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QUÈ ÉS TOT RAVAL?
Missió

Som una plataforma formada per una cinquantena 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.

Visió

Volem un Raval que mostri la riquesa de la seva identitat, 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 49 membres de Tot Raval. Es reuneix dos cops l’any. S'ha reunit en 2
ocasions de forma ordinària (19 de febrer de 2015 i 18 de juny de 2015) per aprovar el
Pla d’Activitats i el Pressupost de 2015, i la memòria i balanç econòmic del 2014
respectivament.
Amics i Protectors
Aquest grup està format per 77 entitats, institucions, empreses o persones que
participen activament en els projectes comunitaris del barri o hi donen suport.
Junta
La Junta, que es reuneix de forma mensual, està formada per una representativitat
dels membres del Patronat: 15 persones dels àmbits social, cultural, econòmic i
comercial. S’ha reunit en 8 ocasions al llarg del 2015.
Per tal de fer un seguiment més permanent de l’elaboració del Pla de viabilitat i
de 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).
La tasca desenvolupada per la Junta s’ha centrat en el desplegament de les mesures
acordades arran del Diagnòstic per a un Pla de Viabilitat (gener de 2014). Entre elles,
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destaca l’elaboració d’un seguit de criteris i indicadors per avaluar la continuïtat i
desenvolupament de les línies generals dels projectes de Tot Raval.
Comissions i Grups de treball
El 2015 s’han dinamitzat 11 grups de treball estables i els seus subgrups:
-

Raval, Territori Socialment Responsable
Xarxa Laboral del Raval
Itaka al Raval
Apadrina el teu equipament
Festival de Cultura Raval(s)
Sant Jordi al Raval
Grup Interreligiós del Raval
Grup de seguiment de salut comunitària
Comissió de salut comunitària
Equip comunitari del Projecte ICI
Xarxa de Lectura

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.

3.000 PERSONES S’HAN IMPLICAT DIRECTAMENT EN ELS PROJECTES
COMUNITARIS.
316 ORGANITZACIONS PARTICIPEN EN ELS NOSTRES PROJECTES:
➢ 102 ENTITATS I EQUIPAMENTS CULTURALS
➢ 86 ENTITATS DE L’ÀMBIT SOCIAL O EDUCATIU
➢ 38 ESTABLIMENTS I ASSOCIACIONS DE L’ÀMBIT COMERCIAL
➢ 31 ENTITATS DE L’ÀMBIT DE LA SALUT,
ENTRE D’ALTRES
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LÍNIES D’ACTUACIÓ
Les nostres línies d’actuació abracen la cultura, la convivència intercultural, l’educació, la
salut comunitària I el foment d’oportunitats laborals, unint sensibilitats per un objectiu comú.

PROMOCIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Realitzem accions dirigides a fomentar la responsabilitat social dels diferents agents que
actuen al territori, des del propi veïnat fins a empreses, entitats, institucions o comerços per
millorar aspectes com la inserció, l’educació o la millora de la imatge del barri.

DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL

Fomentem que les entitats culturals, educatives, socials i veïns i veïnes treballin per a la
cohesió social a través de l’intercanvi cultural, la creativitat i l’expressió artística, a través
d’accions conjuntes a l’espai públic, esdeveniments culturals diversos i dinàmiques educatives.

INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Acompanyem persones en risc o situació d’exclusió, especialment els més joves, en la cerca
d’oportunitats formatives i laborals gràcies al treball en xarxa amb les entitats sociolaborals i el
teixit empresarial del barri.

EDUCACIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Donem suport a la millora de la qualitat educativa mitjançant projectes, eines i recursos
innovadors, treballant amb escoles i espais d’educació no formal per a la igualtat
d’oportunitats per a tots els infants i joves.

FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL

Treballem a través de l’acció comunitària per al foment d’una convivència intercultural al barri,
a partir de processos de diagnosi col·lectiva i del coneixement del territori, promovent
respostes conjuntes en els àmbits de la salut, l’educació o les relacions ciutadanes.
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QUINS PROJECTES HEM DESENVOLUPAT EL 2015?
‘RAVAL KM0’
#responsabilitat #social #inserció #sociolaboral

A partir del treball col·lectiu de diferents entitats, institucions i comerços del territori, hem
desenvolupat aquest projecte pilot a través del qual s’han produït llums per guarnir entitats,
comerços, restaurants, equipaments i institucions del Raval durant la campanya de Nadal i
bosses de roba per repartir gratuïtament des dels comerços. El seu objectiu és fomentar la
dinamització comercial i social del Raval i generar oportunitats formatives i ocupacionals per
a persones del barri.
El projecte s’ha adreçat sobretot a generar oportunitats per a persones del barri amb
dificultats d’inserció, que hi han participat produint els llums i les bosses de roba Raval Km0. A
través d’aquesta iniciativa s’ha donat formació́ i ocupació́ a 14 persones d’entre 17 i 55 anys,
usuàries de diferents entitats del barri. La meitat s’han format en serigrafia, i l’altra meitat, en
fabricació de llums (electricitat, pintura i fusteria).
Aquest projecte s’emmarca en la línia de sensibilització i promoció del “Raval, Territori
Socialment Responsable” (TSR), des de la qual 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
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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.

Activitats realitzades:
➢ Elaboració dels llums de Nadal: Els llums #RavalKm0 s’han fabricat al barri i han
il·luminat des d'entitats i llocs emblemàtics del Raval, fins a aparadors de comerços.
Inspirats en el logotip del Grup Motor del Territori Socialment Responsable, volen ser
un símbol de comunitat responsable i respectuosa amb el seu entorn. Cada pètal del
llum té la forma del contorn del barri del Raval, i cadascun simbolitza un valor: diàleg,
convivència, diversitat, cohesió́ i igualtat d’oportunitats. En la seva elaboració́ s’han
prioritzat els productes de proximitat, amb materials vinculats a oﬁcis tradicionals (com
la fusta) o bombetes LED de baix consum. Els llums s’han ﬁnançat amb aportacions en
forma de donació (50€ un pètal, 180€ la flor sencera) per part de 31 entitats,
institucions culturals i empreses del barri i de la ciutat. Aquestes han gaudit d’un llum
#RavalKm0 a la seva seu o bé l’han cedit a una entitat sense ànim de lucre o centre
educatiu del barri. Tots els diners recaptats s’han destinat a materials, mà d'obra i
packaging.
➢ Confecció de les bosses: Les bosses de roba #RavalKm0 s’han cosit i estampat al Raval i
s’han distribuït durant la campanya de Nadal als més de 300 comerços del barri
vinculats a les associacions de l'Eix Comercial del Raval. Per definir el disseny i els
missatges de les bosses, es va convocar un concurs adreçat als joves i grans que viuen
o estudien al barri per a que presentessin les seves propostes. El disseny guanyador,
que representa el contorn del barri i inclou el missatge ‘Territori Socialment
Responsable’, es va escollir entre una vuitantena de propostes presentades al concurs i
s’ha estampat de forma artesanal a 5.000 bosses.
➢ Festa d’encesa de llums (3 de desembre de 2015): Els llums de Nadal es van presentar
en una festa comunitària, oberta a tot el veïnat, que es va celebrar el 3 de desembre a
la Plaça del Padró. Es van oferir actuacions musicals a càrrec de l’Escola de Músics i JPC,
Xamfrà i Cor Raval Evolution, així com un taller de serigrafia.
En el disseny i l’organització de la festa es van implicar 10 entitats/institucions:
Impulsem SCCL, Eix Comercial Raval, Districte de Ciutat Vella, Raval Comercial-Foment
de Ciutat, GIR, Escola de Músics, Xamfrà, Cor Raval Evolution, Casal dels Infants i
Fundació Tot Raval.

Entitats participants:
Grup Motor del TSR: Museu Marítim, Amics de la Rambla, Impulsem SCCL, A. Veïns/es
La Taula del Raval, Servei Solidari, Casal dels Infants per a l'acció social als barris, Eix
Comercial del Raval i Fundació Tot Raval.
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Elaboració llums:
Col·lectiu Lupercales: disseny del llum #RavalKm0 i formació en elements lumínics i
electricitat.
Ateneu de Fabricació́ de Les Corts: formació́ i tallat de les fustes.
Fablab: tallat de fustes.
Impulsem: formació́, fabricació́ i distribució (amb el suport de BiciClot)
Elaboració bosses:
Estel Tàpia i Dona Kolors: confecció.
Impulsem: formacions, serigrafiat.
Ha comptat amb la col·laboració de: SABA Aparcaments, OSIFE, Casa Piera, Fundació 4 Vents,
Amics de la Rambla, Associació de Comerciants Raval Verd, Associació de Veïns i Comerciants
La Taula del Raval, Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana, Associació per a
joves TEB, ASPB, Espai Lúdic Ambiental per a famílies del Parc de la Ciutadella, Eix Comercial
del Raval, l’Escola de Músics i JPC, Foment de Ciutat, Fundació Centre Obert Joan Salvador
Gavina, Fundació Privada Taller de Músics, Fundació Servei Solidari, Gran Teatre del Liceu,
Hotel Sant Agustí, La Bellvitja, La Monroe, La Rouge, Mercat de la Boqueria, MACBA, Museu
Marítim de Barcelona, Núria Paricio, i Praktik Hotels
I amb el suport de: Pla de Barris Raval Sud, Districte de Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona,
Fundació Banc Sabadell i Obra Social “La Caixa”.

Principals resultats obtinguts:
➢ S’han generat 14 contractacions.
➢ S’han implicat una desena d’entitats del barri.
➢ S’han produït 5.000 bosses i 59 llums.

8

‘APADRINA EL TEU EQUIPAMENT’
#educació #dinamització #sociocultural #igualtat #d’oportunitats

Amb l’objectiu d’apropar l’oferta cultural del Raval als estudiants i les seves famílies,
impulsem el treball conjunt entre els Grans Equipaments Culturals (GEC) i els centres
educatius del barri per desenvolupar propostes formatives de llarga durada, integrades en el
currículum acadèmic i adaptades a les diferents necessitats (etapa educativa, contingut de
les assignatures, competències a treballar, característiques de l’alumnat). En els
‘apadrinaments’ hi participen des d’alumnat de les escoles bressol fins de cicles formatius de
grau superior.
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.
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Activitats realitzades:
➢ Reunions plenàries del grup de treball per fer el seguiment del projecte. S’han
realitzat 3 reunions.
➢ Reunions específiques amb els GEC per treballar aspectes del procés que necessiten
ser tractats amb especial atenció: document marc, estratègia comunicativa, etc. S’han
realitzat 2 reunions específiques.
➢ Treball intern dels diferents centres educatius per tal de decidir amb quin GEC es volen
vincular en funció de la seva programació curricular. Es realitza a l’inici del projecte, al
llarg del mes de setembre.
➢ Treball conjunt entre equips educatius dels GEC i equips educatius dels centres
escolars per tal de dissenyar la proposta específica de treball per a cada centre,
realitzar el seguiment i l’avaluació del mateix.
➢ Desenvolupament dels apadrinaments: cadascun d’ells és singular i adaptat als
diferents contextos educatius. S’inclouen activitats d’aula i dins el GEC. (Veure llistat)
➢ Comunicació i difusió del projecte i de cada apadrinament en concret. Molt centrades
en la comunicació interna de cada equipament o centre educatiu (blocs, pàgines web,
xarxes socials...) i en la realització d’un vídeo resum del projecte que es va presentar
en les jornades.
➢ Jornades de presentació i exposició final dels apadrinaments. Es van realitzar l’11 de
juny al Museu Marítim de Barcelona, amb l’objectiu de visibilitzar els resultats del
projecte a partir de la vivència dels seus protagonistes. 90 assistents (alumnes,
educadors, polítics i tècnics de l'administració local, entitats...).

Entitats participants:
Administracions: Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat,
Consorci d’Educació de Barcelona.
Grans equipaments culturals (GEC): MACBA, CCCB, CSIC, Museu Marítim de Barcelona,
Filmoteca de Catalunya, Gran Teatre del Liceu i el Palau Güell. Amb la col·laboració de
La Capella.
Centres educatius: INS Miquel Tarradell, INS Milà i Fontanals, Escola Vedruna-Àngels,
Escola Bressol Canigó, Escola Bressol Cadí, Escola Bressol Mont Tàber, Escola
Drassanes, Escola Labouré.
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Apadrinaments realitzats Curs 2014-2015
NOM

CENTRE
EDUCATIU
EBM Canigó

EQUIPAMENT
CULTURAL
Gran Teatre del
Liceu

EBM Mont
Tàber

MACBA

28 alumnes/ 20 famílies/
globalitat del professorat del
centre educatiu

EBM Cadí

Gran Teatre del
Liceu

20 alumnes/ 9 famílies/ 4
educadores

Escola Labouré

Palau Güell

24 alumnes

Escola
Drassanes

MACBA

72 alumnes

Escola
Vedruna
Àngels
Escola
Vedruna
Àngels
INS Milà i
Fontanals

MACBA

24 alumnes

MACBA

24 alumnes

Filmoteca de
Catalunya

12 alumnes/ 2 voluntàries

Institut Milà i
Fontanals

Gran Teatre del
Liceu

12 alumnes

Institut Milà i
Fontanals

Palau Güell

24 alumnes

FER RECERCA AMB EL CSIC

Institut Miquel
Tarradell

CSIC

15 alumnes

PREPARA UNA SORTIDA

Institut Miquel
Tarradell

24 alumnes

MACBA I EXPRESSART

Institut Miquel
Tarradell

Filmoteca de
Catalunya; Gran
Teatre del Liceu;
Palau Güell;
Museu Marítim
de Catalunya
MACBA
CCCB

12 alumnes

PRIMER CONTACTE AMB
L’ÒPERA
VIVIM L’ART A L’ESCOLA
BRESSOL
LA MÚSICA ENS PORTA AL
LICEU
LA NATURA AL PALAU GÜELL
EXPRESSART
EXPRESSART
DESCOBRIM EL MACBA
CINEFÒRUM
FEM EL NOSTRE PROPI
MUSICAL
GETTING TO KNOW THE
GÜELL'S WORLD

XERRADES ALS INSTITUTS

Institut Milà i
Fontanals i
Institut Miquel
Tarradell

BENEFICIARIS/ES
28 alumnes/ 20 famílies/ 5
educadores

12 alumnes
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Principals resultats obtinguts:
➢ Més de 300 alumnes de 8 centres educatius i 7 Equipaments Culturals han
participat al projecte.
➢ S’han realitzat 14 apadrinaments.
➢ Quasi un centenar de persones (alumnes, educadors, polítics i tècnics de
l'administració local, entitats...) van assistir a la jornada de cloenda.
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FESTIVAL DE CULTURA RAVAL(S), FET PER LA GENT DEL BARRI
#dinamització #sociocultural #convivència #intercultural

Des de l’any 2003 coordinem aquest festival fruit d’un procés comunitari i participatiu que,
durant tres o quatre dies (el segon cap de setmana de novembre), mostra les moltes facetes
del Raval a través d’una programació sociocultural que inclou un conjunt d’activitats que
abarquen exposicions, música i concerts, arts escèniques, cinema, itineraris i accions
educatives i socials. Més d’un centenar de col·lectius, agents, entitats i associacions
vinculades al barri s’impliquen en el disseny, creació i desenvolupament de la programació.
Enguany s’ha celebrat la 13a edició.
Un dels elements que defineix i es valora més del Festival és el seu procés organitzatiu, ja que
es basa en el treball en xarxa d’organitzacions vinculades al barri. El procés dura un any, durant
el qual la Fundació Tot Raval s’encarrega de la coordinació: convocar les reunions, recollir les
propostes per part de les entitats, generar sinergies entre elles, donar suport a les activitats,
confeccionar el programa, buscar el finançament necessari i gestionar la logística i la producció
(espais, infraestructura, comunicació, etc.).
L’edició del 2015 es va celebrar del 12 al 15 de novembre.

Activitats realitzades:
➢ Realització de 7 reunions del grup de treball i 5 reunions dels subgrups de
comunicació, de logística i d’activitats.
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➢ Programació de les activitats.
➢ Proposta i organització directa des de Tot Raval i en col·laboració amb d’altres entitats,
institucions, organitzacions i grans equipaments culturals del territori, de la Mostra
Internacional de Curtmetratges al Raval “La Mida no Importa”, un concert amb les
corals del barri i un cercavila.
➢ Comunicació i difusió: cartell i programa imprès, dinamització a les xarxes socials i
creació d’un espai web propi del Festival.

Entitats participants:

A.C.V. Carrer Cera, A. Arco de la Virgen, A. Capoeira Palmares Barcelona, A. Cultural
Freedonia, A. d'Amics dels gegants Ramon i Lola, A. de Gitanos de Ciutat Vella, A. de Mercat de
Segona Mà, A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria, A. Estel Tàpia, A. Inst. Promoció de la
Cultura Catalana, A. Intercultural Diàlegs de Dona, A. per a Joves TEB-Ravalnet, A. Salut i
Família, A. SomAtents de Reporterisme, A. Talia Olympia, ACESOP, Amical Marroquí, BaM bioarquitectura mediterranea, Banc del Temps del Raval, Barcelona Activa, Bastoners del
Raval, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Bouets i la Vaqueta del Raval, Col·lectiu flamenc
Calicanto, CABARET LeCOQ, Caps Grossos del Raval, Casal de Barri Folch i Torres, Casal dels
Infants ASB, Casal Familiar, Casal Municipal de gent gran Josep Tarradellas, Casal Municipal de
gent gran Josep Trueta, CCCB, CD El Mil·lenari, Centre Cívic Drassanes, Centre Obert AEIRaval,
Centre Obert Joan Salvador Gavina, Centro Boliviano Catalán, Centro Filipino Tuluyán-San
Benito, Club IPI, Conservatori del Liceu, Cor Raval Evolution, Coral Flors de Maig, Coral Turull,
El Mirador dels Immigrants, El Periódico de Catalunya, Escola de Bollywood Club Masala,
Escola Castella, Escola Concepción Arenal, Escola de swing "Spank the Baby", Escola Drassanes,
Escola Eduard Marquina, Escola Labouré, Escola General Prim, Escola Rubén Darío, Escola
Sagrat Cor, Escola Sant Gabriel, Escola Santa Maria dels Apòstols, Escola Vedruna, ESMUC,
Espai Tecnològic Comunitari, Euro Tap Coalition, Fatlipz i Adry Bueno, Filmoteca de Catalunya,
Forn de teatre Pa’tothom, Fundació Àmbit Prevenció, Fundació IBN Battuta, Fundació Privada
Taller de Músics, Fundació Servei Solidari, Fundació Tot Raval, Galeria d'art Moraima, Gospel
Raval, Gran Teatre del Liceu, Grup Cantaires Mon Raval, Grup del taller de Música, cos i ment
del CMGG Josep Tarradellas i Josep Trueta, Grup Interreligiós del Raval (Consell Islàmic de
Catalunya, Centre Islàmic Camí de la Pau, Comunitat Parroquial del Carme, Centro Filipino
Tuluyan-San Benito, Església Evangèlica de la Cera, Fundació Benallar, Església Protestant
Barcelona Centre, Ass. Amical dels Immigrants Marroquins a Catalunya, Ass. Cultural,
Educativa, Social Operativa de Dones Paquistaneses (ACESOP), Ass. Intercultural Diàlegs de
Dona, Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib, Comunitat Jueva. Col.laboren: Ass. Unesco
per al Diàleg Interreligiós, Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona i Districte de
Ciutat Vella), habitació1418, Idensitat, IES Besòs, IES Rambla Prim, INS Milà i Fontanals, INS
Miquel Tarradell, IMPULSEM, INCA Catalunya, Jam Circus, KALIPI - Federación de entidades
cívicas y religiosas Filipinas de Bcn, Khushi Paz y Alegría, L'Escola de Músics i JPC, La Fàbrica del
Sol, La Taula del Raval, Lil Bonzai, Línia Pediàtrica Drassanes, L'Obrador, MACBA, Marcs a mida
Ochoteco, Museu Marítim de Barcelona, Musical's Choir, Nyam Nyam, Palau Güell, Parròquia
del Carme, Periódico El Raval, Pla de Desenvolupament Comunitari Besòs Maresme,
Plataforma “Salvem el Teatre Arnau” i Jordi Pallarés, Projecte Infància del Raval, Raval Cultural,
Restaurant Guixot, Restaurant Na Mindona, Sala Fènix, SAPS Creu Roja, ScannerFM, Servei Civil
Internacional, Servei Solidari, Setem, SLOWCUrT, Societat Coral El Girasol, Sonia Plans, Sons de
veu, SOS Racisme, Storyville Jazz Band, Tacata Serveis Culturals, Taller de Arte y Reciclaje "La
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Sasteatrería", Taller Sant Jordi, Taula Dona Raval, Teatre Llantiol, Trio Niamhy, Veusambveu,
Voluntaris 2000, Victor Salvatti, Xamfrà Centre de Música i Escena, Veïns i veïnes del Raval.

Principals resultats obtinguts:
➢ 139 entitats socials i culturals s’han implicat en l’organització.
➢ L’organització i la realització de les activitats ha comptat amb la implicació directa de
213 persones.
➢ Hi ha participat 228 voluntaris i voluntàries de les entitats implicades.
➢ S’han programat més de 70 activitats.
➢ S’ha comptat amb l’assistència d’unes 4.800 persones.
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SANT JORDI AL RAVAL
#dinamització #sociocultural #convivència #intercultural

Al Raval celebrem un Sant Jordi diferent, de caràcter social i intercultural, que va més enllà
de la venda de llibres i roses. A través d’una mostra d’entitats i de diverses activitats
culturals que es desenvolupen durant tota la jornada a la Rambla del Raval, els assistents
poden conèixer diferents iniciatives socials i culturals del barri. Al voltant de vuitanta
entitats, organitzacions, escoles, serveis i comerços del Raval participen en l’organització de
la Diada, que coordinem des de Tot Raval. Enguany s’ha celebrat l’onzena edició.

Activitats realitzades:
➢ Realització de 3 reunions del grup de treball i 6 reunions dels subgrups de
comunicació, de logística i d’escenaris.
➢ Programació de les activitats individuals i conjuntes.
➢ Comunicació i difusió: en la realització del cartell es van implicar alumnes de 1er d’ESO
de l’INS Miquel Tarradell i l’INS Milà i Fontanals, que van presentar diferents propostes
per a la imatge central. Aquest procés va ser acompanyat per professores de plàstica
de cada centre.
➢ Promoció i difusió de les entitats: al llarg de la Rambla del Raval, es van organitzar al
voltant de 46 carpes on els i les participants van difondre les activitats de la seva
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entitat, van vendre material fet pels seus usuaris i usuàries i van realitzar diversos
tallers.
➢ Actuacions, lectures, contacontes, etc: es van dinamitzar dos espais escènics, l’escenari
gran i un escenari més petit, “la Haima”. Al primer, es van realitzar concerts, balls i
actuacions diverses. A la Haima, es van fer lectures, titelles i petites actuacions.

Entitats participants:

ACESOP, AEIRaval, AMICAL dels Immigrants Marroquins a Catalunya, Amigos de El Quijote
Admiradores de Barcelona, Arrels Fundació, Ass. Capoeira Palmares Bcn, Ass. Benestar i
Desenvolupament, Ass. Cultural La BiblioMusiCineteca, Ass. d'amics dels gegants Ramon i Lola,
Ass. de Mestres Rosa Sensat, Ass. Estel Tàpia, Ass. Institut de Promoció de la Cultura Catalana,
Ass. Intercultural Diàlegs de Dona, Ass. per a Joves TEB, Ass. Salut i Família, Ass. SomAtents de
Reporterisme, Ass. Cultural Sant Joan entre dos Pobles, AVC Cera, Banc del Temps del Raval,
Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Casal de Barri Folch i Torres, Casal
Joves del Palau Álos, Casal dels Infants per l'Acció Social als barris, CMGG Josep Tarradellas,
CMGG Josep Trueta, CD El Mil.lenari, CD de Salut Mental Ciutat Vella, Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona, Centre d'Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ), Centro
Boliviano Catalán, Cor Raval Evolution, Diables del Raval, Escola ConCiencia, E.S.D.A. Llotja, El
Mirador dels Immigrants, Escola Collaso i Gil, Escola Labouré, Euro Tap Coalition, FEDASCAT,
FEDELATINA, Federació Consell Islàmic de Catalunya, FOCUS, Forn de teatre Pa'tothom,
Fundació Àmbit Prevenció, Fundació APIP-ACAM, Fundació Escó, Fundació IBN Batuta,
Fundació Joan Salvador Gavina, Fundació Privada Benallar, Fundació Privada de Serveis
Assistencials i Residencials Sant Jordi, Fundació Servei Solidari, Fundació SURT, Fundació Tot
Raval, Taller de Titelles del CMGG Trueta i Casal de Barri Folch i Torres, Grup Interreligiós del
Raval (Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic Camí de la Pau, Comunitat Parroquial del
Carme, Centro Filipino Tuluyan-San Benito, Església Evangèlica de la Cera, Ass. Interculturalitat
i Convivència, Fundació Benallar, Església Protestant Barcelona Centre, Ass. Amical dels
Immigrants Marroquins a Catalunya, Ass. Cultural, Educativa, Social Operativa de Dones
Paquistaneses (ACESOP), Ass. Intercultural Diàlegs de Dona, Temple Sikh Gurdwara Guru
Darshan Sahib, Comunitat Jueva, Fundació Tot Raval. Col.laboren: Ass. Unesco per al Diàleg
Interreligiós, Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona i Districte de Ciutat Vella),
Impulsem SCCL, INCA Catalunya, INS Miquel Tarradelll, INS Milà i Fontanals, La Taula del Raval,
La Viña - Ciudad Condal, L'Escola de Músics i JPC, Little Beast, Llibre Obert, M&M Contes,
microRavals d'Arts Santa Mònica, Minhaj ul quran, Minilibros, Moix Serveis i obres SL, Mon
Raval i Llar de l’Avi, Museu Marítim de Barcelona, Oficina de Relacions amb la Comunitat de
l'ABP de Ciutat Vella, OMNIUM Ciutat Vella, Periódico El Raval, Plataforma per la Llengua,
Programa Baixem al Carrer, Projecte ICI (Obra Social de la Caixa), Projecte Infància (AEIRaval,
Fundació C.O. Joan Salvador Gavina, Fundació Social del Raval, Casal del Infants per a l’Acció
Social als Barris, Casal infantil Drassanes), Ravalnet, Sala Fènix, SAPS Creu Roja, Scanner FM,
SIDA STUDI, Sikh Gurudwara Gurdarshan Sahib Ji, Socialismo Libertario, Taller de gravat
Manera Negra, Taller de Música, cos i ment dels CMGG Josep Tarradellas i Josep Trueta, Taller
de Músics, Taula Jove, Territori Socialment Responsable (Casal dels Infants per a l'Acció Social
als barris, Servei Solidari, Impulsem, Museu Marítim de Barcelona, Eix Comercial del Raval,
Ass. Amics de la Rambla, Ass. veïns/es Taula del Raval, Hotel Barceló Raval, Diputació de
Barcelona, Fundació Tot Raval), Territoris Oblidats, Timbuktu Music Project, Vivible, Voluntaris
2000, Xamfrà, Centre de Música i Escena, Xarxa BCN Antirumors, Xarxa de Lectura del Raval
(Fundació C.O. Joan Salvador Gavina; AEIRaval; Fundació Social del Raval; Casal Infantil
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Drassanes; Casal dels Infants per a l’Acció social als barris, Xamfrà, Associació de Mestres Rosa
Sensat, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, AMPA Collaso i Gil), diverses AMPA, centres educatius,
comerciants, veïns i veïnes del Raval.

Principals resultats obtinguts:
➢ 97 entitats, associacions, centres d’ensenyament i petits comerços del barri i 453
persones implicades (tècnics, veïnat, talleristes, artistes, educadors, alumnat,
voluntaris, comerciants, editorials...) en l’organització.
➢ 13 activitats conjuntes i 50 individuals.
➢ 6.900 visitants.
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DINAMITZACIÓ DEL GRUP INTERRELIGIÓS DEL RAVAL (GIR)
#dinamització #sociocultural #convivència #intercultural

Format per 12 entitats (religioses i laiques), el GIR treballa per contrarestar els prejudicis i
estereotips que existeixen sobre les diferents comunitats existents al barri, a través de
l’organització de celebracions comunitàries i itineraris pels centres de culte del Raval i
l’edició del Calendari de Celebracions. El seu objectiu és promoure el coneixement
intercultural i interreligiós per fomentar la cohesió social i la convivència al barri.

Activitats realitzades:
➢ Elaboració i difusió del Calendari de Celebracions del Raval 2016: recull les festes,
celebracions culturals, comunitàries i religioses del barri. Enguany, les fotografies que
il·lustren el calendari s’han seleccionat a partir d’un concurs fotogràfic obert a tothom,
“El Raval des dels teus ulls”, que ha rebut un total de 230 fotografies de veïns i veïnes
del Raval i d’altres barris de Barcelona, d’entitats socials i centres educatius. S’ha
realitzat una important tasca de difusió i dinamització del calendari, del qual se n’han
imprès 3.540 exemplars, que s’han distribuït a entitats, comerços, centres educatius i
centres de gent gran, entre d’altres.
➢ Celebració Interreligiosa de la Pasqua al Raval: El 28 de maig es va realitzar la tercera
edició de la celebració de la Pasqua Cristiana a la Rambla del Raval. Durant l’acte es va
explicar el significat de la Pasqua pels cristians i les diferents comunitats religioses que
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formen part del GIR van llegir fragments de textos sagrats entorn el concepte de Pau.
L’acte va finalitzar amb un berenar amb la tradicional mona de Pasqua.
➢ Iftar Popular del Raval: Emmarcat en la celebració del Ramadà, l’objectiu d’aquesta
activitat és explicar el significat d’aquest mes beneït per a la comunitat musulmana i
compartir el menjar típic en un moment festiu, com és el trencament del dejuni durant
el Ramadà. El tema central de l’acte va ser la lluita contra la discriminació, els rumors i
els estereotips, i es va comptar amb la col·laboració de la Xarxa Antirumors, amb la
donació dels “Gots Antirumors” que es van repartir i regalar als assistents a l’Iftar. Es
va realitzar a la Rambla del Raval l’1 de juliol.
➢ Itinerari pels centres de Culte del Raval (en el marc del Festival de Cultura de
Raval(s)): El 14 de novembre es va realitzar una visita intergeneracional a 2 oratoris del
barri (la mesquita Tarek Ibn Ziad i el temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib). Hi
van participar gent gran dels habitatges Reina Amàlia, i joves de diferents comunitats
religioses del barri, que els van transmetre coneixements sobre l’islam i el sikhisme.
➢ Celebració Interreligiosa (Nadal, Mawlid i Hanukkà): El dia 17 de desembre a
l’Església de Sant Pau del Camp va tenir lloc aquesta celebració en la qual es van
commemorar tres moments importants per les comunitats cristiana, jueva i
musulmana: es va celebrar el "Nadal: naixement de Jesús”, el “Mawlid: naixement de
Muhammad” i el “Hanukkà: festa jueva de les llums". La celebració va tenir com
a temes centrals la fraternitat, la pau i la convivència, i el símbol va ser la llum.

Entitats participants:

Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic "Camí de la Pau", Comunitat Parroquial del Carme,
Centro Filipino Tuluyán-San Benito, Església Evangèlica de la Cera, Fundació Benallar, Església
Protestant Barcelona Centre, Associació AMICAL dels Immigrants marroquins a Catalunya,
Associació cultural, educativa, social operativa de dones pakistaneses (ACESOP), Associacio
Intercultural Diàlegs de Dona, Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib, Comunitat Jueva.
Amb la col·laboració de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, l’Oficina d'Afers
Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, el Districte de Ciutat Vella i la Fundació Tot Raval.

Principals resultats obtinguts:
➢ Més de 700 persones van participar a les celebracions organitzades pel grup.
➢ Impressió i difusió de 3.540 exemplars del Calendari de Celebracions 2016.
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ORGANITZACIÓ DE VISITES GRATUÏTES ALS GRANS EQUIPAMENTS CULTURALS I
D’ACTIVITATS DE CONEIXEMENT DEL BARRI
#dinamització #sociocultural

Coordinem diverses activitats (itineraris, entrades, visites, col·laboracions, etc.) juntament
amb altres entitats, col·lectius, grans equipaments, institucions culturals del territori i el
Districte de Ciutat Vella per tal d’apropar l’activitat cultural del barri al veïnat. La majoria
d’aquestes activitats es duen a terme durant la Festa Major i el Festival Raval(s).

Activitats realitzades:
➢ Organització de visites gratuïtes als Grans Equipaments Culturals: Es van realitzar 10

accions amb el Gran Teatre del Liceu, CCCB, MACBA, Filmoteca de Catalunya, Museu
Marítim de Barcelona, Palau Güell i Monestir de Sant Pau del Camp, adreçades als
centres educatius i veïnat del Raval, per tal de visitar diferents exposicions
programades. D’aquestes, 4 van estar emmarcades al Festival Raval(s) i 6 a la Festa
Major del Raval.

➢ Organització i promoció d’activitats de coneixement del barri (itineraris, visites a
espais monumentals, etc.):
Itineraris i activitats organitzades durant la Festa Major del Raval:
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-

Itinerari “Raval. Territori Cosmopolita” (CCCB)
Exposició “Pis(o) Pilot(o). Medellín - Barcelona“ (CCCB)
Concert “Contínuum. Músiques en continuïtat” (MACBA)
Exposició “Desitjos i necessitats” (MACBA)
Exposició “Sergi Aguilar. Revers/Anvers (1972-2015)” (MACBA)
Visita guiada pel Monestir de Sant Pau del Camp

Itineraris i activitats organitzades durant el Festival Raval(s):
-

Itinerari “De la Casa de la Caritat al CCCB i el Raval, territori cosmopolita” (CCCB)
Projeccions a la Filmoteca de Catalunya.
Visita al Gran teatre del Liceu.
Visites al Palau Güell.

Entitats participants:

Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, Conservatori del Liceu, Gran Teatre
del Liceu, CCCB, MACBA, Museu Marítim BCN, Palau Güell, Monestir de Sant Pau del Camp,
Filmoteca de Catalunya, Real Acadèmia de Farmàcia, Real Acadèmia de Medicina, Llantiol Cafè
- Teatre, juntament amb altres entitats, col·lectius i institucions culturals del territori i Districte
de Ciutat Vella.

Principals resultats obtinguts:
➢ 381 veïns i veïnes del barri van assistir als itineraris i visites de les exposicions dels
Grans Equipaments del Raval.
➢ 7 equipaments culturals van participar a l’organització d’itineraris i vistes
comentades a diverses exposicions.
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XARXA LABORAL DEL RAVAL
#inserció #sociolaboral #responsabilitat #social

Setze entitats de l’àmbit ocupacional, coordinades per Tot Raval, formen part d’aquesta
xarxa que actua per optimitzar recursos i oferir oportunitats a les persones amb dificultats
d’inserció que volen accedir al món laboral. Es treballa especialment amb col·lectius amb
dificultats d’inserció, que es troben entre els més afectats per la falta d’ocupació.
La Xarxa també actua com a pont de comunicació i treball amb els diferents agents socials,
culturals i econòmics del territori i administracions públiques, alhora que difon informació i
eines per al foment de la Responsabilitat Social.

Activitats realitzades:
➢ Accions de dinamització i coordinació interna:
- Seguiment i dinamització de les reunions plenàries i grups de treball.
- Reunions de coordinació realitzades pels grups de treball (formació i campanya
de sensibilització vers la precarietat laboral).
- Traspàs d'informació actualitzada sobre els recursos que ofereixen les entitats,
les empreses contactades, les persones que realitzen pràctiques, noves
ofertes, etc.
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-

Assessorament jurídic laboral personalitzat.

➢ Accions formatives:
- Organització i realització del programa formatiu de Recerca de feina
mitjançant les TIC. S’han realitzat dues edicions d’aquest programa i les classes
s’han desenvolupat en els espais de dues de les entitats membres de la Xarxa
Laboral. Realitzat de març a novembre de 2015.
- Organització i seguiment del curs formatiu de Neteja sociosanitària i de vidres.
Realitzat del 4 de desembre de 2014 al 5 de març de 2015.
- Organització, realització i seguiment del curs formatiu d’anglès per hostaleria.
Realitzat del 2 de juny al 31 de juliol.
- Col·laboració en la organització, realització i seguiment dels cursos formatius i
contractació temporal - Projecte #RavalKm0. Disseny i organització dels cursos
formatius; Preselecció i entrevistes als candidats; Selecció i seguiment dels
processos d’aprenentatge i d’inserció dels participants. Realitzat del 2 al 29 de
novembre.
- Taller formatiu d’ús del Twitter i campanyes de difusió en les xarxes socials.
Adreçats a tècnics i tècniques de les entitats de la Xarxa Laboral, es va realitzar
el 18 i el 25 de novembre.
➢ Accions d’intermediació i coordinació externa:
- Coordinació i seguiment dels convenis signats i de les relacions de col·laboració
establertes. Actualment es mantenen relacions de col·laboració amb 25
empreses i organitzacions (GHB (Gremi d’Hotels de Barcelona); Empresa
d’Inserció CODEC S.L. (Grup ZAL); Enfasystem; Mercat de la Boqueria; Liceu;
Manpower Groups; Hotel Andante; Grupo Distribución LBPF (Perfumeries la
Balear); Norai; Plats Prats; Amplifiqa; La Robadora; Fruites Giró; Restaurant La
Verónica; Alonso&co; Expert; Hotel Regina, Barceló Raval, Le Méridien,
Catalonia, Ideal Youth Hostel; Museu Marítim, Federació Catalana de Vela, Eix
comercial del Raval. S’han realitzat 44 reunions de coordinació amb
Administració i empreses i organitzacions col·laboradores.
-

-

Participació a diversos òrgans consultius i espais de participació impulsats per
les administracions. 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.
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.

-

Difusió, gestió i seguiment de les ofertes de pràctiques i de feina enviades per
les empreses col·laboradores. S’han gestionat un total de 54 pràctiques i 29
insercions laborals.

-

Prospecció empresarial en sectors que es detecti que tenen capacitat de
contractació i sensibilització respecte a la Responsabilitat Social. S’ha contactat
amb 4 noves empreses amb les quals s’han establert relacions de col·laboració:
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Praktik Hotels, Federació Catalana de Vela, Feines de casa i Manpower
Groups).
➢ Accions de sensibilització i difusió de la responsabilitat social per afavorir la inserció
de persones en risc:
- Organització i difusió de la Campanya #BuscoFeinaDigna. Campanya per
denunciar l’increment de la situació de precarietat laboral que han d’afrontar
molts dels usuaris i usuàries de les entitats de la Xarxa Laboral. Amb aquesta es
vol reflexionar i sensibilitzar sobre la precarietat i els drets laborals i fomentar
la responsabilitat social de tots els agents per a la creació de treball digne. En
aquest marc s’han realitzat les següents accions:
o Elaboració del manifest de la Campanya i recollida d’adhesions.
o Recollida de testimonis.
o Elaboració d’un dossier informatiu sobre Drets Laborals i eines per
defensar-se davant dels abusos.
o Organització de tallers formatius sobre Drets Laborals iniciats el
gener de 2016.
o Recollida de fotografies de persones amb el lema
#BuscoFeinaDigna.
o Creació de banners i d’un blog de la Campanya
http://buscofeinadigna.ravalnet.org per fer-ne difusió. El blog recull
els apartats anteriors: Manifest, testimonis, etc.
-

Difusió dels serveis de la XLR i de la Responsabilitat social mitjançant
presentacions i sessions informatives.
o Difusió del tríptic informatiu de la Xarxa Laboral.
o Sensibilització i presentació dels serveis de la Xarxa Laboral a més
de 30 empreses, Institucions i entitats.

➢ Altres accions: Atenció i derivació de més de 30 persones a processos de selecció i als
recursos d’orientació, d’assessorament i de formació laboral que ofereixen les entitats
membres de la Xarxa.

Entitats participants:

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.

Principals resultats obtinguts:
➢
➢
➢
➢

Més de 200 persones s’han beneficiat dels serveis de la Xarxa Laboral del Raval.
S’han gestionat un total de 54 pràctiques i 29 insercions laborals.
S’han impulsat 5 formacions.
28 persones han rebut assessorament jurídic laboral.
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ITAKA AL RAVAL
#inserció #sociolaboral #igualtat #d’oportunitats
#responsabilitat #social

Espai en xarxa de creació d’oportunitats formatives i laborals per a joves de 16 a 25 anys
mitjançant la vinculació i la participació del teixit empresarial i comercial del territori a
través de diferents accions de formació i pràctiques. Dins d’aquest projecte s’inclou el
programa ‘Serveis a la Comunitat’, orientat a la creació d’una bossa de treball de joves per
oferir diferents serveis a la comunitat, en els sectors professionals de manteniment i neteja
de persianes metàl·liques, d’atenció al client en equipaments culturals i de suport logístic a
esdeveniments socials i culturals.
El projecte busca la convergència entre les necessitats reals de l’entorn, el barri del Raval, i les
potencialitats dels joves, afavorint que aquests assoleixin una experiència prelaboral
satisfactòria, que s’insereixin en el món laboral i que es vinculin a la comunitat.
Es realitza una formació a mida introductòria, 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.

Activitats realitzades:
➢ Coordinació amb la Xarxa Laboral del Raval per detectar els comerços i empresaris
més sensibilitzats a donar oportunitats formatives i d'inserció al col·lectiu de joves.
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o

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

o

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

o

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

➢ Programa “Serveis a la Comunitat”
o

o

o

o

o

o

Programa formatiu (aprenentatge): s’hi han treballat competències
laborals, habilitats socials, competències transversals i coneixements
tècnics.
Programa laboral i prelaboral (serveis): 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, s’ha realitzat el servei
d’atenció al client en equipaments culturals.Així, s’ha treballat en els
sectors següents:
- Sector professional de manteniment i neteja de persianes
metàl·liques.
- Sector professional de suport logístic a esdeveniments socials i
culturals.
- Sector professional d’atenció al client en equipaments culturals.
Altres formacions: Curs de formació d’Anglès per hostaleria; Atenció al
públic / suport logístic - zones de tancament d’accés a la Diagonal;
Organització, realització i seguiment dels cursos formatius i contractació
temporal - Projecte #RavalKm0.
Tutories i acompanyament als 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).
Coordinació interna: S’han realitzat 21 reunions de coordinació de l’equip
tècnic del projecte, 6 reunions amb els joves del projecte i 9 reunions amb
el jove coordinador.
Coordinació amb les empreses, organitzacions i administracions del
territori: Per a la realització dels serveis, es treballa conjuntament amb
diferents organitzacions del Raval, acció que alhora potencia la seva
responsabilitat social i s’enforteix la xarxa de col·laboració existent. S’han
realitzat 31 reunions de coordinació amb Administració i empreses i
organitzacions col·laboradores.

Entitats participants:

AEIRaval, Fundació C.O. Joan Salvador Gavina, Associació per a Joves TEB, Impulsem SCCL i la
Fundació Tot Raval.
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Principals resultats obtinguts:
➢ 25 joves han realitzat formació i pràctiques laborals en el marc del projecte.
➢ 13 organitzacions i institucions i 103 empreses i comerços del barri s’han implicat en
el projecte.
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL (ICI)
#convivència #intercultural #salut #igualtat #d’oportunitats

El barri del Raval és un dels 17 territoris de l’Estat Espanyol on es porta a terme, des de l’any
2010, el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) impulsat per l’Obra Social “la
Caixa”. El seu objectiu és promoure la convivència intercultural al barri a partir de la
implicació i del treball conjunt entre el Districte de Ciutat Vella, els professionals d’entitats i
serveis públics, així com veïns i veïnes del barri.
El projecte compta amb dues línies específiques (salut comunitària i educació) i una de més
general, d’actuació global, a través de la qual es genera coneixement, s’estableixen relacions i
consensos entre els protagonistes de l'acció comunitària: administracions, entitats/centres i
ciutadania. S’articulen diferents espais i grups de treball per fomentar la participació de tots
els agents i des de l’Equip Comunitari es realitza un seguiment, reflexió i suport al projecte en
la seva globalitat i de les seves línies específiques.
Actualment es troba en la segona fase d’implementació, en la qual es desenvolupa la
programació comunitària (consensuada en la primera fase). Al Raval, el projecte es
desenvolupa des de la Fundació Tot Raval i complementa i enforteix els altres programes
comunitaris del barri, fet que ha permès reforçar processos comunitaris, tenint en compte el
que ja existia al territori.
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Línia d’actuació global

Des d’aquesta línia es treballa per promoure coneixement del barri, relacions i espais de
treball, de reflexió i de consens, que abordin les necessitats identificades conjuntament a
través de l'acció comunitària, que afavoreixin la convivència intercultural.

Activitats realitzades:
➢ Reunions d’articulació entre els diferents agents implicats:
- 6 reunions de l’Equip Comunitari.
- 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, Acció Comunitària
de l’Ajuntament de Barcelona i la Obra Social La Caixa.
➢ Acció Global Ciutadana: “Teixint identitats al Raval”: jornada organitzada en el marc
de la diada de Sant Jordi el 23 d’Abril del 2015, amb l’objectiu de visibilitzar les
relacions generades a partir del treball col·lectiu que s’ha promogut des del projecte
ICI. S’hi van mostrar 3 productes i 5 accions que promouen la convivència intercultural:
-

Full informatiu.

-

Vídeo “Teixint identitats al Raval”.

-

Exposició dels resultats “Mapa de recursos i actuacions del Raval”.

-

Activitat intergeneracional amb alumnes de l’Escola Collaso i Gil i gent gran
vinculada a la comissió de salut comunitària (entorn a l’Àlbum de cromos).

-

Activitat de la construcció del llibre col·lectiu (vinculada a la Xarxa de Lectura del
Raval). Reinterpretació de la llegenda de Sant Jordi vista pels nens i nenes del
barri.

-

Mapa participatiu del Raval “Som Raval, cuidem el Raval” (vinculació amb el grup
de “Raval, Territori Socialment Responsable). Dinamització amb el veïnat (102
participants).

-

Acció simbòlica “teixint convivència” (vinculació amb el Grup Interreligiós del
Raval).

➢ 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
existents 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 2015 s’ha treballat sobre la visibilització dels resultats d’aquest
document, en el marc de l’Acció Global Ciutadana celebrada en el marc de la diada de
Sant Jordi.
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Entitats participants:

Administracions: Districte de Ciutat Vella, Agència de Salut Pública de Barcelona, Consorci
Sanitari de Barcelona, Institut Català de la Salut, Pla de Barris Raval Sud, Serveis Socials del
Districte de Ciutat Vella, Departament d'Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona i
Direcció de Programes de Salut del Ajuntament de Barcelona.
Equip Comunitari: Fundació Tot Raval, Districte de Ciutat Vella i Departament d'Acció
Comunitària (Direcció d'Immigració, Interculturalitat i Accions Comunitàries) de l’Ajuntament
de Barcelona.

Principals resultats obtinguts:

➢ 579 persones van participar en les activitats de l’Acció Global Ciutadana ‘Teixint
Identitats’.

Línia d’actuació en salut

Coordinem i engeguem accions comunitàries per millorar la salut de la població del Raval a
partir del treball conjunt entre els diferents agents del territori (administració, recursos tècnics
públics i privats i ciutadania), aprofitant els recursos disponibles i promovent la salut des de
diferents espais, més enllà de l'àmbit sanitari. Actuem en els àmbits de la salut mental, la salut
afectiva-sexual i reproductiva i l’envelliment saludable.

Activitats realitzades:
➢ Treball conjunt de recursos tècnics i administració vinculats a la salut:
o

Dinamització del Grup de Seguiment de Salut, format per 8 administracions
públiques (veure llistat de participants). 3 reunions realitzades.

o

Dinamització de la Comissió de Salut, formada per 53 recursos: centres, serveis
i entitats: ha celebrat 4 reunions de la Plenària.

o

Dinamització de les 3 subcomissions de treball: 11 reunions de salut mental
(25 recursos i 40 persones participants), 11 de salut afectiva-sexual i
reproductiva (15 recursos i 36 professionals) i 11 d’envelliment saludable (12
recursos i 18 professionals).

o

Articulació i coordinació d'accions entre entitats i centres (Ej. El programa
SIRIAN, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i l’Assoc. Intercultural
Diàlegs de Dona, etc).

➢ Difusió dels recursos del barri que promouen la salut: Actualització de la informació
de la base de dades i identificació d'articles d'interès. Pendent de l'activació de la web.
➢ Salut mental:
o Definició i implementació de les accions.
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o

Generació d’un espai de trobada i relació amb els cossos de seguretat (Mossos
d’Esquadra i Guardia Urbana de Barcelona), a partir d’una demanda de
professionals i persones afectades per un trastorn.
▪ Espai de relació entre agents diversos amb l’objectiu de conèixer els
recursos del territori, comprendre les necessitats diverses i poder
actuar de manera més efectiva, articulada i equitativa en cada una de
les situacions.
▪ Sensibilització respecte al que suposa per a les persones i famílies
d’afectats, una intervenció en una situació de crisi.

▪

Generació d’espais de relació amb persones amb trastorn mental i reducció de
l’estigma del col·lectiu, a partir de l’exposició fotogràfica col·lectiva “ Caminem
Junts”: L’acció va permetre als participants treballar l’expressió i la creativitat i,
a la vegada, incentivar l’intercanvi i l’establiment de noves relacions entre els i
les usuaris/es i els agents participants. Es van realitzar tres trobades prèvies
per tal de treballar sobre el contingut de l’exposició.

o Creació d’un espai d’autocura destinat a dones curadores de persones
dependents (amb trastorns mentals, gent gran, nens/es, persones amb
discapacitat, etc) a partir d’un taller de ioga i un taller psico-corporal:
▪ Mitjançant aquest espai es van enfortir i ampliar les relacions i es va
crear un espai de confiança i seguretat entre dones.

o Taller d’Art-teràpia per treballar la gestió i expressió emocional de joves de 2n
d’ESO de l’Institut Miquel Tarradell a càrrec de l’Associació Teràpia a l’Abast.

o

Coneixement dels recursos del barri en salut mental i addiccions. Inici d’una
ruta per recursos del barri adreçada a professionals, que va consistir en la
visita al SAPS Creu Roja i Àmbit Prevenció, els dos orientats a la reducció de
danys.

➢ Salut afectiva-sexual i reproductiva:
o Reducció de barreres per a la prevenció i atenció a les Infeccions de
Transmissió Sexual ( ITSs):
▪ Difusió dels recursos disponibles al barri per a la prevenció, atenció i
tractament de les ITSs.
▪ Identificació i acord dels nous punts de distribució de preservatius al
barri (centres cívics, casal de barri, centre de joves, de dones i centres
esportius municipals) per tal de reduir barreres d’accés als
preservatius.
▪ Realització d’una sessió formativa als tècnics dels 5 nous punts de
distribució de preservatius (8 professionals), per tal de sensibilitzar i
informar-los sobre la campanya i sobre la reducció de barreres per a
l’accessibilitat.
▪ Elaboració i distribució d’un mapa de recursos (4.250 exemplars).
▪ Repartiment de preservatius als 10 punts de distribució que figuren al
mapa.
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▪
▪

o

Els mapes es van distribuir regularment en 19 espais diversos del barri
(centres de salut, biblioteques, entitats socioculturals, etc) entre
altres.
Realització d’11 visites informatives i de seguiment als punts de
distribució de preservatius.

Projecte SIRIAN (Salut i reproducció en dones immigrades i autòctones):
Projecte destinat a dones en edat fèrtil del barri del Raval per tal de promoure
la contracepció i la utilització de serveis públics de salut reproductiva.
▪ Reunions de presentació del projecte a entitats i taules/espais de
treball, amb les quals s’ha dissenyat i programat les sessions grupals
dirigides a usuàries d’aquestes entitats.
▪ Sessions grupals per a dones candidates pertanyents a entitats.
▪ Sessions clíniques a professionals sanitaris al CAP Raval Nord i Raval
Sud per tal de que derivessin usuàries al projecte.
▪ Sessions individuals amb dones.

➢ Envelliment saludable:
o Sortides grupals de persones grans aïllades amb la finalitat d'enfortir les seves
xarxes socials, reduir l'aïllament i promoure la salut mental. S'han realitzat 6
sortides:
▪ 2 sortides intergeneracionals amb gent gran en col·laboració amb
estudiants de 2º Cicle de grau mitjà d'atenció a persones amb
dependència de l’INS Miquel Tarradell, en el marc del Projecte
“Apadrina el teu equipament”:
● Visita a la Filmoteca.
● Visita al Palau Güell. Les persones gran assistents van poder
gaudir d'un concert vocal.
▪ 1 sortida intergeneracional en el marc de l'àlbum de cromos “Retalls
d’història del Raval” amb l’Escola Collaso i Gil.
▪ 1 Sortida intergeneracional i intercultural a centres de culte del Raval
en el marc del Festival Raval(s).
▪ 2 sortides grupals:
● Cafè tertúlia al restaurant Norai i visita al Museu Marítim.
● Cafè tertúlia a l'Hotel Le Méridien i sortida a la Fira de Santa
Llúcia.
o Desenvolupament del programa “Baixem al Carrer”, per reduir l'aïllament de
persones grans que no poden sortir de casa a causa de les condicions de les
escales i/o per falta d'ascensor.
o Creació de l'Escola de Salut per a gent gran (prova pilot): espai de relació,
participació i promoció de la salut per a persones grans de més de 60 anys que
han perdut les seves xarxes socials i que no es vinculen a recursos del barri.
S’aborden temàtiques diverses (musicoteràpia, alimentació saludable, salut
emocional, prevenció d'accidents en la llar, etc.) a càrrec de diferents
professionals del barri i s'ha desenvolupat setmanalment entre maig i juny del
2015.
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Entitats participants:

Grup de seguiment: Districte de Ciutat Vella, Direcció de Programes de Salut de l’Ajuntament
de Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona, Serveis
Socials del Districte de Ciutat Vella, 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 comunitària al Raval: Associació Benestar i Desenvolupament (ABD),
Associació Candela, Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval), Associació “La
Regadera”, Agencia ABITS, Àmbit Prevenció, Associació Ciutadana Antisida de Catalunya
(ACASC), Associació Estel Tapia, Associació Montalegre, Associació Salut i Família, Associació
Sociocultural Radio Nikosia, Banc del Temps del Raval, Casal Municipal de Gent Gran Josep
Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Trueta, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis
Sayer), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre Esportiu Municipal Can Ricart,
Centre Esportiu MunicipalFrontó 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 Infanto Juvenil (CSMIJ), Centre
de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, Creu Roja, 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 de Salut Comunitària de Ciutat Vella (Agència de Salut Pública de Barcelona),
Equip de Salut Mental per a les persones Sense Sostre (ESMESS), Escola Bressol Municipal
(EBM) Canigó, 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,
Equip de Treball Immigració i Salut (ETIS) de la Unitat de Malalties Tropicals i Salut
Internacional yXarxa Educativa del Raval.
●

Comissió de salut mental: Associació Cultural Radio Nikosia, Asocciació Estel Tapia,
Associació “La Regadera”, Banc del Temps del Raval, Centre Esportiu Municipal del
Raval Can Ricart,Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre d’Atenció
Primària Raval Nord (Lluis Sayé), 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 Salut Comunitària ASPB, Fundació Escó, Institut de Municipal
Discapacitats (IMD), Línia Pediàtrica Drassanes, 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 i Xarxa
Educativa del Raval (XER).

●

Subcomissió de salut afectiva-sexual i reproductiva: Agència ABITS, Associació
Candela, Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval), Associació Salut i Família,
Associació Ciutadana Antisida de Catalunya (ACASC), Associació Estel Tapia, Centre
d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre
de Serveis Socials Raval Sud, Equip de Salut Comunitària de Ciutat Vella (Agència de
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Salut Pública de Barcelona), 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), Sida Studi.
●

Subcomissió d’envelliment saludable: Casal Municipal del Gent Gran Tarradellas,
Casal Municipal del Gent Gran Trueta, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis
Sayé), Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre de Serveis Socials
Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Centre de Dia El Mil·lenari, Districte
Ciutat Vella, Creu Roja, Equip de Salut Comunitària de Ciutat Vella (Agència de Salut
Pública de Barcelona), Espai Social del Raval, Habitatge adaptat per a la Gent Gran
Reina Amàlia.

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 i
Tot Raval); Comissió de Salut (reunions trimestrals; 53 recursos) i de les subcomissions
de treball (reunions mensuals de cada subcomissió: salut mental, salut afectiva-sexual i
reproductiva i envelliment saludable).
➢ Salut mental:
o Espai de trobada amb els cossos de seguretat: 22 professionals i una
representació dels Mossos d’Esquadra (policia comunitària del Districte de
Ciutat Vella) i de la Guardia Urbana.
o

Exposició fotogràfica col·lectiva “Caminem Junts”: hi participen 29 persones
amb trastorn mental usuàries del Centre de Dia de Ciutat Vella, SAPS Creu
Roja, Fundació Àmbit Prevenció i Associació Estel Tàpia.

o

Taller de Ioga i taller psico-corporal: 12 dones participants, derivades per
diferents recursos de la comissió de salut.

o

Taller d’Art-teràpia: 6 joves de 2º de ESO durant tot el curs escolar.

o

Ruta pel coneixement dels recursos del barri vinculats a la salut mental i
addiccions: hi participen 15 professionals del Raval.

➢ Salut afectiva sexual i reproductiva:
o Difusió dels recursos disponibles al barri per a la prevenció, atenció i
tractament de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITSs).
o

Distribució de més de 30.000 preservatius.

o

Realització de 6 sessions grupals (58 dones), 2 sessions clíniques a
professionals sanitaris al CAP Raval Nord i 21 sessions individuals en el marc
del Projecte SIRIAN -Salut i reproducció en dones immigrades i autòctones.
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➢ Envelliment saludable:
o 6 Sortides grupals i intergeneracionals de persones grans aïllades:
▪ 4 sortides intergeneracionals (En el marc del projecte Apadrina el teu
Equipament: Filmoteca: 14 persones grans i 24 joves; Palau Güell: 16
persones grans i 32 estudiants. En el marc de l'àlbum de cromos
“Retalls d’història del Raval”, 48 estudiants i 22 persones grans. A
centres de culte del Raval: 12 joves i 14 persones grans).
▪ 2 sortides grupals (Cafè tertúlia al Norai i visita al Museu Marítim. 24
persones grans; Cafè tertúlia a l'Hotel Le Méridien i sortida a la Fira de
Santa Llucia (24 persones grans).
o

Sortides setmanals per 21 persones grans aïllades, amb la participació de 21
voluntaris/es, en el marc del Programa “Baixem al Carrer”.

o

Prova pilot durant 6 sessions de l'Escola de Salut per a gent gran: ha comptat
amb la participació de 38 persones grans, 15 professionals per a la seva
implementació i desenvolupament (de la Subcomissió d'Envelliment
Saludable), i 12 professionals de diferents recursos que van facilitar les
sessions.

o

116 joves i 114 persones grans van participar en sortides / projectes
intergeneracionals.

o

38 persones grans van participar a l’Escola de Salut.

o

21 persones grans participen al “Baixem al Carrer”.

Línia d’actuació en educació

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.
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.

Activitats realitzades:
➢ 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 aproparse a la història local, alhora que es vincula els nens i nenes amb la gent gran i els
comerciants i es promou 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 curs escolar 2014-2015 s’ha prioritzat el treball amb els centres d’educació
formal, iniciant un procés amb l’escola Collaso i Gil i amb el compromís d’assegurar la
seva continuïtat al curs següent. Així, els mateixos alumnes/as començaran a treballar
la primera part de l’àlbum a cinquè de primària, i la segona part a sisè, en coherència
amb el contingut de les assignatures del currículum acadèmic.
➢ Línea Educació i Salut: 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.
Durant el 2015 s’ha donat continuïtat a la dinamització de les activitats al voltant de les
motxilles ja elaborades els anys anteriors sobre diferents temàtiques que potencien el
vincle amb l’àmbit de la salut: hàbits saludables, emocions i gènere/coeducació. A més,
s’han començat a dissenyar noves motxilles entorn a la temàtica de la fantasia, la
identitat i la diversitat cultural.
➢ Suport al projecte “Apadrina el teu Equipament”: Al llarg del 2015 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. (veure pàg 9)
➢ Col·laboració amb el Pla Educatiu de Ciutat Vella: L’any 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 2015 s’han realitzat reunions de coordinació amb la tècnica d’educació del Districte
de Ciutat Vella. També s’ha format part de la comissió de suport escolar creada en
aquest marc amb l’objectiu de reforçar la coordinació entre l’àmbit de l’educació
formal i la no formal.

Entitats participants:

Xarxa de Lectura del Raval (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, Fundació Escó, Fundació Social del Raval, Casal Infantil Drassanes i
Xamfrà); 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.
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Principals resultats obtinguts:
➢ Memòria històrica i educació: Àlbum de cromos
-

1 centre educatiu s’ha implicat en el procés (Escola Collaso i Gil) a partir de la
participació de l’equip docent de 5è de primària (48 alumnes i 3 docents) i amb
un compromís de dos cursos escolars.

-

Vincle amb un equipament cultural (Museu Marítim de Barcelona). 2 tècnics.

-

Vincle amb el casal municipal de gent gran (Josep Trueta) i amb el programa
per a gent gran vulnerable “Baixem al carrer”. 22 persones grans.

➢ Línea d’educació i salut: Motxilles de salut i lectura.
-

5 entitats socioeducatives han treballat entorn a la dinamització de les
motxilles de Salut i Lectura, amb la implicació de 12 educadors/es.

-

En total han participat 9 grups d’infants, amb un abast de fins a 124 nens i
nenes.

-

S’ha donat continuïtat al treball entorn a 3 motxilles (hàbits saludables, gènere
i coeducació i emocions).

➢ Vincle amb el projecte “Apadrina el teu Equipament”
-

Participació de 7 equipaments culturals del Raval: MACBA, CCCB, Museu
Marítim de Barcelona, Filmoteca de Catalunya, Gran Teatre del Liceu, el Palau
Güell i CSIC. Amb la col·laboració de la Capella.

-

Participació de 8 centres educatius, dels 13 presents al barri: INS Miquel
Tarradell, INS Milà i Fontanals, Escola Vedruna-Àngels, Escola Bressol Canigó,
Escola Bressol Cadí, Escola Bressol Mon Tàber, Escola Drassanes, Escola
Labouré.

-

14 Apadrinaments realitzats.

➢ Vincle amb el Pla Educatiu de Ciutat Vella
-

S’han realitzat reunions periòdiques amb la tècnica d’Educació del Districte.

-

S’ha participat en la comissió de Reforç escolar organitzada en aquest marc.

-

S’ha definit una estratègia de treball conjunt per treballar aspectes educatius
en un futur espai comunitari, en coordinació amb el projecte ICI.
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SUPORT A ENTITATS I PROJECTES DEL RAVAL

Oferim a les entitats des d’ajut puntual en qüestions com la generació de contactes, suport
en la cerca d’espais o difusió de les seves activitats, fins a la participació activa en la definició
de projectes i en la seva implementació en el territori. Així mateix, derivem donacions de
material o ofertes de serveis diversos a les entitats.
Tot Raval ha donat suport logístic a 26 projectes del barri:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Concurs de truites de l'A. de Veïns del Carrer de la Cera
Arquitectes de capçalera (CCCB, Districte i Col·legi d'Arquitectes)
Raval Project del CIDOB (Giving voice to those who could not vote)
Entre Iguales (Salut i Família)
Enquesta Panoràmic (Observatori del Tercer Sector)
Festes del Roser (Amics de la Rambla i Arts Santa Mònica)
Can 60 (suport a les entitats)
MicroRavals (col·lectiu Sinapsis i Arts Santa Mònica)
The Artist and the Stone (Arts Santa Mònica - Idensitats)
Cartografia participativa del Raval (Macba,EsViu, Festival de Ciència de Barcelona i
PublicLab)
Ruta economia cooperativa, social i Solidària al Raval (Pam a Pam / Setem, Fàbrica del
Sol i Treball als Barris / BCNActiva / Foment de Ciutat)
XXV Jocs Florals (AIPCC)
Pla de Participació Juvenil (SCI)
Idensitat - Torolab (Arts Santa Mònica)
Projecte Hab 1418 (MACBA i el CCCB)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Spai Txema. Activitats a la Festa Major
Expo Capturing (Casal de Barri Folch i Torres)
Mostra Internacional de Curtmetratges La Mida no Importa (Casal de Barris Folch i
Torres, SLOWCUrT i Raval Cultural)
Presentació del llibre "la nostra Barcelona" i jornades d'emprenedors (Fundació Servei
Solidari)
Plataforma defensem al Teatre Arnau
Constructing Bridges (Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós)
El dia més curt (Catalunya Film Festival, CCCB)
Creació col·lectiva intergeneracional (Teatre Tantarantana)
Musulmans contra la islamofòbia
Projecte fotogràfic dins de BIOBUI(L)T-TXEMA
Estovalles interculturals. Juga a descobrir les cultures del Raval (Ajuntament de
Barcelona, Eix Comercial del Raval, Raval Cultural i Barcelona Activa)

Altres activitats de suport:
• Assistència a 6 actes rellevants de Membres i Amics: Inauguració exposició Esglésies
del Pakistan (Mirador del Immigrante), 12è Congrés de la USOC, Dinar amb l’associació
Terral, Arrossos del Món – Taula de Dones del Raval, 35è aniversari de la Fundació Joan
Salvador Gavina, Primera pedra de l’Escola Massana i pre-inauguració de la Plaça de la
Gardunya.
• Assessorament a l’Escola Tàndem (Escola de Músics i JPC i Escola Labouré). Actuació de
dos grups de batucada i bastoners el dia de Sant Jordi i espectacle final de curs amb el
Musical de l'escola al Teatre Goya.
• Taller de novetats fiscals i llei de transparència per a entitats (30 entitats inscrites)
(Organitzat amb el Districte de Ciutat Vella i Torre Jussana).

Principals resultats obtinguts:
➢ Hem donat suport logístic a 26 projectes del barri.
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DIFUSIÓ DE LA REALITAT DEL BARRI

Oferim una informació àmplia i de qualitat sobre el Raval i el seu teixit associatiu, sempre
des d’una visió positiva i contrastada, posant èmfasi en la riquesa del seu teixit social i
associatiu, així com de la seva oferta cultural i comercial.
A través de diversos mitjans de comunicació propis i de col·laboracions amb d’altres mitjans,
treballem per donar a conèixer la nostra tasca, així com la de les entitats del barri amb les
quals col·laborem. També participem en jornades, debats i actes relacionats amb les nostres
línies d’actuació i rebem a diferents organitzacions i persones (experts, representants de
municipis, estudiants, etc.), tant d’aquí com de l’estranger, interessades en conèixer el barri, la
tasca de la Fundació i el treball comunitari al Raval.

Activitats realitzades:
➢ Elaboració d’un Pla Estratègic de Comunicació (tant intern com extern) vinculat al
projecte ‘Raval, Territori Socialment Responsable’ (TSR). En el marc d’aquest Pla, s’ha
fet un especial èmfasi en la difusió d’activitats per promoure comportaments i accions
socialment responsables al barri del Raval.
➢ Realització de 10 campanyes de comunicació per tal de difondre els projectes de la
Fundació (St. Jordi, Pasqua al Raval, Apadrina el teu equipament, Acció Global
Ciutadana, Iftar, Festa Major, Mapa de Recursos ITS, Raval(s), Projecte #Raval Km0,
Celebració Interreligiosa) a través de l’enviament de notes de premsa, gestió de
reportatges amb mitjans de comunicació i difusió a les xarxes socials.
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➢ Planificació i inici d’una campanya de sensibilització sobre l’augment de la
precarietat laboral en col·laboració amb la Xarxa Laboral del Raval. S’ha creat un blog
que recull els principals elements de la campanya (banners, manifest, adhesions,
testimonis, dossier informatiu sobre drets laborals); s’ha convidat als usuaris de les
xarxes socials a fotografiar-se amb el lema de la campanya i s’han planificat uns tallers
formatius sobre drets laborals que s’han desenvolupat durant el 2016, quan està
previst que continuï la campanya.
➢ Renovació del disseny i continguts del butlletí mensual extern Tot Raval Informa (a
partir d’abril de 2015, Raval Km0) per aconseguir una major interactivitat amb la
població del barri i de la resta de la ciutat i aprofundir sobre diferents aspectes del
Raval com a un territori socialment responsable.
➢ Creació d’un nou butlletí bimensual intern (Tot Raval Obert) sobre les activitats
desenvolupades per la Fundació per millorar el flux d’informació amb Patrons, Amics i
Col·laboradors.
➢ Planificació de l’estructura de la nova web, que es renovarà el 2016 per aconseguir
una major interactivitat amb la població destinatària i alhora adaptar-se a les noves
demandes de la llei de transparència.
➢ S’ha establert contacte amb la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna per articular futures col·laboracions per l’elaboració de continguts
audiovisuals per als mitjans de difusió habituals de l’entitat i en campanyes puntuals (a
través de col·laboracions puntuals o estudiants en pràctiques).
➢ Publicacions en mitjans propis: (butlletí mensual extern, butlletí bimensual intern,
pàgina web, Facebook, fulla informativa del Projecte ICI, espai a Flickr, You Tube,
Vimeo i Instagram).
➢ Altres col·laboracions:
- Conveni amb el Periódico de Cataluña: disseny i elaboració dels continguts dels
espais informatius cedits per El Periódico. Cessió d’aquests espais a projectes
comunitaris rellevants.
- Col·laboració amb “El Raval”: Enviament mensual de notícies sobre projectes de la
fundació.
- Col·laboració amb la web www.ravalnet.org: enviament regular d’informacions.
- Contacte regular amb els mitjans de comunicació.
➢ Elaboració i difusió de la memòria anual de l’entitat.
➢ Participació a actes, jornades o cursos. L’equip de Tot Raval ha participat activament
(ponència o col·laboració específica) en 7 esdeveniments:
- 13 de febrer: Xerrada ‘The Artist and the Stone’. Org: Arts Santa Mònica.
Col·laboració: participació en la conversa sobre el projecte, inclosa en un vídeo que
ha format part d’una exposició del centre.
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- 9 de març: Conferència sobre Intervenció Comunitària Intercultural. Org: Escola
de Mossos d’Esquadra.
- 15 de maig: Jornades Compassió vs Justícia. Org: CSIC. Col·laboració: participació
en la conferencia final.
- 21 de juliol: Presentació dels resultats de l’estudi Raval Project. Org: CIDOB.
Col·laboració: moderació de la sessió.
- 5 d’octubre: Taula Rodona “La integració socioeducativa dels/les fills/es dels
immigrants a la vida del barri”. Org: Salut i Família, en el marc del projecte Entre
Iguals. Col·laboració: participació com a ponents.
- 13 d’octubre: Jornades formatives de mediadors/es del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya. Org: Generalitat de Catalunya. Col·laboració:
presentació del procés de Salut comunitària al Raval.
- 3 de desembre: Trobada Red Iberoamericana de Fundaciones. Org: Red
Iberoamericana de Fundaciones. Col·laboració: participació en una de les sessions.
➢ Visites i itineraris a Tot Raval: durant el 2015 s’ha rebut a nombroses organitzacions i
persones (experts, representants de municipis, estudiants, etc.), tant d’aquí com de
l’estranger, interessades en conèixer el Raval, la tasca de la Fundació i del treball
comunitari al barri. Entre elles, en destaquen 10:
- Ávila de Global Fund for Community Foundations (Ireland).
- Trobada amb alcaldes i tècnics locals de l’Associació de municipis de Xile i la
Universitat de Barcelona.
- Trobada amb entitats educatives de Brasil amb Districte Ciutat Vella.
- Keisuke Takahashi (arquitecte japonès).
- Representants de l’Obra Social ‘la Caixa’, el Banc de Desenvolupament del Consell
d’Europa (CEB) i la Roma Education Fund.
- Estudiants del Felician College a través de Spanish Studies.
- Estudiants en formació en la realització de documentals a través d’Otoxo
Productions.
- Laura Malinverni i Gustavo Hitscherich (Universitat Pompeu Fabra). Investigació
doctoral en tecnologies de l'educació, i investigació de maestría en Sistemes
Cognitius i Medis Interactius.
- Maite Redondo (Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en documental
creatiu.). Realització d'un projecte audiovisual de les diferents religions que
convergeixen a Barcelona.
- Agrupament escolta Lluïsos de Gràcia.

Principals resultats obtinguts:
➢ Hem difós 117 activitats de 145 organitzacions a través del butlletí informatiu digital.
➢ Hem aparegut en 141 notícies publicades en ràdio, televisió i premsa escrita.
➢ Hem realitzat 10 campanyes de comunicació per donar a conèixer les nostres
activitats.
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PARTICIPACIÓ A GRUPS CONSULTIUS, ESPAIS DE DEBAT I ALTRES XARXES
Tot Raval assisteix a uns 24 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:
Plenàries de l’Acord per a una Barcelona Inclusiva
Consell Municipal d'Associacions (CMAB):
Permanent del CMAB
Plenària del CMAB
Comissió del Pla de Suport a l’Associacionisme
Xarxa Antirumors
Espai de Treball Compartit del Paral·lel
Xarxa d’Economia Solidària de Barcelona
Red Iberoamericana de Fundaciones Comunitarias
Àmbit de Districte:
Audiència pública del Districte
Plenari del Districte
Comissions Consultives del Districte:
CC Benestar, Acció Social i Ciutadania
CC Medi Ambient, Habitatge i Urbanisme CC Via Pública, seguretat
CC Ocupació i Promoció Econòmica
Consells de Districte:
Consell de Salut
Consell de Dona
Consell de Gent Gran
Consell Escolar
Grup de diversitat funcional i cultura (Foment de Ciutat Vella)
Comissió de Suport Escolar Pla Educatiu de Ciutat Vella
Consell de Barri
Comissió de seguiment Consell de Barri
Comissió de seguiment de Raval Cultural
Taula de Seguretat
Coordinadora Festa Major
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FINANÇAMENT
L’any 2015 ha estat l’exercici en què es comença a aplicar el pla de finançament aprovat.
L’objectiu era iniciar un canvi gradual en matèria d’ingressos, evitant ser competitius amb les
entitats membres i tendint a l’equilibri entre les fonts de finançament pròpies, les públiques i
les privades.
És, per tant, un any de transició on hem vist la complexitat de consolidar aquest model de
finançament que ens vàrem proposar. El canvi de model no serà radical, sinó que es produirà a
través de l’aplicació gradual durant diversos exercicis d’un seguit de noves pràctiques que ens
han d’ajudar a adequar la programació, l’estructura i el finançament de la Fundació Tot Raval a
la seva missió.

Resultats de l’exercici 2015
L’any 2015 s’ha tancat amb uns ingressos de 430.219 euros i unes despeses de 427.481 euros i,
per tant, un excedent en positiu de 2.738 euros. Es tracta d’un exercici molt similar a l’anterior
i, per tant, malgrat l’esforç per incrementar ingressos i controlar la despesa, s’ha mantingut
l’estructura pressupostària existent.
L’any 2015 la Fundació ha rebut ajuts econòmics procedents de 20 fonts de finançament
diferents (públiques, privades i Patrons i Amics) d’un total de 34 sol·licitades.

Evolució ingressos i despeses 2011 – 2015
El pressupost, tant d’ingressos com de despeses de la Fundació Tot Raval, s’ha anat reduint de
forma substancial des de 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 2015, 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 2.738 euros.
La previsió de cara a 2016 és mantenir un pressupost similar al de 2015.

2011

2012

2013

2014

2015

INGRESSOS

578.274€

594.973€

477.279€

432.258€

430.219€

DESPESES

575.918€

594.315€

477.767€

431.902€

427.481€

RESULTAT

2.356€

658€

-488€

356€

2.738€
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Ingressos 2015
En relació als ingressos, cal destacar que tan sols un 6,29% d’aquests provenen de fons propis,
és a dir, d’aportacions de Patrons de la Fundació Tot Raval. El 56,16% del finançament és
públic, principalment de l’Ajuntament de Barcelona (principal finançador de la Fundació Tot
Raval), i un 37,02% prové d’entitats privades (principalment l’Obra Social ‘la Caixa’ i Open
Society Initiative for Europe).
Com ja hem explicat, 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 es decideix
desplegar el nou Pla de Finançament per incrementar, d’una banda, les aportacions dels
Patrons i, d’altra banda, per diversificar les de les entitats i empreses privades, amb un nou pla
de captació de fons privats.
En aquest sentit, no s’ha aconseguit el resultat esperat ja que, malgrat s’aconsegueix
incrementar el nombre d’entitats membres del patronat que realitzen donació, també és cert
que es redueixen els membres particulars del patronat que realitzen aportació.
Els esforços de mecenatge sí que han donat els seus fruits, però s’han canalitzat principalment
a través del nou projecte Raval Km0.
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.
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.
També han augmentat els ingressos de l’Ajuntament de Barcelona per vies diferents a les del
conveni: Pla de Barris, aportació en infraestructures o la Festa de l’Encesa de Llums.
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.
Respecte a 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. També cal
destacar l’ajut procedent de l’Open Society Initiative for Europe (OSIFE), que ens ha permès
desenvolupar les eines necessàries per millorar la captació de fons.
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Despeses 2015
En relació a les despeses, la despesa de gestió interna significa una mica més d’un 10% 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 projecte de suport a l’escola Tàndem i bona part de comunicació.
El programa sociocultural, 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 segon en importància des del punt de vista pressupostari.
El següent programa en pes pressupostari és el projecte “Intervenció Comunitària
Intercultural” finançat íntegrament per l’Obra Social de “La Caixa”. Finalment, els programes
ocupacional i d’educació són els que tenen un percentatge més petit de dedicació
pressupostària.
Cal destacar que enguany hi ha hagut més despeses per activitats que l’any anterior gràcies a
l’impacte del projecte #Ravalkm0, i menys despeses de personal perquè hi ha hagut forces
baixes, una part de les quals s’ha cobert amb personal de la casa.
En relació al pressupostat 2015, hi ha 9.000€ més d’executat degut al Projecte #RavalKm0, que
no estava contemplat al pressupost. Així, s’han cobert totes les despeses i fins i tot ha donat un
petit excedent.
Més enllà del pressupost, es valora molt positivament que sorgeixi nova activitat fruit de la
reflexió estratègica que permeti vincular en un projecte entitats socials i comerciants, i que
aquests s’hi hagin implicat tant directament, a través de l’Eix Comercial.
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Ingressos consolidats 2015 (econòmics més no comptabilitzables)
Els projectes comunitaris de la Fundació no serien possibles sense el suport, la implicació i la
feina de les diferents organitzacions, institucions i empreses que hi participen i hi col·laboren.
Aquestes no només hi posen les hores dels seus tècnics i directius, sinó que també fan
aportacions en forma de materials, cessió d’espais, infraestructures, formacions i moltes altres
aportacions que permeten el desenvolupament del Pla d’Activitats acordat entre tots i totes.
Al llarg de l’any participen més de 300 entitats, institucions i empreses que col·laboren en la
programació de la Fundació Tot Raval de diferents maneres.
És per aquest motiu que l’informe econòmic es complementa amb un informe del consolidat,
és a dir, sumant-hi tots aquells recursos no comptabilitzables, “en espècies”, que són
aportats per les entitats del barri, empreses o per altres organitzacions públiques i privades.
Estimem que aquestes aportacions van suposar al 2015 uns 136.125€ euros, gairebé un terç
del pressupost comptable. Aquesta dada és important, ja que ajuda a comprendre i fer
visible la tasca de Tot Raval en la seva globalitat.
En relació als ingressos, observem que més de la meitat d’aquestes aportacions no
comptabilitzables provenen d’entitats privades, i gairebé una quarta part provenen de Patrons.
La resta són públiques, que en bona part corresponen a la infrastructura que el Districte posa a
disposició per alguns projectes (tarimes, cadires, equips de so...) i a cessió de sales per a actes i
reunions.
Pel que fa a la seva incidència en els projectes, observem que els no comptabilitzables tenen
una rellevància important en el Programa Raval Comunitari (en el projecte #Raval Km0 i en
comunicació, per exemple) i en el programa cultural (on en destaquen Raval(s) o Sant Jordi).
En menor mesura, el Programa Ocupacional també compta amb una part important
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d’aquestes aportacions en forma de formacions per a tècnics/es i usuaris/es de la Xarxa
Laboral i d’Itaka al Raval, així com el Projecte ICI, que rep les col·laboracions per a les accions
de Salut Comunitària.
També cal destacar que algunes d’aquestes aportacions van destinades a projectes d’altres
entitats, a les quals donem suport. Així, Tot Raval està fent de canalitzadora d’aquestes
aportacions (els regals per a la festa de gent gran del Casal Josep Trueta en són un exemple).

Ingressos

Aportacions patrons

Ingressos
econòmics

Ingressos no
comptabilitzables

Total gestió
integral

27.060 €

31.979 €

59.039 €

Subvencions, convenis i ajuts públics

241.595 €

25.587 €

267.182 €

Subvencions, convenis i ajuts privats

159.281 €

78.559 €

237.840 €

Altres ingressos

2.283 €
430.219 €

2.283 €
136.125 €

566.344 €
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Despeses consolidades per línies 2015
Despeses

Gestió interna
Programa Comunitari
Programa Sociocultural
Programa Educació i Comunitat

Despesa
econòmica

Despesa no
comptabilitzabl
es

Total gestió
integral

45.400 €

3.500 €

48.900 €

123.479 €

57.269 €

180.748 €

88.112 €

53.305 €

141.417 €

9.692 €

1.350 €

11.042 €

Programa Salut

24.575 €

24.575 €

Programa Ocupacional

50.062 €

12.070 €

62.132 €

Proj. Intervenció Comunitària Intercultural (ICI)

86.161 €

8.631 €

94.792 €

427.481 €

136.125 €

563.606 €
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HAN COL·LABORAT AMB NOSALTRES:
Principals finançadors

Altres finançadors
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Altres col·laboracions
Periódico El Raval, El Periódico, Palau Güell, Enric Pantaleoni, Gran Teatre del Liceu,
Plats Prats, Hotel Le Méridien, Hotel Barceló, Hotel Andante, Hotel España, Perfumeries
La Balear, Ideal Youth Hostel, Hotel Regina, Casal de Barri Folch i Torres, IT Global,
Ateneu de Fabricació de les Corts, Servei Solidari, Escola Projecte, Biblioteca Sant-Pau
Santa Creu, Alonso and Co, Psicòlegs sense Fronteres, Raval Evolution, CSIC.
Més de 40 persones voluntàries han donat suport puntual a projectes i activitats de Tot Raval
entre els quals: Victoria Porthé, Voluntaris 2000, Maria Casas, M. Lluïsa del Río, Rosa
Rodríguez, Mar Merino, Eulàlia Padró, Rosa Francisca Velásquez, José Antonio Martínez.
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.

ANNEX
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Junta:
Presidència:
Museu Marítim de Barcelona - Roger Marcet
Vicepresidència de l’àmbit cultural:
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) - Joan Abellà
Vicepresidència de l’àmbit social:
Impulsem SCCL - Fina Garcia
Vicepresidència de l’àmbit econòmic:
Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval, Eix Comercial del Raval - Josep Maria
Nebot
VOCALS
A. Amics de la Rambla – Xavier Masip
A. Casal dels Infants – Enric Canet
A. Comerciants del Mercat de la Boqueria – Eduard Soley
AEIRaval – Ignasi Sagalés
Consell Islàmic de Catalunya – Mohamed Halhoul
Escola Massana – Xavier Capmany
L’Escola de Músics i JPC – Jordi Farrés
Foment de Ciutat – Anna Terra
Fundació Escó – Beatriz Fernández
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) - Elisenda Poch
Secretària
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Anna López (Fundació SURT)

Equip tècnic:
Directora: Iolanda Fresnillo (Oscar Esteban a partir de febrer de 2016)
Coordinadora: Marina Rius (Jordi Garrell, substitució temporal)
Administrativa: Malú Sánchez
Tècnica de l’Àmbit d’Ocupació: Noemí Magre
Tècnic de l’Àmbit Cultural: Juan Pedro Diotaiuti
Tècnica del Grup Interreligiós i TSR: Carolina Rodríguez (Eulàlia Tubau, substitució temporal)
Tècnica de l’Àmbit Socioeducatiu del Projecte ICI: Anna Rami
Tècnica de l’Àmbit de Salut Comunitària del Projecte ICI: Carmen Fuertes (Eulàlia Tubau i
Tatiana Bonastre, substitució temporal)
Tècnica de Comunicació: Mireia Aranda
Suport en comptabilitat i finançament: Mabel Perissini i Puri Medina
Estudiants en pràctiques: Txell Garrido (Educació Social, Universitat de Granada), Andreu
Paneque (Ciències Polítiques, Pompeu Fabra).

MEMBRES DEL PATRONAT
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)
A. EI Raval - A. Educativa Integral del Raval
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
Escola Massana
Federació d’Associacions de Comerç i Entitats
del Raval
Fundació APIP-ACAM
Foment de Ciutat
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
Sr. Jordi Labanda Blanco
Sra. Paz Molinas Sans
Sr. Enric Pantaleoni Andreu
Sra. Nuria Paricio Paricio
Sr. Joan Subirats Humet
Sr. Rafael Vilasanjuan Sanpere
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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
Capoeira Canigó
Càritas Diocesana
Casa Eslava
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)
El Mirador de l’Immigrant/ A. Cultural Punt
Comú

El Periódico
Enfasystem
Escola Labouré
Espai Mallorca
Equip de Treball sobre Immigració i Salut (ETIS)
Fedelatina
Filmoteca de Catalunya
Forn de teatre Pa’Tothom
Fundació Arrels
Fundació Barcelona Comerç
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
(ISEM)/Taller de Musics (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. César Muñoz
Sr. Edu García
Sra. Macarena G. De la Vega
Sr. Lluís Cabrera
Sr. Josep Lamiel
Sr. Miquel Terrasa
Sr. Pere Pina
Sra. Yolanda Artero (Bugaderia Yolanda)
Voluntaris 2000

