equip Salut Comunitària ASPB, Equip de Treball Immigració i Salut
(ETIS) de la Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional, Línia Pediàtrica de
Drassanes, Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), Punt
d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), Unitat de Infeccions de Transmissió Sexual,
AEIRaval, INS Miquel Tarradell.

o

Subcomissió de gent gran: Casal Municipal del Gent Gran Tarradellas, Casal Municipal
del Gent Gran Trueta, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayer), 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, Creu
Roja, Equip Salut Comunitària ASPB, Espai Social del Raval, Habitatge adaptat per a la
Gent Gran Reina Amàlia.

Què hem fet el 2014?
•

Dinamització del Grup de Seguiment de Salut, de la Comissió de Salut Comunitària i les
subcomissions de treball (salut mental, salut afectiva-sexual i reproductiva i envelliment
saludable).

•

Salut mental:
o Definició i planificació de les Jornades de Salut Mental.
o Realització de les Jornades de Salut Mental i Estigma. 10 de març, 25 de març i 7 d’abril
de 2014
o Definició conjunta de propostes d’acció (amb usuaris/es i professionals) i priorització
d’accions.

•

Salut afectiva sexual i reproductiva:
o Elaboració i prova pilot del mapa de recursos per a la Prevenció d'Infeccions de
Transmissió Sexual.

•

Envelliment saludable:
o Implementació del “Baixem al Carrer”. Programa de reducció d'aïllament de persones
grans amb barreres d'accessibilitat per sortir de casa en coordinació amb Serveis
Socials, Centres de Atenció Primària i entitats.
o Preparació i realització de sortides amb gent gran aïllada per enfortir les seves xarxes
socials.
 Activitat intergeneracional per Sant Jordi (23 abril 2014): Nois/es de la Escola
Drassanes i gent gran. Intercanvi de poemes.
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Cafè tertúlia (juliol 2014). Acollida i esmorzar al l'Hotel Andante.
Sortida a la Fira de Santa Llúcia (Desembre 2014) i esmorzar a l’Hotel España.

Sortida de gent gran a la Fira de Santa Llúcia

Principals resultats obtinguts:
•

Manteniment de les reunions i ampliació dels participants en els diferents grups de treball:
Grup de Seguiment de Salut (cada quatre mesos; 8 administracions públiques diferents i
Tot Raval); Comissió de Salut (reunions trimestrals; 53 recursos) i de les subcomissions de
treball (reunions mensual de cada subcomissió: salut mental, salut afectiva-sexual i
reproductiva i envelliment saludable).

•

Salut mental:
o Organització i realització d’una sessió sobre accés a la targeta sanitària i recursos
comunitaris per a professionals de l'àmbit de la salut mental (12 professionals).
o Participació de 20 entitats i serveis en la definició, planificació i implementació de les
Jornades de Salut Mental.
o Realització de les Jornades de Salut Mental i Estigma.
 10 de març de 2014: 75 assistents
 25 de març de 2014: 64 assistents
 7 d’abril de 2014: 119 assistents
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•

Salut afectiva sexual i reproductiva:
o Flyer / mapa de recursos per a la Prevenció d'Infeccions de Transmissió Sexual.

•

Envelliment saludable:
o “Baixem al Carrer”: Sortides individuals setmanals de 25 persones grans.
o Activitat intergeneracional per Sant Jordi (23 abril): 32 nois/es de l’Escola Drassanes i
sortida grupal de gent gran: 41 persones.
o Cafè- tertúlia - Sortida gent gran: 9 persones (11 de juliol). Acollida i esmorzar a l'Hotel
Andante.
o Sortida a la Fira de Santa Llúcia i esmorzar a l’Hotel España (19 persones grans).

Beneficiaris directes:
258 persones a les Jornades de Salut Mental
32 nois/es
94 persones grans
12 professionals que reben formació
Beneficiaris indirectes:
150 persones que reben informació per mail
10.000 persones a través de mitjans de comunicació (TV Ciutat Vella, Periódico El Raval, fulla
informativa, web i Facebook de Tot Raval)

Activitat lúdica a la Rambla del Raval en el marc de les Jornades de Salut Mental
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COMUNICACIÓ

DIFONEM UNA IMATGE POSITIVA DEL BARRI
La Fundació ofereix informació àmplia i de qualitat sobre el Raval i el seu teixit
associatiu
Treballem per una comunicació que potenciï una visió contrastada del barri i posi èmfasi en
la riquesa de la seva oferta cultural, social i comercial. També s’ofereixen diversos mitjans per
promoure la comunicació entre el veïnat, les organitzacions i les empreses que hi són presents
i dona suport a les entitats en diverses campanyes de comunicació.
Elements de difusió:
Tot Raval Informa
Butlletí electrònic mensual que informa de l’àmplia oferta d’activitats que es poden trobar al
Raval i que actualment compta amb més de 1.600 receptors. El 2014 s'han difós 185 activitats
de 120 organitzacions.
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Pàgina web www.totraval.org i pàgina de Facebook
Actualitzem regularment els seus continguts per tal de difondre al màxim les activitats de Tot
Raval i de les entitats que en són membres. Actualment comptem amb més de 1.700 seguidors
a Facebook. La nostra pàgina web ha rebut una mitjana de 2.400 visites mensuals.
Banc d’imatges a Flickr
Actualització amb les fotografies més rellevants de les activitats del darrer any.
Butlletí ‘Compartir’
Regularment s’elabora aquest butlletí, on es recullen les accions més rellevants dutes a terme
en el marc del projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural impulsat per l'Obra Social "la
Caixa" i desenvolupat per la Fundació Tot Raval i el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona.
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Espai informatiu a El Periódico
Gràcies a un conveni amb aquest diari, es disposa d’un espai de publicitat regular i gratuït.
Durant el 2014 s'han publicat 6 anuncis a El Periódico de Catalunya.
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Contactes amb els mitjans de comunicació
Regularment s’atenen les demandes dels mitjans de comunicació per tal d’aprofitar la
informació amb la que compta Tot Raval sobre el barri i fomentar que les notícies que
apareguin sobre el Raval estiguin el màxim de contextualitzades. El 2014 la Fundació Tot Raval
ha aparegut a 129 notícies publicades a la ràdio, la televisió i la premsa escrita i, a més, ha
donat resposta a diverses demandes de periodistes sobre el Raval o altres aspectes del seu
teixit associatiu.

Notícia publicada al diari ARA sobre el projecte ‘Apadrina el teu equipament’

Col·laboració amb publicacions de barri
“Periódico El Raval”: aquesta publicació mensual cedeix a Tot Raval un espai en cada edició per
tal de comunicar els projectes comunitaris dels Membres i Amics de Tot Raval. El 2014 s’hi han
publicat 22 articles.
Col·laboradors en comunicació:
Mitjans i entitats: BTV, TV Ciutat Vella, El Mirador del Inmigrante, El Periódico de Catalunya, El
Periódico El Raval, Ravalnet.
Altres: Districte de Ciutat Vella i mitjans propis de Patrons i Amics.
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Intervenció de la tècnica de Salut al programa ‘Connexió Barcelona’ de BTV

Participació com a ponents a jornades i conferències:
L’equip de Tot Raval ha impartit 10 ponències a diverses jornades i cursos:
19 i 20 de febrer. "L'initiative locale réinvente l'Europe"
Presentació: Tot Raval
Org: Association Européenne pour l'Information sur le Développement Local (AEIDL)
24 de març. Consell de Salut de Ciutat Vella
Presentació: Salut Comunitària
Org: Districte Ciutat Vella
28 d’abril. II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat
Presentació: Salut Comunitària
Org: Consorci Sanitari Barcelona
5 de maig. Sessió sobre Drogodependències
Presentació: Salut Comunitària
Org: Consell Municipal de Benestar Social
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1 de juliol. Presentació en el Pla Interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària
(PIAISS)
Presentació: Salut Comunitària
Org: Consorci Sanitari de Barcelona
7 de juliol. Setmana de la Responsabilitat Social
Presentació: TSR
Org: Ingenieria Social
29 de setembre. Treballar en el sector del comerç
Presentació: Capacitats i requisits laborals (en col·laboració amb Eix Comercial)
Org: CIAJ Raval. Centre d'Informació i Assessorament per a joves
3 d’octubre. VI Jornada de Salut Comunitària “Salut a la Comunitat en Temps de Crisi”
Presentació: Salut Comunitària
Org: Consorci Sanitari Terrassa
8 d’octubre. Jornada de Salut Publica PINSAP
Presentació: Salut Comunitària
Org: Agència Catalana de Salut Publica
14 de novembre. Congrés Internacional de Ciutats Educadores
Presentació: Apadrina el teu equipament
Org: Eurocities

Visites i itineraris:
Al llarg de l’any, Tot Raval ha rebut 11 visites d’investigadors, grups d’alumnes i professorat de
diverses universitats, directius d’altres fundacions, administracions, consultories, etc.,
interessats en ampliar el seu coneixement sobre el barri i el treball en xarxa de Tot Raval, entre
les que destaquen: estudiants del Felicity College de New Jersey (EEUU), de la Universitat de
Ginebra i representants de l’Àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona.
Itineraris de coneixement del Raval i del treball comunitari: “partners” de la Open Society
Foundation, participants del congrés Eurocities, representants de l’Ajuntament de Tunis,
Programa Mudec Draft (Universitat d'EEUU), Itinerari Ciutats Educadores, etc.
Visites a Tot Raval: Red Sevilla Norte, Red de entidades socioeducativas Kiribis Sarea, entre
d’altres.
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Principals resultats obtinguts:
-

S’han difós 185 activitats de 120 organitzacions a través del butlletí informatiu digital.
1.606 destinataris del butlletí.

-

La Fundació Tot Raval ha aparegut en 129 notícies publicades en ràdio, televisió i premsa
escrita.

-

S’han realitzat 22 articles sobre activitats realitzades per Tot Raval i s’han publicat al diari
El Raval.

-

S’han publicat 6 anuncis a El Periódico de Catalunya informant d’activitats de Tot Raval i
les entitats amb les que treballa al barri.

-

Mitjans col·laboradors: El Mirador del Inmigrante, El Periódico de Catalunya, El Periódico El
Raval, Ravalnet. Es compta també amb els mitjans de difusió propis de les entitats
participants en els projectes.
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FINANÇAMENT
L’any 2014 ha estat un exercici de canvis a la Fundació Tot Raval. La renovació de la Junta i de
la Direcció han culminat un procés de revisió de la situació per la qual travessa la Fundació des
de fa uns anys, i que va culminar amb la realització d’un Pla de Viabilitat durant la primera
meitat de 2014. Aquest Pla de Viabilitat identificava “una situació́ econòmica didcil i una
financera poc sòlida” i apostava per un seguit de mesures que s’estan començant a aplicar de
forma més intensiva al 2015. Tot i això, cal tenir en compte que cal revertir una situació que ve
de lluny i que per tant els resultats poden trigar un o dos exercicis en fer-se efectius. Malgrat
les dificultats, s’ha aconseguit tancar l’any 2014 sense pèrdues, gràcies a l’esforç de totes i
tots, equip tècnic, Junta i Patronat.

Context
Des dels seus inicis, al 2002, la Fundació Tot Raval ha tingut un finançament basat
principalment en les aportacions d’administracions públiques, a través de convocatòries de
subvencions o convenis. Aquestes s’han vist complementades al llarg dels anys per les
aportacions d’alguns dels Patrons, de les entitats i persones que formen els Amics i Protectors,
així com d’ajuts d’entitats privades, fonamentalment a través de les obres socials de caixes i
bancs.
La crisi econòmica, amb la reducció de finançament tant en l’àmbit públic com el privat, ha
afectat a la capacitat de finançament de la Fundació Tot Raval, que ha acusat l’excessiva
dependència del finançament extern i la fluctuació del finançament propi, és a dir, de les
aportacions dels Patrons de Tot Raval. Aquesta situació es va sentir especialment els anys 2012
i 2013, havent d’emprendre un seguit d’accions de reducció de la despesa i de l’equip tècnic de
la Fundació Tot Raval. En aquest sentit al 2012 es va fer una reducció de l’equip de dues
persones vinculades al projecte ICI (que va reduir la seva aportació inicial) i al 2013 es va iniciar
un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació durant quatre mesos. L’ERTO va finalitzar a
inicis de 2014 amb una nova reducció de l’equip de dues persones més.

Ingressos i despeses al 2014
L’any 2014 s’ha tancat amb uns ingressos de 432.258 euros i unes despeses de 431.902 euros, i
per tant un excedent en positiu de 356 euros. Un resultat especialment positiu si tenim en
compte que a setembre de 2014 la previsió era de finalitzar l’any amb un dèficit d’ 11.776
euros.
Al llarg de l’any 2014 les despeses vinculades a personal, tot i veure’s reduïdes per l’ERTO i la
reducció d’equip, van patir també l’augment vinculat al pagament de despeses per la
finalització de contractes de les dues persones de l’equip tècnic i de la directora, que va dimitir
i va ser substituïda al Juliol de 2014. S’ha fet un esforç al llarg de l’any 2014 per ajustar les
despeses ordinàries i aquelles despeses directes vinculades a projectes, en bona part cobertes
gràcies a les aportacions en espècies de les entitats, institucions i comerços que formen part
del teixit de Tot Raval.
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Per la part dels ingressos, durant l’any 2014 es va treballar per mantenir les aportacions des de
les administracions públiques i diversificar altres fonts d’ingressos, incrementant les
aportacions d’entitats, fundacions i empreses privades.

Evolució ingressos i despeses 2009 - 2015
El pressupost tant d’ingressos com de despeses de la Fundació Tot Raval s’ha anat reduint de
forma substancial des del 2012. Tot i les dificultats econòmiques que han afectat a la pràctica
totalitat del tercer sector, la Fundació Tot Raval ha aconseguit tancar sense pèrdues tots els
darrers exercicis, excepte 2013. Al 2014, tot i que les perspectives a mitjans de l’exercici no
eren positives en aquest sentit, es va aconseguir tancar l’any amb un superàvit de 356 euros.
La previsió de cara a 2015 és mantenir un pressupost similar al de 2014.

Ingressos
Despeses
Resultat

2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015 (prov)
528.953 € 570.924 € 578.274 € 594.973 € 477.279 € 432.258 € 450.277 €
524.007 € 561.103 € 575.918 € 594.315 € 477.767 € 431.902 € 449.575 €
4.946 €
9.821 €
2.356 €
658 €
-488 €
356 €
7€

INGRESSOS 2014
En relació als ingressos, cal destacar que només un 6% d’aquests provenen de fons propis, és a
dir, aportacions de Patrons de la Fundació Tot Raval. El 50% del finançament és públic,
principalment de l’Ajuntament de Barcelona (principal finançador de la Fundació Tot Raval) i
un 44% de finançament d’altres entitats privades (principalment l’Obra Social de La Caixa i
l’Open Society Initiative for Europe).
Amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat i afrontar l’excessiva dependència de la Fundació
d’un petit nombre de finançadors, al llarg del 2015 s’està desplegant un nou Pla de
Finançament per incrementar per una banda les aportacions dels Patrons, i per un altre, per
diversificar les de les entitats i empreses privades amb un nou pla de captació de fons privats.

Subvencions,
convenis i ajuts
privats
184.242 €
42,62%

Altres ingressos
1.641 €
0,38%

Aportacions
patrons
26.710 €
6,18%

Subvencions,
convenis i ajuts
públics
219.664 €
50,82%
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Pel que fa a les fonts de finançament detallades, la principal segueix sent, com en anys
anteriors, l’Ajuntament de Barcelona, significant un terç del finançament de la Fundació Tot
Raval. Aquesta aportació es reparteix en diferents vies, sent la principal el “Conveni de
col·laboració entre el Districte de Ciutat Vella, el Comissionat de Participació i Associacionisme,
la Direcció de Serveis d’Immigració, Interculturalitat i Acció Comunitària i la Fundació Tot Raval,
per a la realització d’accions de dinamització social, econòmica, comercial i cultural del barri del
Raval”, de 106.000€, i que suposa la principal subvenció que rep Tot Raval. L’Obra Social “la
Caixa” a través del projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural i d’altres ajudes, juntament
amb la subvenció d’oficines de “la Caixa”, és la segona entitat pel que fa a aportacions a la
Fundació Tot Raval. L’Open Society Initiative for Europe (OSIFE), amb qui al 2014 hem elaborat
dos projectes per a la millora estratègica i de finançament de la Fundació Tot Raval, és també
una important font de finançament. Finalment, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de
Treball i Assumptes Socials, han atorgat subvencions equivalents a més del 5% del pressupost
de la Fundació Tot Raval.

PATRONS
CCCB
MACBA
Museu Marítim
Col·legi Notaris
Fundació Privada Art AIDS
Altres aportacions de membres col·lectius
Aportacions de membres individuals
SUBVENCIONS, CONVENIS I AJUTS PÚBLICS
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ministerio Trabajo/Asuntos Sociales
Consell Comarcal Barcelonès
REGESA
SUBVENCIONS, CONVENIS I AJUTS PRIVATS
La Caixa / Obra Social
Open Society Initiative for Europe
Fundació Catalunya La Pedrera
Fundació Banc Sabadell
Cáritas
Altres fundacions privades i empreses
Donacions Privades Individuals
PERIODIFICACIONS
ALTRES INGRESSOS
TOTAL INGRESSOS

2014
26.710
10.300
6.010
1.200
3.000
1.000
1.300
3.900
219.664
13.023
30.241
142.900
30.000
1.000
2.500
184.242
93.500
45.201
20.000
8.000
10.000
10.401
3.140
-6.000
1.641
432.258

%
6,18%
2,38%
1,39%
0,28%
0,69%
0,23%
0,30%
0,90%
50,82%
3,01%
7,00%
33,06%
6,94%
0,23%
0,58%
42,62%
21,63%
10,46%
4,63%
1,85%
2,31%
2,41%
0,73%
-1,39%
0,38%
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DESPESES 2014
La despesa de gestió interna significa una mica menys d’un 20% de tota la despesa de la
Fundació Tot Raval. Pel que fa als projectes, i en percentatge de pressupost, el principal
segueix sent el de Raval Comunitari, on s’inclou tota la feina de suport a entitats i foment del
treball en xarxa en general, així com de Promoció del Territori Socialment Responsable, el GIR,
el projecte de suport a l’escola Tàndem, i el pressupost de Comunicació. El següent programa
en importància és el projecte d’“Intervenció Comunitària Intercultural” finançat íntegrament
per l’Obra Social “la Caixa”. El programa cultural, amb la celebració d’esdeveniments com Sant
Jordi o Raval(s) i el suport continuat a equipaments culturals, juntament amb el projecte
“Apadrina el teu Equipament” és el tercer en importància des del punt de vista pressupostari.
Finalment, els programes ocupacional i d’educació són els que tenen un percentatge més petit
de dedicació pressupostària.

La següent taula detalla les despeses de cada projecte entre despesa d’activitats (o despesa
directa), personal tècnic, personal d’estructura (part del personal d’administració i direcció
participant de cada àrea de treball), i despeses generals assignades a cada projecte. S’ha dividit
la partida de gestió interna per visibilitzar la part corresponent a la despesa extraordinària de
personal donades les quitances a les que s’ha hagut de fer front al 2014.
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Totals
Activitats
48.886 €

Gestió interna
(despeses de personal
extraordinàries - quitances) 34.790 €
Progr. Comunitari (TSR, GIR,
Tàndem i Comunicació)
141.878 €
Progr. Cultural (Apadrina,
Raval(s) i Sant Jordi)
66.664 €
Progr. Educació i Comunitat
(Xarxa de Lectura)
12.496 €
Progr. Ocupacional (Xarxa
Laboral i Itaka)
44.186 €
Proj. Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI)
83.000 €
TOTALS DESPESES
431.900 €

Tècnics de Personal
Despeses
projectes estructura generals
30.910 € 17.977 €

18.090 €

16.700 €

22.528 €

38.007 €

55.702 €

25.641 €

14.989 €

29.101 €

11.472 €

11.102 €

29 €

2.398 €

7.390 €

2.678 €

863 €

27.309 €

6.707 €

9.307 €

2.693 € 68.937 €
6.754 €
41.701 € 183.842 € 135.635 €

4.017 €
70.722 €
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SUPORT I COL·LABORACIONS
Els projectes de Tot Raval han estat possible gracies al suport de:
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Altres col·laboracions: Casal de Barri Folch i Torres, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, centres
educatius del Raval, CIDOB, El Periódico de Cataluña, Enfasystem, Filmoteca de Catalunya,
Gran Teatre del Liceu, HLG System, Hotel Andante, Hotel España, Hotel Olivia Plaza,
Impulsem SCCL, Fundació C.O. Joan Salvador Gavina, A. per a Joves TEB i AEIRaval,
ITGlobal, Jordi Labanda, Mercat de la Boqueria, Món Llibre, Palau Güell, Pati Manning,
Periódico El Raval, Plats Prats, Hotel Le Méridien, Hotel Barceló, Hotel Andante, Perfumeries
La Balear, Ideal Youth Hostel, Codec, Hilton Diagonal Mar, Psicòlegs sense Fronteres, Rosa
Sensat, Teatres Tantarantana, Llantiol, Raval, Condal, Romea, Goya i Villarroel, Servei Solidari
i Ravalnet
Més de 40 persones voluntàries que han donat suport puntual a projectes i activitats de Tot
Raval entre els quals: Melania Ortiz, Victoria Porthé, Marta Calaf (suport a la web de salut), Sira
Bilbao (fotografies), Eulàlia Padró (Xarxa de Lectura), Elisabet Siles (suport a l’organització de
la jornada final de curs d’Apadrina el teu equipament), Voluntaris 2000, Maria Casas, M. Lluïsa
del Rio, Rosa Rodríguez.
Estudiants en pràctiques 2014: Marta Palomeque (Màster en Polítiques Públiques i Socials–
Universitat Pompeu Fabra).
Volem agrair especialment la dedicació de tots/es els/les professionals de les
organitzacions i administracions que han participat en els projectes comunitaris del
barri, així com a totes aquelles persones que, a títol individual, hi han col·laborat.
Entre tots i totes fem possible un Raval millor.
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