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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 2017?
Com ho hem finançat?
Han col·laborat amb nosaltres

El Raval en dades(*)
47.986 persones viuen en 1,1 km2.
El 49,6% dels seus habitants són de
nacionalitat estrangera.
Hi conviuen més de 40 nacionalitats,
entre les que destaquen la paquistanesa,
la filipina i la bangladeshiana.
Acull 3.000 establiments comercials
i serveis i més de 250 entitats
i associacions.
Compta amb més de 300 recursos
culturals.

(*) Gener de 2017
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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.
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.
COORDINEM projectes col·lectius d’abast comunitari i donem
suport a desenes d’activitats que impliquen i beneficien a centenars
de persones del barri.

3.868 PERSONES S’HAN IMPLICAT DIRECTAMENT EN ELS
PROJECTES COMUNITARIS
301 organitzacions participen en els nostres projectes:
103 Entitats i equipaments culturals
89 Entitats de l’àmbit social o educatiu
34 Establiments, empreses o associacions de l’àmbit comercial
31 Entitats de l’àmbit de la salut
44 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

SANT JORDI
AL RAVAL

APADRINA
EL TEU EQUIPAMENT

GRUP INTERRELIGIÓS
DEL RAVAL

FESTIVAL DE
CULTURA RAVAL(S)

GRUP D’EDUCACIÓ
COMUNITÀRIA

COMISSIÓ DE SALUT
COMUNITÀRIA
(PROJECTE ICI)

Membres del Patronat*

Presidència:
Consell Islàmic Cultural de Catalunya - Mohammed Halhoul (*)

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: Mercè Garet
socioeducatiu@totraval.org
Tècnica de l’Àmbit de Salut Comunitària
del Projecte ICI: Carmen Fuertes
salut@totraval.org
Mediadora de l’Àmbit de Salut Comunitària
del Projecte ICI: Fajar Butt
fbutt@totraval.org
Tècnica de Participació Comunitària: Anna Mateo
participacio@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 Comerciants Fem Raval
A. de Mestres Rosa Sensat
A. de Treballadors Pakistanesos
A. Diàlegs de Dona
A. Estel Tàpia
A. Ravalnet - Xarxa Ciutadana del Raval
A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB
AEIRaval - A. Educativa Integral del Raval
Biblioteca de Catalunya
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB
Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona
Colectic SCCL
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
Fundació APIP - ACAM
Fundació Blanquerna
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
Fundació Escó

Vocals:
Associació de Comerciants de la Boqueria - Eduard Soley
Associació Educativa Integral del Raval - AEIRaval - Ignasi Sagalés
Escola Massana - Pep Dardanyà
Foment de Ciutat - Anna Terra
Fundació Escó - Josep Solà
Gran Teatre del Liceu - Sira Torrecillas
Impulsem, SCCL - Fina Garcia
L’Escola de Músics i JPC - Jordi Farrés
Museu d’Art Contemporani de Barcelona - Josep Ma Carreté
Museu Marítim de Barcelona - Teresa Soldevila
Secretària:
Sra. Sira Vilardell- Fundació SURT

#RAVALKM0

(*) 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.

6

Equip tècnic

Vicepresidències:
Associació Amics de la Rambla (vicepresidència econòmica) - Fermí Villar
Casal dels Infants (vicepresidència social)- Enric Canet
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (vicepresidència cultural) - Josep Desquens

JUNTA

EQUIP TÈCNIC

Junta

(*) Fins febrer de 2017, la presidència va recaure en el Museu Marítim de Barcelona,
representat per Roger Marcet.

Fundació Gran Teatre del Liceu
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
Sra. Núria Paricio Paricio

(*) febrer de 2018
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Àmbits d’actuació
Xarxa Tot Raval

Membres de la XTR(*)

La Xarxa Tot Raval (XTR) agrupa organitzacions molt diverses del barri i té com a objectiu
potenciar el treball en xarxa al Raval. Des de la XTR es vol facilitar la participació, la
relació entre entitats i la visibilització dels diferents actors del barri compromesos en la
construcció d’un Territori Socialment Responsable.

Acció Social Montalegre, AEIG Sant Antoni Abat, AEIRaval– A. Educativa Integral del Raval,
Amics de la Rambla, Arrels Fundació, Asociación de Mujeres de Bangladesh, Associació
AMICAL dels Immigrants Marroquins a Catalunya, Associació Benestar i Desenvolupament
(ABD), Associació Capoeira Palmares Barcelona, Associació Casal dels Infants per l’Acció
Social als Barris, Associació Cultural Ateneu del Raval, Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT), Associació de Comerciants del Mercat de la
Boqueria, Associació de Dones Marroquines a Catalunya, Associació de Mestres Rosa
Sensat, Associació de Veïns i Comerciants del carrer de la Cera, Associació de Veïns i
Comerciants La Taula del Raval, Associació Estel Tàpia, Associació Institut de Promoció de
la Cultura Catalana (AIPCC), Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Associació Mamás
que leen, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, C.E.T. Estel Tàpia, Casa del Libro Árabe, Centre
d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB), Centre Islàmic Camí de
la Pau, Centro Filipino - Tuluyan San Benito, Colectic SCCL, Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, Consell Islàmic Cultural de Catalunya, Cor Raval Evolution, Creación Positiva,
El Lloc de la Dona, Escola de swing Spank the Baby, Escola Massana, Església Protestant
de Barcelona Centre, EspaiBuenRollo, Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas
de Barcelona – KALIPI, Forn de teatre Pa’tothom, Fundació APIP-ACAM, Fundació Benallar,
Fundació Blanquerna, Fundació Escó, Fundació Èxit, Fundació Gran Teatre del Liceu,
Fundació Han Nefkens, Fundació Indera, Fundació Joan Salvador Gavina, Fundació Migra
Studium, Fundació Quatre Vents, Fundació Servei Solidari, Fundació Social del Raval,
Fundació SURT, Fundació Taller de Músics, Impulsem SCCL, L’Escola de Músics i JPC,
La Ciència al Teu Món, Museu d’Art Contemporani de Barcelona – MACBA, Museu Marítim
de Barcelona, Parròquia de la Mare de Déu del Carme, Periódico El Raval, Ravalnet,
Servei Civil Internacional, SLOWCUrT, Associació Cultural, Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC), Xamfrà - Centre de Música i Escena.

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 barri.

(*) Maig de 2018
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Específics
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.

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.

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.

10

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.

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
Foment de la Convivència Intercultural
Foment de la Participació Comunitària

Grup de Treball Festival de Cultura Raval(s)

SANT JORDI AL RAVAL

Sociocultural
Foment de la Convivència Intercultural

Grup de Treball Sant Jordi al Raval

GRUP INTERRELIGIÓS DEL RAVAL

Sociocultural
Foment de la Convivència Intercultural

Grup Interreligiós del Raval

SALUT COMUNITÀRIA: PROJECTE ICI

Salut Comunitària
Foment de la Participació Comunitària
Foment de la Convivència Intercultural

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

PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA EN EDUCACIÓ AL RAVAL
EDHACK RAVAL

Socioeducatiu
Foment de la Participació Comunitària

Grup d’Educació Comunitària

#RAVALKM0

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

Grup de Treball #RavalKm0

ARTiPARTraval
Lluernes d’hivern

Sociocultural
Foment de la Convivència Intercultural
Foment de la Participació Comunitària

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

Treballem per promoure la participació comunitària i l’associacionisme, que inclou
fomentar i donar suport a la xarxa veïnal i a l’associacionisme en general, i donar serveis
al creixement i desenvolupament d’entitats i iniciatives ciutadanes.

Partners del projecte: INCA Catalunya,
Xamfrà Música i Escena, #RavalKm0
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Quins projectes hem
desenvolupat el 2017?

#desenvolupamenteconòmic
#promociódeTSR

#RavalKm0
A partir del treball col·lectiu de diferents entitats, institucions i comerços del territori, hem
celebrat la 3a edició d’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.

S’han produït 60 arcs de llum i 7.000 bosses de roba i s’han
il·luminat 14 carrers.

#fomentdelaparticipaciócomunitària
#laboral

89 persones (veïnat, comerciants i treballadors) del barri han
estat fotografiades com a base del disseny dels arcs de llum.
El projecte ha generat 9 contractacions i ha implicat a una
trentena d’entitats del barri.

L’any 2017 el projecte ha donat un salt qualitatiu important respecte el 2016, amb
la il·luminació de més carrers i l’augment de la participació tant d’entitats com de veïnat,
comerciants, treballadors i treballadores del barri, que de manera voluntària han estat
fotografiats per realitzar les imatges inspiradores dels arcs de llum.
Aquestes imatges s’han recollit en una exposició que es va poder veure a la Galeria
dels Àngels durant el periode nadalenc, i s’ha editat un llibre que recull les fotografies
realitzades en l’edició del 2016, fets que han donat una major visibilitat al projecte.
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Jordina Sangrà

Promotors: Impulsem SCCL i Fundació Tot Raval.

Presidenta de l’Associació de Comerciants ‘Fem Raval’

Especial implicació de: Curro Claret i Maria Güell en el disseny de llums; Laia Albert en la
fotografia; i Citelum Groupe EDF, en la instal·lació dels llums.

“Pels comerciants, formar part d’un projecte com aquest és un
orgull i un repte, i respon a una filosofia que compartim i volem
fomentar i que inclou la proximitat, els valors comunitaris, la feina
ben feta, el treball en xarxa... Crea vincles entre els comerciants
i el veïnat i genera un sentiment d’orgull i pertinença al territori.
A més de tot el que el projecte té de base, com són la inclusió de
persones amb risc d’exclusió social o laboral i el treball en xarxa
amb entitats i artistes del barri. És una iniciativa molt completa.”

Col·laboradors en xarxa: Associació Estel Tàpia, Dona Kolors, Associació de comerciants
Fem Raval, Associació de comerciants Nou Ponent del carrer Joaquim Costa,
Associació de Veïns i Comerciants del carrer Tallers i Rodalies, Associació de comerciants
del Mercat de la Boqueria i diversos equipaments i serveis del Raval.
Col·laboració i implicació en la Festa d’Encesa de Llums: projecte ARTiPART Raval i els
seus membres i entitats participants.
13

#socioeducatiu
#sociocultural

Apadrina el teu equipament
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.
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.

Entitats participants:
Administracions: Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella i Foment de Ciutat)
i Consorci d’Educació de Barcelona.
Grans Equipaments Culturals (GEC): MACBA, CCCB, Museu Marítim de Barcelona,
Filmoteca de Catalunya, Gran Teatre del Liceu, Palau Güell, CSIC-IMF (Consell Superior
d’Investigacions Científiques- Institució Milà i Fontanals), Centre de Cultura Arts Santa
Mònica, Fundació Joan Brossa i Memorial Democràtic.
Centres educatius: INS Miquel Tarradell, INS Milà i Fontanals, Escola Bressol Canigó,
Escola Bressol Mont Tàber, Escola Drassanes, Escola Labouré, Escola Collaso i Gil,
Escola Vedruna-Àngels.

Més de 800 alumnes de 8 centres educatius i 10 equipaments
culturals han participat al projecte.
Paula Frutos
Estudiant de 2n del Cicle Formatiu de Tècnic d’Atenció a Persones en
Situació de Dependència de l’INS Miquel Tarradell

“Participar en l’Apadrina ha suposat per a mi una gran satisfacció

S’han realitzat 16 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.

personal, pel fet de poder tractar amb persones amb malalties
mentals, a les quals vam fer una visita guiada teatralitzada al
Palau Güell, fent que s’ho passessin bé i sortissin de la seva zona de
confort. He après sobre les seves capacitats, com tractar-los...
I m’ha permès conèixer un equipament cultural al qual mai havia
entrat i descobrir més coses sobre la història de la ciutat.
Gaudeixes tu i fas gaudir als altres, i això és fantàstic!”.
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#convivènciaintercultural

#sociocultural
#fomentdelaparticipaciócomunitària

#fomentdelaparticipaciócomunitària
#socioeducatiu

#convivènciaintercultural

Daniela de Zabaleta
Secretària de l’Associació Cultural Storyville i veïna del barri

#fomentdelaparticipaciócomunitària

Festival de Cultura del Raval - Raval(s)

Programació en Educació Comunitària

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. En aquesta
edició, i per segon any consecutiu, la temàtica escollida va ser la diversitat de gènere i la
no violència masclista. Així, la gran majoria de les activitats (algunes d’elles ja iniciades en
l’edició del 2016), han estat creades des d’una perspectiva feminista i amb una mirada de
gènere i inclusiva.

El Grup d’Educació Comunitària ha continuat amb el treball iniciat durant el curs
2016-17 per visibilitzar la feina feta a nivell de territori en matèria educativa i
concretar una programació comunitària que doni resposta a les necessitats identificades
en el Diagnòstic d’Educació al Raval entorn a l’abandonament escolar prematur i la
participació de les famílies en l’educació. S’han presentat els resultats del Diagnòstic en
una sessió oberta participativa amb entitats socioeducatives, centres educatius, joves i
famílies i s’ha establert una aliança amb la Fundació Jaume Bofill, pionera en innovació
educativa, per dur a terme, l’any 2018, una hackató, l’EdHack Raval, un esdeveniment
col•lectiu per trobar solucions concretes de manera creativa i participativa en un temps
limitat, als reptes identificats en matèria d’educació.

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

45 persones d’entitats socioeducatives, centres educatius,
joves i famílies han participat en la Sessió Oberta sobre
l’Educació Comunitària al Raval.

#sociocultural

ARTiPARTraval - ‘Lluernes d’Hivern’
ARTiPARTraval és un projecte comunitari de creació artística que neix gràcies a un partenariat entre el col·lectiu d’artistes INCA Catalunya i la Fundació Tot Raval, amb la implicació
de diversos grups de cultura popular de diferents orígens i veïnat del barri. Fruit d’aquest
projecte, que consta de dues fases (2017 i 2018), neix l’espectacle itinerant ‘Lluernes
d’Hivern’, que té com a motiu central celebrar la diversitat cultural del barri, aprofitant els
mites i històries nascudes al voltant de la llum del cel, les seves constel·lacions i rituals relacionats amb el solstici d’hivern. L’espectacle va acompanyar la Festa d’Encesa de Llums
del projecte #RavalKm0 i forma part del programa ‘ARTiPART creació artística comunitària
als barris’, una iniciativa gestionada a través de l’Institut de Cultura de Barcelona.

Més de 300 persones de 20 grups i col·lectius de cultura popular i
tradicional han participat en la primera fase del projecte.

Més d’un centenar de persones de la comunitat educativa
del Raval s’han implicat en la preparació de l’EDhack Raval.

“Vam començar a participar a Raval(s) quan ja portàvem un parell
d’anys al barri, ja que ens va semblar una bona manera de connectar més estretament amb el veïnat i les seves entitats. Tot i que
abans havíem intentat fer coses al carrer, semblava que el swing
no atreia molt als veïns i veïnes, i participar al Festival ens va obrir
un nou espai on donar a conèixer el que fem i que estem oberts a
tothom. Estem molt contents, perquè tot i que no són la majoria,
ja tenim a uns quants veïns del barri com a alumnes de l’escola de
swing.”
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#desenvolupamenteconomic

#convivènciaintercultural
#salutcomunitària

Salut Comunitària

Mº Lluïsa del Río
Veïna del barri i participant a les Caminades ‘Movem el Raval’

“Participo fa poc a les caminades, però intento no faltar-hi mai,
ja que tot i que em moc molt pel barri, representen per a mi un

#fomentdelaparticipaciócomunitària

#convivènciaintercultural

#laboral

Xarxa Laboral del Raval

#promociodeTSR

En el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), impulsat per l’Obra
Social “la Caixa”, amb el suport del Pla de Barris de Raval Sud i Gòtic Sud, 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). Durant el 2017 hem iniciat la definició d’una nova estratègia de
participació de la ciutadania culturalment diversa en la cura de la salut individual i
col·lectiva, amb la incorporació a l’equip de 2 mediadors interculturals de les comunitats
més nombroses del Raval i la realització de col·loquis grupals i individuals, entre altres
accions.

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 immigrat, 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.

118 persones d’orígens culturals diversos han participat en
29 col·loquis grupals i individuals per identificar necessitats i
definir temes d’interès relacionats amb la salut.

S’han gestionat un total de 15 pràctiques i 25 insercions laborals.

Dinamització del Grup Interreligiós
del Raval (GIR)

#sociocultural

Format per 13 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.

Unes 200 persones s’han beneficiat dels serveis de la Xarxa Laboral
del Raval.

25 persones han participat setmanalment a les Caminades
‘Movem el Raval’.
14 dones paquistaneses han participat en els espais interculturals
de diàleg ‘Parlem de Salut’.
750 persones han assistit a les activitats organitzades pel GIR.

moment de la setmana molt agradable, que em fa sentir bé i que
em permet recórrer el Raval fent rutes molt diferents. És una molt
bona iniciativa i espero que es continuï fent, perquè per a mi i per
a la gent que hi participa cada setmana, és molt positiva.”
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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.

Més de 70 entitats han participat en l’organització i hi han assistit
5.300 persones.

Foment de la participació comunitària i suport a
entitats i projectes de barri
Treballem per promoure la participació comunitària i l’associacionisme. Durant el 2017,
i en base a l’Informe inicial sobre la situació actual de la participació comunitària al barri
del Raval i identificació d’estratègies per a reforçar-la, s’ha iniciat el treball en xarxa entre
diferents organitzacions per fomentar la participació associativa, especialment juvenil
i de cultura popular, i en l’enfortiment d’aquelles organitzacions que són clau per a la
participació de la ciutadania.
Alhora 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 Major, ‘Barris en Dansa’ i la Mostra Internacional de
curtmetratges ‘La Mida no Importa’, entre altres.

Difusió de la realitat del barri
Oferim una informació àmplia i de qualitat sobre el Raval i el seu teixit associatiu, 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.

Hem difós 88 activitats de 53 organitzacions a través
del butlletí informatiu digital.
Hem aparegut en 115 notícies publicades en ràdio,
televisió i premsa escrita.
Hem realitzat 18 campanyes de comunicació per donar
a conèixer les nostres activitats.

21 joves de 8 entitats han participat en una trobada per compartir
inquietuds i propostes pel Raval.
Hem donat suport a 45 projectes de barri.
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Han col·laborat amb nosaltres

Com ho hem finançat?
Ingressos
FONTS DE FINANÇAMENT
Patrons
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Col·legi de Notaris de Catalunya
Aportacions d’altres Patrons

Subvencions, convenis i ajuts públics
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Consell Comarcal del Barcelonès
Foment Ciutat S.A.

Despeses
2017

2016

34.095€
10.300€
6.010€
3.000€
14.785€

36.405€
10.300€
6.010€
3.000€
17.095€

335.132€
18.175€
72.126€
182.455€
25.750€
0€
36.626€

287.560€
13.933€
29.641€
171.735€
25.000€
1.000€
46.251€

ÀMBIT
Gestió interna
Programa comunitari
Programa sociocultural
Programa socioeducatiu
Programa salut comunitària
Programa ocupacional i desenvolupament econòmic

TOTAL DESPESES
EXCEDENT

2017

2016

70.301€
101.561€
86.931€
52.054€
83.739€
119.607€

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

514.193€

427.853€

9.395€

5.790€

Principals finançadors

Altres finançadors

Balanç 2017
Subvencions, convenis i ajuts privats
Obra Social “La Caixa”
Open Society Initiative for Europe
Fundació Banc Sabadell
SABA
Altres fundacions privades i empreses

Altres ingressos
Reserves per a projectes futurs

TOTAL INGRESSOS
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166.907€
98.149€
45.323€
0€
3.000€
20.435€

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

2.454€

1.948€

-15.000€

523.588€

-20.000€

433.643€

DESPESES

INGRESSOS

Patrons
6,51%

Subvencions,
convenis i
ajuts privats
29,01%

Programa
salut comunitària
16,29%

Altres ingressos
0,47%

Subvencions,
convenis i
ajuts públics
64,01%

Programa
sociocultural
16,91%

Programa
comunitari
19,75%

Gestió interna
13,67%
Programa
socioeducatiu
10,12%

Programa
ocupacional i
desenvolupament
econòmic
23,26%

Altres aportacions

Enric Pantaleoni, Jaume Badia, Periódico El Raval
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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

