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Un any de reptes compartits
La raó de ser de Tot Raval, el que li dona sentit i el seu valor afegit és la manera en com
s’articula per fer possible el treball conjunt, realitzat de manera transversal i amb una mirada
global del barri del Raval, convidant a aquelles entitats i recursos públics i privats del barri
que s’hi vulguin sumar.
L’any 2020 aquesta forma de treballar i el coneixement entre els recursos generat després de
quasi vint anys, ha estat de vital importància por donar una resposta ràpida i coordinada a la
crisi derivada de l’aparició de la COVID-19, que ha repercutit amb força al Raval. Així, la suma
d’esforços dels diferents agents del territori s’han centrat en respondre a les urgències i noves
necessitats sorgides arran de la situació de pandèmia. Durant el 2020, des de l’equip tècnic
de Tot Raval s’ha donat suport a les entitats del barri, actuant de nexe i canalitzant la informació
sobre recursos existents i noves iniciatives, facilitant la detecció i el recull de noves necessitats
i articulant respostes conjuntes a través dels espais de participació existents. En són una mostra
el projecte #RavalEstiuEducatiu, desenvolupat pel Grup d’Educació Comunitària per oferir als
infants i joves del barri activitats de lleure educatiu enriquides, o l’inici del projecte de captació
de fons #sumapelraval, amb l’objectiu de donar una resposta comunitària a la situació de major
vulnerabilitat sorgida arran de la crisi per la COVID-19.
Entre les accions esmentades, en destaca el projecte #sumapelraval, que ha començat amb una
acció de foment i coordinació de donacions per a l’adquisició d’aliments i altres productes bàsics
per a la població més vulnerable, que són repartits a través de les entitats del Raval. La Fundació s’ha sumat així de manera puntual al treball de les diverses entitats, associacions i col·lectius
del territori que han engegat propostes de suport a les persones més vulnerables del barri en
una situació excepcional d’emergència. I ho fa de la manera que sempre ho ha fet, complint una
de les seves funcions: donant suport i facilitant la coordinació de les iniciatives existents.
Aquest també ha estat un any de canvis per a la Fundació, que ha traslladat la seva seu a un nou
local, més gran i més cèntric, format per dos espais annexos al Carrer del Carme (Placeta
d’Aureli Capmany) i al Carrer Riera Alta. El nou local ha permès millorar les condicions de treball
de l’equip tècnic, poder complir les mesures de seguretat en el post-confinament i disposar de
més espais per a l’emmagatzematge i reunions comunitàries. Un espai que també servirà, en un
futur, quan el context de pandèmia millori, per poder acollir a petites entitats que ho necessitin,
en el marc del projecte de foment de la participació.
Tanquem un 2020 molt complex, de reptes compartits, que han posat en valor un treball en
xarxa, molt necessari ara i de cara al futur per vetllar per la cohesió social i la lluita contra les
desigualtats. Una tasca que cal preservar i potenciar, facilitant al màxim la implicació i la
complicitat d’entitats, institucions, col·lectius, equipaments, empreses i actors diversos per
continuar treballant per un Raval millor. Una feina que des de Tot Raval continuarem fent amb la
mateixa implicació i il·lusió del primer dia, i en la qual esperem que ens hi acompanyeu.
Mohammed Halhoul						
President de Tot Raval					
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Òscar Esteban
Director Gerent de Tot Raval
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El Raval en dades*

Què és la Fundació Tot Raval?
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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.

Drassanes

Mar Mediterrani

1,1 km2

Amb aquest objectiu:
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.

48.297 persones viuen en 1,1 km2

48.297

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.

El 51,9% dels seus habitants
són de nacionalitat estrangera

51,9%

Quin barri volem?
Paquistan
Bangladesh
Filipines

6

Hi conviuen més de 40 nacionalitats,
entre les que destaquen la paquistanesa,
la filipina i la bangladeshiana
(*) 2019

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.
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Tot Raval en dades

Com ens organitzem?

5.324

Persones s’han implicat directament
en els projectes comunitaris
PATRONAT

321

JUNTA
EQUIP TÈCNIC

Organitzacions participen en els nostres
projectes:

dinamitza

102

XARXA
Tot Raval

Entitats i equipaments culturals

122

Grups de treball

Entitats de l’àmbit social o educatiu

Grup Interreligiós del Raval

32

Establiments, empreses o associacions
de l’àmbit comercial

31

Entitats de l’àmbit de la salut

34

Xarxa Laboral
del Raval

#RavalKm0
Festival de
Cultura Raval(s)

Grup d’Educació
Comunitària

Comissió de Salut
Comunitària
Xarxa Laboral
del Raval

Sant Jordi
al Raval
Equip Raval
amb el jovent migrat no
acompanyat

Projecte
Rava[L]inks

Organitzacions d’altres àmbits
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Qui som?
Patronat*

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
AEIRaval– A. Educativa Integral del Raval
A. Esportiva Ciutat Vella
A. Estel Tapia
A. Ravalnet – Xarxa Ciutadana del Raval
A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB
Biblioteca de Catalunya
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
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
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
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
Museu Marítim de Barcelona
Sala BARTS
Unió General de Treballadors
Unió Sindical Obrera de Catalunya
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
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(*) febrer de 2021

Junta

Presidència:
Consell Islàmic Cultural de Catalunya - Mohammed Halhoul
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
Vocals:
A. de Comerciants de la Boqueria - Eduard Soley
Ass. Educativa Integral del Raval AEIRaval - Adrià Jurado
Eix Comercial del Raval - Josep Lamiel
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
Secretaria:
Museu Marítim de Barcelona- Teresa Soldevila

Equip tècnic

Àmbit Laboral i Desenvolupament Econòmic:
Noèlia Mohedano - xarxalaboral@totraval.org
Àmbit Sociocultural:
Juan Pedro Diotaiuti - cultura@totraval.org
Grup Interreligiós i #RavalKm0:
Carolina Rodríguez - mediacio@totraval.org
Àmbit Socioeducatiu:
Mercè Garet (referent de l’àmbit Socioeducatiu
i Programes) - programesftr@totraval.org
Gemma Ferreon (a partir de juny 2021) socioeducatiu@totraval.org
Àmbit de Salut Comunitària:
Carmen Fuertes (referent de l’àmbit de
Salut Comunitària) - salut@totraval.org
Laia Fernández (a partir de juny 2021(1) ) suport@totraval.org
Carolina Rodríguez - mediacio@totraval.org
Participació comunitària:
Anna Mateo - participacio@totraval.org
Comunicació: Mireia Aranda - comunicacio@totraval.org
Administració: Malú Sánchez - administracio@totraval.org
Coordinació: Marina Rius - mrius@totraval.org
Direcció: Oscar Esteban - oesteban@totraval.org
Comptabilitat i finançament (servei externalitzat):
Mabel Peressini i Puri Medina - comptabilitat@totraval.org

(1) Wafae Moussaoui (març-nov. 2020)
i Felipe Herrera (des. 2020/març 2021)

Xarxa Tot Raval
La Xarxa Tot Raval (XTR) agrupa 112*
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.
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.
Membres de la XTR*

Museu Marítim de Barcelona; Associació Estel Tàpia;
CET Estel Tàpia; Associació Comerciants i Veïns Carrer
Cera; Associació de Veïns i Comerciants La Taula del
Raval; Associació Institut de Promoció de la Cultura
Catalana; SURT, Fundació de Dones; ABD Asociación
Bienestar y Desarrollo; Associació de comerciants
del Mercat de la Boqueria; Colectic, SCCP; Ravalnet;
Centre d’Informació i Documentació Internacionals a
Barcelona; Fundació ESCÓ; Amics de la Rambla;
Associació Educativa Integral del Raval; Fundació
Apip-Acam; Fundació Gran Teatre del Liceu; Fundació
Privada Taller de Músics; Consorci Museu D’art
Contemporani De Barcelona; Fundació Exit; Fundació
Privada Han Nefkens; Fundació Joan Salvador
Gavina; Fundació Servei Solidari; Acció Social
Montalegre; Periódico “El Raval”; Associació de Mestres
Rosa Sensat; Fundació Blanquerna; Fundació Social Del
Raval; Unió Sindical Obrera De Catalunya (USOC); Escola
Massana; Associació de Dones Marroquines a Catalunya;
Associació Intercultural Diàlegs De Dona; La Casa del
Libro Árabe Sl; Associació Capoeira Palmares Barcelona;
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu; Cor Raval Evolution;
Asociación Cultural Ateneu del Raval; Oblatas Santisimo
Redentor - Lloc De La Dona; La Ciència Al Teu Món;

(*) juny de 2021

Creación Positiva; ESPAIBUENROLLO; Fundació Quatre
Vents; Escola de swing Spank the Baby; Forn de teatre
Pa’tothom; SLOWCUrT, Associació Cultural ; Arrels
Fundació; Església Protestant de Barcelona Centre;
Impulsem sccl; Xamfrà (Fundació l’Arc Música);
Fundació Privada Benallar; Associació Casal dels Infants
per l’Acció Social als Barris; Consell Islàmic Cultural De
Catalunya; Asociación de Mujeres de Bangladesh;
Associació AMICAL dels Immigrants Marroquins a
Catalunya; Fundació Indera; Servei Civil Internacional;
L’Escola de Músics i JPC; Associació Mamás que leen;
AEIG Sant Antoni Abat; Federación de Entidades Cívicas
y Religiosas Filipinas de Barcelona – KALIPI; Associació
d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT);
Centro Islámico Camino de la Paz; Centre Filipino Tuluyan San Benito; Fundació Migra Studium; Parròquia
de la Mare de Déu del Carme; Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat; Fundació Quatre Vents; Colectivo
5W; Laboqueria taller d’arquitectura SCCL; Probens;
Escola Castella; Palau Güell; Casal de Joves Calassanç;
Fem Raval Associació de Comerciants; Gimnàs Social
Sant Pau S.C.C.L; El gecko con botas; AEiG Baden Powell;
Tablao Flamenco Cordobés; Associació Crits i Renou
(Espai Mallorca); Real Raval; Llibre Obert; Associació
Esportiva Ciutat Vella; Amalurra; Assemblea Raval No
Resignat; Fundació Ibn Battuta; Braval; ESPAI 0-3
AURORA (EBM i Espai Familiar); Programa
Baobab- IMEB-Pla de Barris; Punt InfoJOVE Paral·lel;
Associació Carabutsí; Fundación Babel Punto de
Encuentro; Associació DARNA, Centre intercultural i
iniciativa ciutadana; Escola Mossèn Jacint Verdaguer;
Institut Milà i Fontanals; Hospital de Campanya de
Santa Anna; Fundació Barcelonactua; Plataforma
#veïnsgardunya; Fundació Islamic Relief; Taller Sant
Jordi; Pallapupas; Xarxa Veïnal del Raval; Asociación
Casal Colombiano -ASOCASCOL; Associació Popular
de Venedors Ambulants de Barcelona; Escola Cintra;
Associació Oasiurbà; Fundació Àmbit Prevenció; EAMISS;
Òmnium Ciutat Vella; Associació Obra Missionera
Ekumene-Centre Social Domingo Solá; Federación de
Asociaciones de Colombianos en Cataluña; Acció contra
la Fam; La Capella; Escola Rubén Darío.

Web
Xarxa Tot
Raval
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Àmbits d’actuació
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.

Específics

Transversals

Sociocultural

Promoció del Raval,
Territori Socialment Responsable

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.

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.

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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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.

PROJECTES

ÀMBITS

GRUPS DE TREBALL

#sumapelraval

Promoció de TSR

Grup motor de Junta

Grup d’Educació
Comunitària del Raval

Socioeducatiu
Foment de la participació
comunitària

Plenària del Grup d’Educació Comunitària
Comissió #RavalEstiuEducatiu
Comissió Formació digital a Famílies

Rava[L]inks.
Formació Vivencial per
a joves del Raval

Foment de la Participació
Comunitària
Foment de la convivència
intercultural

Transversal en relació amb diversos
grups de treball i àmbits

Salut
Comunitària

Salut Comunitària
Foment de la Participació
Comunitària
Foment de la convivència
intercultural

Grup de seguiment de Salut Comunitària
Comissió de Salut Comunitària
Nucli de Salut Comunitària
Subcomissions d’Envelliment
Saludable i Salut Mental i Addicions

Equip Raval
amb el jovent migrat
no acompanyat

Socioeducatiu
Foment de la Participació
Comunitària
Foment de la convivència
intercultural

Plenària de l’Equip Raval amb
jovent no acompanyat
Grup de treball Dispositiu Drassanes

Grup Interreligiós
del Raval

Sociocultural
Foment de la convivència
intercultural

Grup Interreligiós del Raval

#RavalKm0

Laboral i Desenvolupament
Econòmic
Promoció de TSR
Foment de la participació
comunitària

Grup de Treball #RavalKm0

Apadrina el teu
Equipament

Socioeducatiu
Sociocultural

Plenària d’Apadrina el teu Equipament

Xarxa Laboral
del Raval

Laboral i Desenvolupament
Econòmic
Promoció de TSR

Plenària de Xarxa Laboral del Raval

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
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Quins projectes hem desenvolupat
el 2020?
#sumapelraval
Per fer front a les necessitats sorgides a partir de la crisi
sanitària i socioeconòmica provocada per la pandèmia
de COVID-19, l’estiu de 2020 es posa en marxa el projecte “#sumapelraval: teixint acció comunitària davant
l’emergència social”, impulsada per 75 organitzacions
del barri. Adreçada a persones i famílies del Raval
que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques,
el projecte s’inicia amb una campanya de captació de
fons a través del web www.sumapelraval.org, per tal
de poder adquirir aliments i productes bàsics d’higiene
i repartir-los a través de les xarxes i entitats que fan
distribució i atenció a població diversa del barri, o que
han començat a fer-la arrel de la pandèmia.

S’han adquirit i distribuït 3.800
quilos d’aliments, productes
d’higiene, de neteja i desinfecció
en dues entregues a 3 entitats
o xarxes de suport que en fan
distribució al veïnat

#promociodeTSR

S’han recollit 7.405€

L’acció de captació de fons ha estat acompanyada d’una
campanya de comunicació amb l’objectiu de mobilitzar
a la ciutadania en general, a treballadors i treballadores
dels equipaments culturals, col·lectius, entitats i
empreses vinculades al Raval, per tal de recollir el
màxim de recursos.

75 organitzacions del barri s’han
adherit a la campanya

Durant el 2020 s’han realitzat dues compres (agost i
novembre) i distribució d’aliments, productes d’higiene,
de neteja i desinfecció que s’han entregat a diferents
plataformes veïnals i entitats que els van distribuir
a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del
Raval.

S’han rebut 3 donacions de lots
de productes en espècie que s’han
distribuït a 5 entitats/xarxes
de suport i a 1 projecte comunitari

Fes la teva
DONACIÓ!
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#socioeducatiu

Grup d’Educació Comunitària

El Grup d’Educació Comunitària del Raval té com a
objectiu generar un treball conjunt entre els diferents
agents educatius del territori per promoure una
educació de qualitat al barri del Raval. El 2020 s’ha
començat treballant per la lluita contra la segregació
educativa al Raval, la perspectiva intercultural als espais educatius i la connexió entre els espais d’educació
formal i no formal del barri.
A partir de la irrupció de la COVID-19, la planificació
del 2020 s’ha centrat en donar respostes a curt, mig i
llarg termini per contribuir a la reducció de danys i a la
recuperació de persones i organitzacions vinculades al
món educatiu, mitjançant la generació de complicitats i
projectes comunitaris que permetin el màxim d’aprofitament i multiplicació dels recursos del territori.

16

#fomentdelaparticipaciócomunitària

La Programació en Educació al Raval s’ha reformulat i
s’ha centrat en donar resposta a tres reptes:

S’han realitzat 17 actuacions
per connectar necessitats
amb recursos del barri a partir
de la crisi de la COVID-19

545 infants i joves han participat
a les 38 activitats gratuïtes de
lleure educatiu enriquit
programades en el marc del
projecte #RavalEstiuEducatiu

Garantir el seguiment educatiu i la detecció de
necessitats socials d’infants, joves i persones adultes,
durant el confinament, en els primers mesos de la crisi
COVID-19.
Enriquir les activitats de lleure educatiu durant
l’estiu 2020 (#RavalEstiuEducatiu) per pal·liar la pèrdua
d’aprenentatges de mig any sense educació formal.
Garantir la màxima connexió i col·laboració entre
els aprenentatges i els espais educatius durant el curs
escolar 2020-2021.

17

MEMÒRIA 2020 · TOT RAVAL

MEMÒRIA 2020 · TOT RAVAL

#fomentdelaparticipaciócomunitària

Rava[L]inks. Formació vivencial per a joves del Raval

Rava[L]inks és una capacitació vivencial per a joves del
barri -que puguin ser representatius de la realitat diversa del territori-, sobre aspectes de participació, desenvolupament comunitari i metodologies de creació de
projectes. La formació compagina la visita d’entitats o
projectes de la ciutat o de Catalunya, debats-entrevistes
amb persones referents, càpsules formatives concretes
(gestió de conflictes, habilitats de comunicació,
migracions-interculturalitat) i dinàmiques de cohesió
de grup. Es desenvolupa al llarg de 3 caps de setmana
de forma intensiva, amb la convivència del grup de
divendres a diumenge.

La formació ha comptat amb la
participació de 12 noies i nois del
barri del Raval, d’entre 18 i 30
anys

#convivènciaintercultural

El projecte genera un espai entre joves en el qual es
creen relacions de seguretat i confort i se’ls ofereix
eines perquè es puguin arribar a reconèixer com a
agents de transformació social i poder-les acompanyar,
si escau, donant suport des de Tot Raval, en la generació, a mig o llarg termini, de propostes i/o accions
o vinculant-les a projectes, entitats o col·lectius que els
puguin ser d’interès.
S’han realitzat dues edicions d’aquesta capacitació
vivencial per a joves del Raval: l’any 2019 es va realitzar
la primera edició (de setembre a novembre), en la qual
hi van participar 13 noies i nois i l’any 2020 s’ha dut
a terme la segona edició durant tres caps de setmana
d’octubre i novembre (2-4 d’octubre, 23-25 d’octubre i
27-29 de novembre) i hi han participat 12 joves (6 noies
i 6 nois) d’entre 18 i 30 anys.

El grup va intercanviar idees i va
poder conversar amb 30 persones
referents de diferents àmbits

Com ja es va fer en la primera edició de la formació
vivencial, s’ha enregistrat un vídeo que recull
el testimoniatge dels i les joves participants, les
experiències viscudes, els sentiments i els
aprenentatges obtinguts per elles i ells, que han deixat
una empremta inoblidable en les seves vides.

Visualitza
els vídeos
de l’edició
2020

#fomentdelaparticipaciócomunitària
#fomentdelaparticipaciócomunitària
#convivènciaintercultural
#convivènciaintercultural
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#convivènciaintercultural

#convivènciaintercultural

Salut Comunitària

#salutcomunitària
#fomentdelaparticipaciócomunitària

Equip Raval amb el jovent migrat no acompanyat

#socioeducatiu

#fomentdelaparticipaciócomunitària

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 i l’envelliment saludable,
entre d’altres, i ho fem en col·laboració amb els diferents agents del territori (administració, recursos tècnics
públics i privats i la ciutadania).

28 professionals del territori
participen en les sessions per
definir la priorització de
necessitats en salut al Raval
per als propers anys

20

25 persones grans de l’Escola
de Salut i 25 alumnes de l’Escola
Labouré van participar en
una trobada intergeneracional
per Nadal

L’any 2020 va començar amb el que estava previst,
però la irrupció de la COVID-19 va fer canviar tot el
plantejament inicial. La relació amb el grup del Nucli
va ser estratègica en el moment de pandèmia i per la
continuïtat de l’àmbit. Durant aquest temps es va fer un
seguiment telefònic dels i les participants de les
accions, i es van difondre diverses informacions rellevants respecte a la COVID-19. A partir del maig es van
reprendre les reunions de les subcomissions en format
virtual i el setembre es van posar en marxa algunes
activitats adequant-se a la situació de pandèmia.
Així mateix, es va iniciar un procés participatiu per a
l’elaboració d’un nou Pla de Treball de l’àmbit.

20 entitats del barri formen part
de l’Equip Raval
107 joves migrats en situació de
carrer han participat al Dispositiu
Drassanes

Davant la precarització de la situació del jovent estranger sense referents familiars al territori, i amb l’objectiu
de millorar la seva acollida i el seu futur, des de l’any
2019, des de la Fundació Tot Raval es treballa per construir actuacions comunitàries, amb la participació de
l’administració, les entitats socials, els centres culturals,
el veïnat, els comerciants i d’altres agents del territori.
Aquest treball ha donat com a resultat el disseny de
propostes comunitàries concretes per a la intervenció
amb aquest jovent, alhora que s’afavoreix la pacificació
de l’espai públic al centre de la ciutat.

L’any 2020 s’han posat en marxa dues iniciatives
adreçades a aquest col·lectiu (Dispositiu Drassanes i
Batucada Jove del Raval) i s’ha seguit treballant per
consolidar aquest espai de consens de criteris, coordinació d’actuacions i treball comunitari al voltant del
jovent migrat no acompanyat al Raval.
El Dispositiu Drassanes és un projecte d’atenció socioeducativa que té en la pràctica esportiva un punt de
partida per a la reconnexió de jovent en situació de
carrer amb els serveis d’atenció. La Batucada Jove del
Raval és una iniciativa concebuda com a espai de
relació a través de la música de jovent no acompanyat
amb altre jovent del barri per iniciar vinculacions
positives i un coneixement mutu.

23 joves migrats no acompanyats
s’han unit a la Batucada Jove, a
activitats de lleure i formatives
vinculades a la música i a les arts
escèniques de Xamfrà i a les
activitats del #RavalEstiuEducatiu
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#promociodeTSR

#convivènciaintercultural

Dinamització del Grup Interreligiós del Raval (GIR)

154 persones han participat en el
desenvolupament de les accions
del GIR

Amb l’objectiu de promoure el coneixement mutu
intercultural i el diàleg interreligiós i fomentar la cohesió
social al Raval, el Grup Interreligiós del Raval (GIR)
treballa per a la implicació de la ciutadania en la tasca
d’aconseguir una convivència oberta, diversa i enriquidora al barri a través de la interacció i el treball conjunt de
les diferents comunitats culturals i religioses que viuen
al territori. El GIR genera espais de trobada i de coneixement entre la població del Raval de contextos culturals
diversos i està format per 15 entitats religioses, socials i
culturals.

Al voltant de 700 persones han
visualitzat els vídeos produïts pel
GIR amb motiu de les celebracions
interreligioses

22

#sociocultural

El context de pandèmia de la COVID-19 a partir del març
del 2020 ha obligat a adaptar les activitats del GIR a la
situació de la pandèmia i a les mesures de contenció
establertes en cada moment. La majoria de les activitats previstes no s’han pogut fer de manera presencial
i s’han hagut de desenvolupar de manera virtual. Així,
s’han celebrat reunions per videoconferència i les accions
interculturals i interreligioses s’han realitzat mitjançant
vídeos que s’han difós a les xarxes socials.

S’han distribuït 5.000 exemplars
del Calendari de Celebracions del
Raval 2020 entre més de 80
entitats socioeducatives i culturals
i punts estratègics del barri i
s’ha enviat la versió digital a 750
persones

Visualitza
els vídeos de
les activitats
del 2020

#desenvolupamenteconòmic

#RavalKm0

#laboral
#fomentdelaparticipaciócomunitària

El projecte #RavalKm0 està impulsat per la cooperativa
Impulsem SCCL i la Fundació Tot Raval i s’emmarca en
un procés de promoció del Raval com a Territori
Socialment Responsable. Nascut l’any 2015, busca
generar noves oportunitats formatives, laborals i comercials al barri, a la vegada que es promou la millora de
la seva imatge, dins i fora del Raval, amb el treball en
xarxa entre diferents entitats dels àmbits social, cultural
i comercial. En destaca el disseny i producció d’arcs de
llum que durant el Nadal il·luminen diferents carrers i
espais del barri.

S’han penjat 47 arcs de llum a la
façana de l’Ajuntament de Barcelona
i 81 al Raval

14.891 persones han visitat la
mostra #RavalKm0 a les
cavallerisses de l’Ajuntament
L’any 2020, gràcies a un important esforç comunitari i
a l’alt grau d’implicació de les persones i entitats
col·laboradores, s’han penjat 128 arcs en 15 carrers,
espais i equipaments del Raval, així com a la façana de
l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona, on per primera
vegada hi han lluït 47 arcs #RavalKm0. Les abraçades
entre famílies, veïnat, treballadors i comerciants del
Raval, tant necessàries durant aquest any de pandèmia,
van omplir de llum la façana i van donar un
important impacte al projecte.

Descobreix els
protagonistes
de l’edició
2020
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#desenvolupamenteconòmic

#sociocultural

Apadrina el teu equipament

#socioeducatiu

1.217 alumnes de 12 centres
educatius i 11 equipaments
culturals han participat al projecte

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.

Amb l’inici del curs 2019-2020 es va posar en marxa la
7a edició del projecte, però a causa de la pandèmia de
la COVID-19, els centres educatius i els equipaments
culturals van haver de tancar a partir del mes de març,
i el projecte va haver de seguir en format on-line.
Malgrat tot, enguany s’han construït i, en bona part
implementat, 18 projectes únics que han aproximat
la cultura a l’alumnat del barri: 15 projectes d’apadrinament Centre educatiu - Equipament Cultural i 3
‘apadrinaments’ d’Aprenentatge i Servei, modalitat que
incorpora, a més del centre educatiu i de l’equipament
cultural, la participació d’entitats socials del barri.

108 mestres, 14 tècnics/es
dels serveis educatius dels
equipaments culturals i
14 tècniques de les entitats
socials s’han implicat en els
apadrinaments
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Xarxa Laboral del Raval

La Xarxa Laboral del Raval (XLR) aplega 19 entitats
de l’àmbit ocupacional que treballen 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, la Xarxa
actua de pont de comunicació i treball entre les
empreses i les entitats de formació-inserció del Raval.
El 2020 ha estat un any extremadament difícil per a
l’ocupació al Raval. El confinament va suposar una
aturada i un gran esforç per part de les entitats per
reinventar-se i valorar quines actuacions podien
desenvolupar, quines no i, sobretot, quines eren les
prioritats de la nova situació. La Xarxa Laboral va decidir
centrar-se en el suport mutu i en compartir les experiències del moment.

S’han mantingut les relacions
de col·laboració amb 23 empreses
i grups empresarials i se n’ha
establert una de nova

#laboral

#promociodeTSR

S’ha constituït un grup de treball
de les 4 Xarxes Laborals de
Ciutat Vella i s’han compartit les
problemàtiques i reptes que ha
suposat la pandèmia per les
persones ateses per les entitats

Entre les activitats realitzades, destaca una sessió
formativa pels tècnics i tècniques sobre “El Sistema
de formació i educació professional a Catalunya”, en la
que van participar 22 professionals. Van actualitzar
coneixements sobre el funcionament del sistema
educatiu a Catalunya i els va permetre valorar quines
possibilitats existeixen per a les persones que es troben
en situació irregular.
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#sociocultural

#convivènciaintercultural

Sant Jordi al Raval

Aquest projecte vol contribuir a l’enfortiment dels
espais de relació intercultural del barri, compartint la
celebració de la diada de Sant Jordi al Raval. Es tracta
d’un procés participatiu que implica més de 80 entitats, col·lectius, escoles, serveis comunitaris i comerços
del barri amb la intenció de promoure la convivència
gràcies a la interacció i el coneixement mutu entre els
diferents agents i el veïnat. Tot això, creant un punt de
trobada festiu que convidi la resta de Barcelona a visitar
el barri i viure un Sant Jordi intercultural, tradicional,
que promou la cultura popular, i que a més és diferent:
va més enllà de la venda de flors i llibres; és un espai
per conèixer diferents iniciatives socials i culturals que
es desenvolupen al Raval.

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

El Festival de Cultura Raval(s), organitzat ininterrompudament des del 2003, és un procés de creació artística,
comunitària i participativa que té com finalitat principal
promoure la participació del veïnat, entitats, institucions i empreses en el desenvolupament d’un projecte
sociocultural col·laboratiu comú. Amb aquest projecte
de creació es vol fomentar un sentiment d’identitat i
corresponsabilitat vers el barri i el seu context social des
d’una mirada artística i cultural, a partir del treball en
xarxa i el disseny i creació d’una programació festiva.

S’han programat 18 activitats
virtuals que han estat seguides
per 2.352 persones i 66 entitats i/o
col·lectius s’han implicat
en l’organització de la Diada
En l’edició del 2020, la declaració de l’estat d’alarma
a causa de la pandèmia de la COVID-19 i les consecutives restriccions sociosanitàries van obligar a cancel·lar
les activitats presencials i a reconvertir a format digital
les que ho van permetre: xerrades, tallers, lectures i
contacontes, entre d’altres.
Un nou format que va ser tot un èxit, tant per la
implicació dels participants com pel seguiment de les
activitats per part del veïnat del barri i de la resta de
la ciutat.
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60 organitzacions socials
i culturals s’han implicat en
l’organització
S’han programat 36 grans
activitats i accions, 15 d’elles
de manera conjunta

#convivènciaintercultural

Un dels punts forts del festival és l’adequació permanent
al context social, intentant donar resposta a necessitats
detectades al barri en relació al desenvolupament i
suport del teixit associatiu. En aquest sentit, les accions
i/o activitats del festival tenen una finalitat que vol anar
més enllà d’allò artístic: es vol conscienciar, denunciar
i proposar possibles solucions als diferents reptes socials
que preocupen a la ciutadania (el racisme, l’homofòbia,
la islamofòbia, la violència de gènere, l’exclusió social,
el canvi climàtic...entre molts altres).
Per a l’edició del 2020 es va decidir que la temàtica seria la “Lluita contra el canvi climàtic”. Això va
significar fer de Raval(s) un festival més sostenible,
més eficient energèticament i reduir la seva empremta
mediambiental, promovent la cultura de la corresponsabilitat ciutadana per a la millora ambiental. La irrupció
de la COVID-19 va incidir en el desenvolupament del
projecte, que va haver de redefinir-se més d’una vegada.
Les restriccions dictades una setmana abans del festival
van fer que no es poguessin realitzar cap de les activitats presencials previstes i es van reconvertir algunes
d’elles en versions online.
#sociocultural

#fomentdelaparticipaciócomunitària
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#sociocultural

Òpera Prima

Projecte de creació d’una òpera de manera comunitària,
sota la direcció i producció del Gran Teatre del Liceu.
Serà una peça de nova creació que parlarà del barri
i de la seva gent, de la seva interculturalitat i la seva
diversitat i que comptarà amb la participació d’artistes
i artesans del territori, així com d’associacions,
col·lectius, escoles i equipaments culturals. Està previst
que s’estreni l’octubre de 2022, i Tot Raval hi participa
promovent la participació del teixit associatiu i del
veïnat del barri.
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#fomentdelaparticipaciócomunitària

Durant el 2020, entre d’altres iniciatives, s’ha
col·laborat en la recerca de veïns, veïnes i persones
vinculades al barri que poguessin explicar el seu punt
de vista sobre el Raval, anècdotes, històries, etc.; es
van organitzar diferents trobades individuals amb la
dramaturga encarregada d’escriure l’òpera i es va donar
suport en la recerca d’agrupacions musicals, de dansa
i corals del barri, com a potencials participants de
l’òpera.

#fomentdelaparticipaciócomunitària

Foment de la participació de la ciutadania
i suport a projectes de 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. 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 el Taller
de Cuines del Món del Mercat de la Boqueria, les Jornades de Bayt al-Thaqafa, l’EcoMuseu Urbà Gitano de l’Ass.
Interacció i Ass. Carabutsí i l’Assessorament a projectes
Arnau Itinerant 2020, entre d’altres.

#sociocultural

S’ha donat suport a 17 projectes
de barri

Al llarg del 2020, donada la situació causada per la
COVID-19, el suport específic a entitats, així com el
suport transversal de l’equip a entitats i projectes
comunitaris, s’han vist modificats.
El suport a les entitats i projectes de barri s’ha vist reenfocat a partir del confinament, el març de 2020, en què
Tot Raval es reafirma amb el seu rol d’actuar de nexe
d’unió entre entitats, recopilant informació, detectant
noves necessitats i generant accions de suport vinculades a les diferents crisis generades per la pandèmia.  

S’ha assistit a 23 actes de
membres de la Xarxa Tot Raval i
altres entitats col·laboradores
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Com ho hem finançat?
Difusió de la realitat del barri

#comunicació

Ingressos

Despeses
2020

2019

37.360 €
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 10.300 €
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
6.010 €
Aportacions d’altres Patrons
21.050 €

39.905 €
10.300 €
6.010 €
23.595 €

FONTS DE FINANÇAMENT
Patrons

Subvencions, convenis i ajuts públics 343.223 € 320.357€
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Foment Ciutat S.A.

Subvencions, convenis i ajuts privats
Obra Social “La Caixa”
Fundació MACBA
SABA
Altres fundacions privades i empreses

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 89 activitats de
58 organitzacions a través del
butlletí informatiu digital
mensual “Xarxa Tot Raval”

Hem realitzat 7 campanyes de
comunicació per donar a
conèixer les nostres activitats

30

Altres ingressos

Tot Raval ha aparegut en 65
notícies publicades en ràdio,
televisió i premsa escrita

Durant el 2020, arrel de l’esclat de la pandèmia de la
COVID-19, la comunicació ha esdevingut, més que mai,
un element molt important. Hem apostat fermament
per, tant a través de la pàgina web (amb la creació de
nous apartats específics) com a través de les nostres
xarxes socials, oferir a la ciutadania la major quantitat
de continguts per respondre a les diverses necessitats
informatives sorgides durant tots aquests mesos.

149.000 €
124.243 €
12.768 €
34.346 €

78.976 € 118.035 €
64.278 € 111.385 €
6.000 €
6.000 €
8.000 €
698 €
650 €

Prestació de serveis
Altres ingressos

31.441 €
31.254 €
187 €

58.745 €
56.435 €
2.310 €

Fons traspassats

0€

0€

2019

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

124.925 €
61.879 €

135.984 €
109.592 €

73.767 €
97.291 €
103.970 €
21.267 €

57.158 €
82.845 €
101.190 €
49.629 €

TOTAL DESPESES

483.098 €

536.398 €

7.902 €

644 €

EXCEDENT*

*Degut a la crisi de la COVID-19, algunes activitats previstes no
es van poder realitzar, per la qual cosa es va generar un excedent
que es reinvertirà en activitats de 2021.

Fons traspassats al resultat de l’exercici

TOTAL INGRESSOS

Tot Raval disposa de diversos mitjans de comunicació
propis (butlletí mensual extern ‘Raval Km0’, butlletí
bimensual intern ‘Tot Raval Obert’, pàgina web,
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, espai a You Tube
i Vimeo) i manté col·laboracions amb d’altres mitjans
(Periódico El Raval, El Periódico de Catalunya, entre
d’altres) a través dels quals difon activitats, tant pròpies
com del barri.

199.624 €
123.730 €
14.879 €
4.990 €

2020

ÀMBIT

491.000 € 537.042 €

Balanç 2020
Ingressos

Despeses
Prestació de
serveis i altres
ingresssos
6%

Subvencions,
convenis i
ajuts privats
16%

Gestió interna
4%

Patrons
8%

Programa
salut comunitària
22%

Subvencions,
convenis i
ajuts públics
70%

Programa
comunitari
26%

Programa
ocupacional i
desenvolupament
econòmic
13%

Programa
sociocultural
20%
Programa
socioeducatiu
15%

31

Han col·laborat amb nosaltres
Principals finançadors

Altres finançadors

				

Altres col·laboracions

Periódico El Raval, Arc La Rambla Hotel, ABBA Rambla Hotel,
La Mallorquina, Granini, Pastas Gallo, Idilia Foods, Òmnium Ciutat Vella,
Enric Pantaleoni, Jaume Badia
Si vols formar part de la nostra xarxa, posa’t en contacte amb nosaltres:

c/ Carme, 102-104
(Pl. d’Aureli Capmany, 1 baixos)
08001 Barcelona
+34 93 442 68 68

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

Pots consultar
la versió extensa
d’aquesta
memòria a
l’apartat
emòries”
“Publicacions i M
.
de la nostra web
Segueix-nos:

