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El Raval en dades
Què és la Fundació Tot Raval?
Quin barri volem?
Com ens organitzem?
Àmbits d’actuació
Quins projectes hem desenvolupat el 2016?
Com ho hem finançat?
Han col·laborat amb nosaltres

El Raval en dades
47.142 persones viuen en 1,1 km2.
El 47,9% dels seus habitants són
de fora de la UE.
Hi conviuen més de 40 nacionalitats,
entre les que destaquen la
paquistanesa, la filipina,
la bangladeshiana, la marroquina,
i la hindú.
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Què és la Fundació
Tot Raval?

Quin barri
volem?

Som una cinquantena d’entitats socials, centres educatius,
institucions culturals, associacions comercials i persones
vinculades al Raval que treballem en xarxa per millorar
la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al barri,
així com per fomentar el sentiment de pertinença a un dels
barris més densament poblats i més diversos de Barcelona.
Amb aquest objectiu:

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

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.

Acull 3.000 establiments
comercials i serveis i més
de 250 entitats i associacions.

DINAMITZEM grups de treball en diferents àmbits estratègics
amb la finalitat d’implicar el màxim d’actors presents al
Raval (veïnat, comerciants, entitats, empresariat, institucions
i l’administració) i millorar la coordinació entre ells.

Compta amb més de 300
recursos culturals.

COORDINEM projectes col·lectius de caràcter comunitari i donem
suport a desenes d’activitats que impliquen i beneficien a
centenars de persones del barri.

3.436 PERSONES S’HAN IMPLICAT DIRECTAMENT
EN ELS PROJECTES COMUNITARIS.
306 organitzacions participen en els nostres projectes:
132 Entitats i equipaments culturals
80 Entitats de l’àmbit social o educatiu
35 Establiments, empreses o associacions de l’àmbit comercial
31 Entitats de l’àmbit de la salut
28 organitzacions d’altres àmbits
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Com ens organitzem?
FUNDACIÓ TOT RAVAL
PATRONAT

DINAMITZA

DINAMITZA

GRUP PILOT TSR

XARXA TOT RAVAL
GRUPS DE TREBALL:
CONSELL DE TERRITORI SOCIALMENT
RESPONSABLE (TSR)
XARXA LABORAL DEL RAVAL
APADRINA
EL TEU EQUIPAMENT
FESTIVAL DE
CULTURA RAVAL(S)
SANT JORDI AL RAVAL
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Equip tècnic

Membres del Patronat*

Presidència:
Museu Marítim de Barcelona - Roger Marcet

Director: Òscar Esteban
oesteban@totraval.org
Coordinadora: Marina Rius
mrius@totraval.org
Administrativa: Malú Sánchez
administracio@totraval.org
Tècnica de l’Àmbit Laboral i de Desenvolupament
Econòmic: Noelia Mohedano
xarxalaboral@totraval.org
Tècnic de l’Àmbit Sociocultural: Juan Pedro Diotaiuti
cultura@totraval.org
Tècnica del Grup Interreligiós i TSR: Carolina Rodríguez
mediacio@totraval.org
Tècnica de l’Àmbit Socioeducatiu: Anna Rami
xarxasocial@totraval.org
Tècnica de l’Àmbit de Salut Comunitària
del Projecte ICI: Carmen Fuertes
salut@totraval.org
Mediadors de l’Àmbit de Salut Comunitària
del Projecte ICI: Abdallah Denial i Komal Naz
adenial@totraval.org, knaz@totraval.org
Tècnica de Comunicació: Mireia Aranda
comunicacio@totraval.org
Suport en comptabilitat i finançament: Mabel
Perissini i Puri Medina
comptabilitat@totraval.org

A. Casal dels Infants per a l’acció social als barris
A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya
A. d’Amics de la Rambla
A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria
A. de Mestres Rosa Sensat
A. de Treballadors Pakistanesos
A. Diàlegs de Dona
A. Estel Tapia
A. Ravalnet, Xarxa Ciutadana del Raval
A. per a joves TEB
A. Sociocultural Ibn Batuta (ASCIB)
A. Educativa Integral del Raval (AEIRaval)
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
Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona - Drassanes (EOIBD)
Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval,
“Eix Comercial del Raval”
Foment de Ciutat Vella
Fundació APIP - ACAM
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
Fundació CIDOB,
Centre d’Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament
Fundació Escó
Fundació Gran Teatre del Liceu

Vicepresidències:
Impulsem, SCCL - Fina Garcia
Eix Comercial del Raval - Josep Maria Nebot

JUNTA
EQUIP TÈCNIC

Junta

GRUP INTERRELIGIÓS
DEL RAVAL
SALUT COMUNITÀRIA:
PROJECTE ICI

SUPORT A L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA
I AL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE
#RAVALKM0

PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA
EN EDUCACIÓ AL RAVAL

Vocals:
A. d’Amics de la Rambla - Xavier Masip
A. de Comerciants de la Boqueria - Eduard Soley
A. Educativa Integral del Raval - Ignasi Sagalés
Casal dels Infants per a l’acció social als barris - Enric Canet
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Elisenda Poch
Consell Islàmic de Catalunya - Mohamed Halhoul
Escola Massana - Xavier Capmany
Foment de Ciutat - Anna Terra
Fundació Escó - Josep Solà
Gran Teatre del Liceu - Irene Calvis
L’Escola de Músics i JPC - Jordi Farrés
MACBA - Josep Ma Carreté
Secretària:
Ana López- Fundació SURT

Fundació Han Nefkens
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. Enric Pantaleoni Andreu
Sr. Jaume Badia i Pujol
Sr. Joan Subirats Humet
Sr. Jordi Labanda Blanco
Sra. Nuria Paricio Paricio

(*) f ebrer 2017
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Àmbits d’actuació
Xarxa Tot Raval
La Xarxa Tot Raval (XTR) agrupa organitzacions molt diverses del barri i té com a objectiu
potenciar la participació, la relació entre entitats i la visibilització dels diferents actors del
barri compromesos en la construcció d’un Territori Socialment Responsable.
L’equip tècnic de la Fundació dinamitza els espais de treball, formats pels membres de
la Xarxa 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
d’actuació, s’executen conjuntament i es fa un seguiment i valoració de les accions.
Es dinamitzen diferents grups de treball estables i els seus subgrups.

Els nostres àmbits d’actuació abracen la cultura, l’educació, la salut
comunitària i el foment d’oportunitats laborals i desenvolupament
econòmic, unint sensibilitats per un objectiu comú. I de manera transversal, a través d’aquests àmbits, realitzem accions dirigides
a la promoció i el foment de la responsabilitat social, la convivència
intercultural i la participació associativa al territori.

Específics
Sociocultural

Amics de Tot Raval
Grup de persones que s’estimen el Raval i que volen contribuir al seu desenvolupament
a través de la Fundació Tot Raval, donant ajut econòmic a les activitats que dinamitza i
suport i assessorament per afrontar els diversos reptes del barri. Aquest grup actualment
està en procés de constitució.

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.

Socioeducatiu

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.

Laboral i de desenvolupament econòmic

Acompanyem persones en risc o situació d’exclusió, en la cerca d’oportunitats formatives
i laborals gràcies al treball en xarxa amb les entitats sociolaborals i el teixit empresarial
del barri. Treballem també per afavorir el desenvolupament econòmic del Raval
mitjançant la promoció de l’economia social i solidària, col·laborant amb diferents
iniciatives que ja es desenvolupen al barri i incidint, entre d’altres, en la creació d’una
xarxa entre els agents clau en aquest àmbit al Raval.
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Salut Comunitària

Treballem per millorar la salut de la població del Raval, incrementant el control de la
comunitat sobre els factors que l’afecten a partir d’un procés compartit amb els diferents
agents del territori (administració, recursos tècnics públics i privats i ciutadania),
aprofitant els recursos disponibles i promovent la salut des de diferents espais, més enllà
de l’àmbit sanitari.

Transversals
Promoció del Raval, Territori Socialment Responsable

Promovem el Raval com a Territori Socialment Responsable (TSR)* mitjançant l’acció
comunitària de les entitats socials, institucions culturals, empreses, el comerç i la
ciutadania que actuen al territori, per tal de millorar aspectes com l’entorn, la inserció,
l’educació o la millora de la imatge del barri, entre d’altres.

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 diferents àmbits en els quals treballem.

Foment de la participació comunitària

Impulsem i donem suport a les dinàmiques comunitàries sorgides de la ciutadania, tant
del veïnat com del petit comerciant, o que contemplin una significativa participació
d’aquests.

(*) Un Territori Socialment Responsable és aquell que dóna una resposta multilateral als reptes i necessitats del
barri a partir del compromís de la globalitat de les persones, entitats, empreses i institucions del territori.

PROJECTES

ÀMBITS

GRUPS DE TREBALL

XARXA LABORAL DEL RAVAL

Laboral i Desenvolupament Econòmic
Promoció de TSR

Plenària de
Xarxa Laboral del Raval

APADRINA
EL TEU EQUIPAMENT

Socioeducatiu
Sociocultural

Plenària d’ Apadrina el teu
Equipament

FESTIVAL DE
CULTURA RAVAL(S)

Sociocultural
Convivència Intercultural
Foment de la Participació Comunitària

Grup de Treball Festival
de Cultura Raval(s)

SANT JORDI AL RAVAL

Sociocultural
Convivència Intercultural

Grup de Treball Sant Jordi
al Raval

GRUP INTERRELIGIÓS
DEL RAVAL

Sociocultural
Convivència Intercultural

Grup Interreligiós del Raval

SALUT COMUNITÀRIA:
PROJECTE ICI

Salut Comunitària
Foment de la Participació Comunitària
Convivència Intercultural

Grup de seguiment de Salut
Comunitària
Comissió de Salut Comunitària
Equip Comunitari del Projecte ICI

PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA
EN EDUCACIÓ AL RAVAL

Socioeducatiu
Foment de la Participació Comunitària

Grup d’Educació al Raval

SUPORT A L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA
I AL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE

Laboral i Desenvolupament Econòmic
Promoció de TSR
Foment de la Participació Comunitària

Grup d’Economia Social
i Solidària del Raval

#RAVALKM0

Promoció de TSR
Laboral i Desenvolupament Econòmic

Grup de Treball #RavalKm0
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Quins projectes hem
desenvolupat el 2016?

#desenvolupamenteconòmic

#promociódeTSR

#socioeducatiu
#sociocultural

#RavalKm0

Apadrina el teu equipament

#laboral

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). Als
‘apadrinaments’ hi participen des d’alumnat de les escoles bressol fins de cicles formatius
de grau superior.

A partir del treball col·lectiu de diferents entitats, institucions i comerços del territori, hem
donat continuïtat a aquest projecte iniciat el 2015 a través del qual s’han produït arcs de
llum per guarnir el barri durant la campanya de Nadal i bosses de roba per repartir
gratuïtament als comerços. El seu objectiu és fomentar la dinamització comercial i social
del Raval i generar oportunitats formatives i ocupacionals per a persones del barri. Alhora
es vol mostrar la gran riquesa cultural i social del Raval, generar un sentiment de pertinença
amb el territori i apropar els comerciants a les iniciatives comunitàries, socialment
responsables i participatives que s’hi desenvolupen.

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.

L’any 2016 el projecte ha contemplat dues potes d’execució: d’una banda, el disseny i
producció dels llums de Nadal dels carrers Hospital i Joaquim Costa i, d’una altra, la
producció de bosses de roba. En aquesta edició s’ha comptat també amb la participació
de veïns i veïnes, comerciants, treballadors i treballadores dels carrers il·luminats, que
de manera voluntària van ser fotografiats per realitzar les imatges inspiradores dels arcs
de llum.

Ágata Costantini
Comerciant del Raval, propietària de ‘La premsa d’aquell dia’

“Des que em van proposar participar al projecte em va encantar,
el vaig trobar molt original i molt maco, perquè implicava a veïnat
i comerciants en una mateixa iniciativa, una bona manera de ‘fer
barri’. Em va agradar molt participar en el procés de realització
de les fotografies, a la festa d’encesa de llums i visitar l’exposició a
La Capella. És un projecte que enamora, perquè vas caminant pel
carrer i vas reconeixent als veïns i als comerciants a les siluetes
dels llums... fa molta il·lusió. Ho tornaria a repetir!”.
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El projecte #RavalKm0 ha generat 8 contractacions
i ha implicat a una desena d’entitats del barri.
S’han produït 44 arcs de llum i 5.000 bosses de roba.
66 persones (veïnat i comerciants) del barri han
estat fotografiades com a base del disseny dels arcs de llum.

Ariadna Miquel
Coordinadora d’educació del MACBA

Quasi 500 alumnes de 8 centres educatius
i 6 equipaments culturals han participat al projecte.
S’han realitzat 13 apadrinaments.
Més d’un centenar de persones entre alumnat, professorat,
tècniques i persones usuàries de diferents recursos
(gent gran i salut mental) van assistir a la jornada de cloenda.

“El curs 2014-2015 vam començar a col•laborar amb l’escola
bressol Mont Tàber amb un programa d’art contemporani adreçat
a infants de 2 i 3 anys. Ens va semblar interessant treballar amb infants d’aquesta edat i obrir-nos a les famílies del barri, que en molts
casos no havien entrat mai al Museu. Gràcies al projecte ‘Apadrina
el teu Equipament’ hem aconseguit una triangulació interessant
entre el centre d’art, les educadores de les escoles i les famílies dels
infants i aquest efecte dominó ara es produeix amb altres escoles”.
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#fomentdelaparticipaciócomunitària

#desenvolupamenteconòmic

#sociocultural

#promociódeTSR

Festival de Cultura Raval(s)

#convivènciaintercultural

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 una setantena d’activitats com
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.

127 organitzacions socials i culturals i més de 300 persones
s’han implicat en l’organització.

Xarxa Laboral del Raval

#laboral

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 dones, joves i
persones d’origen immigrant, col·lectius 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.

Jornada d’economia social i solidària
La 1a edició de la Jornada “FET AL RAVAL, Experiències d’Economia Social i Solidària al
Raval” (10 de maig de 2016) va permetre crear un espai de foment de l’economia social
i solidària al barri, visibilitzar els seus valors i les experiències presents al territori. S’hi va
presentar el Decàleg del Territori Socialment Responsable, es va celebrar una taula rodona
en la qual es va debatre sobre l’estat, els reptes i les necessitats de l’economia cooperativa, social i solidària al Raval i es va tancar amb un Mercat Social, en el qual es
va donar veu a una quinzena d’iniciatives d’aquest tipus al territori. Va comptar amb
l’assistència de prop de 80 persones.

Unes 200 persones s’han beneficiat dels serveis
de la Xarxa Laboral del Raval.
S’han gestionat un total de 32 pràctiques i 31 insercions laborals.

Felipe Ibarra
Membre de la coordinadora de l’Ateneu del Raval

“Nos encantó participar en Raval(s) por su voluntad de articular a
las distintas entidades del barrio y porque nos permitió conocer a
muchas de ellas y darnos a conocer. Nos involucramos mucho en
la definición del tema común de esta edición, que fue el de la mujer,
así como en las actividades a desarrollar. Creemos que este Festival
es muy importante para el barrio, ya que muestra la cara multicultural del Raval, intentando crear interculturalidad. Eventos como
éste fortalecen el tejido social, te ayudan a conocer, a aprender
sobre otras culturas y a descubrir a otras persones que están remando en la misma dirección”.
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#convivènciaintercultural
#salutcomunitària

Salut Comunitària

#fomentdelaparticipaciócomunitària

#sociocultural
#convivènciaintercultural

#fomentdelaparticipaciócomunitària

Diagnòstic d’educació al Raval

#socioeducatiu

En el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), impulsat per l’Obra
Social “la Caixa”, coordinem i engeguem accions de promoció de la salut entre la població
del Raval, des de diferents espais i aprofitant els recursos disponibles al barri. Actuem en
els àmbits de la salut mental, la salut afectiva sexual i reproductiva i l’envelliment
saludable, i ho fem en col·laboració amb els diferents agents del territori (administració,
recursos tècnics públics i privats i la ciutadania).

A partir d’un procés participatiu en l’àmbit de l’educació comunitària al barri, des del Grup
d’Educació del Raval s’ha impulsat aquest diagnòstic, en el qual s’han implicat joves, famílies, centres educatius i entitats sòcioeducatives del Raval i que s’ha centrat en l’abandonament escolar prematur i la participació de les famílies en l’educació. L’objectiu final és
proposar respostes a aquesta realitat a partir de l’acció comunitària, aprofitant els recursos
existents i obrint espais de vinculació amb els diversos agents educatius.

229 persones grans van gaudir de les activitats
per promoure l’envelliment saludable.
L’exposició fotogràfica col·lectiva i el taller de sabates
“Caminem Junts” va comptar amb la participació
de 29 persones amb trastorn mental.

25 organitzacions de l’àmbit de l’educació i 150 joves han
participat en el procés d’elaboració del diagnòstic.

Grup Interreligiós del Raval (GIR)
Format per 14 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.

800 persones han assistit a les activitats organitzades pel GIR.

Rafael Lasheras
Veí del Raval que participa a l’Escola de Salut

“Participo a les sessions de l’Escola des dels seus inicis, fa dos anys.
En aquells moments jo patia una forta depressió després de la
mort, amb poc temps de diferència, de la meva dona i del meu fill.
Venir a l’Escola em va fer recuperar l’alegria i tornar a estar actiu
i comunicatiu; em distreu, em trobo amb gent que conec del
barri i m’apunto a tot el que es fa. Sempre dono la meva opinió
i faig aportacions a les sessions”.
14
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#convivènciaintercultural

Sant Jordi al Raval

#sociocultural

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 que es desenvolupen al barri. Un
centenar d’entitats, organitzacions, escoles, serveis i comerços del Raval participen en
l’organització de la Diada, que coordinem des de Tot Raval.

#sociocultural

Organització de visites gratuïtes als
Grans Equipaments Culturals i d’activitats
de coneixement del barri
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).

Quasi 300 persones s’han implicat en l’organització.

#desenvolupamenteconòmic

Itaka al Raval

#promociódeTSR

#laboral

Dinamitzem aquest 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. Durant el
2016 el projecte Itaka ha estat coordinat per Tot Raval fins a principis de setembre ja que,
fruit d’un procés que va començar fa dos anys, el projecte ha estat traspassat a les
entitats impulsores, que n’han assumit la gestió.

#socioeducatiu

Cromos per a la memòria històrica al Raval

Difusió de la realitat del barri

Diferents centres educatius, entitats socioeducatives, biblioteques, comerciants i altres
agents socials, educatius i culturals del Raval participen en la dinamització d’aquest
àlbum, 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.

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 (web, butlletins electrònics, xarxes socials) i de col•laboracions amb
d’altres mitjans, treballem per donar a conèixer la nostra tasca i la de diferents entitats
del barri. També participem en jornades, debats i actes relacionats amb les nostres línies
d’actuació i rebem a diferents organitzacions i persones, tant d’aquí com de l’estranger,
interessades en conèixer el barri, la tasca de la Fundació i el treball comunitari al Raval.

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. Entre els projectes als
quals hem donat suport hi ha la ‘Festa Jove’, els tallers ‘La Ciència Al Teu Món’, el Festival
Mawli, la Ravalstoltada i el Concurs de truites, entre altres.

Hem donat suport a 53 projectes de barri.

Hem difós 98 activitats de 73 organitzacions
a través del butlletí informatiu digital.
Hem aparegut en 130 notícies publicades
en ràdio, televisió i premsa escrita.
Hem realitzat 15 campanyes de comunicació
per donar a conèixer les nostres activitats.

Foment de la participació comunitària
Impulsem i donem suport a les dinàmiques comunitàries i a l’associacionisme sorgits
de la pròpia ciutadania, tant del veïnat com del petit comerciant, o que contemplin
una significativa participació d’aquests. En aquest sentit, a finals de 2016 es va iniciar
un informe sobre la situació de la participació al barri i identificació d’estratègies per tal
de reforçar-la. Aquestes es començaran a implementar al llarg de 2017, en àmbits
com el de la joventut o la cultura popular, entre d’altres.
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Han col·laborat amb nosaltres

Com ho hem finançat?
Ingressos

Despeses
2016

2015

36.405€
10.300€
6.010€
4.000€
1.200€
3.000€
2.000€
9.195€
700€

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

Subvencions, convenis i ajuts públics
287.560€
Diputació de Barcelona
13.933€
Generalitat de Catalunya
29.641€
Ajuntament de Barcelona
171.735€
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad 25.000€
Consell Comarcal del Barcelonès
1.000€
REGESA
Foment Ciutat S.A.
46.251€
Altres ens municipals
-

242.735€
14.217€
30.543€
137.600€
31.500€
1.000€
2.500€
22.013€
2.222€

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

127.730€
96.133€
7.000€
6.000€
6.000€
12.597€
-

158.424€
125.182€
12.963€
6.000€
8.000€
6.836€
300€

Reserves per a projectes 2017

-20.000€

-

1.948€

2.000€

433.643€

430.219€

FONTS DE FINANÇAMENT
Patrons
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Fundació Gran Teatre del Liceu
Museum Marítim de Barcelona
Col·legi de Notaris de Catalunya
Fundació Privada Han Nefkens
Aportacions d’altres Patrons
Aportacions de membres individuals

Altres ingressos
TOTAL
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ÀMBIT

2016

2015

Gestió interna
Programa comunitari
Programa socio-cultural
Programa educació i comunitat
Programa salut
Programa ocupacional
Projecte ICI*

55.446€
128.476€
92.844
32.441€
65.632€
53.014€
-

45.400€
123.479€
88.112€
9.692€
24.575€
50.062€
86.161€

TOTAL

427.853€

427.481€

Principals finançadors

Altres finançadors

Balanç 2016
INGRESSOS
APORTACIONS PATRONS
8,40%

SUBVENCIONS,
CONVENIS I
AJUTS PRIVATS
24,84%

DESPESES
ALTRES INGRESSOS
0,45%

PROGRAMA
OCUPACIONAL
12,39%

PROGRAMA
EDUCACIÓ I COMUNITAT
7,58%
PROGRAMA
COMUNITARI
30,03%

GESTIÓ INTERNA
12,96%

SUBVENCIONS, CONVENIS
I AJUTS PÚBLICS
66,31%

PROGRAMA
SOCIO-CULTURAL
21,70%

PROGRAMA
SALUT
15,34%

(*) El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) durant el 2015 va treballar en els àmbits de salut comunitària i educació. A partir de
setembre de 2016, es focalitza exclusivament en salut comunitària (en el quadre de 2016 hem assignat la despesa a cadascun dels àmbits).

Altres col·laboracions
Periódico El Raval, El Periódico de Cataluña, Palau Güell, Enric Pantaleoni, Gran Teatre del Liceu, Casal de Barri Folch i Torres,
Trac Rehabilitació d’edificis, Estudi Maria Espeus, Citelum Groupe EDF, La Capella, Maria Güell i Curro Claret.
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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/ca/comunicacio/publicacions-i-memories

