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QUÈ ÉS TOT RAVAL?
Missió
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:
FOMENTEM
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
i millorar la coordinació entre ells.
COORDINEM
impliquen i beneficien a centenars de persones del barri.

Visió
Volem que el Raval esdevingui un territori amb identitat pròpia, amb benestar social i una dinàmica
vida de veïns i veïnes, mitjançant la participació transversal de tots els agents presents en el territori;
desenvolupament comunitari.

Com ens organitzem?
Des de Tot Raval es coordinen i es creen sinergies entre diversos agents presents al barri del
Raval (veïns/es, entitats, empresariat, institucions i administració) a través de diferents espais de
treball i participació (Patronat, Grups de Treball per proj
conjuntament la realitat del barri i poder oferir solucions de forma consensuada, compartint i
optimitzant els recursos existents.
Els òrgans de govern i espais de participació són:
Patronat
Format per 47 membres (veure annex estructura organitzativa), e
S'ha reunit
memòria i balanç econòmic del 2017 (21 juny de 2018). El febrer de 2018 hi va haver un
canvi de presidència, degut a la finalització del mandat anterior, que requeia en el Museu
Marítim de Barcelona. El Patronat va anomenar com a president el Consell Islàmic de
Catalunya, representat pel Sr. Mohammed Halhoul, que va introduir també alguns canvis
en les vicepresidències i les vocalies de la Junta.
Junta
La Junta, que es reuneix de forma mensual, està formada per una representativitat dels
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membres del Patronat: 15 persones dels àmbits social, cultural, econòmic i comercial.
i el 2018 estava formada per (modificada en el Patronat de febrer
de 2018, per caducitat del càrrec de president):
Presidència:
Consell Islàmic Cultural de Catalunya- Mohammed Halhoul
òmic:
Associació Amics de la Rambla- Fermí Villar
Casal dels Infants- Enric Canet
V
:
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona- Josep Desquens
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
- Jordi Farrés
Contemporani de Barcelona- Josep Ma Carreté
Museu Marítim de Barcelona- Teresa Soldevila
Secretaria
AEIRaval- Ignasi Sagalés

Grup de suport en estratègia, finançament i mecenatge

Grups de treball:
es
seguiment i valoració de les accions. El 2018
i els seus subgrups. Els grups són els següents:
·
·
·
·
·
·

10 grups de treball estables

Xarxa Laboral del Raval i subcomissions
Grup promotor del projecte #RavalKm0
omunitària
Plenària del projecte Apadrina el teu equipament
Comissions i subcomissions de treball del Festival Raval(s)
Comissions i subcomissions de treball de Sant Jordi
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·
·

Grup Interreligiós del Raval
Els diferents espais de participació del Projecte ICI: Grup de Seguiment de Salut,
Equip comunitari del projecte ICI, Grup Motor del Projecte de Referents
Comunitaris de Salut, Comissió i subcomissions de Salut comunitària.

Xarxa Tot Raval:
interessats en participar en projectes comunitaris que volen donar resposta a les diferents
necessitats del barri. La Xarxa, de caràcter transversal, ha de permetre anar més enllà del
treball per grups sectorials o projectes que es venia fent fins ara i facilitar el coneixement i
a tasca de teixir relacions entre entitats
diverses es donava en el Patronat de Tot Raval i en diversos projectes concrets, però la
creació de la xarxa ha de permetre reforçar-la i ampliar-la a moltes més entitats.
Així, la Xarxa Tot Raval agrupa sota un mateix paraigües tots els agents implicats en els
projectes que desenvolupa la Fundació, la qual cosa permetrà visibilitzar la seva tasca i la
seva diversitat, facilitar la relació entre elles, i fomentar vies de participació comunitària.

treball dels diferents àmbits de la fundació (Cultura, Socioeducatiu, Sociolaboral, Salut, Grup
Interreligiós, Participació), per tal de sumar adhesions a la Xarxa, continuant el treball iniciat
la Xarxa 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. Actualment compta
amb 85 membres (veure annex estructura organitzativa).
equip tècnic (veure annex estructura organitzativa)
suport i dinamització dels grups de treball.

➢ 4.692 PERSONES

el

IMPLICAT DIRECTAMENT EN ELS PROJECTES
COMUNITARIS.

327 ORGANITZACIONS PARTICIPEN EN ELS NOSTRES PROJECTES:
➢ 106 ENTITATS I EQUIPAMENTS CULTURALS
➢ 113 ENTITATS DE

SOCIAL O EDUCATIU

➢ 38 ESTABLIMENTS, EMPRESES O ASSOCIACIONS DE
➢ 33 ENTITATS DE
➢ 37 ORGANITZACIONS

COMERCIAL

DE LA SALUT
ÀMBITS
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ÀMBITS
la cultura,
i de desenvolupament econòmic, unint sensibilitats per un objectiu comú.
accions dirigides a la promoció i el
foment de la responsabilitat social al territori, la convivència intercultural i la participació
associativa al barri.

Específics:
Sociocultural
Fomentem que les entitats culturals, educatives, socials i veïns i veïnes treballin per a la cohesió
social a tra
blic, esdeveniments culturals diversos i dinàmiques educatives.

Socioeducatiu
Donem suport a la millora de la qualitat educativa mitjançant projectes, eines i recursos innovadors,
rtunitats per a tots els
infants i joves.

Laboral i de desenvolupament econòmic
Acompanyem persones
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,
(administració, recursos tècnics públics i privats i ciutadania), aprofitant els recursos disponibles i
promovent la salut des de diferents espais, més enllà de l'àmbit sanitari.

Transversals:
Promoció del Raval, Territori Socialment Responsable
de les entitats socials, institucions culturals, empreses, el comerç i la ciutadania que actuen al

(*) 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.

Foment de la convivència intercultural
Treballem a tr
ercultural al barri, a
partir de processos de diagnosi col·lectiva i del coneixement del territori, promovent respostes
conjuntes en els diferents àmbits.
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Foment de la participació comunitària
ionisme, que inclou fomentar i donar

Projectes

Àmbits

Grups de Treball

Xarxa Laboral del Raval

Laboral i Desenvolupament
Econòmic

Plenària de Xarxa Laboral del Raval

Promoció de TSR
Apadrina el teu
Equipament

Socioeducatiu
Sociocultural

Equipament

Sociocultural
Festival de Cultura
Raval(s)

Foment de la Convivència
Intercultural

Grup de Treball Festival de Cultura
Raval(s)

Foment de la Participació
Comunitària
Sociocultural
Sant Jordi al Raval

Grup Interreligiós del
Raval

Salut Comunitària:
Projecte ICI

Foment de la Convivència
Intercultural
Sociocultural
Foment de la Convivència
Intercultural

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

Programació
Comunitària en Educació
al Raval: Diagnòstic
Edhack Raval

Grup de Treball Sant Jordi al Raval

Grup Interreligiós del Raval

Grup de seguiment de Salut
Comunitària
Comissió de Salut Comunitària
Equip Comunitari del Projecte ICI
Grup motor del Projecte Referents
Comunitàries de Salut

Socioeducatiu
Foment de la Participació
Comunitària
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#RavalKm0

Laboral i Desenvolupament
Econòmic
Promoció de TSR

Grup de Treball #RavalKm0

Foment de la Participació
Comunitària

Sociocultural
ARTiPARTraval- Lluernes

Foment de la Convivència
Intercultural

Grup de Treball ARTiPARTraval

Foment de la Participació
Comunitària
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QUINS PROJECTES HEM DESENVOLUPAT EL 2018?
Socioeducatiu
Sociocultural

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

activitat de final de curs on s'exposen i es presenten els apadrinaments desenvolupats al llarg del
curs escolar.
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Activitats realitzades:
 Reunions plenàries del grup de treball per fer el seguiment del projecte mitjançant el
treball en xarxa dels diferents protagonistes implicats en el mateix. Durant el curs escolar
2017-2018
2 reunions plenàries i una en el 2018-2019.
 Reunions específiques
presentació del projecte i una darrera, amb els equipaments culturals participants per
avaluar el funcionament de la 5a edició.
 Treball intern dels diferents centres educatius per tal de decidir amb quin equipament
cultural es volen vincular en funció de la seva programació curricular:
fer arribar a totes les direccions de centre i a aquell professorat que ha participat en edicions
anteriors.
2 entrevistes amb centres que no havien participat mai, amb el

 Treball conjunt entre equips educatius dels equipaments culturals i equips educatius
dels centres escolars: es dissenya la proposta específica de treball per a cada centre, es
i es consolida la relació entre els professionals dels grans equipaments i els centres
educatius.
 Desenvolupament dels propis projectes o apadrinaments:
majoria dels apadrinaments estan pensats per ser desenvolupats en una lògica de grup
de
projecte de cicle escolar i a nivell de centre educatiu.
individualitzat, per facilitar la coordinació entre els centres educatius i els serveis educatius
dels GEC, i assegurar el desenvolupament òptim de les accions previstes. En aquest sentit,

 Accions de comunicació i difusió:

externs, generats a partir del t
equipament dins el web de la Fundació Tot Raval.



És
important la seva elaboració per tal de poder garantir la gratuïtat i la continuïtat de les
accions del projecte. Es va realitzar en cursos anteriors, i durant aquest curs se li ha donat
continuïtat.
resposta.
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 Jornada de presentació i exposició final dels apadrinaments: es realitza a un espai del
barri i està pensada per donar visibilitat al projecte, reconeixement als seus protagonistes,
i arribar a les famílies i a la població en general.
Àngels (MACBA).
Es va dividir en tres parts:
etapes educatives superiors (Cicles Formatius) de Ins Miquel Tarradell, per tal que aquests
es coneguessin i compartissin la seva experiència i els aprenentatges assolits durant aquest
curs escolar. En una segona part es van presentar 7 experièn
en diferents formats expositius (vídeos, representacions, performances...). En la darrera part,
el públic assistent va tenir ocasió de conèixer 7 apadrinaments més, de la mà dels seus

Apadrinaments realitzats Curs 2017-2018 (consultar enllaç web Tot Raval)

Entitats 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:
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 TaServei Solidari,
(Sala de veno-punció Baluard).

Principals resultats obtinguts:
 Quasi 900 alumnes de 9 centres educatius i 9 equipaments culturals han
participat al projecte.


apadrinaments.

 Més de 200 persones entre l'alumnat participant, tècniques de serveis
educatius dels Grans Equipaments, responsables i usuàries d'entitats i
representants de l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona van
assistir a la cloenda.
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EDHACK RAVAL I PROGRAMACIÓ EN EDUCACIÓ COMUNITÀRIA
Socioeducatiu
Foment de la Participació Comunitària

ria del Raval va establir una aliança amb la Fundació Jaume Bofill, pionera
per trobar solucions concretes de manera creativa i participativa en un temps limitat, als reptes
identificats en el Diagnòstic.
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
entorn a les bones pràctiques en educació al Raval i la lluita contra la segregació escolar.

Activitats realitzades:


3 reunions plenàries
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amb el grup de treball i 9 reunions amb el grup impulsor, 10 reunions amb la Fundació
Jaume Bofill per preparar l'Edhack Raval, l'acceleradora Edhack i la presentació de solucions,
i 10 reunions amb els equips d'Edhackers que han desenvolupat les solucions finals.
 Activitats per a aconseguir la implicació de persones clau, representatives de l'acció
educativa al territori i la participació de la ciutadania en el procés, augmentant la
diversitat de persones implicades: accions de difusió del procés del Hackató i presentació
de solucions dirigides a col·lectius específics (centres educatius, joves, famílies...). Reunions,
trucades i comunicacions escrites per donar a conèixer el procés de creació conjunta de
solucions EDhack Raval a
biblioteques i CIAJ).


continuant les accions prèvies
- tast de 90
minuts de la hackató; Itineraris Edhack (2 de febrer) per donar a conèixer els reptes de
mentors, voluntariat i facilitadors (16
de febrer). Durant 2 dies, el 23 i 24 de febrer del 2018, es va dur a terme
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
(
) i els projectes varen ser presentats a la
comunitat educativa el 19 de juny en un acte obert al barri.



:
o

Reunions per

o

Activitats per la posada en marxa de projectes pilot:
 R
viabilitat dels projectes.
 Promoció de la implementació dels projectes sorgits entre la Taula Jove del
Raval, les del Grup d'Educació Comunitària i la Coordinadora de Mentoria.
 Un projecte a implementar en els propers mesos: Connectem Famílies (per
promoure la connexió de famílies desconnectades).

 Activitats complementàries:
itari.

o
o
o

Col·laboració amb el Grup Interreligiós del Raval

o
del Jovent Estranger sense Referents Familiars al Territori
13

Entitats participants:
: Districte de Ciutat Vella, Impulsem, Colectic, Casal
Mestres Rosa Sensat.
Grup d'Educació Comunitària: AEIRaval; AMPA Consell de Cent; AMPA Collaso i Gil; Ampa INS Miquel
Tarradell; AMPA Drassanes, Associació de Dones Marroquines; B-Raval; CIAJ; Colectic; Associació de
Mestres Rosa Sensat; Biblioteca Sant Pau-Santa Creu; Casal dels Infants per l'acció social als barris;
Dona; Districte de Ciutat Vella; Escola Vedruna Àngels; Escola Cintra; Escola Mossèn Cinto Verdaguer;
Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina; Fundació Escó; Fundació Social del Raval, Impulsem;
L'Escola de Músics i JPC; Xamfrà; Servei Solidari; Serveis Socials Raval Sud; Servei Civil Internacional;
Periódico el Raval; RAVALNET- Xarxa Ciutadana del Raval.
Amb la col·laboració de: Fundació Jaume Bofill; Museu Marítim; MACBA, CCCB

.

Principals resultats obtinguts:
 134 persones de diferents àmbits es van unir en 29 equips multidisciplinars
per construir solucions per abordar els reptes

rebre un petit finançament per al seu desenvolupament posterior.
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SALUT COMUNITÀRIA
Salut Comunitària
Foment de la Participació Comunitària
Foment de la Convivència Intercultural

accions de promoció de la salut entre 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
la promoció de la Salut mental i de
I ho fem en col·laboració amb els diferents agents del territori
(administració, recursos tècnics públics i privats i la ciutadania).
El barri del Raval de Barcelona és un dels 36
Projecte ICI, amb
de la implicació i participació dels diferents actors que es troben al territori. Al Raval, aquest projecte
·laboració del Districte de Ciutat Vella,

del Pla de Barris de Raval de Raval Sud i Gòtic Sud, gestionat per Foment de Ciutat.
dues línies que són interdependents, donant
resposta a dos objectius complementaris: d'una banda, des d'una mirada global i com a part de la
metodologia pròpia del projecte (línia global), es busca promoure la convivència intercultural a
15

través de l'acció comunitària i la participació en l'àmbit de salut; i d'altra banda, des de una
mirada més específica de promoció de la salut (línies específiques), es busca incidir sobre la
qualitat de vida relacionada amb la salut a partir de les temàtiques prioritzades a partir de la
.
en la cura de la salut individual i col·lectiva, amb la posada en marxa de la prova pilot del projecte
accions.

Activitats realitzades:
LÍNIA GLOBAL
 Dinamització dels espais de relació propis del projecte:
o

Dinamització del Grup de Seguiment de Salut, format per 7 departaments de

,
Ciutat Vella, Foment de Ciutat (Pla de Barris Raval Sud

Gòtic Sud) i Agència de Salut

grup es va ampliar amb la participació de Serveis Socials, Institut Català de la Salut i
Consorci Sanitari de Barcelona. 13 reunions.
o

Dinamització de la Comissió de Salut, formada per 40 recursos: centres, serveis i entitats.
4 reunions de la Plenària, seguiment de les línies estratègiques i les accions.

o

Dinamització de les subcomissions de treball: 8 reunions de salut mental i addiccions
. 11 reunions de la
envelliment saludable (14 recursos) i 3 de coordinació per aterrar

 Reunions amb altres recursos i espais de treball, per una major articulació i coordinació
d'accions entre entitats i centres:
o

Participació en 3 consells sectorials: salut, dones i gent gran (assistència a 7 reunions).

o

Participació a la Taula de salut mental de Ciutat Vella
de Barcelona 2016en la comunitat filipina

o
(diagnòstic, materials i ruta assistencial). 18 reunions.
o

Participació en la Comissió de seguiment sobre la situació de drogues al Raval convocada
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pel Districte de Ciutat Vella.

o

Realització de diverses reunions amb recursos que no participen actualment a l'àmbit de
salut, p.e., "Mamas que leen", ECOP, Impulsem, Assoc. Diàlegs de Dona, etc.

o

Contractació
Raval.

o

un espai intercultural de diàleg i coneixement
mutu entre persones d'orígens culturalment diversos i professionals sanitaris del CAP
Drassanes i la Línia Pediàtrica. La proposta va sorgir dels col·loquis realitzats amb 118
ional i el Magreb, i la implicació de 5 associacions
culturalment diverses.

o

, amb el suport de la Consultora
Spora Sinergies, per promoure la salut i la participació de persones d'orígens culturals
diversos i majoritaris del Raval. 12 reunions amb el grup motor que va començar amb
membres de Tot Raval, Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud i Districte de Ciutat Vella, i es
va anar ampliant amb Institut Català de la Salut (CAP Raval Nord i CAP Raval Sud),
Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona i Serveis Social
(Raval Nord i Raval Sud).



de les comunitats més nombroses del

 Accions per fomentar el coneixement del territori, el seus recursos i les seves persones:
en el marc de la Comissió de Salut Comunitària

o
(plenària):

o W

LÍNIES ESPECÍFIQUES:

 Salut mental i addiccions:
o

Caminades setmanals (una hora i mitja de durada) adreçades a persones del barri.
Grup motor: CAP Raval Nord, CAP Raval Sud, Agència de Salut Pública de Barcelona, Pla
de Barris Raval Sud Gòtic Sud, Poliesportiu Municipal Can Ricart i Fundació Tot Raval).
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o

25 participants setmanals de mitjana.
De
espai de relació i de promoció de la salut, per persones diverses funcional, cultural i
ió

es va conformar per concretar i aterrar la iniciativa. El grup motor es va conformar a partir
dels 10 recursos identificats i interessats en participarComunitari tindrà lloc durant el primer semestre de 2019.
o
materials) i articulació de recursos relacionades amb el consum de shabú en la
comunitat filipina (ruta assistencial per a persones consumidores), conjuntament amb
el Districte de Ciutat Vella, Agència de Salut Pública de Barcelona, Consorci Sanitari de
Barcelona, Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud, Centre de Estudis Africans i Interculturals
i la associació EAMISS membres de la comunitat filipina.

 Salut afectiva-sexual i reproductiva
o

Col·laboració amb Districte de Ciutat Vella, Agència de Salut Publica de Barcelona,

reunions).
o

Continuïtat del Projecte SIRIAN (Salut i reproducció en dones immigrades i
autòctones): destinat a dones en edat fèrtil del barri del Raval per promoure la
contracepció i l'ús dels serveis públics de salut reproductiva. Està implementat
per ASPB i CJAS (2 recursos) amb la col·laboració de CAP Raval Nord i CAP Raval Sud. 49
persones participants (29 dones i 20 homes) en sessions individuals.

o

Escola de Salut (4a edició): Espai de relació, participació i promoció de la salut per a
persones majors de 60 anys aïllades, però amb un grau d'autonomia. Aquest espai ha
estat definit des de la subcomissió d'envelliment saludable, en el qual participen entitats
socials i administració pública que treballa amb gent gran al barri, per cobrir dues
necessitats: el d'accés a informació i recursos sobre hàbits saludables i el de generar
espais de socialització. L'escola de salut consisteix en una sessió setmanal de dues hores,
dinamitzades per professionals del barri, ja sigui que participen en la comissió de salut,
o que pertanyen a algun recurs del barri.
 20 sessions de 2 hores.
 Participants: 43 persones grans (34 dones i 9 homes), 14 recursos i més
de 44 professionals.
 Contingut: diversitat de temàtiques, concebent la salut d'una forma molt
àmplia: Onada de fred; Alimentació; Llegim, descobrim!; Activitat física en
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d'altres.
o

Sortides grupals amb gent gran aïllada. Esmorzar a l'Hotel Le Meridien i sortida a la
Fira de Santa Llúcia (14 persones grans, a més de voluntaris); Sortida en el marc de la
diada de Sant Jordi (mitjana de 25 persones grans) i Trobada intergeneracional, en la que
van participar més de 45 persones grans i més de 60 nens i nenes de la Escola Collaso i
Gil.

o

Activitat musical amb gent gran durant els mesos que no hi ha Escola de Salut.
Activitat oferta i realitzada per Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval, una vegada

o

al
Sortides individuals setmanals per a persones grans
dependents que no poden sortir de casa per si soles (reducció d'aïllament).
- 23 persones grans que participen (individualment) en el programa
- 23 voluntaris/es

Entitats participants:
-

Equip Comunitari: Fundació Tot Raval, Districte de Ciutat Vella, Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud i Agència de Salut Pública de Barcelona, temporalment ampliat per a la definició
Institut Català de la Salut i Consorci Sanitari de Barcelona.

-

Grup impulsor / de seguiment de salut comunitària al Raval: 7 departaments de
Ajuntament de Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública de
Barcelona, Institut Municipal de Serveis Socials de Ciutat Vella, Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud i Institut Català de la Salut) i Fundació Tot Raval.

-

Comissió de salut comunitària al Raval: Agència de Salut Publica de Barcelona, Associació
Aspanias, Associació de dones SURT, Associació Estel Tapia, Associació Salut i Família,
Associació Sociocultural Radio Nikosia, Casal dels Infants del Raval, Casal Municipal de Gent
Gran Josep Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Trueta, Centre d'Atenció i Seguiment
Raval Sud (Drassanes), Centre Esportiu Municipal Can Ricart, Centre Esportiu Municipal
) de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental Infantil
i Juvenil (CSMIJ), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval
Sud,),
Immigració i Salut (ETIS) de la Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional, Espai de
la vida quotidiana, Fundació Àmbit Prevenció, Fundació Escó, Fundació Tot Raval, Habitatge
adaptat per a la Gent Gran Reina Amàlia I i Habitatge adaptat per a la Gent Gran Reina
Amàlia II, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Línia Pediàtrica de Drassanes,
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Pla de Barris Raval Sud - Gòtic Sud,

uctiva

Reagrupament Familiar, Raval Evolution, SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de les
persones Immigrades), Servei de Rehabilitació Comunitària de Ciutat Vella, Sida Studi i
Tallers Sant Jordi.
-

Altres col·laboradors del Procés de Salut Comunitària: Assoc. Intercultural Diàlegs de Dona,
Internacional (CEAI), Consell Islàmic de Cataluya, Equip d'Atenció i Mediació Intercultural
Sociosanitaris EAMISS, Escola Collaso i Gil, Fundació Escó, Mamás que leen, Minhaj ul
Quran Women league spain, Programa Afluents (Fundació Servei Solidari), Programa
d'Acompanyament al Reagrupament Familiar, Spora, Territoris Oblidats.

-

Comissió de salut mental i addiccions: 24 recursos: Agència de Salut Publica de Barcelona,
Àmbit Prevenció, Associació Aspanias, Associació Sociocultural Radio Nikosia, Asocciació
Estel Tapia, Casal dels Infants del Raval, Centre d'Atenció i Seguiment Lluís Companys,
Centre Esportiu Municipal del Raval Can

Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Ciutat Vella, Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de

Fundació Escó, Institut de Municipal Discapacitats (IMD), Línia Pediàtrica Drassanes, Pla de
Barris Raval Sud - Gòtic Sud, Raval Evolution, SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de
les persones Immigrades).
14 recursos: Associació de dones SURT, Casal

-

de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud, Centre de Dia El Mil·lenari,
Districte Ciutat Vella, Equip de Salut Comunitària de Ciutat Vella (Agència de Salut Pública
de Barcelona), Espai de la vida quotidiana, Habitatge adaptat per a la Gent Gran Reina
Amàlia I i Habitatge adaptat per a la Gent Gran Reina Amàlia II i Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud.

Principals resultats obtinguts:
 47 do

ndia i el Marroc han participat en els
persones d'orígens
culturalment diversos i professionals sanitàries dels CAPs del barri
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FESTIVAL DE CULTURA RAVAL(S), FET PER LA GENT DEL BARRI
Sociocultural
Foment de la Convivència Intercultural
Foment de la Participació Comunitària

Organitzat ininterrompudament des del 2003
un procés comunitari
i participatiu que té com a finalitat principal promoure la participació del veïnat, entitats,
i donar a
conèixer la riquesa cultural del Raval. Es fomenta
itat i corresponsabilitat
vers el barri
Raval, que participen
activament en
En les darreres edicions, el Festival
i compromès amb diferents
iniciatives socials que volen reivindicar drets, fer denúncia o fomentar la convivència. En aquesta
16a edició, les activitats
la lluita antiracista, amb accions de denúncia, reflexió
i promoció de bones pràctiques,
utilitzant la cultura com a eix comú per tal de construir un barri més compromès amb aquesta lluita.
Per sumar-nos a aquestes reivindicacions, es va comptar amb la implicació de col·lectius que des de
fa temps lluiten per la igualtat de drets, com ara La Escuelita Antirracista (iniciativa del Sindicato

Activitats realitzades:
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Procés comunitari per a
8 reunions del
grup de treball des del maig fins al desembre. Recerca de noves entitats i persones
interessades a participar-hi; Elaboració del programa conjunt; Seguiment dels participants i
assessorament d
per La Escuelita Antiracista adreçada a les entitats participants en el festival.

 Pre producció del Festival: 2 trobades amb Districte de Ciutat Vella per planificar els espais
del
val segons la
temàtica.
 Producció del Festival: el festival es va realitzar del 7 a l

. El 31/10

Entre les activitats programades hi havia: el Cinereivindicativa: Capturem el Raval!; i la xerrada 'Lluita i resistència de la comunitat gitana
envers l'anti-gitanisme , entre d'altres.
 Comunicació: creació d'una Comissió de Comunicació amb algunes de les organitzacions
participants al festival per definir els continguts de les campanyes de comunicació,
missatges a transmetre, etc. ; mobilització de més de 170 veïnes i veïnes del barri, que van
; difusió del cartell i del programa imprès entre
les entitats i a través de diferents xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter); i difusió del
dossier de premsa del festival entre els diferents mitjans de comunicació especialitzats i
generalistes.


al finalitzar el festival, es va organitzar una reunió amb tots i totes les
participants per tal de valorar les diferents accions i elaborar un informe de cara a les
properes edicions.

Entitats participants:
Coorganitzen: AIPCC, Androna Cultura, Ass. Carabutsí, Ass. De Dones Marroquines a Catalunya, Ass.
Intercultural Diàlegs de Dona, Ass. Inter-Acció, Ass. Pro Teatre Talia Olympia. Ateneu del Raval, AVC
Carrer Cera i Taula del Raval, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Ass. Capoeira Parmares Bcn, Casal de
Barri Folch i Torres, Casal dels Infants del Raval ASB, Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas,
Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta, Centro Boliviano Catalán, Cooperativa Colectic SCCL,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC, Conservatori del Liceu, Cor Turull, Coral Les
- ECOP, Equip de dinamització comunitària
del Raval, Escuela Bollywood Club Masala, Espacio del Inmigrante, Filhos de Norris, Forn de teatre
Mon Raval, Grup del taller de Música, cos i ment del CMGG Josep Tarradellas i Josep Trueta,
LaFundició, La Llama, La Llibretària, Laberint Cultura SCCL, Makers Raval Fab, Mediateca del Raval,
Museu Marítim de Barcelona, Palau Güell, Ravalnet, Servei Civil Internacional de Catalunya, Sos
Racisme, Territoris oblidats, Xamfrà, Centre de Música i Escena, Xarxa Antirrumors BCN.
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Col·laboren: A. Comerciants Mercat de la Boqueria, Ballet Tinkuna, Bastoners del Raval, Bouets i la
Vaqueta del Raval, Capgrossos del Raval, Casa Candela, Creación Positiva, Ultramarinos Barcelona,
CCCB, Voluntaris 2000, Colectivo Top Manta, Coordinadora de Corals del Raval, Societat Coral Rosa
tat vella, Societat Coral Recreativa
Els Amics, Coral infantil de Xamfrà, Escoles Drassanes, Milà i Fontanals, Labouré, Vedruna, Rubén
Darío, Parc de la Ciutadella, Mediterrània, Alexandre Galí, Cervantes i Baixeras IES Pau Claris, Forró
DuCaña, Gran Teatr
Band, El Mirador dels Immigrants, Refugeless Project, Serveis Mancomunats de Neteja del Raval,
Sons de veu i Smiling, Teatre Romea i veïns i veïnes del Raval.

Principals resultats obtinguts:
 90

 14

per primera vegada al Festival



18 grans activitats i accions (subdividides en 33 activitats



3.500 persones
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ARTiPARTravalSociocultural
Foment de la Convivència Intercultural
Foment de la Participació Comunitària

Fundació Tot Raval, amb la
implicació de diversos grups de cultura popular de diferents orígens i veïnat del barri. Fruit
desenvolupar la seva segona fase, i que té com a motiu central celebrar la diversitat cultural
del Raval.
través de
l'Institut de Cultura de Barcelona. ARTiPART vol fomentar la creació de propostes artístiques
col·laboratives, implicant el veïnatge i artistes o col·lectius d'artistes professionals. En formen part 5
projectes desenvolupats a 5 barris diferents (Raval, La Marina, Poblenou, Sant Andreu, Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera).
de potenciar la participació de veïns i veïnes del barri en les diverses manifestacions de cultura
24

popular que hi conviuen. Des del projecte de participació
-

Activitats realitzades:
 Procés comunitari per organitzar el projecte:
o Sessions de treball entre els principals partners del projecte.
o Sessions informatives per promoure la participació de la ciutadania. Sessions
obertes a tothom i algunes adreçades a organitzacions concretes.
o Es van organitzar més de 10 trobades individuals amb els grups i col·lectius de
cultura popular i tradicional participants.
o Creació dels continguts del projecte.
 Definició dels mòduls i temporització:
o
sonora/musical.
o
taller introductori i laboratoris de creació col·lectiva.


:
o
o
o
o

Presentació pública del work in progress durant la Festa Major del Raval 2018.
#RavalKm0, amb un espectacle als Jardins de Rubió i Lluch (24 de novembre de
2018).

 Valoració del projecte: Reunió de valoració amb els i les principals participants del projecte.

Entitats participants:
INCA Catalunya, Fundació Tot Raval, Maria Güell, Curro Claret, Districte de Ciutat Vella, La Capella, La
Massana, La General Prismàtica, El Gecko con botas, Simona Schaffer (il·lustradora), Ass. Intercultural
Diàlegs de Dona, CCCB, MACBA, Projecte #RavalKm0, Facultat de Comunicació i Relacions
Escola de Músics i JPC, Xamfrà
Música i Escena, Centro Boli
, BCN Activa. També van participar un total de 15
veïnes, 4 artistes, 2 músics i més de 10 voluntaris del Raval.

Principals resultats obtinguts:

artistes, músics i voluntaris i voluntàries) han participat en la segona fase del
projecte
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SANT JORDI AL RAVAL
Sociocultural
Convivència Intercultural

Al Raval celebrem un Sant Jordi diferent, de caràcter social i intercultural, que va més enllà de
es desenvolupen durant tota la jornada a la Rambla del Raval, els assistents poden conèixer
Diada,
que coordinem des de Tot Raval.

Activitats realitzades:
 Procés comunitari per a la preparació de la festa:
- Informació sobre el procés i crida a les entitats per participar-hi.
- Reunions amb tècnics i tècniques de barri del Districte de Ciutat Vella per establir aliances
i col·laboracions.
- Comissió de Comunicació per coordinar estratègies conjuntes de difusió de la Diada.
- Elaboració del programa conjunt.
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 Producció i logística de la Fira: El dilluns
Les activitats van ser de dos tipus:

Raval.

-

Promoció i difusió de les entitats participants: al llarg de la Rambla del Raval, es van
instal·lar 58 carpes on els participants van poder difondre la seva entitat, vendre material
fet pels seus usuaris i usuàries, així com realitzar diversos tallers.

-

Actuacions, lectures, conta contes, etc: es van dinamitzar dos espais escènics diferenciats:
concerts, balls típics i actuacions diverses. A la Haima, es van fer les lectures, titelles i
petites actuacions.



Posteriorment a la Diada, es va organitzar una reunió amb els i les
participants per tal de valorar la jornada. Amb aquesta informació
amb dades rellevants per les properes edicions.

Entitats participants:
ABD Associació Benestar i Desenvolupament, Acció Raval, AEIG Sant Antoni Abat, AEIRaval, AMALUR,
Amigos del Quijote, admiradores de Barcelona, ARRELS FUNDACIÓ, Ass. Taula de Mediación Folch i
Torres, Ass. AMICAL, Ass. Capoeira Palmares Barcelona, Ass. Ciutadana Antisida de Catalunya, Ass.
Comercinats i Veïns Carrer Cera, Ass. Consell Islàmic de Catalunya, Ass. Crits i Renou - Espai Mallorca,
Ass. de Dones Marroquines a Catalunya, Ass. Institut de Promoció de la Cultura Catalana, Ass.
Intercultural Diàlegs de Dona, Ass. Sociocultural Urdu Dost, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Caballo
Regalado (Minilibros), Camí de la Pau, Casal de gent gran Josep Tarradellas, Casal dels Infants, asb,
Casal Municipal gent gran Josep Trueta, Centre Cívic Drassanes (Casal Familiar), Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona, Centro Boliviano Catalán, Cercle d'Escriptura i Crítica CEC,
CET Estel Tàpia, CIAJ, Colectic/Ravalnet/Teb, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Conservatori de
les Arts del Llibre-Llotja, Creación Positiva, El Mirador dels Immigrants, Espacio del Immigrante,
ESPAIBUENROLLO, Esplai Escó, FEDELATINA, Federació Consell Islamic de Catalunya, Federación de
asociaciones de Colombianos en Catalunya, Forn de teatre Pa'tothom, Fundació Àmbit Prevenció,
Fundació APIP-ACAM, Fundació Escó, Fundacio Ibn Battuta, Fundació Indera, Fundació Joan Salvador
Gavina, Fundació Privada BENALLAR, Fundació Servei Solidari, Grupo Musical Cor Raval Evolution,
Impulsem sccl, Libre Obert, LLibreria de la Filmo/Infollibreria, M&M Contes, Memorial Democràtic de
la Generalitat de Catalunya, Òmnium Cultural Ciutat Vella, Palau Güell, Plataforma Per la Llengua,
- Casal de Barri Folch i Torres, Ravalnet, Ravalució, Sida Studi, Socialismo
Libertario, SRC Ciutat Vella, SURT Fundació de Dones, Taller de Gravat Manera Negra, Taller de
Músics, Taller Sant Jordi, Taula del Raval, UEC del Casal dels Infants, Veus amb veu, Voluntaris 2000,
Xamfrà Música i Escena, Xarxa Barcelona Antirumors, Veïns i veïnes.

Principals resultats obtinguts:

 Hi han assistit 3.400 persones

 8 entitats han participat per primera vegada a la Diada
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#RavalKm0
Laboral i Desenvolupament Econòmic
Promoció de TSR
Foment de la Participació Comunitària

A partir del treball col·lectiu de diferents entitats, institucions i comerços del territori, hem
celebrat la 4
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

una altra de producció de bosses de roba, que són repartides als comerços del territori perquè siguin
entregades als seus clients durant les compres nadalenques. Per a la seva elaboració, el projecte
Aquestes formaci
A través
22 persones (12 en serigrafia i 10 en muntatge i disseny
de llums) i ocupació a 7 persones (4 fabricant llums, 3 serigrafiant bosses).
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comerciants, treballadors i treballadores del barri, que
han estat fotografiats per realitzar les imatges inspiradores dels arcs de llum. El projecte #RavalKm0
p

Activitats realitzades:
 Fase preparatòria i reunions de coordinació: reunions del grup motor, reunions amb les
les entitats socioculturals per convidar-les a conèixer els diferents processos participatius
del projecte, es va cercar el
etc.
 Procés per definir el disseny dels llums: sessió participativa amb comerciants, veïnat, i
treballadors
Rambla del Raval i 15 de setembre- Plaça Folch i Torres) a càrrec de Jordi Puig, a entorn de
les històries d'avis/àvies amb néts/nétes, amb la idea d'explorar les històries personals, les
memòries compartides i la relació familiar-intergeneracional al barri.
 Processos de formació: convocatòria i selecció de candidats i candidates per a la formació
en serigrafia i producció dels arcs de llum a través de la Xarxa Laboral del Raval (XLR). Les
diferents entitats del territori es van encarregar de convocar i convidar els seus usuaris i
usuàries a participar en el projecte, i de fer una preselecció de quins compleixen els perfils
requerits. Posteriorment, la Fundació Tot Raval, amb la tècnica dinamitzadora de la XLR va
fer la selecció dels beneficiaris. Es van executar dos processos de formació en els quals van
participar 22 persones usuàries de 5 entitats membres de la Xarxa Laboral.
 Fabricació dels llums:
15 de novembre de 2018. Es van construir 51 arcs nous. Per aquest treball van ser
contractades 4 persones que prèviament havien participat en la formació.
 Instal·lació dels llums: e
llum (51 dels quals confeccionats el 2018). 114 van ser penjats al carrer i 25 a diferents
equipaments i llocs
s van il·luminar 27 carrers, dels quals 10 eren nous
en el projecte. Durant l'any 2018 es va comptar amb el suport econòmic de l'empresa
Citelum per a la instal·lació de llums, un suport fonamental per al projecte.
 Confecció i serigrafia de les bosses de roba: es van serigrafiar i confeccionar 4.000 bosses
de roba. 3 persones que havien participat en la formació van ser contractades per realitzar
la serigrafia
La confecció es va dur a
Dona Kolors, dues entitats del Raval que treballen per a la inclusió social i inserció laboral.
 Distribució de les bosses: les bosses confeccionades pel projecte es van distribuir
majoritàriament entre els comerciants dels carrers enllumenats, i en menor proporció entre
el veïnat. També es van distribuir entre les entitats socioculturals, laborals i educatives del
barri que van estar implicades al projecte, directa i indirectament.
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 Campanya de comunicació: difusió als mitjans, tant a nivell de barri com de ciutat;
enviament de nota de premsa; difusió a les xarxes socials i llocs webs de les entitats
impulsores (Fundació Tot Raval i Impulsem) i col·laboradores del projecte (Fem Raval, Eix
Comercial del Raval, la Capella, et
El Raval.
Un dels punts claus de la comunicació va ser la publicació d'un suplement sobre #Ravalkm0
al Diari ARA
rs
per tota Catalunya, per la qual cosa es va aconseguir una difusió més àmplia del projecte.
Amb la col·laboració del Districte Ciutat Vella, es van imprimir 30.000 tríptics #Ravalkm0,
que es va distribuir als comerços, espais socioculturals i educatius, mercats, equipaments
culturals, i durant les activitats i actes del projecte.
R
penjar a la web de Tot Raval.


l
el 24
de novembre en el marc del projecte ARTiPART Raval, creació artística comunitària als barris,
al Raval per la Fundació Tot Raval.
performance a
la Plaça Salvador Seguí i va seguir fins als Jardins de Rubió i Lluch, on es va realitzar l'obra
artística-comunitària. Abans de l'inici de l'espectacle, a la Plaça Salvador Seguí es va comptar
amb una xocolatada organitzada pel veïnat, una actuació dels grups de l'Escola de Músics i
JPC del Raval, parlaments a càrrec de les entitats impulsores i col·laboradores del projecte,
així com de veïnes del barri col·laboradores en el projecte, i la projecció del vídeo #Ravalkm0

 Exposició fotogràfica: del 24 de novembre de 2018 fins al 6 de gener de 2019 es va poder
Històries #Ravalkm0 (2016-2018)
es van promoure 3 visites comentades.
durant el perío
 Activitats paral·leles per donar a conèixer el projecte: es va realitzar dues activitats. La
primera, una visita als tallers de producció dels arcs de llum i de les bosses, a la qual van
assistir veïns/es del barri, comerciants i altres col·laboradors/es del projecte. La segona, una
ruta guiada pels carrers il·luminats, on el fil conductor eren les històries personals i vincles
amb el barri de les persones protagonistes dels arcs de llum. Hi van participar veïns/veïnes
i gent d'altres barris de Barcelona.

Entitats participants:
Promotors: Fundació Tot Raval i Impulsem SCCL.
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,
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UGT, Escola Ofi
Foment de la Ciutat i Districte de Ciutat Vella.
: Associació Estel Tàpia i Dona Kolors.
: Impulsem SCCL, Districte de Ciutat Vella,
ICUB Raval.
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.

Principals resultats obtinguts:

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
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XARXA LABORAL DEL RAVAL
Laboral i Desenvolupament Econòmic
Promoció de TSR

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-

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-

Activitats realitzades:
 Accions de dinamització i coordinació interna:
o

Gestió i informació interna:
32






o

S
entitats, les empreses contactades, les persones que realitzen
pràctiques, noves ofertes, etc.
butlletí electrònic setmanal intern a les entitats
membres i col·laborador

Seguiment i dinamització dels grups de treball: s

18 reunions

GT Comunicació: s han realitzat 3 reunions per marcar les directrius en matèria de
comunicació que han sigut consensuades a la plenària per totes les entitats
membres de la XLR (distribució del díptic, actualització de continguts del web,

:
reunions per desenvolupar una estratègia conjunta per generar eines que permetin
als equips tècnics oferir tots els recursos disponibles a les persones en situació
irregular i treballar per la generació
tineraris
formatius,
GT Grup de Treball de Prospecció i Orientació Laboral:

per

compartir discursos i generar noves oportunitats amb les empreses.
realització de 3 reunions amb els hotels del Raval per establir
serveis que donen. Es pretén fomentar la seva participació en la realització

 Activitats de formació i assessorament:
o

Itinerari formatiu adreçat a persones en situació irregular: programa pilot en format
que ha servit per oferir recursos formatius que promoguin el coneixement i
contacte amb el mercat laboral a persones que es troben en situació irregular, amb
regularitzar la seva situació administrativa. Es van entrevistar 30 persones, de les quals

o

Organització i realització de formacions adreçades a professionals de les entitats per
dotaració irregular: hi
ha participat 19 tècnics/tècniques de les entitats membres de la XLR. Aquestes
situació irregular.

o

Reforç de la formació per a joves: Moltes de les entitats que formen part de la XLR
treballen amb el col·lectiu juvenil, per la qual cosa es fa un èmfasi especial en que els
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joves participin en els activitats de la xarxa. En aquest sentit destaca:




o

S'ha treballat per establir un flux d'informació entre la XLR i la Taula Jove
del Raval, de la qual també formen part algunes de les entitats de la
Xarxa. D'altra banda, el CIAJ (Centre d'Informació i Atenció Juvenil) ha
entrat de forma activa a la XLR i ha coordinat accions amb les entitats
membres de la xarxa, així com potenciar l'espai físic del servei.
Des de la XLR s'ha potenciat la utilització del Banc de recursos del Raval
durant els principals esdeveniments organitzats per les entitats de la
xarxa, com d'altres. A més, s'ha promogut la participació dels joves del
projecte Itaka (Impulsem SCCL i Fundació Joan Gavina), una iniciativa que
promou la facilitació prelaboral, per atendre les necessitats logístiques de
les entitats membres de la Xarxa Laboral del Raval.

Cursos de monitors i monitores per a joves: Per fer front a la demanda formativa de
dues ofertes:
 Curs de monitors/es la Fundesplai i Casal dels Infants del Raval.

o



5 al 30
de novembre i realització de pràctiques (total de 360 hores). Ha estat



Formació de pre-monitors de la Fundació Joan Salvador Gavina

Projecte #RavalKm0. Organització, realització i seguiment dels cursos formatius i
contractació:
com a Territori Socialment Responsable, ha generat durant el 2018 noves oportunitats

serigrafia per a bosses de roba) realitzant el procés de selecció de les persones
participants. 23 persones han participat en la formació i 7 persones han estat
contractades. Totes són usuaris i usuàries de les entitats de la Xarxa Laboral.
o

Assessorament sociolaboral: s'han ofert assessoraments gratuïts a usuaris/es, tècnics i
tècniques de les entitats de la Xarxa. Les entitats de la XLR que han concedit aquest
servei són: Fundació Servei Solidari, Fundació Surt, Casal dels Infants, Comissió
(CEAR), Anem per Feina, Probens, USOC i AMIC-UGT. A la
vegada, existeix una coordinació amb el Punt de Defensa de Drets Laborals de Ciutat
persones que sol·licitaven una orientació sobre els recursos
públics en funció dels seus perfils i necessitats.



ral i els diferents agents socials
per afavorir la inserció sociolaboral de persones amb dificultats d'inserció:

34



Difusió, gestió i seguiment de les ofertes de feina i de pràctiques enviades
per les empreses col·laboradores: difusió de les ofertes entre els membres de
la xarxa, revisió i preselecció dels currículums vitae, seguiment dels candidats i
candidates enviats i devolució a les entitats.



Coordinació i seguiment dels convenis signats i de les relacions de
col·laboració establertes amb empreses i administracions: actualment es
mantenen relacions de col·laboració amb 23 empreses i organitzacions i té
signats 7 convenis de col·laboració.



Dinamització del grup motor dels hotels del Raval: Durant el 2018 el Grup
Motor dels Hotels del

que hi ha vinculats. A més,
necessitats tenen els hotels en aquesta matèria, ja que en ocasions no és molt
visible i també pot suposar una oportunitat per als hotels.



Participació a diversos òrgans consultius i espais de participació impulsats
per les administracions:
-

La Xarxa participa en els següents espais: Comissió sectorial de promoció
és membre actiu del Consell Assessor del Punt de Defensa de Drets Laborals
del districte de Ciutat Vella que fa seguiment i ajuda a marcar directrius
Districte.

blica: 3 amb Barcelona Activa, 3 amb Pla de Barris de
Ciutat vella, 3 amb reunions amb el PDDL (Punt de Defensa de Drets Laborals
Joves).
-

Cursos de formació organitzats conjuntament: realitzat en el marc del
projecte Feina Sense Papers: Actualització de les normatives en matèria
, coordinat per el Punt de defensa Laboral de
Ciutat Vella.

Amb les xarxes comunitàries i ciutadana


Coordinació amb Xarxa Laboral del Casc Antic i Xarxa Laboral del Gòtic.
ntercanvi i detecció de projectes i objectius
comuns.

 Accions de Sensibilització i difusió de la responsabilitat social per afavorir la inserció
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de persones en risc:
o

Difusió del Díptic de la Xarxa Laboral: El díptic, que es dirigeix tant a les
de recursos ocupacionals i de serveis existents que hi ha al territori, explica els
serveis que ofereix la XLR i les seves entitats membres, i convida a les empreses a
exemplars.

o

Actualització de la pàgina web:
ió de continguts i seguiment continuat
de les xarxes socials.

o

Participació en 3 sessions del Consell Assessor del Punt de Defensa de Drets
Laborals del Districte de Ciutat Vella.

Entitats participants:
AMIC-UGT, Anem per Feina , Assoc. Estel Tàpia, Càri
Fundació Benallar, Fundació CO Joan Salvador Gavina, Fundació Escó, Fundació SURT, Impulsem
SCCL, Probens, Servei Solidari, Ravalnet, USOC.

Principals resultats obtinguts:
 Unes 100 persones

de la Xarxa Laboral del Raval



 Es mantenen les relacions de col·laboració amb 23 empreses i grups
empresarials
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GRUP INTERRELIGIÓS DEL RAVAL (GIR)
Sociocultural
Foment de la Convivència Intercultural

Format per 13 entitats religioses, socials i culturals, té per objectiu fomentar la cohesió social
i la convivència al Raval a través de la interacció i el treball conjunt de les diferents comunitats
culturals i religioses que viuen al territori. Entre les activitats que desenvolupen, destaquen les
celebracions interreligioses organitzades conjuntament entre les diferents comunitats, els
itineraris als centres de culte
elebracions del Raval,

Activitats realitzades:


Coordinació del Grup Interreligiós del Raval: Realització de 7 reunions de planificació,
seguiment i avaluació de les activitats i dues jornades de treball.

 Elaboració, disseny, difusió i distribució del Calendari de Celebracions del Raval 2019: El
Calendari de Celebracions del Raval és fruit del treball realitzat per entitats socials, culturals i
nçant les celebracions. El
calendari indica i explica les celebracions més importants que tenen incidència en el barri, ja
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siguin religioses com laiques, que corresponen a les diferents religions i cultures, així com a la
sòlida tradició comunitària del barri. Per a la selecció de les imatges que van il·lustrar el calendari
es va convocar, per tercer any consecutiu, un concurs artístic obert a tothom. El concurs, sota el
rebre 96 treballs artístics realitzats pel veïnat, entitats
socioculturals i comunitat educativa del Raval. Es van imprimir 5.000 calendaris i, en la seva
distribució, es va prioritzar sobretot el veïnat del barri, els centres educatius, les entitats i
associacions, i els comerciants del Raval.
 Coordinació i dinamització d'activitats interculturals i interreligioses:
o Celebració Interreligiosa de la Pasqua al Raval: El 10 de maig es va realitzar la sisena
edició de la Pasqua a la Rambla del Raval, un acte interreligiós a l'espai públic per donar a
conèixer i celebrar aquesta festa cristiana. El tema central va ser la convivència al barri des de
la riquesa de la diversitat. Amb aquest motiu es va organitzar una acció participativa en la qual
es convidava a la gent a participar i plasmar els seus pensaments, desitjos, propostes,
imaginaris, etc., al voltant de la convivència i interculturalitat. Al final de la celebració es van
recollir i es va llegir un text construït a partir de totes les aportacions.
o

Iftar Popular del Raval:

en un moment festiu, com és el trencament del dejuni. En aquesta ocasió va destacar el fet que
l'activitat va comptar amb la participació de persones i comunitats que habitualment no havien
assistit a aquesta celebració.
o Celebració Interreligiosa del Nadal: El 13 de desembre l'Església Sant Pau del Camp va
acollir aquesta celebració, durant la qual membres del GIR van llegir dos textos curts que
convidaven a la reflexió i a una mirada col·lectiva entorn de la diversitat i la importància de
treballar juntes per un món menys intolerant cap a les diversitats culturals. A continuació hi va
haver un concert intergeneracional amb l'actuació de dues corals del barri (el cor de nenes i nens
filipins "Kudyapi" i el cor d'adults "Gospel Raval").
o Itineraris pels centres de Culte del Raval:
van organitzar 2: un realitzat durant la Nit
de Religions (impulsada per AUDIR), i l'altre dedicat al professorat i alumnat de l'Àrea
d'Humanitats de la Universitat Ramon Llull - Blanquerna.
- Itinerari de la Nit de les Religions (14 de setembre): es va visitar la Mesquita Tarek
Ibn Ziad, Gurdwara Guru Darshan Sahib, el Centre filipí Tuluyánprotestant Barcelona Centre. Van assistir-hi 36 persones.
- Itinerari pel professorat i alumnat de l'Àrea d'Humanitats de la Universitat Ramon
Llull - Blanquerna.: van obrir les seves portes la Mesquita Tarek Ibn Ziad i la Gurdwara
Guru Darshan Sahib. Van assistir-hi 16 persones.
 Comunicació i difusió de les activitats interreligioses que tenen lloc al barri per convidar a
la participació de la ciutadania
o

Cartelleria: Per a les diferents festivitats que se celebren de forma comunitària es dissenya
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o

Calendari de Celebracions 2019: Inclusió de les celebracions al Calendari de Celebracions

comunitària que es realitza entorn a la festivitat en qüestió
o

Xarxa Antirumors: Com a membres de la Xarxa Antirumors les activitats del GIR tenen ressò

o Publicacions en mitjans propis i campanyes de premsa: La Fundació ha elaborat diverses
campanyes per promoure les diferents activitats organitzades pel GIR, oferint diferents mitjans
per promoure la comunicació entre el veïnat, les organitzacions i les empreses del Raval.

Entitats participants:
Consell Islàmic de Catalunya, Centre
, Comunitat Parroquial del Carme,
Centro Filipino Tuluyán-San Benito,
, Fundació Benallar,
Associació de Dones Marroquines de Catalunya, Església Protestant Barcelona Centre, Fundació
Migrastudium, Associació AMICAL dels Immigrants Marroquins a Catalunya, Museu d'Art
Contemporani de Barcelona MACBA, Comunitat Jueva, Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib.
Amb la col·laboració de: l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR), l'Oficina d'Afers
Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella.

Principals resultats obtinguts:
 672 persones han assistit a les activitats organitzades pel GIR
 3
com en els preparatius.
 6.250 receptors del la versió impresa del Calendari de Celebracions del Raval
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FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
I SUPORT A ENTITATS I 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
difusió de les seves activitats, fins a la participació activa en la definició de projectes i en la
seva implementació en el territori.

Activitats realitzades:


:

nes activitats

Treball amb entitats o col·lectius de joves:

associacions AEiG Sant Antoni Abat, Esplai Escó i Ravalució, així com la seva relació
AE. Ermessenda del Casc Antic i
Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella).


S

una entitat gestionada per joves
40

situada al Paral·lel, però amb un interès en treballar i tenir més presència al barri del

organitzat pel Grup Interreligiós del Raval, dinamitzat per Tot Raval.


Visita de joves de Molenbeek (Bèlgica) al Raval: la Fundació Tot Raval va organitzar,
Molenbeek, que feien una estada a Barcelona, i tenien interès per conèixer el barri del
Raval i les seves entitats juvenils. En aquesta trobada una membre de Ravalució i
una membre de
van acompanyar al grup durant la visita i van poder intercanviar punts de vista i
inquietuds. El grup belga va visitar també el Casal de Joves Autogestionat de Ciutat
Vella.



Foment de la participació de les entitats de joves al Sant Jordi organitzat per Tot
Raval: Enguany AEiG Sant Antoni Abat hi va participar per primera vegada. Hi va
participar per segon any, Ravalució. També hi van ser presents la Taula Jove del
Raval i KN60lab. Es van ubicar totes les entitats de caire juvenil en una mateixa zona
per tal de fomentar la coneixença entre elles i dels i les joves del barri cap aquestes
entitats.


educa
conjunta projectes que donin resposta a reptes educatius del barri a través de la
metodologia de la hackató, un esdeveniment col·lectiu per aconseguir solucions a
reptes en un te


per fomentar
la seva participació així com correus-e i trucades amb les informacions
prèvies.


: Durant el mes de març es
van revisar les propostes sorgides per valorar si hi havia projectes, a part
dels 8 finalistes, que podien tenir interès per al barri o que fossin
implementables per entitats o col·lectius del Raval. Del repte 4, que
tractava de connectar diversos actors i agents educatius del barri, es va
creure interessant posar en comú dos projectes que posaven èmfasi en
la connexió entre dones joves del barri i es va proposar a les integrants
de les dues propostes de sumar-se
projectes que van realitzar les 8 propostes finalistes (que es va dur a terme
essions). Es va realitzar una
fer el seguiment
posterior. De les propostes, destaca el Projecte participació juvenil
EDhack, que té per objectiu el foment de la participació juvenil a través
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creada pels mateixos
joves. La tècnica de participació de Tot Raval ha realitzat vàries reunions
de la proposta amb el suport de les entitats de la Taula Jove del Raval a
partir del 2019.

Treball amb entitats juvenils treball amb educador/es i tècnics/ques:

amb infants, adolescents i joves, per tal de promoure la participació dels joves en
entitats de i per a joves: Des de gener de 2018, la tècnica de participació
comunitària de Tot Raval participa activament a la Taula Jove del Raval, i en concret a
stió i Participació. En el sí de la comissió
estratègia conjunta per tal de promoure la participació dels joves en entitats,
moviments, col·lectius de i per a joves per 2018-2019. Es van acordar dues activitats
estratègiques:
 Realitzar un formació conjunta sobre participació juvenil: el 20, 27 de
novembre i 11 de desembre es va desenvolupar una formació conjunta
sobre participació juvenil adreçada a educador/es i tècnics/es realitzada
.
 Començar a crear espais conjunts entre entitats per fomentar la
participació dels joves
idea de poder desenvolupar un projecte conjunt al llarg del 2019: un dels
leradora,
creada pels mateixos joves. Es
maig i es va fer una reunió amb els responsables de la proposta el 7 de
juny en la reunió mensual de la comissió. La tècnica de participació de Tot
Participació i Autogestió de la Taula Jove.


Facilitació de
-les també a les
seves necessitats, des de la seva visió de col·lectivitat:
participatiu de KN60lab (https://kn60lab.wordpress.com/), un projecte del Pla de Barris
del Raval Sud-Gòtic Suc adreçat a joves de 15 a 21 anys, que vol recollir les seves
opinions i interessos per incidir en el futur equipament de Can Seixanta al Raval.



de la participació en cultura popular:
de creació artística comunitària als barris, que és una iniciativa gestionada a través de l'Institut
ral. El Raval

desenvolupar un projecte conjunt de creació artística al barri.
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 Suport a associacions clau per a la participació associativa de la ciutadania:
Procés
:
entitats de nova creació pe
-les a créixer i vincular-se
territori. Les primeres entitats que reben acompanyament són:


Projecte Mamás que leen (https://www.mamasqueleen.org/): Associació que es dedica
alfabetització i classes de castellà per a dones del barri.
acompanyament en organització associació, connexió amb el barri a varis nivells, cerca

,
estudiant de pràctiques i


.

és una associació
formada per estudiants universitaris i altres alumnes de diferents àmbits acadèmics
(medicina, enginyeria, dret, humanitats, ciènc
se com a referents davant dels joves de la seva comunitat, i per altra banda, generar
confiança sobre el sistema educatiu a les famílies, oferint informació sobre el sistema
acompanyament per tenir més visibilitat i connexió a nivells diversos al barri, per entrar
en contacte amb d
per connectar amb altres entitats promogudes per joves.



Altres entitats:
-

Associació de Dones de Bangladesh
Centre Social Darna
Associació de Treballadors Pakistanesos
Centro Boliviano Catalán
Escola Lliure el Sol
Inter-Acció (Acció i formació intercultural per a la cohesió social)
Projecte Habitació 1418 (MACBA CCCB)

tactar amb aquelles noves
associacions i moviments veïnals sorgides recentment com a resposta ciutadana enfront a
noves situacions actuals, com són la gentrificació al Raval, o la problemàtica que està vivint el
Raval en relació als pisos de venda i consum
amb cada associació per part de direcció i la Junta, per tal de conèixer-nos i plantejar possibles
it amb: Acció Raval, Acció Reina
Amàlia, Guerrilla Raval, Eix Sant Gil i Associació Illa Robadors-Picalquer-Roig.
Les col·laboracions establertes amb algunes de les associacions són la participació a St. Jordi, o
43

el suport en comunicació i
presentar el 9 de juliol, signat per una vuitantena entitats, organitzacions i equipaments del Raval
d'enquistament o cronificació d'aquesta problemàtica.
en
procés de creació teatral col·lectiva
distribució de drogues al barri.
Formació conjunta per a entitats (Torre Jussana Pla de Barris): curs adreçat a membres de
les juntes directives i responsables de tresoreria de les entitats. Aquest curs pretenia donar
resposta a la demanda existent entre les entitats per formar-se en recerca de finançament i des
de Torre Jussana van voler aproparentitats petites i mitjanes que sovint per les seves estructures no es poden desplaçar o hi tenen
més dificultats. Des de Tot Raval es va fer una revisió àmbit per àmbit de les entitats que
participen als diversos grups de treball, sobretot de les petites i mitjanes, que els podia ser
informació a totes les entitats amb les que treballa la fundació. En paral·lel hi va haver una
coordinació amb els tècnics de barri per
participat de les reunions amb Torre Jussana, el Pla de Barris Raval Sud-Gòtic Sud i tècnics de
seguiment posterior.

 Suport a projectes del barri: hem atès 55 demandes de suport a projectes, entre les quals
destaquen:
 V Fira d'Entitats #TornaCanviada - 21/01/2018.
Organitza: La Fede.Cat

.



BELONGIMMG: Educational Inclusion and Sense of Belonging of migrant students in
Europe - 5/02/2018.
Oferiment per participar d'un projecte europeu per a investigar el sentiment de pertinença entre
alumnat d'origen migrat en 10 països diferents de la UE.
Organitza: Facultat de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
 Ravalstoltada - 17/02/2018
Celebració del Carnestoltes
Organitza: Casal dels Infants ASB


Jornades FP 2017-2018 Ins Miquel Tarradell - 06/03/2018

Organitza: Ins Miquel Tarradell
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 Digital Welcom i Wemin- 13/03/2018
Suport per fer difusió del projecte e
Organitza: Colectic SCCL

Obra de teatre social
Organitza: Forn de Teatre Pa'tothom

- 13/03/2018

 Projecte Habitació 1418 - 22/03/2018
Espai de creació per a joves de 14 a 18 anys
Organitza: CCCB-MACBA
 Arnau itinerant - 10/05/2018
Projecte de dinamització comunitària del Teatre Arnau
Organitza: Oficina Tècnica Arnau itinerant
 Associació d'Artesans de la ciutat
Organitza: Servei Solidari


Agenda CCCB-Estrena documental «Bachir in Wonderland» i debat -24/07/2018

Organitza: CCCB
 Festa Major del Raval: es va coordinar tot el programa de visites comentades als grans
diverses entitats i col·lectius i Tot Raval es va encarregar de: realitzar el programa, sol·licitar els
permisos corresponents, gestió
 Festival Barcelona Pensa - segona setmana de novembre
Festival de filosofia.
Organitza: Universitat de Barcelona
 Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani - del 8 al 11/11/18
Mostra de cinema a la Filmoteca.
Organitza: Sodepau


Òpera Comunitària del Raval

Organitza: Gran Teatre del Liceu
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Organitza: Las anónimas i Xamfrà


Candidatura als Premis Solidaritat

- desembre 2018

Organitza: Institut de Drets Humans de Catalunya
Altres activitats de suport:


Assistència a 51 actes de Membres de la Xarxa Tot Raval i altres entitats
col·laboradores, entre les quals destaquen: Acte "El Raval és Rumba", Presentació de la
ntació del Pla Municipal

-Fitr, Seminari de

rcelona, Ciutat de Pau. Acte en record i solidaritat amb les



Canalització de 5 donacions de material i 1 enllaç per un possible servei a entitats del
barri, entre les quals destaquen:
plantes utilitzades per guarnir l'estàtua de

Entitats participants:
Entitats juvenils i entitats que treballen amb joves:
 AEiG Sant Antoni Abat, Esplai Fundació Escó, col·lectiu Ravalució, Islamic Relief, AE
Ermessenda del Casc Antic, Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella, ECOP.
 Comissió Autogestió i Participació Taula Jove del Raval: Casal dels Infants ASB, Fundació
Centre Obert Joan Salvador Gavina, Associació Educativa Integral del Raval, Centre
Impulsem SCCL, KN60lab, Projecte Franja Raval.
l catalana i orígens diversos:
Entitats participants a ARTiPARTraval: INCA Catalunya, Fundació Tot Raval, Maria Güell, Curro
Claret, Districte de Ciutat Vella, La Capella, La Massana, La General Prismàtica, El Gecko con
botas, Simona Schaffer (il·lustradora), Ass. Intercultural Diàlegs de Dona, CCCB, MACBA, Projecte
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#RavalKm0, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Servei Estació,

en viu Bcn. Activa. També van participar un total de 15 veïnes, 4 artistes, 2 músics i més de 10
voluntaris del Raval.
Altres entitats que també són claus per a la participació: Associació Intercultural Diàlegs de
Dona, Forn de Teatre Pa Tothom, ECOP, Mamás que leen, Associació de Dones de Bangladesh,
Centre Social Darna, Associació de Treballadors Pakistanesos, Centro Boliviano Catalán, EAMISS
-Acció (Acció i
formació intercultural per a la cohesió social), Projecte Habitació 1418 (MACBA CCCB). Acció
Raval, Acció Reina Amàlia, Guerrilla Raval, Eix Sant Gil i Associació Illa Robadors-Picalquer-Roig

Principals resultats obtinguts:
 8 educadors/es
formatiu sobre foment de la participació juvenil al Raval
 10 joves del barri
 Hem donat suport a 55 projectes de barri
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En els darrers temps Tot Raval ha entrat en contacte amb diversos col·lectius veïnals preocupats per
la difícil situació generada per la venda de drogues en pisos del

o cronificació d'aquesta problemàtica. El manifest es va presentar el 9 de juliol en roda de premsa i
va ser signat per 80 entitats, organitzacions i equipaments del Raval. Aquest Manifest va ser molt
consensuat i es va treballar conjuntament amb les 15 entitats que formen la Junta de Tot Raval, així
coherent, i tenir molta cura envers les diferents associacions i diferents sensibilitats del barri.

reunions amb el Síndic de Greuges de Catalunya, la Síndica de Greuges de Barcelona, amb cossos de
utat Vella de
la Barceloneta i Gòtic per poder unificar criteris.

istribució
durant el Festival de Cultura Raval(s) (novembre 2018).
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DIFUSIÓ DE LA REALITAT DEL BARRI

Oferim una informació àmplia i
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
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
tasca de la Fundació i el treball comunitari al Raval.

Activitats realitzades:
 Renovació parcial de la web: Introducció de nous apartats per als projectes EDhack Raval i

Fundació.

específic a la web de la Fundació: Es visibilitzen les entitats que participen en projectes i
ng
i trucades telefòniques, així com de difusió en reunions dels grups de treball dels diferents
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difós 49 activitats dels seus membres.
 Realització de 12 campanyes de comunicació per tal de difondre els projectes de la
Fundació:
gestió de reportatges amb mitjans de comunicació i difusió a la web i a les xarxes socials, entre
Apadrina el teu Equipament, Concurs artístic pel Calendari Celebracions, Pasqua, Iftar, Manifest
Compromís comunitari per un barri lliure de tràfic de drogues, Raval(s), RavalKm0,
ARTiPARTraval, Celebració Interreligiosa del Nadal.
 Contacte regular amb els mitjans de comunicació:

 Publicacions en mitjans propis:
Redacció i difusió dels butlletins: Raval Km0 (extern, mensual) i Tot Raval Obert (intern,
bimensual).
Actualització de la pàgina web i vinculació amb Facebook, Twitter i Instagram.
Actualització de continguts multimèdia i documents complementaris.
Actualització del canal de vídeos a You Tube i Vimeo.
 Col·laboracions:
Conveni amb el Periódico de Catalunya: publicació de continguts publicitaris sobre
activitats de la Fundació en espa
espais a projectes comunitaris rellevants.
Fundació.
Col·laboració amb el Departament de Comunicació del Districte de Ciutat Vella: enviament
mensual de notícies sobre projectes de la Fundació.
Col·laboració amb la web www.ravalnet.org
- Col·laboració amb la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna:


 Participació a actes, jornades o cursos.
(ponència o col·laboració específica) en 6 esdeveniments:






Jornades FP 2017-2018 INS Miquel Tarradell: Taller Diversitat en el Treball Socioeducatiu
Mutare, Jornada de Cultura i Transformació Social: Debat sobre experiències i reptes des
de les òptiques de la creació,
Jornades de la Fundació Ferrer i Guàrdia: ponència sobre la laicitat i la interculturalitat.
Percepcions i relacions.
Agenda CCCB- Estrena del documental «Bachir in Wonderland» i debat: Col·laboració en
Taula Rodona al voltant dels Acolliments.
Projecte Nous Lideratges als Barris (IGOB, Pla de Barris): Xerrada per a joves de diferents
barris per explicar el treball comunitari i la tasca que es desenvolupa al Raval
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Jornades sobre descentralització i participació: Avanços i reptes de la participació en els
barris i Districtes. Regidoria de Participació i Territori (Ajuntament de Barcelona).
Seminari El perquè de la radicalització . Org: Club de Roma- Obra social de la Caixa

 Visites a Tot Raval: Durant el 2018
la tasca de la Fundació i del treball comunitari al barri (
. Entre ells destaquen:


Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU): visita i itinerari per a
conèixer el model de la Fundació Tot Raval i, en particular, els projectes #RavalKm0 i Apadrina el
teu equipament.







Associació La Rue (Molenbeek,
entitat. Es visita Impulsem SCCL, el Palau Güell, KN60lab i Casal de Joves Autogestionat
de Ciutat Vella.
Visita als centres de culte per a estudiants de la Blanquerna (Àrea d'HumanitatsCoordinadora de Pastoral). Visita a la mesquita Tarek Ibn Ziad, i al centre Gurdwara Guru
Darshan Sahib), per donar-los a conèixer les diferents religions i aprofundir en els seus
estudis.
del CAP
Drassanes, i del CAP Lluís Sayé.

Fundació Ferrer i Guàrdia, Interacció, OPEV (Observatori per
a la Prevenció dels Extremismes Violents), Estudiants Catalanes d'Origen Paquistanès,
Migrastudium, A.E. Perot Rocaguinarda, així com estudiants i professorat de la Universitat
Internacional de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, Blanquerna Universitat Ramon
Llull, i Universitat Oberta de Catalunya,
A part, es reben nombroses peticions que són atestes per correu electrònic i a través de les xarxes
socials.

Participants (col·laboradors):
Ravalnet, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna i Departament de
Comunicació del Districte de Ciutat Vella.

Principals resultats obtinguts:
 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
 Hem realitzat 12 campanyes de comunicació per donar a conèixer les nostres

activitats


obtenir 16 impactes mediàtics
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PARTICIPACIÓ A GRUPS CONSULTIUS, ESPAIS DE DEBAT I ALTRES XARXES
per les administracions públiques), per tal de canalitzar els interessos i propostes de les entitats del

28 espais de participació
permanents o puntuals:
Permanents:
· Audiència pública del Districte
· Consell de Districte
· Consell de Salut de Ciutat Vella
· Consell de Gent Gran de Ciutat Vella
· Consell Escolar del Districte, i permanent del Consell Escolar
· Consell de Dones de Ciutat Vella
· Consell de Barri del Raval, i Comissió de seguiment del Consell de Barri
· Comissió de Treball de la Festa Major del Raval
· Comissió Consultiva de Benestar Social de Ciutat Vella
· Taula Raval Dona
· Taula de Salut Mental de Ciutat Vella
· Taula de Prevenció i Seguretat del barri del Raval
· Xarxa Antirumors: plenària i Grup de Territori
·
icipal de Benestar Social)
· Plenari Consell Social de Ciutat
·
·
Puntuals, o temporals:
diverses trobades o processos participatius, dels quals destaquen els següents:
· Comissió de seguiment de Drogues del Raval.
· Grup Impulsor del Pla de Barris Raval Sud-Gòtic Sud.
· Jornada de mapatge col·lectiu entorn a la memòria històrica de Ciutat Vella.
· Di
·
· Grup de treball Educació 360º.
· Comissió de Treball i diverses sessions entorn a les Escoles de Màxima Complexitat del
Districte de Ciutat Vella (Consell Escolar de Districte).
· Grup Interseccions i connexions entre els sistema cultural i educatiu (IMEB i ICUB).
· Reunions del Consell Assessor del Punt de Defensa dels Drets Laborals.
·
.
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HAN COL·LABORAT AMB NOSALTRES:
Finançadors principals

Altres finançadors

-------------
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Altres col·laboracions

Periódico El Raval, Enric Pantaleoni, Jaume Badia

Durant el 2018 49 persones voluntàries han donat suport puntual a projectes i activitats de Tot
Raval.
: Alba Tor.
: Leonor Fernández.

Volem agrair especialment la dedicació de tots/es els/les professionals de les organitzacions i
administracions que han participat en els projectes comunitaris del barri, així com a totes
aquelles persones que, a títol individual, hi han col·laborat.
Entre tots i totes fem possible un Raval millor.
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ANNEX
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Patronat:
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
-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;
e 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.
Entitats adherides a la Xarxa Tot Raval: 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,
MACBA,
Museu Marítim de Barcelona, Palau Güell, Parròquia de la Mare de Déu del Carme, Periódico El Raval,
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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.
Equip tècnic:
Director: Òscar Esteban
oesteban@totraval.org
Coordinadora: Marina Rius
mrius@totraval.org
Administrativa: Malú Sánchez
administracio@totraval.org
Noelia Mohedano
xarxalaboral@totraval.org
Juan Pedro Diotaiuti
cultura@totraval.org
Tècnica del Grup Interreligiós i TSR: Carolina Rodríguez i Roberta de Carvalho (substitució
temporal)
mediacio@totraval.org
Mercè Garet
socioeducatiu@totraval.org
Carmen Fuertes
salut@totraval.org
Tècnica de Referents Comunitaris de Salut*: Sidrah Ishaque
sidrahishaque@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 Peressini i Puri Medina
comptabilitat@totraval.org
*Fins octubre del 2018, aquesta plaça va ser ocupada també per Komal Naz i Fajar Butt
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