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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 2018?
Com ho hem finançat?
Han col·laborat amb nosaltres

El Raval en dades(*)
47.986 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.

4.692 PERSONES S’HAN IMPLICAT DIRECTAMENT EN ELS
PROJECTES COMUNITARIS
327 organitzacions participen en els nostres projectes:
106 Entitats i equipaments culturals
113 Entitats de l’àmbit social o educatiu
38 Establiments, empreses o associacions de l’àmbit comercial
33 Entitats de l’àmbit de la salut
37 Organitzacions d’altres àmbits
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Com ens organitzem?
Fundació TOT RAVAL

JUNTA

(DINAMITZA)

XARXA TOT RAVAL
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GRUP INTERRELIGIÓS
DEL RAVAL

FESTIVAL DE
CULTURA RAVAL(S)

GRUP D’EDUCACIÓ
COMUNITÀRIA

Presidència:
Consell Islàmic Cultural de Catalunya - Mohammed Halhoul

Director: Òscar Esteban

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 Tapia
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

Secretària:
A. Educativa Integral del Raval- Ignasi Sagalés

GRUPS DE TREBALL:

APADRINA
EL TEU EQUIPAMENT

Membres del Patronat**

Vocals:
A. de Comerciants de la Boqueria- Eduard Soley
Escola Massana- Pep Dardanyà
Foment de Ciutat- Anna Terra
Fundació Escó- Helena Bové
Fundació SURT- Sira Vilardell
Gran Teatre del Liceu- Irene Calvís
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

EQUIP TÈCNIC

SANT JORDI
AL RAVAL

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

PATRONAT

XARXA LABORAL
DEL RAVAL

Junta

COMISSIÓ DE SALUT
COMUNITÀRIA
(PROJECTE ICI)
#RAVALKM0

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
i Roberta de Carvalho (substitució temporal);
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*:
Sidrah Ishaque; sidrahishaque@totraval.org

Fundació APIP-ACAM
Fundació Blanquerna
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina
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
Sala BARTS
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

Tècnica de Participació Comunitària: Anna Mateo
participacio@totraval.org
Tècnica de Comunicació: Mireia Aranda
comunicacio@totraval.org
Suport en comptabilitat i finançament: Mabel Peressini
i Puri Medina; comptabilitat@totraval.org

* Fins octubre del 2018, aquesta plaça va ser ocupada també per Komal Naz i Fajar Butt.
** Febrer de 2019
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Àmbits d’actuació
> Xarxa Tot Raval

Membres de la XTR(*)

Creada l’any 2017, la Xarxa Tot Raval (XTR) agrupa 89 organitzacions implicades, a
diferents nivells, en els projectes que desenvolupa la Fundació i que volen donar resposta
a les diferents necessitats del barri. L’objectiu de la XTR és visibilitzar la tasca i la diversitat
d’aquestes organitzacions, facilitar la relació entre elles i fomentar vies de participació
comunitària.
La XTR compta amb un apartat específic a la web de Tot Raval, amb un mapa de les
organitzacions presents al territori que en formen part, que inclou informació sobre la seva
tasca, els àmbits en què treballen, etc.
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.

FEM XARXA
PER UN BARRI
SOCIALMENT
RESPONSABLE
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Acció Social Montalegre, AEiG Baden Powell, AEIG Sant Antoni Abat, AEIRaval– A. Educativa
Integral del Raval, Amalurra, Amics de la Rambla, Arrels Fundació, Asociación de Mujeres de
Bangladesh, Assemblea Raval No Resignat, Associació AMICAL dels Immigrants Marroquins
a Catalunya, Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Associació Capoeira Palmares
Barcelona, Associació Carabutsí, Associació Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris,
Associació Crits i Renou (Espai Mallorca), 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 Esportiva Ciutat Vella, 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, Braval, C.E.T. Estel
Tàpia, Casa del Libro Árabe, Casal de Joves Calassanç, Centre d’Informació i Documentació
Internacionals de Barcelona (CIDOB), Centre Islàmic Camí de la Pau, Centro Filipino - Tuluyan
San Benito, Colectic SCCL, Colectivo 5W, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR),
Consell Islàmic Cultural de Catalunya, Creación Positiva, El gecko con botas, El Lloc de la
Dona, Escola Castella, Escola de swing Spank the Baby, Escola Massana, Església Protestant
de Barcelona Centre, EspaiBuenRollo, Espai 0-3 Aurora (EBM i Espai Familiar), Federación
de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas de Barcelona – KALIPI, Fem Raval, 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 Ibn Battuta,
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, Gimnàs Social Sant Pau S.C.C.L., Impulsem SCCL, Kor Raval Evolution, L’Escola de
Músics i JPC, La Ciència al Teu Món, laboqueria taller d’arquitectura SCCL, Llibre Obert,
Museu d’Art Contemporani de Barcelona – MACBA, Museu Marítim de Barcelona, Palau
Güell, Parròquia de la Mare de Déu del Carme, Periódico El Raval, PROBENS, Programa
Baobab- IMEB-Pla de Barris, Punt InfoJOVE Paral·lel, Ravalnet, Real Raval, Servei Civil
Internacional, SLOWCUrT, Associació Cultural, Tablao Flamenco Cordobés, Unió Sindical
Obrera de Catalunya (USOC), Xamfrà- Centre de Música i Escena.
(*) Maig de 2019

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.
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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.
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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
Grup motor del Projecte Referents Comunitàries de Salut

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

Grup de Treball ARTiPARTraval

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.
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Quins projectes hem
desenvolupat el 2018?

#socioeducatiu

> 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 a 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.
En el 2018 destaquen l’augment d’apadrinaments a les escoles de primària i en
conseqüència, l’augment d’alumnat participant al projecte, i la consolidació en tres dels
apadrinaments de l’experiència d’aprenentatge-servei, que posa en contacte a l’alumnat
amb serveis del barri que atenen persones amb diversitat funcional, col·lectius de gent gran,
joves en situacions de vulnerabilitat, i famílies nouvingudes.

Ismael García
Tècnic de Recursos Educatius de l’Àrea d’Educació
i Activitats del Museu Marítim de Barcelona

“Aquest projecte permet anar més enllà de la simple visita al
museu. Establim relació amb instituts i escoles geogràficament
molt propers, però amb els que poques vegades havíem realitzat
activitats, i ens permet mantenir un contacte directe amb docents,
alumnat, usuaris d’equipaments culturals i socials del barri, així
com amb professionals d’altres serveis educatius, la qual cosa ha
estat el punt de partida per fer projectes conjunts”.
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#sociocultural
Participants:
Serveis educatius dels 9 grans equipaments culturals (GEC): MACBA, CCCB, Museu
Marítim de Barcelona, Filmoteca de Catalunya, Gran Teatre del Liceu, Palau Güell, CSIC-IMF
(Institució Milà i Fontanals/ Consell Superior d’Investigacions Científiques), Fundació Joan
Brossa i el Memorial Democràtic de Catalunya.
Professorat i alumnat dels 9 centres educatius de primària i secundària del Raval i
centres educatius propers que acullen alumnat del Raval: Escola Labouré, Escola Drassanes,
Escola Collaso i Gil, Escola Jacint Verdaguer, Escola Castella, Escola Vedruna-Àngels, INS
Miquel Tarradell, INS Milà i Fontanals, INS Consell de Cent.
Tècniques i persones usuàries de 15 entitats socials del Raval: Projecte d’Acompanyament I Prevenció de la Solitud, Servei de Rehabilitació Comunitària, Centre de Dia Mil·lenari,
Casal de Gent Gran Tarradellas, Casal de Gent Gran Trueta, Tallers SOI Sant Jordi, Club IPI,
Llar residència Montjuïc, Mamás que leen, Projecte Franja, Impulsem, Projecte Ta-Axira
Eicascantic, Tasta’m de Servei Solidari, Servei d’Acompanyament Educatiu per a Joves i la
Sala de veno-punció Baluard.

Quasi 900 alumnes de 9 centres educatius i 9 equipaments
culturals han participat al projecte.
S’han realitzat 16 apadrinaments.
Més de dues-centes persones entre alumnat, professorat,
tècniques, persones usuàries de diferents recursos i representants
de l’Administració van assistir a la jornada de cloenda.
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#socioeducatiu
#fomentdelaparticipaciócomunitària

#salutcomunitària
#convivènciaintercultural

> Salut Comunitària

> EDhack Raval i Programació en Educació
Comunitària

#fomentdelaparticipaciócomunitària

Fruit de les necessitats identificades en el Diagnòstic d’Educació al Raval l’any 2017
entorn a l’abandonament escolar prematur i la participació de les famílies en l’educació,
el Grup d’Educació Comunitària del Raval va establir una aliança amb la Fundació Jaume
Bofill, pionera en innovació educativa, per dur a terme, l’any 2018, l’EdHack Raval, un
esdeveniment col·lectiu per trobar solucions concretes de manera creativa i participativa
en un temps limitat, als reptes identificats en el Diagnòstic. Durant 2 dies, el 23 i 24 de
febrer del 2018, es va dur a terme aquesta marató educativa en la qual persones de diferents àmbits es van unir en equips multidisciplinars per construir solucions noves, viables
i tangibles per abordar els reptes educatius del barri. Durant els mesos d’abril, maig i juny,
els 8 equips finalistes van desenvolupar els seus projectes a partir d’una ‘Acceleradora
de projectes’ que fou anomenada ’EDhack Sprint’ i els projectes varen ser presentats a la
comunitat educativa el 19 de juny en un acte obert al barri.
Per definir actuacions concretes que aprofitin el coneixement i la generació de vincles
entre els diferents actors educatius aconseguits al llarg de tot aquest procés de diagnòstic
i creació de solucions per millorar l’educació al barri, des del Grup d’Educació Comunitària,
s’ha conformat la Programació Comunitària en Àmbit Educatiu, que s’ha començat a desenvolupar el gener del 2019 entorn a les bones pràctiques en educació al Raval i la lluita
contra la segregació escolar.

134 persones de diferents àmbits es van unir en 29 equips
multidisciplinars per construir solucions per abordar els reptes
educatius en l’EDhack Raval.
De l’EDhack van sorgir 28 propostes; 8 van ser finalistes,
i d’aquestes, 3 van rebre un petit finançament per al seu
desenvolupament posterior.

Fàtima Zahra Yacubi
Participant del projecte ‘Parlem de Salut’

“El ‘Parlem de Salut’ és un espai únic, molt útil, hi he après molt
sobre aspectes que desconeixia, com les tècniques de relaxació
o consells per conèixer el propi cos, què necessita, el moment en
que cal anar a la consulta... Ajuda molt estar en un espai informal

28 organitzacions i particulars vinculats a l’educació al barri
(veïnat, famílies, professionals de l’educació i innovació socials)
participen en el Grup d’Educació Comunitària del Raval.

per perdre la por al metge, valores els consells que et donen, que
t’escoltin amb temps, i també et permet escoltar i aprendre d’altres
dones que pateixen el mateix que tú. Aquestes xerrades han trencat

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 per a la població del Raval, des de diferents
espais i aprofitant els recursos disponibles al barri. Actuem en la promoció de la participació de la ciutadania culturalment diversa en l’àmbit de la Salut Comunitària, en la
promoció de la Salut Mental i de 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 2018 hem desenvolupat l’estratègia de participació de la ciutadania culturalment diversa en la cura de la salut individual i col·lectiva, amb la posada en
marxa de la prova pilot del projecte ‘Parlem de Salut’ i la definició i disseny del “Model de
referents comunitàries de salut”, entre altres accions. Alhora, també hem col·laborat amb
la definició de l’aterrament, al Districte de Ciutat Vella, de l’Estratègia compartida de Salut
Sexual i Reproductiva de Barcelona i en la proposta d’iniciatives i articulació de recursos
relacionades amb el consum de shabú en la comunitat filipina.

47 dones de Bangladesh, Pakistan, l’India i el Marroc han
participat en els espais interculturals de diàleg ‘Parlem de Salut’,
entre persones d’orígens culturalment diversos i professionals
sanitàries dels CAPs del barri .
25 persones han participat setmanalment a les Caminades
‘Movem el Raval’.
43 persones majors de 60 anys han participat a la 4ª edició
de l’Escola de Salut.

moltes barreres, ajuden a tenir una altra visió dels professionals
sanitaris, les dones ja no els tenen por ni van a la consulta
estressades o amb vergonya”.
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#sociocultural

#sociocultural
#fomentdelaparticipaciócomunitària

#fomentdelaparticipaciócomunitària
#convivènciaintercultural

> Festival de Cultura del Raval - Raval(s)
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. 90 col·lectius, agents, entitats i associacions vinculades al barri s’impliquen en el
disseny, creació i desenvolupament de la programació. En aquesta edició la temàtica de
les activitats realitzades va girar al voltant del racisme que diàriament pateixen moltes
persones, amb l’afany de combatre’l a través del diàleg i el coneixement mutu, utilitzant
la cultura com a eix comú per tal de construir un barri més compromès amb la lluita
antirracista.

90 organitzacions socials i culturals i 300 persones s’han implicat
en l’organització.

#convivènciaIntercultural

> ARTiPARTraval- ‘Lluernes d’Hivern’
ARTiPARTraval és un projecte comunitari de creació artística que sorgeix l’any 2017 a partir
d’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 origens i veïnat del barri.
Fruit d’aquest projecte, va néixer l’espectacle itinerant ‘Lluernes d’Hivern’, que durant el
2018 va desenvolupar la seva segona fase, i que té com a motiu central celebrar la diversitat cultural del Raval. 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.

Una vintena d’organitzacions diverses i una trentena de persones
(veïnat, artistes, músics i voluntaris i voluntàries) han participat en
la segona fase del projecte.

#convivènciaIntercultural
#sociocultural

> Sant Jordi al Raval
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. Una
setantena 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
3.400 persones.

Unes 350 persones van assistir a l’espectacle.
Montse Forcadas
Co-directora de Forn de Teatre Pa’tothom i participant a Raval(s)

“M’agrada molt participar al Festival, perquè reuneix a moltes
entitats i iniciatives diferents, i valoro molt que en els darrers anys
s’hagi especialitzat en temes com les dones o el racisme, perquè recolza lluites socials importants. El Festival permet donar a conèixer
una cara positiva del barri, donant protagonisme a les petites iniciatives culturals. Nosaltres hi participem amb una obra de teatre
de l’oprimit a l’entorn del racisme que representem a un institut del
barri i que té molt bona acollida entre l’alumnat i el professorat.
És molt important per nosaltres perquè ens permet arribar fàcilment a un públic jove i fer que es qüestionin determinades actituds”.
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#convivènciaintercultural

#laboral

#desenvolupamenteconomic
#promociodeTSR

#sociocultural
#fomentdelaparticipaciócomunitària

> #RavalKm0
A partir del treball col·lectiu de diferents entitats, institucions i comerços del territori, hem
celebrat la 4a 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.
L’any 2018 el projecte ha continuat creixent, 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 han estat fotografiats per realitzar les imatges inspiradores
dels arcs de llum. El projecte #RavalKm0 ha augmentat la seva difusió amb la realització
d’una jornada de portes obertes als tallers de producció, visites comentades a l’exposició
de les fotografies, una ruta guiada a alguns dels carrers il•luminats i la publicació d’un
suplement especial al diari ARA.

Curro Claret

Promotors: Fundació Tot Raval i Impulsem SCCL.

Co-creador del disseny dels llums #RavalKm0

Participants en la il•luminació de Nadal: Associació de comerciants Fem Raval,
Associació de comerciants Nou Ponent del carrer Joaquim Costa, Associació de Veïns i
Comerciants del carrer Hospital i adjacents, Mercat de la Boqueria, Filmoteca del Raval,
CCCB, INS Miquel Tarradell, UGT, Escola Oficial d’Idiomes, Centre d’Arts Santa Mònica,
MACBA, Virreina Centre de l’Imatge, Foment de la Ciutat i Districte de Ciutat Vella.

“Aquest és un projecte obert, una experiència atrevida i viva, que
implica una forta connexió entre diferents actors del barri (entitats,
comerciants, veïnat...) d’una manera lúdica. El vessant humà i la
relació amb persones de procedències diverses, amb comerciants,
és un valor afegit de #RavalKm0. Genera moments molt especials.
És molt emocionant veure com el veïnat valora els llums, com n’estan d’orgullosos de participar al projecte, la forta implicació de les
persones que els construeixen, com el viuen”.
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Col·laboració de la Xarxa Laboral del Raval
Especial implicació de: Curro Claret i María Güell en el disseny de llums; i Citelum Groupe
EDF en la instal·lació dels llums.

S’han produït 51 nous arcs de llum i 4.000 bosses de roba i s’han
il·luminat 27 carrers.
204 persones (veïnat, comerciants i treballadors) del barri han estat
fotografiades com a base del disseny dels arcs de llum.
El projecte ha generat 7 contractacions i ha implicat a 20 entitats
del barri.

Participants en l’elaboració de les bosses: Associació Estel Tàpia i Dona Kolors.
Participació en la Festa d’Encesa de Llums i l’Exposició: Impulsem SCCL, Districte de
Ciutat Vella, ICUB - programa ArtiPart al Raval, La Capella, L’Escola de Músics i JPC, Focus
i Fundació Tot Raval.
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#desenvolupamenteconòmic

#laboral
#convivènciaintercultural
#sociocultural
#promociodeTSR

> Xarxa Laboral del Raval
Setze entitats de l’àmbit ocupacional, coordinades per Tot Raval, formen part d’aquesta xarxa que actua amb l’objectiu de sumar esforços, optimitzar recursos i apoderar les
persones amb dificultats d’inserció que volen accedir al món laboral en condicions dignes.
Alhora esdevé pont de comunicació i treball entre les empreses i les entitats de formació-inserció del Raval. Per aconseguir els seus objectius, la Xarxa treballa estretament
amb diferents agents socials del territori (empresariat, administració pública i ciutadania),
apropant-hi les entitats d’inserció sociolaboral, establint convenis de col•laboració i afavorint l’intercanvi d’informació. Durant el 2018 destaca la realització d’un programa pilot en
format d’itinerari per oferir recursos formatius que promoguin el coneixement i contacte
amb el mercat laboral a persones que es troben en situació irregular, així com formacions
adreçades a professionals de les entitats per dotar-los de recursos i eines per millorar
l’atenció a aquestes persones.

Unes 100 persones s’han beneficiat de les accions de la Xarxa
Laboral del Raval.
S’han gestionat 17 insercions laborals a través de la XLR.

> Dinamització del Grup Interreligiós
del Raval (GIR)

> Foment de la participació de la ciutadania
i suport a projectes de barri

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.

Treballem per fomentar la participació de la ciutadania del barri del Raval, ja sigui en
associacions de base com en projectes comunitaris, a través de diverses accions. Aquestes
pretenen enfortir les associacions i fomentar la implicació de la ciutadania (especialment
en els àmbits de participació juvenil i de la cultura popular); reforçar la participació de la
ciutadania en els diferents àmbits de treball comunitari dinamitzats per la Fundació Tot
Raval; proveir en capacitació i recursos a les entitats clau per promoure la participació
comunitària; potenciar el coneixement mutu i el treball conjunt entre els diferents agents
del territori i difondre la tasca i valors del teixit associatiu del barri del Raval.

672 persones han assistit a les activitats organitzades pel GIR.

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. Entre els projectes als
quals hem donat suport hi ha la Festa Major del Raval, l’Arnau Itinerant, l’obra de teatre
“Contra los poderes financieros” del Forn de Teatre Pa’tothom, el projecte Habitació 1418
del MACBA i el CCCB, i entre altres.

8 educadors/es i tècnics/ques d’entitats del barri han participat en
el procés formatiu sobre foment de la participació juvenil al Raval.

> 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 142 activitats de 90 organitzacions a través
del butlletí informatiu digital.
Hem aparegut en 119 notícies publicades en ràdio,
televisió i premsa escrita.
El Manifest ‘Compromís comunitari per un barri lliure de tràfic
de drogues’ va obtenir 16 impactes mediàtics

Hem donat suport a 55 projectes de barri.
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>

Ingressos
FONTS DE FINANÇAMENT
Patrons
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Aportacions d’altres Patrons

Despeses
2018

2017

38.355 €
10.300 €
6.010 €
22.045 €

34.095 €
10.300 €
6.010 €
17.785 €

Subvencions, convenis i ajuts públics

310.308 € 335.132 €
Diputació de Barcelona
16.527 €
18.175 €
Generalitat de Catalunya
91.466 €
72.126 €
Ajuntament de Barcelona
170.577 € 182.455 €
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad
0€
25.750 €
Foment Ciutat S.A.
31.738 €
36.626 €

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

167.120 € 166.907 €
89.256 €
98.149 €
36.643 €
45.323 €
3.000 €
3.000 €
38.221 €
20.435 €

Altres ingressos

2.230 €

2.454 €

Fons traspassats

24.000 €

-15.000 €
-15.000 €

Reserves per a projectes futurs
Fons traspassats al resultat de l’exercici

TOTAL INGRESSOS
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Han col·laborat amb nosaltres

Com ho hem finançat?

24.000 €

542.013 € 523.588 €

2018

2017

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

56.990 €
122.434 €
102.522 €
56.904 €
84.269 €
118.793 €

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

TOTAL DESPESES

541.912 €

514.193 €

101 €

9.395 €

ÀMBIT

EXCEDENT

Principals finançadors

Altres finançadors

Balanç 2018
DESPESES

INGRESSOS
Patrons
7,08%

Subvencions,
convenis i
ajuts privats
30,83%

Altres ingressos
0,41%

Programa
salut comunitària
15,55%

Fons traspassats
4,43%
Programa
sociocultural
18,92%

Subvencions,
convenis i
ajuts públics
57,25%

Gestió interna
10,52%
Programa
socioeducatiu
10,50%

Altres aportacions
Programa
ocupacional i
desenvolupament
econòmic
21,92%

Programa
comunitari
22,59%

Periódico El Raval, Enric Pantaleoni, Jaume Badia
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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

