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El Raval en dades
Què és la Fundació Tot Raval?
Quin barri volem?
Línies d’actuació
Quins projectes hem desenvolupat el 2015?
Com treballem?
Com ho hem finançat?
Han col·laborat amb nosaltres

El Raval en dades

49.622 persones viuen
en 1,1 km2.
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Què és la Fundació
Tot Raval?

Quin barri
volem?

Som una plataforma formada per una cinquantena d’entitats socials,
centres educatius, institucions culturals, associacions comercials
i persones vinculades al Raval que treballem per millorar la cohesió
social, la convivència i la qualitat de vida al barri.

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.

El 48,8% dels seus habitants
són de fora de la UE.

Treballem en xarxa per dinamitzar la vida comunitària
i fomentar el sentiment de pertinença a un dels barris
més densament poblats i més divers de Barcelona.

Hi conviuen més de
40 nacionalitats.

Coordinem i creem sinergies entre tots els agents
presents al barri del Raval: veïnat, comerciants, entitats,
empresariat, institucions i administració.

Acull 2.500 comerços i més
de 250 entitats i associacions.

Impulsem 10 projectes i donem suport a
desenes d’activitats que impliquen i beneficien
a centenars de persones.

Compta amb més de
300 espais culturals.

Fomentem el Raval com a un “Territori Socialment
Responsable”, que promou la implicació de tothom
qui viu o treballa al barri per a la seva millora.

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

Quins projectes hem
desenvolupat el 2015?
Dinamització sociocultural

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.

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.

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

Thelma Gil

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.

Directora de l’Associació Estel Tàpia
(entitat participant al projecte ‘Raval Km0’)

Foment de la convivència intercultural

“Participar en l’elaboració de les bosses del projecte ‘Raval Km0’
ha estat molt satisfactori per nosaltres, ja que ens ha permès crear
nous vincles amb entitats del barri. La coordinació ha anat molt
rodada, és un projecte que s’ha fet amb moltes ganes, amb una
actitud positiva, i això produeix un efecte transformador. Pels
nostres usuaris és molt engrescador saber que la gent fa servir un
producte que ha passat per les seves mans i que conté una riquesa
afegida, perquè en ell hi han participat moltes persones. És una
bossa buida, però plena de coses! És una aposta interessant que ha
fet Tot Raval i ens agradaria que pogués tenir continuïtat. Estem
molt contents d’haver-hi participat, i esperem en un futur poder-hi
sumar altres productes plens d’històries al darrera.”

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.
6

#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
el barri 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 ‘Raval Km0’ ha generat 14 contractacions i ha implicat
a una desena d’entitats del barri. S’han produït 5.000 bosses i 59
llums. Els llums ‘Raval Km0’ van guarnir entitats, comerços,
restaurants, equipaments i institucions del Raval durant la campanya
de Nadal.

Inserció sociolaboral

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.

Raval Km0
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Apadrina el teu equipament

Festival de Cultura del Raval - Raval(s),
fet per la gent del barri

#educació #dinamització #sociocultural
#igualtat #d’oportunitats

#dinamització #sociocultural
#convivència #intercultural

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 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.

Pilar Cobo
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Més de 300 alumnes de 8 centres educatius han participat
al projecte ‘Apadrina el teu Equipament’.

Des de l’any 2003 coordinem aquest festival fruit d’un procés comunitari i participatiu
que, durant tres 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.

Mercè Meroño

Professora tutora del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones
en Situació de Dependència de l’INS Miquel Tarradell. Participa en el
projecte “Apadrina el teu Equipament”.

Presidenta de la Fundació Àmbit Prevenció i coordinadora del programa
adreçat a dones treballadores del sexe del Raval/ Entitat participant a
Raval(s) i Sant Jordi.

“La participació dels alumnes al projecte ‘Apadrina el teu
Equipament’ els ajuda a desenvolupar-se tant a nivell professional
com personal i social. Professionalment els permet establir un
primer contacte amb equipaments socials i culturals, així com amb
els usuaris amb els quals hauran de treballar en el futur. A nivell
social aprenen a treballar en equip, a resoldre els problemes que
puguin anar sorgint, a parlar en públic i, a nivell personal, aprenen
valors com el respecte, el saber demanar, el saber explicar, relacionar-se amb persones que no coneixen. Per a nois i noies d’aquesta
edat (entre 16 i 18 anys) és un repte molt important; en tres mesos
fan un aprenentatge brutal, i el canvi que fan de cara a la seva futura vida professional i personal és impressionant.”

“Des de la dècada dels 90 treballem amb persones que estan al
carrer, en situació d’exclusió social, amb problemàtiques de
drogues, i amb persones que exerceixen la prostitució. El fet de
participar en activitats com Raval(s) o Sant Jordi, ens ha ajudat a
desenvolupar activitats en l’entorn veïnal i social per millorar la
visió que té la gent dels usuaris i usuàries amb els que treballem,
que coneguin una mica més l’entitat i també ens ha permès establir
vincles de col·laboració amb altres entitats del barri.”

139 entitats socials i culturals s’han implicat en l’organització
del Festival Raval(s).
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Laia Fernández
Referent d’Acollida i d’Espai Formatiu Dona de la Fundació Escó /
Membre de la Xarxa Laboral del Raval.
“La plataforma que ens ofereix la Xarxa per a que diferents entitats
ens coneguem, parlem de les dificultats que ens trobem, de les
necessitats que tenim o de les oportunitats per poder realizar
projectes, intervencions, etc. suposa un valor afegit a la nostra
tasca. Com a entitat petita, ens ajuda molt a poder complementar
el que oferim als nostres usuaris/es en matèria de formació i
d’inserció laboral i també poder donar-los oportunitats a les quals
d’una altra manera no hi podrien accedir. És molt important que
no es perdi aquest horitzó, perquè tot i que en els darrers anys hi ha
hagut menys formació gratuïta i menys oportunitats, el fet d’estar
units ha facilitat l’accés a les ofertes formatives i a les pràctiques
que han anat sorgint. Hem de seguir treballant per poder ser més
forts i optar a més projectes i col·laborar més.”
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Xarxa Laboral del Raval

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI)

#inserció #sociolaboral #responsabilitat #social

#convivència #intercultural #salut #igualtat #d’oportunitats

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.

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 el treball conjunt entre el Districte de Ciutat Vella, els professionals
d’entitats i serveis públics, així com veïns i veïnes del barri.

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’ha impulsat la campanya #BuscoFeinaDigna,
de sensibilització vers la precarietat laboral.

Carme Cortina
Infermera del Servei de Salut Comunitària a Ciutat Vella de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona/ Membre de la Subcomissió de Gent
Gran de la Comissió de Salut del Raval.

“Des de la Subcomissió treballem perquè la gent gran estableixi nous
vincles i, sobretot, per a que aquells que estan en situació d’aïllament
participin en activitats amb altres persones de la seva edat. Vam
començar organitzant sortides per Sant Jordi i per la Fira de Santa
Llúcia, amb persones que venien derivades dels CAP, dels habitatges
tutelats, de serveis socials o dels casals de gent gran. L’any 2015 vam
iniciar l’Escola de Salut de Gent Gran, que va tenir molt d’èxit, i al
2016 li hem donat continuïtat oferint un curs sencer, de gener a juny.
Els participants n’estan molt satisfets, i nosaltres també. Tota aquesta tasca no hagués estat possible sense la forta implicació de tothom
i pel fet que la Subcomissió estigui formada pels diferents agents que
treballen al territori (infermeres dels CAPS, serveis socials, treballadores socials). Tot això dóna molta riquesa al projecte i fa que poguem arribar més fàcilment a les persones en situació d’aïllament.”

Línia d’actuació en salut
Coordinem i engeguem accions comunitàries en salut per i amb la població del Raval a
partir de necessitats identificades conjuntament, des de diferents espais i aprofitant els
recursos disponibles al barri. Actuem en els àmbits de la salut mental (generant espais
de relació i de debat, tallers, exposicions…), la salut afectiva sexual i reproductiva (difonent
recursos i informació al voltant de les Infeccions de Tranmissió Sexual, distribuïnt
preservatius, oferint sessions formatives…) i l’envelliment saludable (organitzant sortides
grupals de persones grans aïllades, creant l’Escola de Salut de Gent Gran com a espai de
relació i de promoció de la salut,...), i ho fem en col·laboració amb els diferents agents del
territori (administració, recursos tècnics públics i privats i la ciutadania).
L’exposició “Caminem junts” va permetre la relació d’usuaris/es de diverses entitats
per lluitar contra l’estigma dels trastorns mentals. 38 persones van participar en l’Escola
de Salut de Gent Gran. Més de 60 persones grans i més de 100 joves van gaudir de sortides
grupals i intergeneracionals. Hem apropat recursos per a la prevenció d’Infeccions de
Transmissió Sexual i hem distribuït més de 30.000 preservatius en diferents punts del barri.
Línia d’actuació en educació
Des del Projecte ICI es dóna suport a la dinamització de la Xarxa de Lectura (veure pàg. 12)
en accions com l’àlbum de cromos per treballar la memòria històrica i les motxilles de
lectura com a eina didàctica per tractar aspectes de salut (emocions, hàbits saludables…).
També es dóna suport al projecte Apadrina el teu Equipament (veure pàg. 8) per fomentar
el vincle amb els centres educatius.
A través de les ‘Motxilles de lectura’ es treballen temàtiques com els hàbits
saludables, emocions i gènere/coeducació entre els infants de 3 a 7 anys. Les accions dels
‘Experts de la xarxa’, adreçades a infants d’entre 8 i 12 anys, afavoreixen la dinàmica de
recerca sobre diverses temàtiques.
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Itaka al Raval

Dinamització del Grup Interreligiós del Raval (GIR)

#inserció #sociolaboral #igualtat #d’oportunitats #responsabilitat #social

#dinamització #sociocultural #convivència #intercultural

Espai en xarxa de creació d’oportunitats formatives i laborals per a joves 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.

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.

Més de 700 persones van participar a les celebracions del GIR.
25 joves han realitzat formació i pràctiques laborals
en el marc del projecte Itaka.

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.

80 entitats socials i culturals s’han implicat
en l’organització de Sant Jordi.
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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).

381 veïns i veïnes del barri van assistir als itineraris i visites
de les exposicions dels Grans Equipaments del Raval.
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Xarxa de Lectura del Raval

Suport a entitats i projectes del Raval

#educació #dinamització #sociocultural #igualtat #d’oportunitats

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. Entre els projectes
als quals hem donat suport hi ha ‘The Raval Project’, El Panoràmic de les Associacions de
Barcelona, la Festa Major, la Ravalstoltada i la Mostra Internacional de Curtmetratges
‘La Mida no Importa’, entre d’altres.

Diverses entitats, serveis públics i veïns i veïnes del barri del Raval formen aquesta xarxa
que coordinem des de Tot Raval i que treballa comunitàriament per fomentar el gust
per la lectura i l’hàbit lector entre els infants i joves del barri i les seves famílies, com a
element fonamental per l’enriquiment personal, l’aprenentatge, l’adquisició de
coneixements i d’habilitats socials. Els nens/es i joves participen activament en el procés
de creació, disseny i elaboració de les activitats.

Hem donat suport a 25 projectes del barri.
160 infants i joves, 5 centres d’educació no formal i la biblioteca
municipal han participat en les activitats de la Xarxa de Lectura.

Cromos per a la memòria històrica al Raval
#educació #dinamització #sociocultural #igualtat #d’oportunitats

Diferents centres educatius, entitats socioeducatives, biblioteques, comerciants i altres
agents socials, educatius i culturals del Raval participen en la dinamització d’un àlbum
de cromos que pretén promoure l’estima pel barri i oferir una eina didàctica i lúdica per a
que els nens i nenes s’apropin a la història local, alhora que es vinculen amb la gent gran
i els comerciants. Aquest projecte compta amb la col·laboració del Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural (ICI) (veure pàgina 11).

Durant el 2015 s’ha consolidat l’àlbum de cromos com a eina
pedagògica a les aules per apropar la història del barri als seus nens
i nenes.
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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 (butlletí mensual extern, butlletí bimensual intern, pàgina web,
Facebook, fulla informativa del Projecte ICI, espai a Flickr, You Tube, Vimeo i Instagram)
i de col·laboracions amb d’altres mitjans (Periódico El Raval, El Periódico de Catalunya,
Ravalnet, entre d’altres) 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.

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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Com treballem?
Estructura organitzativa

Junta
Presidència:
Museu Marítim de Barcelona - Roger Marcet

PATRONAT

AMICS I PROTECTORS

Discuteix i aprova sobre:
Presidència i Junta
Pla d’activitats
Pressupostos i Pla financer
Memòria i Comptes anuals

Donen suport i participen en
diferents espais de treball i debat.

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

junta

Vocals

COMISSIÓ PERMANENT DE JUNTA

A. Amics de la Rambla - Xavier Masip
A. Casal dels Infants - Enric Canet
A. Comerciants del Mercat de la Boqueria - Eduard Soley
A. Educativa Integral del Raval - AEIRaval - Ignasi Sagalés
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Elisenda Poch
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

Prepara propostes pel Patronat.
Fa seguiment dels pressupostos i el pla de finançament (Suport a captació de fons).
Fa seguiment del pla d’activitats.
Defineix el pla estratègic i fa revisió de la programació.
Vetlla per la governabilitat i el bon funcionament de la Fundació Tot Raval.
Equip Tècnic
GRUPS DE TREBALL

Direcció

Defineixen i executen els projectes.
Configuren espais de debat, detecció de necessitats i propostes.
Apadrina
el teu Equipament
Xarxa Laboral
del Raval

Grup Motor TSR

PROJECTE Itaka

Grup Interreligiós
del Raval

Comissió de salut
del Raval

Raval(s)
Sant Jordi al Raval
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Oscar Esteban
Xarxa
de Lectura

Membres del Patronat de la Fundació Tot Raval
A. Casal dels Infants per a l’acció social als barris
A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya
A. Cultural, Educativa i Social de Dones Pakistaneses (ACESOP)
A. d’Amics de la Rambla
A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria
A. de Mestres Rosa Sensat
A. de Treballadors Pakistanesos
A. Estel Tàpia

A. Diàlegs de Dona
A. per a Joves TEB
A. Ravalnet - Xarxa Ciutadana del Raval
A. Sociocultural Ibn Batuta (ASCIB)
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

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
Dades febrer de 2016
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Com ho hem finançat?

Han col·laborat amb nosaltres

Ingressos

Principals finançadors

Despeses

Fonts de finançament

2014

2015

26.710€
10.300€
6.010€
1.200€
3.000€
1.000€
1.300€
3.900€

27.060€
10.300€
6.010€
1.200€
3.000€
5.850€
700€

Subvencions, convenis i ajuts públics
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Consell Comarcal del Barcelonès
REGESA

219.664€
13.023€
30.241€
142.900€
30.000€
1.000€
2.500€

217.360€
14.217€
30.543€
137.600€
31.500€
1.000€
2.500€

Subvencions, convenis i ajuts privats
Obra Social “La Caixa”
Open Society Initiative for Europe
Fundació Catalunya - La Pedrera
Fundació Banc Sabadell
Càrites Diocesanes de Barcelona
Altres fundacions privades i empreses
Donacions privades
Periodificació

184.242€
93.500€
45.201€
20.000€
8.000€
10.000€
10.401€
3.140€
- 6.000€

172.834€
125.182€
129.63€
6.000€
8.000€
20.689€
-

1.642€

12.965€

432.258€

430.219€

Patrons
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Museum Marítim de Barcelona
Col·legi de Notaris de Catalunya
Fundació Privada Art AIDS
Aportacions de membres col·lectius
Aportacions de membres individuals

ALTRES INGRESSOS
TOTAL

2014
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2015

Àmbit

2014

2015

Gestió interna
Programa comunitari
Programa socio-cultural
Programa educació i comunitat
Programa salut
Programa ocupacional
Intervenció comunitària intercultural

83.678€
141.879 €
66.664€
12.496€
44.186€
83.000€

45.400€
123.479€
88.113€
9.692€
24.575€
50.061€
86.161€

TOTAL

431.903€

427.481€

Altres finançadors

Comparativa
Ingressos

Despeses

250.000€

250.000€

200.000€

200.000€

150.000€

150.000€

100.000€

100.000€

50.000€

50.000€

0€

Patrons

Subvencions,
convenis i
ajuts públics

Subvencions,
convenis i
ajuts privats

Altres
ingressos

0€

Altres col·laboracions
Gestió
interna

Programa Programa
comunitari socio
cultural

Programa Programa Programa Intervenció
educació
salut
ocupacional comunitària
comunitat
intercultural

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.
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“Fem xarxa
per un Raval millor”

Si vols formar part de la nostra xarxa, posa’t en contacte amb nosaltres:
Plaça de les Caramelles, 8
08001 Barcelona
Telèfon: +34 93 442 68 68

info@totraval.org
www.totraval.org
@TotRaval

Segueix-nos:

Pots consultar la versió extensa d’aquesta memòria
a l’apartat “Publicacions i Memòries” de la nostra web:
www.totraval.org/publicaciones

