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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
excepcional 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 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

Òscar Esteban
Director Gerent de Tot Raval
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QUÈ ÉS TOT RAVAL?
Missió
Som una cinquantena d’entitats socials, centres educatius, institucions culturals, associacions
comercials i persones vinculades al Raval que treballem en xarxa per millorar la cohesió social,
la convivència i la qualitat de vida al barri, així com per fomentar el sentiment de pertinença a
un dels barris més densament poblats i més diversos de Barcelona. Amb aquest objectiu:
FOMENTEM el Raval com a un “Territori Socialment Responsable”, que promou la implicació
de tothom qui viu o treballa al barri per a la seva millora.
DINAMITZEM grups de treball en diferents àmbits estratègics amb la finalitat d'implicar el
màxim d’actors presents al Raval (veïnat, comerciants, entitats, empresariat, institucions i
l’administració) i millorar la coordinació entre ells.
COORDINEM projectes col·lectius d'abast comunitari i donem suport a desenes d’activitats que
impliquen i beneficien a centenars de persones del barri.

Visió
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.

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 projectes, Jornades, etc.) per tal
d’analitzar 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 48 membres (veure annex estructura organitzativa), es reuneix dos cops
l’any. S'ha reunit presencialment per aprovar el Pla d’Activitats i el Pressupost de 2020
(19 de febrer de 2020), i a partir de la declaració de l’estat d’alarma, se celebra la
segona trobada en format virtual (16 de juliol de 2020). Per tal que aquesta trobada
fos el més àgil i enriquidora, la Junta decideix separar aquesta trobada de la presa
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formal dels acords necessaris per al funcionament de l’entitat. Així, tal i com
estableixen els estatuts de Tot Raval, se celebren dos “acords sense reunió”:
- Convocatòria d’Acords sense reunió per aprovar la memòria i balanç econòmic del
2019 (15 de juliol de 2020).
- Convocatòria d’Acords sense reunió per aprovar el canvi de domicili social de Tot
Raval (28 d’octubre de 2020)
Junta
La Junta, que es reuneix de forma mensual, està formada per una representativitat
dels membres del Patronat: 15 persones dels àmbits social, cultural, econòmic i
comercial. S’ha reunit en 8 ocasions, si bé en els mesos de l'estat d'alarma (de mitjans
de març a mitjans de juny), es va incrementar la seva activitat, amb més reunions de
l'equip de presidència (integrat per la presidència, les 2 vicepresidències i el director
general).
El 2020 estava formada per:
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
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
A. Educativa Integral del Raval – AEIRaval – Adrià Jurado

Secretari:
· Museu Marítim de Barcelona- Teresa Soldevila
Director/Gerent:
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·

Sr. Òscar Esteban

Grups de treball:
El 2020 s’han dinamitzat 11 grups de treball o comissions principals de diferents
àmbits o projectes, així com els seus diversos subgrups o subcomissions. A partir del
mes de març, malgrat el confinament i la situació de pandèmia, s’ha mantingut la
dinamització dels grups principals en format virtual:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Xarxa Laboral del Raval (i subcomissions)
Grup promotor del projecte #RavalKm0
Grup d’Educació Comunitària (i Grup Motor)
Plenària del projecte Apadrina el teu Equipament
Equip Raval amb el Jovent Migrat no Acompanyat
Comissions i subcomissions de treball del Festival Raval(s)
Comissions i subcomissions de treball de Sant Jordi
Grup Interreligiós del Raval
Els diferents espais de participació del Projecte ICI: Grup de Seguiment de
Salut, Nucli de Salut Comunitària, Comissió de Salut Comunitària (i
subcomissions).

Arran de les noves necessitats sorgides a partir de la pandèmia de COVID-19
sorgeixen nous grups motors per engegar noves iniciatives per donar-hi resposta:
#RavalEstiuEducatiu i #sumapelraval.
Xarxa Tot Raval
La Xarxa Tot Raval pretén unir en una única xarxa totes aquelles organitzacions que
actualment estan entorn a l’entitat, en diferents nivells d’implicació, interessats en
participar en projectes comunitaris que volen donar resposta a les diferents
necessitats del barri. La Xarxa, de caràcter transversal, permet anar més enllà del
treball per grups sectorials o projectes i facilitar el coneixement i la relació entre
entitats d’àmbits diferents. Així, la Xarxa Tot Raval agrupa sota un mateix paraigües
molts dels agents implicats en els projectes que desenvolupa la Fundació, la qual cosa
permet visibilitzar la seva tasca i la seva diversitat, facilitar la relació entre elles, i
fomentar vies de participació comunitària.
El 2020 s’ha seguit amb la campanya d’adhesions, tenint en compte que les entitats
adherides a la Xarxa són aquelles que participen d’espais comunitaris de Tot Raval o
que ho comencen a fer. S’han anat recollint iniciatives i informacions diverses de les
entitats que en formen part i que es publiquen en aquest apartat de la web: Xarxa Tot
Raval | Tot Raval
Actualment compta amb 107 entitats adherides (veure annex estructura
organitzativa), el que suposa 12 noves adhesions al llarg de 2020.
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L’equip tècnic (veure annex estructura organitzativa) s’encarrega de la gestió dels
projectes i el suport i dinamització dels grups de treball.

5.324 PERSONES S’HAN IMPLICAT DIRECTAMENT EN ELS PROJECTES
COMUNITARIS
321 ORGANITZACIONS PARTICIPEN EN ELS NOSTRES PROJECTES:
122 ENTITATS DE L’ÀMBIT SOCIAL I EDUCATIU
102 ENTITATS I EQUIPAMENTS CULTURALS
32 ESTABLIMENTS, EMPRESES O ASSOCIACIONS DE L’ÀMBIT COMERCIAL
31 ENTITATS DE L’ÀMBIT DE LA SALUT
34 ORGANITZACIONS D’ALTRES ÀMBITS

ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Els nostres àmbits d’actuació abracen la cultura, l’educació, la salut comunitària i el foment
d’oportunitats laborals i de 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 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 través de l’intercanvi cultural, la creativitat i l’expressió artística, a través
d’accions conjuntes a l’espai públic, esdeveniments culturals diversos i dinàmiques educatives.

Socioeducatiu
Donem suport a la millora de la qualitat educativa mitjançant projectes, eines i recursos
innovadors, treballant amb escoles i espais d’educació no formal per a la igualtat
d’oportunitats per a tots els infants i joves.

Laboral i de desenvolupament econòmic
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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.

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

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

Plenària del Grup d'Educació
Comunitària

Foment de la Participació
Comunitària

Comissió
#RavalEstiuEducatiu
Comissió Formació digital a
Famílies

8

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

Salut Comunitària

Foment de la Participació
Comunitària
Foment de la Convivència
Intercultural

Transversal en relació amb
diversos grups de treball i
àmbits

Salut Comunitària

Grup de seguiment de Salut
Comunitària

Foment de la Participació
Comunitària
Foment de la Convivència
Intercultural

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

Socioeducatiu
Equip Raval amb el jovent
migrat no acompanyat

Foment de la Participació
Comunitària

Plenària de l'Equip Raval
amb jovent no acompanyat

Foment de la Convivència
Intercultural

Grup de treball Dispositiu
Drassanes

Sociocultural
Grup Interreligiós del Raval

Foment de la Convivència
Intercultural

Grup Interreligiós del Raval

Laboral i Desenvolupament
Econòmic
#RavalKm0

Promoció de TSR
Foment de la Participació
Comunitària

Grup de Treball #RavalKm0

Apadrina el teu Equipament

Socioeducatiu

Plenària d’Apadrina el teu
Equipament

Sociocultural

Xarxa Laboral del Raval

Laboral i Desenvolupament
Econòmic
Promoció de TSR

Plenària de Xarxa Laboral del
Raval
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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

Foment de la Convivència
Intercultural

Grup de Treball Sant Jordi al
Raval

QUINS PROJECTES HEM DESENVOLUPAT EL 2020?
#SUMAPELRAVAL
Promocio de TSR
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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 en 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.
El projecte desenvolupa les seves activitats potenciant els recursos ja existents al territori:
identificant actors que es volen posar a treballar junts per millorar la seva capacitat de
resposta, reconeixent els punts forts de cadascú i facilitant ponts de treball coordinat entre
equipaments culturals, centres educatius, entitats socials i veïns i veïnes del Raval. En aquest
sentit, es tracta d’un projecte integrador de les capacitats de tots els agents de la comunitat
per generar noves dinàmiques de treball que facilitin el coneixement mutu i l’optimització dels
recursos existents.
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.
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 ho van distribuir a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del Raval.

Activitats realitzades:
➢ Estructuració d’un procés de captació de fons per tal d’adquirir aliments i productes
d’higiene personal, entre d’altres:
▪
▪
▪
▪
▪

Contacte permanent amb les plataformes veïnals i altres entitats participants per
detectar necessitats, oportunitats, etc..
Disseny, programació i actualització de la web per difondre la iniciativa i canalitzar
les aportacions.
Presentació de la campanya, realització d'accions de comunicació i campanya
d’adhesions a la iniciativa.
Contacte amb les entitats que reparteixen aliments i productes bàsics per detectar
les necessitats de productes a adquirir, tenint en compte la diversitat del Raval.
Contacte amb empreses per gestionar possibles donacions i altres
col·laboracions.
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➢ Coordinació de la compra i distribució dels aliments i recursos, per fer-los arribar als
nuclis familiars que ho necessitin:
▪
▪

▪

Contactes amb diferents entitats i xarxes veïnals: relació amb les diferents xarxes
de distribució d’aliments del barri.
Contactes amb supermercats i botigues d’aliments i productes bàsics del territori
per promoure donacions a l’engròs, i en alguns casos, per pactar els preus de
compra que permetin maximitzar l’aprofitament dels recursos recaptats.
Compra de productes:
• Elaboració del llistat de les mancances, amb la informació proporcionada
per les diferents xarxes d’aliments i per les entitats socials que fan
repartiment d’aliments.
• Transport i emmagatzematge dels productes.
• Entrega als diferents agents de distribució.

➢ Registre i avaluació: registre de les donacions materials i monetàries rebudes i d’un
sistema que garanteix la transparència de totes les accions de la campanya.

Entitats participants:
CIDOB; Ass. Intercultural Diàlegs de Dona; Fundació Taller de Músics; Conservatori del Liceu;
Emili Àlvarez; Ass. de Comerciants Pelai Centre i Rodalies; Impulsem SCCL; Universitat de
Barcelona; Fundació Romea per a les Arts Escèniques; Fundació Surt; Unió General de
Treballadors – UGT; AEIRaval; MACBA; Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC); EBM Aurora;
Taller St. Jordi; Ass. de dones marroquines a Catalunya; BarcelonActua;
Ass. Carabutsí; Creación Positiva; Ass. Estel Tàpia; Fundació Blanquerna; KorraVal Evolution;
Crits i Renou /Espai Mallorca; Ass. de veïns i comerciants La taula de Raval; Ass. Institut de
Promoció de la Cultura Catalana (AIPCC); El gecko con botas; Ass. de veïns i comerciants del
Carrer de la Cera; Foment de Ciutat; Sala Barts; Escola Massana; Fundació Social del Raval; Ass.
Capoeira Palmares Barcelona; Periódico el Raval; Forn de teatre Pa'tothom; Ass. Darna; Ass.
AMICAL dels Immigrants Marroquins a Catalunya; Ateneu del Raval; Consell Islàmic de
Catalunya; Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval “Eix Comercial del Raval”;
Gimnàs Social Sant Pau S.C.C.L; El Lloc de la Dona - Germanes Oblates;
Fundació Tablao Flamenco Cordobés; Ass. de Mestres Rosa Sensat; CCCB; Biblioteca de
Catalunya; Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona- Drassanes (EOIBD); Fundació Escó; Ass.
d’Amics de la Rambla; Ass. De Comerciants del Mercat de la Boqueria; Centro Filipino Tuluyán San Benito; Institut d'Estudis Catalans; Església Protestant Barcelona Centre; Xamfrà,
Música i Escena; Museu Marítim de Barcelona; Casal dels Infants del Raval per l'acció social als
barris; Ass. Sociocultural IBN Batuta; Colectic SCCL; Fundació Apip-Acam; Fundació Gran Teatre
del Liceu; L'Escola de Músics i JPC; Laboqueria taller d'arquitectura SCCL; EAMISS Equip
d'Atenció i Mediació Interultural i Sociosanitari; Ass. Esportiva Ciutat Vella;
La Laberinta; MigraStudium; Colectivo 5W; Coco-Concept Deco & Co; Xarxa Veïnal del Raval, El
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Mirador del Inmigrante; Fundació Gavina; Col.legi Notaris de Catalunya; Hospital de Campanya
Santa Anna; Fundació Àmbit Prevenció; Arrels Fundació; Òmnium Ciutat Vella.
Entitats encarregades de la distribució i suport: Xarxa de Suport Mutu del Raval, Vecines en
Red Ciutat Vella i EAMISS (Equip, d'atenció i Mediació Intercultural Sociosanitari), Diàlegs de
Dona, l’Espai de l’Immigrant i el Dispositiu Drassanes (projecte emmarcat en l’Equip Raval amb
el Jovent Migrat no acompanyat).

Principals resultats obtinguts:
➢ S’han adquirit i distribuït 3.800 quilos d’aliments, productes d’higiene, de neteja i
desinfecció en dues entregues a 3 entitats/xarxes de suport que en fan distribució al
veïnat
➢ S’ha recollit 7.405€
➢ S’han rebut 3 donacions de productes en espècie (sucs individuals de Granini, pasta
Gallo i Nocilla Stick) que s’han distribuït a 5 entitats/xarxes de suport i a 1 projecte
comunitari
➢ 75 organitzacions del barri s’han adherit a la campanya
➢ La web www.sumapelraval.org ha rebut 1.372 visites

13

GRUP D’EDUCACIÓ COMUNITÀRIA DEL RAVAL
Àmbit Socioeducatiu
Foment de la Participació 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. Amb la irrupció de la COVID-19, la planificació ha canviat per
donar resposta a la nova situació de crisi, centrant-se 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.
En els primers mesos de l’any s’ha seguit treballant per fer seguiment del pla de Xoc contra la
segregació escolar del Consorci de Barcelona al barri, s’ha procedit a la correcció i finalització
de l’Eina Didàctica per la perspectiva intercultural a l’aula i a preparar la seva presentació
prevista pel Sant Jordi al Raval (que finalment va tenir un format telemàtic) i s’ha explorat un
model de cooperació entre l’educació formal i la no formal del barri, generant espais de
trobada entre representants de l’escola, els equipaments culturals i les entitats socials,
principalment.
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Amb la irrupció de la COVID-19, la Programació en Educació al Raval s’ha reformulat i s’ha
centrat en donar resposta a tres reptes:
-

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 COVID19: al Raval, tots els centres educatius son centres de màxima complexitat. En el
context de confinament, el seguiment educatiu d’aquest alumnat ha esdevingut
més complicat que en d’altres barris, perquè la presencialitat en l’ensenyament
transmuta en digitalització, i al no haver dispositius mòbils, connexió a internet ni
competències digitals de les famílies, la connexió digital no és possible i s’ha
d’optar per un seguiment telefònic. A més, les circumstàncies de confinament de
l’alumnat són més precàries que en la resta de llars, i les possibilitats
d’acompanyament de les famílies en la implementació de les propostes educatives
molt menors que en el d’escoles amb alumnat en situacions socioculturals més
avantatjades.

-

Enriquir les activitats de lleure educatiu durant l'Estiu 2020 per pal·liar la pèrdua
d’aprenentatges de mig any sense educació formal: tot i que aquest llarg
confinament va comportar dificultats en la criança i l’educació en família per a
tothom, es va fer palès que els impactes negatius, educatius i emocionals, es
concentraven en les famílies en situació de pobresa i amb feines precàries, pitjors
condicions d’habitatge, i menor capital educatiu. També es preveia que durant les
vacances estivals, aquests mateixos infants, adolescents i joves serien també els
qui tendirien a trobar menys oportunitats per practicar i potenciar les
competències assolides a l’escola en converses, lectures, viatges, activitats,
experiències, deures, o ús d’internet.

-

Garantir la màxima connexió i col·laboració entre els aprenentatges i els espais
educatius durant el curs escolar 2020-2021: de cara al nou curs escolar es va haver
de plantejar un retorn a les aules amb mesures de distanciament i grups reduïts. Al
Raval, les escoles tenen una capacitat d’ampliació de les aules molt limitada. I
l’espai públic tampoc ofereix gaires alternatives: el barri ocupa 1 km2 i hi viuen
50.000 habitants, amb un percentatge d’infants i joves molt alt. Per això calia
aprofitar tots els espais educatius amb els que compta el barri: equipaments
municipals, equipaments culturals i entitats socioeducatives, principalment, i
coordinar les actuacions dels professionals de l'educació de dins i fora de l'escola
per a millorar l'efectivitat en els aprenentatges.
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Activitats realitzades:
➢ Activitats de coordinació i organització dels diferents agents participants: reunions
plenàries, reunions del grup motor, reunions de comissions de treball específiques i
recull de les reunions i enviament d’actes i acords a totes les persones participants.
➢ Accions de comunicació i difusió de les activitats i aprenentatges del Grup d'Educació
Comunitària:
• Difusió de les convocatòries per les reunions plenàries, les reunions de grup
motor i les trobades de les comissions de treball.
• Generació d'un espai específic a la web de Tot Raval en el que es recullen les
informacions relatives a aquest àmbit, entre d'altres.
➢ Activitats de generació i seguiment de projectes transversals i multi-actor, que
permetin abordar comunitàriament, els reptes educatius derivats de la crisi
humanitària de la COVID-19 per contribuir a la resiliència de l'àmbit socioeducatiu al
Raval:
•

Per donar resposta al primer repte:
- Contactes amb les direccions de tots els centres educatius del barri i les
entitats socioeducatives per identificar les necessitats de l'alumnat i les
seves famílies.
- Articulació d'aliances amb els centres educatius i les entitats
socioeducatives per coordinar el seguiment educatiu i detecció de
necessitats socials d'infants joves i persones adultes durant el
confinament, en els primers mesos de la crisi COVID-19.
- Treball estret amb les administracions educatives del Districte de Ciutat
Vella per amplificar informacions relatives a temes educatius, detectar
necessitats i fer cerca de recursos.
- Recull de recursos disponibles i vinculació de les necessitats rebudes amb
els recursos existents al barri durant la crisi COVID-19.

•

Per donar resposta al segon repte:
- Treball estret amb les administracions educatives del Districte de Ciutat
Vella per conèixer les condicions sanitàries en les que es van haver de
programar les activitats de l’estiu.
- Comunicació d’aquests condicionants a les entitats i organitzacions que
programaven activitats educatives per infants, joves i adults al barri per
l’Estiu 2020.
- Comunicació i diàleg amb les entitats socioeducatives al territori i les
administracions per facilitar la seva realització.
- Detecció de necessitats per fer possibles aquestes activitats i fer cerca de
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-

-

•

recursos (espais, continguts, etc…) disponibles al barri i posar-los a
disposició del Districte de Ciutat Vella.
Treball estret amb el Districte de Ciutat Vella per garantir un repartiment
equitatiu dels recursos entre totes les entitats que programaven activitats
educatives a l’estiu.
Espais de treball coordinat entre les entitats socioeducatives, els
equipaments culturals, les xarxes veïnals i els serveis de l’ajuntament per a
fer possibles les activitats a l’estiu amb les màximes garanties.
Difusió de les informacions i de les bones pràctiques derivades.

Per donar resposta al tercer repte:
- Treball estret amb les administracions educatives del Districte de Ciutat
Vella per conèixer les condicions sanitàries en les que es va haver de
tornar a l’escola.
- Detecció de necessitats per fer possible aquest retorn i fer cerca de
recursos (espais, continguts, etc…) disponibles al barri i posar-los a
disposició dels centres educatius del barri del Raval, a través de les
administracions educatives del Districte de Ciutat Vella.
- Espais de treball coordinat entre els centres educatius, les entitats
socioeducatives, els equipaments culturals, i els serveis de l’Ajuntament
per fer possible el retorn a l’escola amb les màximes garanties.
- Coordinació dels aprenentatges, dins i fora l’aula, de l’alumnat, facilitant
espais de treball comunitari, eines i recursos que permetin aquesta
coordinació.

Entitats participants:
Plenària del Grup d’Educació Comunitària:
Associació Esportiva de Ciutat Vella, AEI Raval, APC Raval Nord, Projecte Baobab, BCN Actúa,
Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, Casal de Joves Calassanç, Casal dels Infants per l’Acció Social
als Barris, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Centre de Recursos
Pedagògics, Colectic coop., Consorci d’Educació de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, Escola
Cintra, L’Escola de Músics I JPC, Filmoteca de Catalunya, Fund. Escó-Gabella, Fund. Joan
Salvador Gavina, Fund. Social del Raval, Fundació Tot Raval, Impulsem Sccl, La Capella,
MACBA, Museu Marítim de Barcelona, Palau Güell, Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, Pla de
Barris, Servei de Dinamització Comunitària de Ciutat Vella, Servei Solidari, Universitat
Pompeu Fabra, Xamfrà Centre de música i escena del Raval i la Xarxa de Suport Educatiu de
Ciutat Vella.
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Grup motor: Districte de Ciutat Vella, Impulsem, Colectic, Casal dels Infants per l'Acció Social
als Barris, Servei Solidari, Associació de Mestres Rosa Sensat, CCCB, l’Escola de Músics i JPC i
la Fundació Tot Raval.
Comissió #RavalEstiuEducatiu: Associació Esportiva de Ciutat Vella, AEI Raval, APC Raval Nord,
Projecte Baobab, BCN Actúa, Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu, Casal de Joves Calassanç,
Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, Centre de Recursos Pedagògics, Colectic coop., Districte de Ciutat Vella, Escola
Cintra, L’Escola de Músics I JPC, la Filmoteca de Catalunya, Fund. Escó-Gabella, Fund. Joan
Salvador Gavina, Fund. Social del Raval, Impulsem Sccl, La Capella, MACBA, Museu Marítim de
Barcelona, Palau Güell, Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, Pla de Barris, Servei de Dinamització
Comunitària de Ciutat Vella, Servei Solidari, Xamfrà Centre de música i escena del Raval i la
Xarxa de Suport Educatiu de Ciutat Vella.

Principals resultats obtinguts:
➢ 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
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RAVA[L]INKS. FORMACIÓ VIVENCIAL PER A JOVES DEL RAVAL
Foment de la Participació Comunitària
Foment de la Convivència Intercultural

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, migracionsinterculturalitat) 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.
L’any 2020 s’ha realitzat, durant tres caps de setmana d’octubre i novembre (2-4
d’octubre, 23-25 d’octubre i 27-29 de novembre), la segona edició d’aquesta formació
vivencial, en la qual hi han participat 12 joves (6 noies i 6 nois).
Malgrat la situació i les restriccions marcades per la pandèmia, la formació s’ha podut dur a
terme de manera presencial, tenint en compte totes les precaucions i mesures sanitàries
recomanades i adaptant formats i continguts. Per a cada cap de setmana el projecte es va
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adaptar per garantir el màxim la presencialitat, que és
les fortaleses d’aquesta acció formativa.

essencial

i

una

de

El projecte genera un espai entre joves en el qual es creen relacions de seguretat i comfort 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.
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, amb l’objectiu de generar una eina que
mostri el potencial dels i les joves del Raval per trencar clixés, i que serveixi alhora per atraure
a altres joves a participar en futures edicions: https://youtu.be/ilodWDuXkns.
Aquesta formació s’emmarca en un projecte més ampli en el qual es treballa pel foment i la
millora de l’associacionisme i la participació comunitària de la ciutadania al Raval (veure
pàgina 57).

Activitats realitzades:
- Primer cap de setmana: El grup va conèixer, a través de diverses converses i visites, a
persones i projectes de la política local, l'activisme social i mediambiental, la cultura, el
feminisme i el fotoperiodisme.
Els i les joves van tenir l'oportunitat de conversar i intercanviar opinions i experiències
amb el Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós de l'Ajuntament de
Barcelona, Khalid Ghali; amb el portaveu del Sindicat Popular de Venedors
Ambulants Lamine Sarr; amb el director del Departament musical, educatiu social del
Gran Teatre del Liceu, Toni Pallès i amb l'autora teatral i professora de dramatúrgia de
l'Institut del Teatre i de l'Escola Superior de Coreografia de Barcelona,
Victoria Szpunberg, amb qui van visitar les zones públiques del Gran Teatre del Liceu.
Durant el cap de setmana també van realitzar una visita al Prat de Llobregat, on van
conversar amb el Jaume Puig i la Glòria Casas, de la Masia de Cal Jaume del Bitxot;
amb la Joana Gelabert i el Quim Lucha, activistes de la plataforma de defensa del
territori 'Ni un pam de terra', i amb el Xavi Iroz, implicat en l'estudi i la conservació del
patrimoni local i cocreador de rutes històriques al Prat.
La
formació
es
va
completar
amb
una
conversa
amb
les fotoperiodistes Anna Surinyach i Sandra Balsells i una visita a l'exposició 'Feminista
havies de ser' del Palau Robert.
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- Segon cap de setmana: Els 12 joves participants van apropar-se, a través de diverses
converses, visites i tallers, al món del periodisme social, l'accés a l'habitatge, l'art, la
música i l'activisme.
El grup va tenir l'oportunitat de conversar i intercanviar opinions i experiències amb els
periodistes Aladdin Azzouzi i Ferran Moreno; amb Mauro Castro, membre de La Hidra
Cooperativa i amb Amadou Tidiane Kane Diallo; amb Jen Magtibay, Marlon
Brian Quintero, Gemma Ferreón i Mary Grace Hernández, membres del col·lectiu de
joves catalanes asiàticdescendents Catàrsia; i amb l'economista i activista a favor de la
pau i la justícia social, Arcadi Oliveres.
Durant el cap de setmana també van visitar al CCCB l'exposició de
William Kentridge "El que no està dibuixat", de la mà de Lucía Piedra, investigadora i
comissària independent, i a continuació van realitzar un taller amb el col·lectiu La
Modesta, durant el qual van crear un fanzine a partir de les reflexions de la formació
vivencial.
El grup va realitzar un taller de rap i hip hop a càrrec de l'escola popular
itinerant Versembrant (https://youtu.be/hcIJGuNxksQ), i en el qual van crear un rap a
partir de les seves vivències, guiats pel Pau Llonch, la Bittah i el Patxi (Vazili).
El cap de setmana formatiu es va tancar a la Sala Beckett amb l'assistència a la
representació de l'obra Suite TOC núm. 6, de Les Impuxibles, dirigida per Clara Peya i
Ariadna Peya.
- Tercer cap de setmana: El grup va participar en diverses xerrades i visites i en una
sessió de valoració final de l'experiència.
Els i les joves van iniciar el cap de setmana formatiu conversant i intercanviant
opinions i experiències amb la gestora cultural i curadora adjunta del MACBA, Anna
Cerdà. A continuació es van trobar amb l'alcaldessa de Barcelona, l'Excma. Sra.
Ada Colau i posteriorment van visitar algunes de les sales nobles de l'Ajuntament.
Durant el cap de setmana també van visitar al Palau de la Virreina l'exposició Púber, de
Tanit Plana, i van gaudir d'un taller de risoteràpia amb Sergio Sampayo, de Tu Risa.
El cap de setmana es va tancar amb una jornada de valoració de la formació, amb un
espai per poder reflexionar sobre el viscut, a càrrec de Senén Roy, i amb una trobada
amb una representació del grup de joves de la primera edició del projecte.
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Principals resultats obtinguts:
➢ La formació va comptar amb la participació de 12 noies i nois del barri del
Raval, d’entre 18 i 30 anys
➢ El grup va intercanviar idees i va poder conversar amb 30 persones referents
de diferents àmbits
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SALUT COMUNITÀRIA
Salut Comunitària
Foment de la Participació Comunitària
Foment de la Convivència Intercultural

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 la promoció de la
participació de la ciutadania culturalment diversa en l’àmbit de la Salut Comunitària, la
promoció de la Salut mental i de l’Envelliment saludable. I ho fem en col·laboració amb els
diferents agents del territori (administració, recursos tècnics públics i privats i la
ciutadania).
La finalitat de l’àmbit de salut comunitària és promoure els esforços de la comunitat per tenir
més control sobre els factors que afecten la seva salut, i en conseqüència, per millorar-la, a
través de la definició i implementació conjunta i participativa d’un pla d’acció comunitària en
salut des d’una mirada intercultural, de gènere i de cicle vital.
El pla d’Acció Comunitària en Salut s’estructura en dues línies que són interdepenents, donant
resposta a dos objectius complementaris: d'una banda, des d'una mirada global i com a part de
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la metodologia pròpia del projecte (línia global), es busca promoure la convivència
intercultural a 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 que
van sorgir de la monografia “La salut al Raval: una mirada des del propi barri”, el diagnòstic i el
procés comunitari en el marc de la Comissió de Salut Comunitària, que són Salut mental i
addiccions, Salut afectiva, sexual i reproductiva i Envelliment saludable.
Després de l’avaluació del procés realitzat fins a mitjans de 2016 del Pla d’Acció Comunitària
en Salut al Raval, es va detectar la necessitat de reforçar la participació de la població
culturalment diversa en el procés de salut. Així doncs, s’està implementant una estratègia de
participació de la ciutadania culturalment diversa, dins de la qual, a més de promoure la seva
incorporació en les accions que estan en marxa, s’han creat espais de diàleg entre
professionals sanitaris i ciutadania (“Parlem de salut”) i s’ha dissenyat una proposta de model
per crear una figura d’agent actiu o de referent de salut al barri, anomenada
“Referents comunitàries en salut”. La incorporació a l’equip ICI d’una persona d’origen
cultural d’una de les comunitats majoritàries del barri, respon a aquesta estratègia.
L’any 2020 va començar amb el que estava previst, però la irrupció de la COVID-19 va fer
canviar tot el plantejament inicial. Arrel del confinament domiciliari es van cancel·lar les
activitats que estaven en marxa en el procés, i algunes que començaven com a prova pilot, així
com les reunions i els espais tècnics. Tot així, la relació amb el grup del Nucli es va mantenir
durant tot l’any i va ser estratègica en el moment de pandèmia i per la continuïtat de l’àmbit. A
més, 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, recursos
existents, canvis en horaris i serveis, mesures de prevenció, etc. A partir del maig es van
reprendre les reunions de les subcomissions en format virtual i el setembre es van posar en
marxa un parell d’activitats adequant-se a la situació de pandèmia.
El 2020 ha estat el darrer any en què l’àmbit de Salut Comunitària ha estat finançat pel
Projecte ICI, ja que el 31 de desembre aquest projecte impulsat per la Fundació La Caixa es va
tancar en tots els territoris d’intervenció, per la qual cosa en paral·lel ha calgut treballar en el
tancament
del
projecte
i en
cercar la
sostenibilitat
del
procés. Així,
es va elaborar una memòria de 10 anys del Projecte ICI al Raval, i es va engegar un procés per a
l’elaboració d’un nou Pla d'Acció Comunitària en Salut per als propers anys, que es preveu que
acabi el primer semestre de 2021.

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

Dinamització del Grup de Seguiment de Salut: format per 7 departaments de
l’Ajuntament i Generalitat (veure llistat de participants). A causa de la pandèmia es va
cancel·lar la reunió prevista, però es va mantenir la relació amb els diferents
departaments.

▪

Dinamització del Nucli de Salut Comunitària: Durant el confinament domiciliari i la
situació de pandèmia, el Nucli va estar en constant relació per correu i reunions
virtuals. Els primers mesos la tasca es va focalitzar en oferir informació actualitzada a
la
població
del
Raval sobre
nous
recursos i
canvis
en
els
serveis, informacions importants de restriccions, de mesures de prevenció, assegurar
la disponibilitat i difusió en diferents idiomes, a través d’un recull a la web de Tot
Raval i per mail o whatspps amb persones participants en les accions. Cap a finals
d’any, amb motiu de la pandèmia i de la finalització del Projecte ICI, es va acordar fer
una actualització de necessitats i identificació de necessitats emergents, així com
l’actualització del pla de treball.

▪

Dinamització de la Comissió de Salut Comunitària: El 2020 es van realitzar tres
plenàries: una plenària abans del confiament, i al final d’any es van realitzar dos
sessions d’identificació i priorització de necessitats per actualitzar el pla de treball.

▪

Dinamització de les subcomissions de treball:
Amb el context de COVID-19, la freqüència de les reunions i seguiment dels
projectes va canviar, ja que amb el confinament domiciliari les accions es van aturar, i
a poc a poc, en la mesura que anaven canviant les restriccions, es van tornar a posar
en marxa aquelles que es van poder adequar.
o Subcomissió de salut mental i addiccions: 1 reunió abans de la COVID-19 i, a
partir del desconfinament domiciliari, es van realitzar 6 reunions del grup
motor de les caminades. El projecte de l’hort comunitari es va reunir 1
vegada, i després el projecte es va aturar per trobar-se en
un equipament públic de gent gran (Casal Municipal de Gent Gran Trueta) que
encara no està obert.
o Subcomissió d’envelliment saludable: 7 reunions per fer seguiment dels i les
participants de l’Escola de Salut, adaptar el projecte i fer una acció
Intergeneracional al Nadal amb alumnes de la Escola Labouré.
o 2 reunions de coordinació per ajudar a aterrar al Raval l’Estratègia
compartida de Salut Sexual i Reproductiva (ESSIR) de l’Ajuntament de
Barcelona, concretament per l'últim taller de sexualitat previst amb joves
d’origen filipí que es va cancel·lar per situació COVID-19.

➢ Reunions amb altres recursos i espais de treball, per donar resposta a necessitats
identificades i per una major articulació / coordinació d'accions entre entitats i centres:
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▪

▪

▪

Participació en 3 consells sectorials del Districte de Ciutat Vella: salut, dones i
gent gran (assistència a 3 reunions dels consells, 1 reunió de cadascun dels
consells).
Participació a la Taula de salut mental de Ciutat Vella, 2 reunions per aterrar el
“Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022” , una d’elles per fer una
identificació de necessitats emergents.
Participació a la Taula Raval Dona: 2 reunions dinamitzades per la Taula del
Raval, conformada per 25 entitats i centres del barri.

➢ Definició d’una estratègia per fomentar la participació de la ciutadania culturalment
diversa del Raval en la cura de la salut individual i col•lectiva:
▪

▪

“Parlem de salut”: Espai intercultural de diàleg i coneixement mutu entre
persones d'orígens culturalment diversos i professionals sanitàries del CAP
Drassanes i la Línia Pediàtrica Drassanes. 4 reunions amb els diferents recursos i
professionals implicades. Les temàtiques dels grups van ser proposades per les
dones. Es van donar continuïtat a un grup ja conformat i es va crear un altre de
nou.
Els grups es van cancel·lar a partir del confinament. Durant aquests mesos es va
mantenir contacte amb les dones per conèixer el seu estat i/o necessitats, i per fer
arribar informació de recursos que podrien ser del seu interès, traduïts en
diferents idiomes. La figura de la mediadora intercultural va ser clau
per mantenir el contacte amb les dones, i per la difusió i adaptació / traducció de
diverses informacions durant el confinament.

“Referents comunitàries de salut”: La prova pilot del model de “Referents” es va
aturar per la situació de pandèmia, en espera de reprendre-la quan baixin les taxes de
contagis i es relaxin les mesures.

➢ Accions per fomentar el coneixement del territori, el seus recursos i les seves persones:
Es va fomentar el coneixement del territori i les seves persones, a partir de l’actualització de
les necessitats o problemàtiques de salut de la població del Raval i la seva percepció, i es va fer
una difusió dels recursos que ofereix el territori per pal·liar les problemàtiques ocasionades
arrel de la pandèmia. En aquest sentit, es va elaborar un apartat específic a la web de Tot
Raval, amb diferents informacions i recursos actualitzats relacionats amb la COVID-19:
COVID19: Informacions i recursos | Tot Raval
➢ Actualització del Pla d’Acció Comunitària en Salut:
L’actualització del Pla d’Acció Comunitària en Salut va partir d’una actualització de necessitats i
identificació de necessitats emergents, i la seva priorització, per tal de formular accions
que hi donessin resposta i modificar l’organització comunitària, si es considerava convenient.
Les accions desenvolupades el 2020 van ser:
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▪

Actualització de necessitats. Es van recollir a través de:
o Informe quantitatiu dels indicadors de salut disponibles en bases a dades
públiques, a càrrec de l’Agència de Salut Publica de Barcelona i Pla de
Barris del Raval.
o Informe qualitatiu de la percepció de veïns/es i professionals del
barri, respecte a les problemàtiques actuals de salut (des d’una mirada
amplia) a partir d’un qüestionari que van respondre 119 persones (61% de
contextos culturals diversos).
o Altres fonts secundàries on s’havien recollit les necessitats, com les actes
de les diferents subcomissions de treball, sessions de PAD-PAM (pla
d’Actuació
de
Districte
Pla
d’Actuació
Municipal), entre
d’altres. La sistematitzacó d’aquesta informació va anar a càrrec de la
Consultoria Spora.

▪

Priorització de necessitats: es van desenvolupar 2 sessions de priorització de
necessitats en salut en el Marc de la Plenària de Salut Comunitària (desembre
2020),
en
les
que
van
participar
28
professionals
del
territori. La Consultora Spora va dinamitzar les sessions a partir de la
sistematització de la informació recollida prèviament.

▪

Avaluació del procés i resultats de l’acció comunitària en salut (en procés a
l’acabar l’any). Es va dissenyar el qüestionari d’avaluació per poder valorar, entre
d’altres, l’organització comunitària, i explorar si calia fer una proposta alternativa,
sobretot tenint en compte el context de pandèmia.

▪

Actualització del Pla de treball (en procés). Amb el suport de la consultoria Spora i conjuntament en el Marc de la Plenària de la Comissió de Salut, i amb el suport
del Nucli i del Grup de Seguiment, s'està definint una proposta d'objectius,
accions, calendari i forma d’organització comunitària que doni resposta a les
necessitats prioritzades.

➢ Web de salut comunitària amb un mapa de actius de salut.
o
1.197 visites a la pàgina
o
300 visites al recull de recursos i informacions de COVID-19
LÍNIES ESPECÍFIQUES:
➢ Salut mental i addiccions:
▪

Caminades setmanals adreçades a persones del barri.
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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. Es van fer 6 reunions.
o Durant el confinament es van aturar les caminades, i es van reprendre a l’octubre,
un cop adaptades a les mesures recomanades.
o Abans del context de COVID-19, 25 persones d’orígens culturals diversos estaven
inscrites, amb una mitjana de 12 persones.
o A finals d’any, l’activitat es fa en grup de 5 persones (més monitora), i una mitjana
de 4 participants. Es preveu obrir un grup nou.
o Durant el confinament es va mantenir contacte amb totes les persones inscrites a
les Caminades.
▪

Hort Comunitari.
o La proposta de l’hort va sorgir com a espai de relació i de promoció de la
salut mental, adreçat a persones diverses funcional, cultural i generacionalment,
que contribueixi a l’enfortiment de les xarxes socials, i a la reducció de l’estigma
i autoestigma de les persones amb un trastorn mental.
o El grup motor està format per 10 recursos i entitats (5 d'elles implicades en
la implementació de l'hort) i es va realitzar 1 reunió.
o Abans de la situació de pandèmia, hi participaven 5 professionals i 12 persones
usuàries d’entitats, i es va realitzar una formació.
o El desembre del 2020 el projecte està aturat perquè es realitza en
un equipament públic de gent gran (Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta),
que es troba tancat.
o Durant el confinament es va fer seguiment telefònic de l’estat de les
persones participants.

➢ Salut afectiva-sexual i reproductiva:
▪

Col·laboració en l’Estratègia compartida de Salut Sexual i Reproductiva (ESSIR) de
Barcelona
o Col·laboració amb Districte de Ciutat Vella, l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, Foment de Ciutat i la Direcció de Programes de Salut per definir
l’aterrament, al Districte, de l’Estratègia compartida de Salut Sexual i
Reproductiva (ESSIR) de Barcelona.
o A partir del treball previ realitzat amb la comunitat filipina en relació al shabú,
va sortir la demanda de treballar temes de salut sexual i reproductiva amb els i
les joves. Aquesta demanda va ser compartida per professionals del barri. A
partir d’aquí, conjuntament amb Districte de Ciutat Vella, l’Agència de Salut
Pública de Barcelona i Foment de Ciutat, es va acordar fer 3 tallers de
sexualitat amb joves d’origen filipí, a càrrec de Sida Studi. Les dues primeres es
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van realitzar el 2019 i la tercera estava prevista el 2020, però es va aturar pel
confinament domiciliari. Es va fer 1 reunió de coordinació per aquest tercer
taller, que es va haver de suspendre.

➢ Promoció de l’envelliment saludable:
▪

Escola de Salut (6a. Edició):
o Espai de relació, participació i promoció de la salut per a persones més
grans de 60 anys aïllades. Aquest espai ha estat definit des de la subcomissió
d'envelliment saludable per cobrir dues necessitats: el d'accés a la 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. Les sessions van començar
al gener, i a principis de març es van haver d’aturar pel confinament
domiciliari. Des d’aleshores s’ha procurat mantenir un contacte via
telefònica amb els i les participants, per fer seguiment del seu estat actual en
el marc de la subcomissió de envelliment saludable.
o Des de fa 3 anys, un grup de persones grans que conformen la “Comissió
d’alumnes de la Escola de Salut”, des d’on es proposen temes, metodologies i
valoració. El 2020 van fer 2 reunions abans del confinament, per a la
implementació de l’Escola de Salut. Aquest grup va ser important a l’hora de
mantenir el contacte amb els i les participants de l’Escola de Salut durant i
després del confinament, per l’activitat intergeneracional del Nadal i per fer
propostes per a l’adaptació de la Escola de Salut en temps de pandèmia.
o Es van fer 8 sessions del Programa 2020.

▪

Sortides grupals amb gent gran aïllada: en el context de pandèmia no es van poder
organitzar sortides grupals però es va intentar mantenir el vincle amb elles a través
de trucades, etc.

▪

Trobada intergeneracional: La trobada intergeneracional prevista pel
2020 es
va
realitzar en el marc de les Festes de Nadal, adaptant-se al context de
pandèmia, precisament per tractar-se d’un moment simbòlic. En aquesta acció hi van
participar 25 persones grans de l’Escola de Salut i 25 alumnes de la
Escola Labouré amb l’objectiu de reduir la soledat de la gent gran. L’activitat
va consistir en establir una conversa / relació telefònica entre els i les alumnes i la gent
gran, a partir de la qual els/les joves van elaborar una carta personalitzada per
desitjar un Bon Nadal, que la gent gran va recollir en un dels Casal de Gent Gran del
barri.
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▪

Taller “ "Cuidem-nos". Taller per a persones grans Raval Nord (prova pilot)
Abans del confinament domiciliari, es va conformar un grup motor (CAP Raval Nord,
CSS Raval Nord, ASPB, PAPS i CMGG Tarradellas) per fer una prova pilot d’un
taller similar a l’Escola de Salut, de sessions setmanals, amb una durada menor, per
valorar si es convertia en una activitat de caràcter permanent al Raval Nord. Aquesta
iniciativa està dirigida a persones grans amb mobilitat reduïda que viuen al Raval Nord
i que tenen dificultat per arribar a l’Escola de Salut, que es fa al Raval Sud. El
taller començava el 20 d’abril, però no va poder posar-se en marxa per la situació de
COVID-19.

Entitats participants:
Nucli de Salut Comunitària: Districte de Ciutat Vella, Pla de Barris Raval Sud - Gòtic Sud,
Agència de Salut Pública de Barcelona, Centre de Serveis Socials de Raval Nord, Centre de
Serveis Socials de Raval Sud, Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé) i Centre
d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes).
Grup institucional de seguiment de salut comunitària al Raval: Districte de Ciutat Vella,
Direcció de Programes de Salut del 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 Esportiva Ciutat Vella (AECV), Associació Estel Tapia, Casal dels
Infants, Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Trueta,
Centre d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció Primària Raval Sud
(Drassanes), Centre Esportiu Municipal Can Ricart, Centre Esportiu Municipal Frontó Colom,
Centre de dia El Mil·lenari, Centre de Salut Mental d’Adults (CSM) de Ciutat Vella, Centre de
Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis
Socials Raval Sud, Colectic, Districte de Ciutat Vella, Espai Social Barcelona, Fundació Àmbit
Prevenció, Fundació Escó, Fundació Tot Raval, Fundació Surt, 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, Metzineres, Pla de Barris Raval
Sud - Gòtic Sud, Projecte d'Acompanyament i Prevenció de la Solitud (PAPS), Programa
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR), Programa de Noves Famílies:
Acompanyament al Reagrupament Familiar, Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD),
Raval Evolution, SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades),
Servei de Rehabilitació Comunitària de Ciutat Vella i Taller Sant Jordi.
•

Subcomissió de salut mental i addiccions: Agència de Salut Publica de Barcelona,
Àmbit
Prevenció,
Associació Aspanias,,
Associació
Sociocultural
Radio Nikosia, Asocciació Estel Tapia, Casal dels Infants, Centre Esportiu Municipal del
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Raval Can Ricart, Centre d’Atenció Primària Raval Sud (Drassanes), Centre d’Atenció
Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre de dia de Salut Mental de Ciutat Vella, Centre de
Salut Mental d’Adults (CSM) de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental Infantil
i Jjuvenil (CSMIJ) de Ciutat Vella, Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis
Socials Raval Sud, Fundació Àmbit Prevenció, Fundació Escó, Institut de Municipal
de personas amb Discapacitat (IMD), Línia Pediàtrica Drassanes, Raval Evolution, SATMI
(Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades).
•

Subcomissió d’envelliment saludable: Agència de Salut Pública de Barcelona, Casal
Municipal del Gent Gran Tarradellas, Casal Municipal del Gent Gran Trueta, Centre
d’Atenció Primària Raval Nord (Lluis Sayé), Centre d’Atenció Primària Raval Sud
(Drassanes), Centre de Serveis Socials Raval Nord, Centre de Serveis Socials Raval Sud,
Centre de Dia El Mil·lenari, Districte Ciutat Vella, Espai Social Barcelona, Habitatge adaptat
per a la Gent Gran Reina Amàlia I, Habitatge adaptat per a la Gent Gran Reina Amàlia II,
Fundació Surt, Projecte d'Acompanyament i Prevenció de la Solitud (PAPS).
•

Altres participacions en el Procés de Salut Comunitària: Assoc. Intercultural Diàlegs
de Dona, Asoc. Mujeres de Bangladesh, Casal de Barri Folch i Torres,
Centre Civic Drassanes, Centre d’Estudis Africans Internacional (CEAI), Consell Islàmic de
Catalunya, Equip d'Atenció i Mediació Intercultural Sociosanitaris – EAMISS,
Escola Collaso i
Gil,
Fundació Servei
Solidari, Escola
Drassanes, Minhaj ul Quran Women league spain, Metzineres, Museu Maritim.

Principals resultats obtinguts:
➢ 28 professionals del territori participen en les sessions per definir la
priorització de necessitats en salut al Raval per als propers anys
➢ 25 persones grans de l’Escola de Salut i 25 alumnes de la Escola Labouré van
participar en una trobada intergeneracional per Nadal
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EQUIP RAVAL AMB EL JOVENT MIGRAT NO ACOMPANYAT
Àmbit Socioeducatiu
Foment de la Participació Comunitària
Foment de la Convivència Intercultural

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, l’any 2019, des de la
Fundació Tot Raval es genera un grup de treball 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 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.
La irrupció al mes de març de la COVID-19 ha obligat a la reformulació del projecte i les
diferents activitats planificades amb els joves en coordinació entre entitats, s’han vist aturades
durant uns mesos, malgrat que l’activitat de coordinació s’ha seguit desenvolupant al llarg de
l’any.
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Activitats realitzades:
➢ Des de l’1 de gener al 13 de març del 2020:
− S’han fet reunions mensuals presencials del grup de treball, reunions del
Dispositiu Drassanes per engegar el projecte i fer-ne seguiment i s’ha continuat
desenvolupant un model d’atenció comunitària al jovent no acompanyat al Raval,
amb la participació de tècnics d’entitats socioeducatives, serveis de l’Ajuntament i
veïnat vinculat al Colectivo Jardins de Sant Pau.
−

S’han començat a desenvolupar dos projectes:
o El Dispositiu Drassanes, 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.
o La Batucada Jove del Raval, concebut com un 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.

➢ Des del 14 de març del 2020 i fins el 31 de desembre del 2020:
−

Les reunions del grup de treball passen a tenir un format en línia.

−

Durant l’estat d’alarma se celebren reunions virtuals específiques per trobar la
manera de recuperar els projectes generats pel grup de treball: la Batucada i el
Dispositiu Drassanes.

−

Des de la dinamització del projecte i d’acord amb les altres àrees de treball
comunitari de la Fundació, es promou una recollida d’informació sobre recursos
d’urgència disponibles al barri (https://www.totraval.org/ca/noticies/covid19informacions-i-recursos) que es comparteix en les reunions del grup.

−

Des de la dinamització del grup de treball, es recullen necessitats detectades per
les organitzacions i s’orienten a les entitats cap als recursos disponibles.

−

Durant l'estiu els esforços de bona part de les entitats del barri es centren en
generar un Estiu Educatiu que permeti a tots els infants i joves gaudir d’unes
activitats educatives de qualitat que els permeti recuperar-se dels mesos del
confinament. En aquest sentit, es procura que totes les entitats vinculades al grup
de treball coneguin aquestes activitats i puguin fer-ne participar als joves vinculats
a les seves organitzacions.

−

El mes de setembre es reprèn l'activitat de la Batucada Jove i a principis d'octubre
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la del Dispositiu Drassanes, generant un protocol d'actuació per preservar les
mesures de seguretat i assegurar el compliment de les normatives en els diferents
moments de la pandèmia. Malgrat això, ambdues activitats es veuen aturades a
finals del mes d'octubre i es reprenen el mes de novembre, quan les restriccions
ho permeten. Durant aquests espais entremitjos en que les activitats estan
aturades, els contactes entre els professionals de les diferents organitzacions son
constants, per mirar de mantenir el vincle amb els joves participants i atendre les
seves necessitats.

Entitats participants:
Associació Gabella, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat, Colectic coop., Consell Islàmic de Catalunya, Punt d’Informació Juvenil Paral·lel,
Associació Esportiva de Ciutat Vella, Impulsem sccl., KN60lab, APC Raval Sud i Nord, Servei de
Proximitat i Veïnatge de Ciutat Vella, Fundació Barça, Fundació Probens, Colectivo Jardins de
Sant Pau, Espai 0-3 Aurora, Hospital de Campanya de Santa Anna, el Servei de Detecció i
intervenció en carrer amb menors estrangers sense referents familiars de l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea d’Esports del Districte de Ciutat Vella i Xamfrà Centre de Música i Escena del
Raval.
Pel projecte esportiu Dispositiu Drassanes, s’ha generat una aliança amb la secció de Projectes
Locals de la Fundació Barça, l’Ass. Esportiva de Ciutat Vella, el Servei de Detecció i Intervenció
en carrer amb menors estrangers sense referents familiars de l’Ajuntament de Barcelona, el
Districte de Ciutat Vella i la Fundació Tot Raval.
A la Batucada Jove al Raval, el lideratge ha recaigut en l’entitat Xamfrà, centre de música i arts
escèniques al Raval, que ha rebut l’acompanyament i l’acollida de la resta d’entitats del
projecte.

Principals resultats obtinguts:
➢ 18 organitzacions implicades (entitats socioeducatives, serveis de l'Ajuntament,
associacions esportives i un col·lectiu veïnal)
➢ 12 recursos del barri disponibles per a jovent no acompanyat (recursos i
programes dels que els joves migrants no acompanyats poden participar)

➢ 107 joves migrats en situació de carrer han participat al Dispositiu Drassanes.
➢ 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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GRUP INTERRELIGIÓS DEL RAVAL (GIR)
Àmbit Sociocultural
Foment de la Convivència Intercultural

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 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.
La declaració de l'estat d'alarma a causa de la pandèmia de la COVID-19 a partir del març del
2020 i les consecutives restriccions sociosanitàries per aconseguir la contenció del brot
epidèmic han 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 difos a les xarxes socials.

Activitats realitzades:
➢ Coordinació: Des de la declaració de l'estat d'alarma, s’ha realitzat de manera virtual i
mitjançant contacte telefònic constant amb les entitats membres del grup. Les
reunions de planificació, seguiment i avaluació de les activitats, i els processos

35

d'arribada de consens i de participació amb tots els seus membres s’ha realitzat de
manera virtual. El GIR s'ha reunit en 5 ocasions, 2 de manera presencial abans de la
pandèmia, i 3 de manera virtual. A més a més, s'ha generat un grup de Whatsapp que
ha facilitat la comunicació amb tot el grup durant aquests mesos.
➢ Participació en diferents celebracions culturals i populars del barri: El grup participa
de manera continuada i sostinguda a altres espais i projectes comunitaris de la
Fundació Tot Raval i del barri, tot i que enguany aquesta participació ha estat
modificada per la necessitat de convertir els dos grans esdeveniments culturals i
populars del barri, Sant Jordi al Raval i el Festival de Cultura de Raval(s), a format
digital:
- Per Sant Jordi, el GIR va fer, de manera virtual, la presentació de l'”Eina
Didàctica pel Treball Intercultural a les aules”
(https://www.youtube.com/watch?v=DFdBs6Dsb_s) amb una xerrada amb
Mònica Dionis, redactora de l'eina, i amb tres exalumnes de centres educatius
del Raval d’origens culturals diversos. Per a la participació en aquest espai
virtual el GIR va crear el vídeo-experiment "Quin és el color carn?"
(https://www.youtube.com/watch?v=AzK9rZbHXCA), un vídeo en el qual es
preguntava als nens i nenes “quin és el color carn”, per tal d’evidenciar una
visió segada sobre els diferents tipus i tons de la pell. Es van rebre més de 50
participacions, amb vídeos que les famílies havien realitzat a casa. El resultat
final es va difondre el dia 23 d’abril a través de les xarxes socials i Whatsapp.
- Pel que fa a la col·laboració del GIR en el Festival de Cultura de Raval(s) (que
se celebra el mes de novembre), durant els mesos de setembre i octubre
algunes entitats del GIR van proposar i planificar algunes activitats per al
festival, tenint en compte que en aquell moment estaven permeses les
activitats presencials, amb algunes restriccions. Finalment, però, el Festival
Raval(s) va haver d’anul·lar algunes de les activitats previstes, i traslladar-ne
d’altres a format virtual. Així, només es va desenvolupar una activitat,
adaptada al format digital.
➢ Elaboració del Calendari de Celebracions del Raval 2021: El Calendari de Celebracions
consisteix en un recull i explicació de les festes i celebracions religioses, culturals,
comunitàries i sociopolítiques de les diferents comunitats del barri, amb l'objectiu de
mostrar la riquesa i diversitat del Raval. La seva elaboració és fruit d'un treball
comunitari i participatiu que involucra veïns i veïnes, la comunitat educativa, i
diferents entitats, institucions, i associacions del barri. Pel calendari de l'any de 2021,
es pretenia treballar una acció participativa amb tots els centres educatius del Raval,
per tal que cada centre presentés una imatge que seria la il·lustració dels mesos de
l'any. A causa de la declaració de l'estat d'alarma no es va poder comptar amb la
confirmació de la participació de tots els centres educatius previstos, per la qual cosa
es va generar una convocatòria oberta a tota la comunitat del Raval, per tal d'obtenir
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totes les imatges necessàries. De tota manera, és molt important evidenciar el
compromís dels centres educatius, ja que 8 dels 12 dibuixos del calendari han estat
presentats per aquests centres. Al ser una convocatòria realitzada durant el període de
l'estat d'alarma, la gran majoria dels dibuixos van ser creats durant el confinament.
➢ Difusió i impressió de l'eina didàctica complementària al Calendari de Celebracions
del Raval: Durant l'any 2019 es va fer un treball al voltant de materials pedagògics en
educació per facilitar la incorporació de la perspectiva intercultural a les aules, en
col·laboració amb el Grup d'Educació Comunitària del Raval, i es va generar un grup
mixt entre membres del Grup Interreligiós del Raval i professorat del barri per a
l'elaboració conjunta de la guia. Fruit d'aquesta col·laboració entre el GIR i el
professorat es va generar una Eina didàctica complementària al calendari de
celebracions, amb la intenció de promoure el coneixement de les diverses cultures i
religions que conviuen el barri, i pensada per a les escoles i entitats socioeducatives.
L’eina es va penjar a la web de Tot Raval a finals de 2019 i es pretenia imprimir-la i
distribuir-la als centres educatius al començament del nou curs escolar. A causa de la
pandèmia, i de les dificultats d’un inici de curs complex, es va decidir aplaçar la
distribució de l'eina impresa i es va fer juntament amb la distribució del calendari de
celebracions del Raval 2021 a partir de desembre de 2020.
➢ Dinamització de celebracions interreligioses: Al llarg de l'any s'organitzen 3
celebracions interreligioses en moments rellevants per a les diferents comunitats:
Celebració Interreligiosa per la Pasqua, l’Iftar Popular del Raval i el Nadal. Aquestes
activitats es dissenyen i s'executen des del Grup Interreligiós del Raval. Aquests espais
contribueixen a les relacions interculturals i interreligioses i el coneixement mutu del
veïnat.
- Aquest any, però, el GIR va decidir fer una acció conjunta prèvia a Setmana
Santa amb la realització un vídeo amb un missatge d'esperança i unió, malgrat
la crisi. Aquest vídeo es va titular “Per què no tot s'ha aturat”
(https://www.youtube.com/watch?v=MGWlI6BdXbg) i es va elaborar amb la
participació de diverses persones vinculades al barri, que van enviar vídeos del
seu confinament i paraules d’esperança. El muntatge va ser distribuït per
Whatsapp el mes d’abril.
- En relació a la celebració de la Pasqua i l’Iftar, s’havia decidit tornar a celebrarles conjuntament, tal i com ja s’havia fet el 2019. A causa de la crisi generada
per la pandèmia de la COVID-19, aquesta celebració conjunta es va convertir
en un vídeo que es va distribuir per les xarxes socials i que recollia diferents
missatges
en
10
llengües
diferents:
https://www.youtube.com/watch?v=L5jZzAkbKD8.
- Finalment, pel que fa a la celebració interreligiosa de Nadal, que habitualment
s’ha celebrat en un espai de la comunitat cristiana al Raval, aquest any també
s’ha hagut d’adaptar a causa del rebrot de la COVID-19 del mes d’octubre-
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novembre. Així, es va fer una celebració virtual amb un vídeo que es va llançar
la setmana de Nadal. El vídeo va mostrar que aquest any hi havia un Nadal
diferent, i que cal trobar la manera de no perdre el sentit d'aquesta celebració
perquè, malgrat tot, el sentit del Nadal, sempre pot ser-hi:
https://twitter.com/TotRaval/status/1341362638907973632?s=08
➢ Itinerari pels centres de culte: En el marc de la "Nit de les Religions" es realitza un
itinerari comentat per diferents oratoris i espais significatius de les diferents religions
presents al barri, destacant aspectes generals de cadascuna d'elles, i fent una tasca de
sensibilització i coneixement de la diversitat religiosa entre la ciutadania. En funció de
les restriccions vigents durant la realització d'aquesta activitat per la COVID-19, el 12
de setembre es va fer l’itinerari reduint la participació a 12 persones i excloent un dels
centres a visitar. Es van visitar dos centres: el Centre filipí Tuluyán Sant Benito i la
mesquita Tarek Ibn Ziad.

Entitats participants:
Consell Islàmic de Catalunya, Centre Islàmic “Camí de la Pau”, Comunitat Parroquial del Carme,
Centro Filipino Tuluyán-San Benito, Associació Intercultural “Diàlegs de Dona”, Fundació
Benallar, Associació de Dones de Bangladesh, Associació AMICAL dels Immigrants Marroquins
a Catalunya, Migra Studium, El Mirador de l’Immigrant, Museu d'Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), Comunitat Jueva, Temple Sikh Gurdwara Guru Darshan Sahib, Pastoral
Gitana de Barcelona i Associació de Dones de Bangladesh.
El GIR compta amb la col·laboració d'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:
➢ 154 persones han participat en el desenvolupament de les accions del GIR
➢ Al voltant de 700 persones han visualitzat els vídeos produïts pel GIR amb
motiu de les celebracions interreligioses
➢ 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.
➢ 8 centres educatius, 2 entitats del barri i 2 persones a títol individual han
participat en l’elaboració del calendari 2021
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#RAVALKM0
Laboral i Desenvolupament Econòmic
Promoció de TSR
Foment de la Participació Comunitària

El projecte #RavalKm0 s’emmarca en un procés de promoció del Raval com a Territori
Socialment Responsable. El projecte, 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.
#RavalKm0 és un projecte impulsat per Impulsem i la Fundació Tot Raval i desenvolupat a
partir del treball col·lectiu de diferents entitats, institucions i comerços del barri per construir i
aplicar una filosofia socialment responsable. Un dels objectius del projecte és atraure els
visitants de fora del barri, perquè vinguin al Raval i descobreixin l’àmplia oferta comercial,
cultural i gastronòmica. Es busca contribuir a eliminar l’estigma del barri, donant a conèixer els
diferents Ravals, el Raval creatiu, solidari i emprenedor, el Raval dinàmic, divers i cohesionat, el
Raval comercial, social i cultural.
Des dels seus inicis, aquest procés ha contemplat dos eixos principals: d’una banda, el disseny
i producció d’arcs de llum que durant el Nadal il·luminen diferents carrers i espais del barri, i
de l’altra, la producció i serigrafia de bosses de roba que, també durant el Nadal, es
reparteixen als comerços del barri, al veïnat i a les entitats socioculturals.
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La confecció i producció dels llums i l’elaboració i serigrafia de les bosses s’ha fet sempre al
barri, en una iniciativa de formació i d’inserció laboral acompanyada per la Xarxa Laboral del
Raval. Es realitzaven formacions específiques adreçades a persones usuàries de la Xarxa que
es troben en situació d’atur (la majoria també en risc d'exclusió social). En acabar les
formacions, algunes de les persones eren seleccionades per accedir a un contracte laboral
temporal.
El projecte, des dels seus inicis, ha volgut implicar al veïnat i al teixit comercial durant tot el seu
desenvolupament, des de la formulació del concepte dels llums, fins a la promoció de la
participació directa com a voluntaris i voluntàries per a les fotografies que van servir de model
per a la fabricació dels llums.
El disseny dels arcs de llum del projecte s’inspira en una sèrie de fotografies que tenen com a
protagonistes la gent del barri, amb les quals es visibilitza la diversitat del Raval i es
contribueix a generar un sentiment d'identificació i pertinença amb el territori.
Durant el 2020, però, per les dificultats provocades per la pandèmia, no s’han pogut realizar
formacions, sessions fotogràfiques ni producció de nous arcs ni de bosses.
Malgrat tot, gràcies a l’alt grau d’implicació de les persones i entitats col·laboradores, el 2020
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.
Al Raval s’hi han penjat 81 arcs de llum distribuïts entre: carrer Tallers, carrer Robadors
(inclosa la plaça Salvador Seguí), carrer Hospital, Rambla del Raval, Mercat de La Boqueria,
carrers al voltant de la plaça Universitat (Ronda Sant Antoni, Aribau i plaça Universitat), La
Capella, CCCB, MACBA, Arts Santa Mònica, Museu Marítim, Gran Teatre del Liceu, Hotel
Espanya, Filmoteca de Catalunya, seu del Districte de Ciutat Vella i UGT.

Activitats realitzades:
➢ Revisió i manteniment del llums: Durant els mesos de novembre i desembre s’ha
desenvolupat la revisió i el manteniment de tots els arcs de llum que el projecte ha
produït durant sis anys d’execució. Aquesta acció s’ha realitzat al taller de la
cooperativa Impulsem i ha beneficiat a dues persones mitjançant una contractació
temporal per la realització d’aquesta feina.
➢ Instal·lació dels llums a carrers i equipaments culturals: S’ha realitzat durant tres
setmanes del mes de novembre i hi ha participat tres empreses: Il·luminacions Just
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als carrers Hospital, Tallers, Rambla del Raval, mercat de la Boqueria i els diferents
equipaments; Nycsa al carrer Robadors i Luaga als carrers del voltant de la plaça
Universitat.
➢ Desenvolupament del projecte d’il·luminació de la façana de l’Ajuntament:
Il·luminar la façana de l’edifici de l’Ajuntament ha estat un pas de gegant pel
projecte. Aquesta acció ha estat possible gràcies a l’encàrrec que l’ICUB va fer a la
Maria Güell, dissenyadora col·laboradora amb #RavalKm0. Durant les festes
nadalenques, la façana ha lluït 47 arcs de llum produïts durant diferents edicions
del projecte.

➢ Mostra expositiva Abraçades #RavalKm0: Una petita mostra del projecte s’ha
exposat a les cavallerisses de l’Ajuntament, compartint espai amb l’exposició dels
pessebres.
➢ Campanya de comunicació: Durant tota l’execució del projecte, la campanya de
comunicació ha estat fonamental per donar a conèixer les seves diferents
dimensions i les possibilitats de participació que s’oferien a tots els veïns i veïnes
del Raval, les entitats, institucions, equipaments, comerciants, i treballadors del
territori. El projecte s’ha difós a través de diferents canals de comunicació: xarxes
socials, mitjans locals del barri i del districte, i a través de les entitats i institucions
involucrades, així com a mitjans de comunicació de ciutat i de país. Enguany s’ha
comptat amb el suport de La Costa Comunicació, agència que es va encarregar
específicament de la campanya de comunicació de la instal·lació de la façana de
l’Ajuntament, fet que va permetre donar molta visibilitat al projecte a nivell de
ciutat.

Entitats participants:
Promotors: Impulsem SCCL i Fundació Tot Raval.
Participants en la il·luminació de Nadal: Eix Comercial del Raval, a traves de l’Associació de
comerciants del Carrer Hospital, i l’Associació de Veïns i Comerciants del carrer Tallers i
Rodalies, Mercat de la Boqueria, Associació de comerciants del carrer Pelai, Rambla del Raval,
Filmoteca del Raval, CCCB, MACBA, La Capella, Museu Marítim, UGT, Centre d’Arts Santa
Mònica, Pla de barris, Foment de Ciutat i Districte de Ciutat Vella.
Especial implicació de: Curro Claret i María Güell en el disseny dels llums.
Amb el suport de: Citelum Groupe EDF i Obra Social La Caixa.

41

Principals resultats obtinguts:
➢ 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
➢ La campanya de comunicació ha obtingut amb 48 impactes
➢ 2 persones s’han beneficiat d’una contractació laboral per al manteniment i
revisió dels arcs de llum.
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APADRINA EL TEU EQUIPAMENT
Àmbit Socioeducatiu
Àmbit Sociocultural

'Apadrina el teu Equipament' promou el treball conjunt entre els equipaments culturals i els
centres educatius del barri del Raval per desenvolupar projectes de llarga durada integrats
en el currículum acadèmic. Aprofitant el potencial cultural del territori, amb les diverses
formes d’expressió que aquest ofereix (musical, artístic, teatral, de patrimoni, etc.) per crear
propostes educatives adaptades a la realitat de l’alumnat.
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 ha hagut de seguir en format on-line.
En ocasions, la transformació del projecte ha estat possible gràcies a la capacitat d’adaptació
del professorat i de les persones tècniques dels serveis educatius dels equipaments culturals i
al fet que l’alumnat i les famílies (que han hagut d’agafar el relleu dels i les mestres com a
educands dels infants i joves en temps de confinament) han comptat amb els mitjans i els
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coneixements per fer aquest treball de manera no presencial. En molts altres casos, però, el
projecte ha hagut d’acabar precipitadament per manca de recursos i de competències digitals.
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.
Enguany no ha pogut tenir lloc la Jornada de Cloenda Anual, però per contra, des dels primers
dies de confinament, el projecte va posar a disposició del professorat, de l’alumnat i de les
famílies, continguts on-line per aprendre gaudint des de casa.
Podeu trobar més informació sobre la setena edició del projecte en l'apartat web:
http://totraval.org/ca/projectes/apadrina-el-teu-equipament/edicions-anteriors/edicio-20192020

Activitats realitzades:
➢ Activitats de l’1 de gener al 13 de març del 2020:
1. Coordinació dels diferents agents participants:
− Reunió plenària de seguiment
− Reunió preparatòria de la jornada final, amb els equipaments
− Sol·licitud de l’acta de centres educatius participants en el projecte a
través de la Convocatòria Unificada de Programes al CRP de Ciutat Vella i
acord signat amb les bressols participants.
2. Desenvolupament dels Apadrinaments:
− Reunions per identificar les necessitats educatives amb el professorat i
l'alumnat participant.
− Desenvolupament dels diferents apadrinaments en funció de les
necessitats d'aprenentatge de l'alumnat participant del projecte.
− Reunions internes de planificació, seguiment i avaluació de cada
apadrinament
− Presentació del projecte apadrina APS a l’alumnat dels cicles del Ins
Miquel Tarradell.
3. Accions de comunicació i socialització dels aprenentatges:
− Difusió del projecte I els resultats a les xarxes socials de la Fundació Tot
Raval
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4. Activitats en relació a la sistematització i modelització del projecte (activitats de
continuïtat respecte els mesos anteriors):
− Documentació i sistematització dels processos i activitats que porten a
terme els diferents agents involucrats en la construcció del projecte:
participació en les diferents reunions de treball preparatòries que han
mantingut les escoles i equipaments culturals participants.
− Recull dels acords presos (en relació a objectius compartits, activitats,
calendaris i canals de comunicació) i comunicació a totes les parts
participants.
− Detecció d’ aquelles actuacions que cal millorar i introducció de canvis en
els projectes d'apadrinament per a una millora de resultats.
5. Activitats de crida a la participació dels diferents agents participants (activitats
de continuïtat respecte els mesos anteriors):
−

−

−

Difusió de la modalitat APS entre centres educatius i equipaments
culturals participants del projecte Apadrina el teu equipament en la reunió
plenària inicial del projecte.
Recull dels interessos dels centres educatius participants: necessitats
educatives de l’alumnat, perfil de les persones usuàries de les entitats
socials a les que oferir un APS i interès d’apadrinament d’un equipament
cultural.
Identificació de les entitats socials que treballen amb el perfil de persones
a les que l’alumnat oferirà l’APS.

6. Activitats d’organització i coordinació dels diferents agents (activitats de
continuïtat respecte els mesos anteriors):
− Identificació de les necessitats educatives de l’alumnat amb el professorat
de les escoles participants i de les possibilitats que ofereix l’equipament
cultural amb les responsables dels serveis educatius dels mateixos.
− Definició d’un projecte d’APS entre les escoles participants i els serveis
educatius dels equipaments.
− Proposta de participació a les entitats socials del territori.
− Reunions de coordinació per acordar objectius, activitats i calendaris.
− Redacció d’acords entre els diferents participants per establir
compromisos.
7. Activitats d’implementació dels projectes Apadrina APS:
− Formacions de l’alumnat a les aules.
− Formacions de l’alumnat als equipaments culturals.
− Contacte de l’alumnat amb les entitats socials.
− Formacions a les entitats socials.
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−
−
−

Activitats de presa de contacte amb les persones usuàries.
Disseny d’un producte cultural adaptat a les necessitats de les persones
usuàries
Contrast amb les persones responsables de les entitats socials i les
tècniques dels equipaments culturals.

➢ Activitats del 14/03/2020 fins a l’inici del nou curs (setembre 2020):
1. Activitats de coordinació dels diferents agents participants (curs 2019-2020):
−

−
−
−
−
−

−

−

Contactes amb els centres educatius participants per detectar noves
necessitats de l’alumnat i les famílies arran del confinament, i canalitzarles a recursos del barri.
Reunions virtuals amb els equipaments culturals per adaptar el projecte a
la situació de confinament.
Gestió de la crida a centres pel curs 2020-2021 en la Convocatòria
Unificada de Programes.
Plenària virtual de finalització del projecte.
Accions d'avaluació del projecte
Reunió virtual amb equipaments culturals per acordar resposta a centres
educatius que han fet demanda pel nou curs escolar i enviament de les
respostes al Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella.
Invitació als equipaments culturals de participar en el projecte
#RavalEstiuEducatiu de suport als casals d’estiu del barri i coordinació de
les actuacions en el marc del projecte comunitari generat, juntament amb
altres organitzacions del Raval (entitats socials, serveis municipals, el
Districte de Ciutat Vella i la Xarxa de Suport Educatiu de Ciutat Vella).
Coordinació amb el CRP de Ciutat Vella per publicació i resposta als
centres educatius sol·licitants de participació en el projecte.

2. Activitats de desenvolupament dels Apadrinaments (curs 2019-2020):
−
−
−

−

Reunions per identificar les necessitats educatives amb el professorat i
l'alumnat participant en confinament.
Accions dins dels apadrinaments per adaptar els projectes a la nova
situació.
Desenvolupament d’ apadrinaments en situació de confinament en aquells
casos que el centre i l’alumnat han pogut seguir amb els projectes en
format virtual.
Reunions virtuals d’avaluació de cada apadrinament.
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3. Accions de comunicació i socialització dels aprenentatges: Des de la
dinamització del projecte, ja des de la primera setmana de confinament, es
contacta amb totes les direccions dels centres per pactar de quina manera es pot
seguir el projecte i s'adeqüen els projectes a la nova situació (aquells en els que la
connexió amb l'alumnat segueix sent possible). Els equipaments culturals
comencen a reconduir els projectes en format online. Malgrat tot, el contacte amb
l’alumnat de les escoles participants (la majoria catalogades com Centres de
Màxima Complexitat) és molt difícil. El professorat fa els possibles per contactar
amb les famílies i els infants i per seguir amb l’activitat educativa en format online.
Però al Raval hi ha una manca de dispositius, connexions i, sovint, de
competències digitals entre les famílies per adaptar l’educació a aquest format. En
aquesta situació, des de la dinamització del projecte s’insta als equipaments
culturals a posar-se a disposició dels mestres pel que puguin necessitar. Els
equipaments del projecte contacten per donar aquest missatge, i des de la
dinamització del projecte, es reforça aquest oferiment. En la segona setmana de
confinament, des de la comunicació del projecte es crea un apartat en el web del
projecte per a que la comunitat educativa pugui tenir els recursos en línia dels
equipaments del projecte, adreçats a infants, joves i persones adultes. Així és com
neix l’apartat “Jo em quedo a casa gaudint i aprenent”.
https://www.totraval.org/ca/projectes/apadrina-el-teuequipament/joemquedoacasa-gaudint-i-aprenent
Des de la comunicació del projecte també es dona a conèixer aquest apartat web a
través de les xarxes socials i tots els mitjans de comunicació interns i externs de la
Fundació Tot Raval, per a que arribin al màxim de comunitat educativa.

Entitats participants:
Centres educatius: Escola Bressol Aurora, Escola Bressol Canigó, Escola Bressol Mont Tàber,
Escola Drassanes, Escola Labouré, Escola Castella, Escola Collaso i Gil, Escola Mossèn Jacint
Verdaguer, Escola Cintra, Ins Milà i Fontanals, Ins Consell de Cent i Ins Miquel Tarradell.
Equipaments culturals: MACBA, Museu Marítim de Barcelona, Filmoteca de Catalunya, Palau
Güell, Fundació Joan Brossa, Gran Teatre del Liceu, CCCB, Memorial Democràtic, Institució Milà
i Fontanals del Centre d’Investigacions Científiques, Institut Català de les Dones i La Capella.
Entitats socioeducatives i sociosanitàries: Estel Tàpia, Taller Sant Jordi, Servei de Rehabilitació
Comunitària, Servei Solidari, ‘Mamás que leen’, Casal dels Infants, Diàlegs de Dona, Fundació 4
Vents, Impulsem, Residència El Mil·lenari, Centre de Dia El Mil·lenari, Casal de Gent Gran Josep
Tarradellas, Casal de Gent Gran Josep Trueta i Residència Vigatans - Fundació APIP-ACAM.
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Principals resultats obtinguts:
➢ 1.217 alumnes de 12 centres educatius i 11 equipaments culturals han
participat al projecte
➢ S’han dissenyat, i en bona part, implementat, 18 apadrinaments
➢ 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
Laboral i Desenvolupament Econòmic
Promoció de TSR

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 actúa 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.
Un dels grans esculls de tota aquesta situació ha estat l’escletxa digital. Moltes persones
usuàries de les entitats de la Xarxa Laboral pateixen una manca de coneixements digitals per
poder fer formacions online de forma contínua. Algunes d’elles, fins i tot, poden ser
considerades analfabetes digitals. A més, cal afegir que moltes d’aquestes persones no tenen
accés a tecnologies ni a internet. Aquest fet ha provocat que la gran majoria d’activitats
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formatives plantejades des de les entitats i des de la mateixa XLR no hagin estat possibles en el
2020.

Activitats realitzades:
➢ Activitats de dinamització interna:
- Les reunions de coordinació i grups de treball s’han pogut realitzar gràcies a
l’esforç i a la implicació de cadascuna de les entitats que formen la XLR. S’ha fet un
esforç per adaptar-se tecnològicament als mitjans de cadascú, tenint en compte
que la XLR la conformen moltes entitats i que cadascuna té la seva casuística
particular. S’ha mantingut l’espai de la reunió plenària mensual.
-

Els grups de treball de Comunicació i Feina Sense Papers han estat en actiu tot
l’any, mentre que el GT de Prospecció i Orientació es va reunir en una ocasió al
febrer. Després es va veure la necessitat de treballar altres línies d’actuació i les
línies de treball del grup han quedat suspeses temporalment. S’ha seguit en
contacte amb els principals agents econòmics del territori (associacions de
comerciants, GT d’Hotels, Mercats,...) per tal de donar suport i tenir feedback
sobre com els ha afectat tota aquesta situació.

-

Traspàs d’informació setmanal a través del butlletí intern de la Xarxa Laboral del
Raval.

-

Coordinació amb la resta d’àmbits de la Fundació (cultural, socioeducatiu, salut
comunitària, GIR) per tenir informació constant de com estava afectant la
pandèmia de la COVID-19 a la població del Raval, així com de quines accions
s’estaven plantejant i/o recursos estaven disponibles.

➢ Reactivació del Grup de Treball de Prospecció i Orientació Laboral, per tal d’establir
una metodologia pròpia de la Xarxa a l’hora de fer prospecció, compartir discursos i
generar noves oportunitats amb les empreses:
El 2020 el grup va iniciar un treball en base a la diagnosi interna elaborada el 2019
sobre els perfils de les persones usuàries de les diferents entitats, en què s’establia “un
mapa col·lectiu” i se seguia un protocol de derivació conjunt.
A partir d’aquí, es va veure que hi havia tot un conjunt de perfils professionals que
encaixarien en els sectors més comuns (hostaleria, restauració, neteja...), però que
tenien certes mancances d’habilitats comunicatives (expressió, llenguatge,...), així com
d’altres aspectes vinculats a la salut mental que calia treballar. Per tant, abans de
decidir fer prospecció sobre nous sectors potencials, es va acordar reforçar i fer un
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treball previ de competències amb ells per aconseguir millors resultats i fer partíceps
d’aquest enfoc a les empreses dels diferents sectors.
El treball sobre aquests perfils es va veure truncat a partir del confinament, ja que en
la seva majoria estaven relacionats amb els sectors que s’han vist més afectats per la
crisi (serveis, restauració, hosteleria,...).
➢ Activitats de formació i assessorament:
-

En relació a les persones en situació irregular administrativa:
o Informació i difusió sobre la situació de les formacions ja existents, impartides
per altres entitats i/o l’administració pública: Mòdul A (Català), Mòdul B
(coneixements del mercat laboral), Mòdul C (Coneixement de la societat
catalana i del seu marc jurídic), formacions tècniques i/o professionals, etc.
o Valoració de fer alguna activitat formativa a mida (TIC, Coaching, tècnica,...),
en funció de les necessitats detectades i perfils.
o Actualització de les normatives d’estrangeria, informes d’arrelament i darreres
mesures de govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona (plans
d’ocupació/PPOO, ACOL, creació de cooperatives, etc.)
o Sessió Formativa pels tècnics sobre “El Sistema de formació i educació
professional a Catalunya”. Aquesta sessió, en la que van participar 22
professionals, va permetre actualitzar els coneixements sobre el funcionament
del sistema educatiu a Catalunya i valorar quines possibilitats existeixen per a
les persones que es troben en situació irregular.

-

Organització d’altres formacions en funció de les necessitats i oportunitats
detectades al llarg de l’any:
o Reforç de competències bàsiques (llenguatge, expressió,...), així com treballar
altres aspectes més vinculats a les vivències i situacions personals de les
persones (Salut Mental,...) que els dificulten trobar feina. Durant el primer
trimestre de 2020 es va començar a pensar en estratègies conjuntes per
treballar aquests aspectes, però al març va quedar aturat. La voluntat es
reprendre l’acció quan sigui possible.
o Prova pilot de càpsules d’orientació i formació, en format digital: pel 2021
estarà operativa una càpsula formativa a través del mòbil que oferirà
coneixements del mercat laboral (continguts molt similars als que es venen
donant en el Mòdul B d’Acollida de la Generalitat). La idea és reforçar els
processos d’orientació, formació i inserció que ja es van organitzant des de les
entitats amb aquests coneixements tan necessaris i que sovint es passen per
alt. Al darrer trimestre de 2020 s’està treballant en el contingut, el format i el
disseny del que serà aquesta formació.
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-

Assessorament sociolaboral: Per part de la Xarxa Laboral s’ha fet ús del recull
d’assessoraments gratuïts a usuaris/es, tècnics i tècniques vinculats a les entitats
de la Xarxa. Les entitats de la xarxa que ofereixen aquest servei són: Fundació
Servei Solidari, Fundació Surt, Casal dels Infants, Comissió Catalana d’Ajuda al
refugiat (CCAR), Anem per Feina, Probens, USOC i AMIC-UGT. A la vegada, existeix
una coordinació amb el Punt de Defensa de Drets Laborals de Ciutat Vella i també
se’n fan derivacions en casos particulars.

➢ Accions per apropar les entitats d’inserció sociolaboral i els diferents agents socials
per afavorir la inserció sociolaboral de persones amb dificultats d'inserció.
Amb l’empresariat:
• De gener a març, la relació amb l’empresariat ha partit de les accions que ja es
venien desenvolupant: ofertes de contractació, gestió de pràctiques i altres
oportunitats fruit de les col·laboracions establertes amb l’empresariat:
preselecció de candidats i candidates en processos de selecció de personal,
seguiment dels candidats enviats per les entitats membres, seguiment i
elaboració dels informes de resultats. Amb el confinament, alguns d’aquests
processos es van veure afectats i d’altres no es van poder implementar (al
tractar-se d’oportunitats vinculades al sector serveis/hosteleria en la majoria
de casos).
• D’abril a finals d’any la relació amb l’empresariat ha estat sempre
condicionada a la crisi econòmica derivada de la Covid-19, així com a la gran
incertesa de la seva pròpia activitat.
• Pel que fa altres possibles sectors d’ocupació (més vinculats amb la cura i la
neteja) s’ha fet un seguiment estricte de les ofertes laborals existents que
anaven sorgint per mirar de vincular-les a possibles persones usuàries de les
entitats de la Xarxa Laboral del Raval.
Amb l’Administració:
• Coordinació en l’organització de cursos de formació per a usuaris i usuàries de
les entitats de la Xarxa Laboral del Raval. La XLR es coordina amb la tècnica de
Treball als Barris per programar i desenvolupar accions formatives per
augmentar l’índex d’ocupabilitat de la població del Raval.
• Participació en diversos òrgans consultius i espais de participació impulsats per
les administracions: Punt d’Informació de Drets Laborals de Ciutat Vella (la XLR
és membre del Consell Assessor), Consell de Barri, xarxes de ciutat, etc... Altres
Xarxes Laborals.
Amb les xarxes comunitàries i ciutadania:
• La coordinació amb la resta de xarxes laborals del Districte de Ciutat Vella
(Xarxa Laboral del Casc Antic, Xarxa Laboral del Gòtic i Barceloneta) ha estat
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•

•
•

•

més intensa que en d’altres anys, per la necessitat de sumar forces en aquest
moment de crisi i d’incertesa. S’ha elaborat un informe conjunt amb la
detecció de les necessitats més imminents del sector durant el mes de juny.
També s’han establert altres trobades amb altres xarxes (com la del Poble Sec)
per començar a plantejar col·laboracions més habituals i sabent que es
comparteixen objectius.
S’ha participat al Consell Sectorial de Desenvolupament Econòmic del Districte
de Ciutat Vella, creat amb l’objectiu de posar en contacte els principals agents
socioeconòmics del territori.
Derivació de persones en recerca de feina als recursos de les entitats membres
de la Xarxa.
S’ha participat a la Taula d’Accions Comunitàries del Raval durant el darrer
trimestre de 2020 amb la voluntat de trobar sinèrgies a nivell de territori i
plantejar alternatives a la manca de recursos (tant físics com de coneixements)
que ha provocat l’escletxa digital.
S’ha fet un recull des de la Xarxa Laboral del Raval dels diferents serveis de
tramitació que s’ofereixen des de les entitats de la XLR per tal d’optimitzar el
recursos. En aquest sentit, també es va fer un document amb la intenció de
visibilitzar la gran dificultat que moltes persones estaven tenint a l’hora
d’intentar accedir a la realització de determinats tràmits i com això estava
tenint conseqüències en la seva situació personal, laboral i fins i tot de situació
regular (ja que s’estaven començant a donar moltes més situacions
d’irregularitat sobrevinguda).

➢ Accions de sensibilització i difusió de la Responsabilitat Social per afavorir la inserció
de persones en risc.
- Actualització constant del web (projecte Xarxa Laboral del Raval), revisió de
continguts i seguiment a les xarxes socials, així com de les formacions que en cada
moment ofereixen les entitats membres de la Xarxa Laboral del Raval.
- Des de les entitats s’ha fet el seguiment de situacions de vulneració de drets
laborals.
- Sensibilització empresarial en relació a la contractació de persones en situació
irregular (2019/2020). A principis del 2020 s’han iniciat diverses accions per tal de:
o Construir un relat positiu cap a la contractació de les persones en situació
irregular.
o Posar en comú les experiències viscudes per les entitats membres de la Xarxa
Laboral del Raval respecte a la contractació de persones en situació irregular.
o S’ha començat a generar el material gràfic i/o audiovisual específic per ser
utilitzat durant les xerrades de sensibilització a les empreses del barri.
o Recopilar informació de les ajudes administratives i convocatòries públiques
per a la contractació de persones en situació irregular, per tal d'informar a les
empreses sobre les possibilitats que existeixen.
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o

Establir mecanismes de col·laboració amb el sector empresarial, als quals la
Xarxa aportaria suport i acompanyament en els processos de contractació.

Entitats participants:
Acció Contra la Fam, AMIC-UGT, Anem per Feina , Assoc. Estel Tàpia, Càritas Ciutat Vella, Casal
dels Infants per l’acció social als barris, Colectic SCCL, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
(CCAR), El Lloc de la Dona, Fundació Benallar, Fundació Escó, Fundació SURT, Impulsem SCCL,
Probens, Servei Solidari, Ravalnet, USOC, Fundació Ibn Battuta, Metges del Món i Fundació Tot
Raval.
Administració: S’ha treballat coordinadament amb el Districte de Ciutat Vella i Foment de
Ciutat. EL PIJ Paral·lel / CIAJ (Centre d'Informació i Assessorament per a Joves de l’Ajuntament
de Barcelona) i Barcelona Activa, a través del programa de Treball als Barris, han participat en
les reunions plenàries de la Xarxa Laboral del Raval com a membres col·laboradors.
La XLR també és membre del Consell Assessor de Punt de Defensa de Drets Laborals del
Districte de Ciutat Vella i hi participa de forma activa a les reunions i aportant propostes i
necessitats detectades per les entitats membres de la XLR.
Empreses col·laboradores: La XLR col·labora amb 23 empreses i organitzacions i té signats 9
convenis de col·laboració que es renoven periòdicament (Codec – Grup ZAL; Praktik Hotels;
Hotel Andante; Manpower groups; Mercat de la Boqueria; Fundaci Barcelona Comerç;
Barcelona Oberta (Unió d’Eixos Comercials Turístics); FOCUS grup; GHB (Gremi d’Hotels de
Barcelona).
Altres empreses i grups empresarials col·laboradors:
- Grups empresarials: Grupo Distribució LBPF (Perfumeries La Balear), Fem Raval, Eix
comercial del Raval
- Empreses: Norai, Plats Prats, Amplifiqa, Alonso and Co, Expert
- Hotels: Le Meridien, Hostal Grau, Hotel Acta Mimic, Hotel Curious, Hostal
Marenostrum, Hotel Arc del Teatre, Hotel Espanya, Hotel Andante, Hostal Grau i 1898.
- Institucions i altres organitzacions: Port de Barcelona, Museu Marítim, Barcelona
Fòrum District, Federació Catalana de Vela, iActa, Fundació Babel, Fundació Comtal,
Migraestudium, PDC del Poble Sec (comissió sociolaboral), ONG Bona voluntat en
Acció, Fundació Bayt al-Thaqafa, MIGRESS, Àrrels Advocats, Eticas Foundation, CCOO.

Principals resultats obtinguts:
➢ 22 tècnics/es han participat en una formació sobre el sistema de formació i
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educació professional
➢ S’han mantingut les relacions de col·laboració amb 23 empreses i grups
empresarials i se n’ha establert una de nova
➢ S’han compartit 24 ofertes laborals
➢ 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 per les persones
ateses per les entitats la situació de pandèmia
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FESTIVAL DE CULTURA RAVAL(S), FET PER LA GENT DEL BARRI
Àmbit Sociocultural
Foment de la Convivència Intercultural
Foment de la Participació Comunitària

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.
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 coresponsabilitat
ciutadana per a la millora ambiental. Des del festival es va decidir alinear la seva filosofia amb
el Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2020, (fent especial èmfasi al 9è objectiu
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“Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de
causa”).
La irrupció de la COVID-19 va incidir en el desenvolupament del projecte, però malgrat la
duresa de les circumstàncies, les organitzacions membres vinculades al Grup de Treball de
Raval(s) van mostrar un gran compromís amb el projecte i es van implicar amb la redefinició de
les estratègies de treball, per donar una resposta conjunta a les necessitats del barri.
D’una banda, a partir del primer estat d’alarma decretat al març, tot el procés comunitari
d’elaboració del festival es va fer mitjançant reunions telemàtiques, en les quals es va elaborar
un programa col·laboratiu adaptat a les diferents mesures vigents en cada moment, que
contenia una part virtual i una altra presencial, amb totes les limitacions que establia la
normativa.
Finalment, però, una setmana abans de la celebració del festival, quan ja estava tot organitzat i
ja s’havia publicat el programa, la Generalitat va establir mesures més restrictives del
moviment i que afectaven especialment a les activitats als espais públics a tota Catalunya. Per
aquest motiu, no es van poder fer cap de les activitats presencials previstes i es van reconvertir
algunes d'elles en versions online. Així, malgrat que la part més festiva del projecte no es va
poder realitzar en la seva totalitat, la resta d'activitats relacionades amb el procés de
desenvolupament del projecte no van quedar gaire afectades ja que, amb canvis logístics i de
procediment, es van poder fer parcialment de forma virtual.

Activitats realitzades:
➢ Procés comunitari per a l’elaboració de la programació del Festival: 8 reunions plenàries
del grup de treball; decisió de la temàtica del festival; 2 reunions amb els i les
representants dels Equipaments Culturals per preparar accions conjuntes; preparació del
material de difusió; elaboració conjunta del programa; seguiment i assessorament a noves
entitats i col·lectius participants; realització de 3 accions formatives adreçades a les
entitats i col·lectius participants, basades en l’eix temàtic del festival: "Ambientalitzar la
teva activitat ara i aquí” (cancel·lada 3 dies abans pel nou estat d'alarma), un Taller amb la
Fàbrica del Sol i l'Ateneu de Fabricació i una passejada formativa a bord del Far
Formentera per conèixer com afecta la contaminació del port a la ciutat.
➢ Preproducció del festival: 5 trobades amb el Districte de Ciutat Vella per planificar les
infraestructures, espais i llicències; 5 reunions amb tècniques de l'Aula Mediambiental de
Ciutat Vella, La Fàbrica del Sol i l'Ateneu de Fabricació per preparar les accions formatives i
les diverses activitats del festival; 2 reunions amb el Banc de Recursos de Ciutat Vella per
definir l’ús del material durant el festival; 4 reunions virtuals amb el subgrup de treball per
organitzar la taula “Cures i vides quotidianes: aprenentatges ecofeministes i experiències
compartides”.
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➢ Celebració del festival: l’edició del 2020 estava prevista del 5 al 8 de novembre a diferents
espais del Raval, de forma presencial, amb un conjunt de mesures per evitar els contagis
de la COVID-19. Es va crear un programa amb 36 activitats molt diverses, algunes de les
quals ja incorporaven el format virtual com a possibilitat. Una setmana abans del festival, i
degut a l'increment dels contagis de la COVID-19, la Generalitat de Catalunya va comunicar
la suspensió de les activitats no essencials i va recomanar no realitzar activitats amb públic.
Per aquest motiu, es van cancel·lar la majoria d'activitats presencials que ja estaven
organitzades i es van transformar algunes en format virtual (concerts, xerrades, taules
rodona, projeccions d'audiovisuals, entre d'altres).
➢ Comunicació: trobada amb el grup de comunicació del festival per definir els continguts de
la campanya de comunicació: selecció de la imatge del cartell, informació, etc.; 3 trobades
amb la dissenyadora per preparar el cartell i del programa imprès; dinamització de les
diferents xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter); contacte amb mitjans de
comunicació per difondre el dossier de premsa del festival.
➢ Procés d’avaluació: Al finalitzar el festival, es va organitzar una reunió virtual amb tots i
totes les participants per tal de valorar i avaluar les diferents accions. Abans d’aquesta
reunió, es va enviar una fitxa a tothom, que van retornar complimentada. Amb aquesta
informació es va elaborar un informe amb informació rellevant per a les properes edicions.
A nivell intern, es va fer una valoració tècnica amb l'equip de Tot Raval.

Entitats participants:
Coorganitzen: Ass. Benestar i Desenvolupament- ABD, Ass. Capoeira Palmares, Ass. Carabutsí,
Ass. de Dones Marroquines a Catalunya, Ass. de Veïns del Raval de Ciutat Vella, Ass. Institut de
Promoció de la Cultura Catalana, Ass. Interacció, Ass. Intercultural Diàlegs de Dona, Ateneu de
Fabricació la Fàbrica del Sol, Aula Ambiental de Ciutat Vella, AVC Carrer Cera, Banc de Recursos
Mancomunats de Ciutat Vella, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Casal de Joves Calassanç, Casal
del Raval, Casals Municipals de Gent Gran J. Trueta i J. Tarradellas, Centre Cívic Drassanes,
Col·lectiu d’artistes EntrópicAs, Trio Sukirije, Cooperativa Colectic, Eduardo Green & The
Hipnotics V Duo, El Gecko con botas, El Mirador dels Immigrants, El Periódic, Escola de Músics i
JPC, Filmoteca de Catalunya, Forn de teatre Pa'tothom, Fundació Àmbit Prevenció, Fundació
Conservatori Liceu, Fundació INDERA, Grup Cantaires Mon Raval, Grup de treball de
dinamització de Sant Pau del Camp (CEM Ricart, Impulsem sccl, Xamfrà Música i Escena,
BRMCV, Servei de Dinamització Comunitària i Fundació Esport i Educació “El Consell”), Grup
Havàname, Grup Mar Brava, IMF-CSIC, INCA Catalunya, Ins Milà i Fontanals, KorraVal
Evolution, La Capella BCN Producció, La Capella, La Caracola Migrante, Metzineres, Museu
Marítim de Barcelona, Palau Güell, Periódico El Raval, ReGiraRocs SL, Sala Fènix, Servei Civil
Internacional de Catalunya, Sitesize, SURT Fundació, Táctil Estudio, Taula del Raval, Territoris
Oblidats, Trikka Masala, Universitat de Barcelona, Víctor Salvatti, Xamfrà, centre de música i
escena, Xarxa BCN Antirumors, Veïns i veïnes.
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Principals resultats obtinguts:
➢ 60 organitzacions socials i culturals s’han implicat en l’organització
➢ 15 entitats i col·lectius del barri i 4 entitats del sector mediambiental
participen per primera vegada al Festival
➢ S’han programat 36 grans activitats i accions, 15 d’elles de manera conjunta
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SANT JORDI AL RAVAL
Àmbit Sociocultural
Foment de la Convivència Intercultural

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 Raval
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.
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 activitats que ho van permetre: xerrades, tallers, lectures i
contacontes, entre d’altres. Les diferents fases del projecte es van poder desenvolupar tal i
com estaven previstes, amb canvis logístics i de procediment, de forma virtual.

Activitats realitzades:
➢ Procés comunitari per a la preparació de la festa: difusió del procés d’organització via
xarxes i mailing, i crida a les entitats per participar-hi; 3 reunions amb tècnics i
tècniques de barri del Districte de Ciutat Vella per establir aliances i col·laboracions; 2
reunions (una en format presencial i una altra virtual) amb totes les entitats
participants; creació d’una comissió de comunicació per coordinar estratègies

60

conjuntes de difusió de la Diada; elaboració d’un programa conjunt amb les entitats i
col·lectius que van voler fer les seves activitats virtualment.
➢ Producció i logística de la celebració: 2 trobades amb el Districte de Ciutat Vella per
planificar les infraestructures, espais i llicències (encara que al final no es va poder celebrar
a l’espai públic); una reunió amb el Banc de Recursos de Ciutat Vella per definir l’ús del
material durant la Diada de Sant Jordi al Raval.
➢ Celebració de la Diada: el dijous 23 d’abril, de 10h a 20h, es va celebrar la diada de forma
virtual, amb activitats molt variades: contacontes i lectures dramatitzades, presentacions
de llibres, xerrades, tallers, actuacions i concerts virtuals, entre d’altres.
➢ Procés d’avaluació: al finalitzar la Diada, es va fer una valoració online. Abans d’aquesta
reunió, es va enviar una fitxa a tothom, que van complimentar online per tal d’extreure’n
resultats previs a la reunió i poder-los avaluar.

Entitats participants:
A.C.V. Carrer Cera; A.I.P.C.C.; A.V.C. La Taula del Raval; ABD; Acció Raval; Amalurra; AMIF - La
Veronica Cartonera; Amigos del Quijote, admiradores de Barcelona; Arrels Fundació; Ass.
Capoeira Palmares Barcelona; Ass. Crits i Renou (Espai Mallorca); Ass. d'Ajuda mútua
d'immigrants de Catalunya (AMIC-UGT); Ass. de Dones Marroquines a Catalunya; Ass.
Educativa Integral del Raval; Ass. Estel Tàpia; Ass. Intercultural Diàlegs de Dona; Ass.
Sociocultural Urdu Dost; Biblioteca de Catalunya; Biblioteca Sant Pau - Santa Creu; Caballo
Regalado; Casa Candela; Casal de Barri Folch i Torres; Casal dels Infants ASB; Casal Familiar del
Casal dels Infants ASB; Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas; Casal Municipal de
Gent Gran Josep Trueta; Centre de Normalització Lingüística de Barcelona; Centro Boliviano
Catalán; Centro Islámico Camino de la Paz; CIAJ (Centre d'Informació i Assessorament per a
joves); Colectic; Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat; Creación Positiva; E.S.D.A. Llotja; El
Gecko con Botas; El Mirador dels Immigrants; Espacio del Inmigrante; Espai Tecnològic
Comunitari; FEDASCAT; FEDELATINA; Federació Consell Islàmic de 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; Fundacio Surt; Grup Mon Raval; Impulsem, SCCL; Kor Raval Evolution; Las
Anónimas; L'Escola de Músics i JPC; LLibre Obert; M&M Contes; MACBA; Memorial
Democràtic; Òmnium Cultural Ciutat Vella; Palau Güell; Plataforma per la Llengua; Ravalnet;
Raval no Resignat; Ravalució; Servei Civil Internacional; SIDA STUDI; Sindicato Popular de
Vendedores Ambulantes de Barcelona; Socialismo Libertario; SRC Ciutat Vella; Stop Mare
Mortum; Taller de Gravat i Estampació Manera Negra; Taller de Músics; Taller Sant Jordi;
USOC; Voluntaris 2000; Xamfrà, música i escena; Xarxa BCN Antirumors; Xarxa Veïnal del Raval.
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Principals resultats obtinguts:
➢ S’han programat 18 activitats virtuals que han estat seguides per 2.352
persones
➢ 66 entitats i/o col·lectius s’han implicat en l’organització de la Diada
➢ 6 entitats han participat per primera vegada a la Diada

ÒPERA PRIMA
Àmbit Sociocultural
Foment de la Participació Comunitària

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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Activitats realitzades:
➢ Reunions de coordinació i trobades de seguiment per planificar les diferents accions.
➢ Participació en l’organització de les primeres gravacions d’una docusèrie sobre Òpera
Prima produïda per TV3, fent crida a entitats i persones del barri, participant
d’entrevistes,
etc.
➢ Col·laboració 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.
➢ Suport en la recerca d’agrupacions musicals, de dansa i corals del barri, com a
potencials participants de l’òpera.

➢ Promoure la participació del projecte a la Diada de Sant Jordi al Raval, generant
sinèrgies amb la resta de participants i garantint un espai per difondre l’Òpera Prima
dins del barri.
➢ Presentació del projecte al Grup Motor del Festival de Cultura Raval(s).
➢ Col·laboració en l’organització d’una visita prospectiva a les entitats i/o projectes de
confecció tèxtil del Raval, per tenir més informació de primera mà sobre el que fan i el
que podrien aportar al projecte.
➢ Reunions per començar a planificar possibles activitats, tallers, visites i accions per
dinamitzar el projecte de l'òpera al Raval i als seus protagonistes en forma d’un
programa paral·lel.

➢ Col·laboració amb l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat
Autònoma de Barcelona per a una avaluació inicial de la creació d’Òpera Prima per
part del Liceu.
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SUPORT A PROJECTES CULTURALS
Àmbit Sociocultural

Durant el 2020 i malgrat les restriccions a causa de la COVID-19, es va donar suport a
diferents projectes culturals proposats des d’altres grups de treball de Tot Raval, entitats i/o
veïnat del Raval. Les col·laboracions en projectes han estat molt diverses: des de posar en
contacte a diferents entitats, ajudar en la localització d’espais físics, donar suport en
comunicació i difusió fins a col·laborar amb la producció d’un esdeveniment concret, entre
d’altres.

Activitats de suport realitzades:
➢ Festa Major del Raval: des de Tot Raval es van coordinar algunes de les activitats
presencials que es van poder realitzar malgrat la pandèmia. La tasca desenvolupada va
ser: realitzar el programa, sol·licitar els permisos corresponents, gestió d’inscripcions,
comunicació i difusió, entre d’altres.
➢ Aula Mediambiental Districte de Ciutat Vella: aprofitant la temàtica del festival
Raval(s) (canvi climàtic), es volien implicar amb la xarxa d’entitats del barri.
➢ Ass. Carabutsí i Ass. Interacció: volien assessorament en relació a la creació d’un Eco
Museu Urbà sobre la Cultura Gitana. Es van fer algunes sessions d'assessorament
puntual.
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➢ Festival Internacional de curtmetratges al Raval “La Mida no importa”: es va donar
suport en la comunicació i difusió del projecte i en la localització d’un espai per a les
projeccions.
➢ La Capella: van demanar fer activitats amb altres entitats i col·lectius del barri dins del
marc del Festival Raval(s). Es van donar diferents opcions i oportunitats.
➢ Línia Cultural Rambla: trobada amb Tot Raval per explicar el projecte de la Línia
Cultura Rambla i veure quines sinergies i col·laboracions podien sorgir. Van presentar a
part de l’equip de Tot Raval les accions culturals que es desenvoluparan durant el 2021
a Les Rambles en el marc d’aquest projecte. Es va quedar en fer seguiment i participar
activament.
➢ Grup ERRO: aquest col·lectiu, que fa intervencions artístiques a l’espai públic, va
presentar el seu projecte d’intervencions poètiques als balcons del barri i va demanar
orientació per la presentació a les subvencions. Se les orienta i es proposa la seva
participació a Sant Jordi al Raval 2021.
➢ futchclub: volien presentar el seu nou espai transfeminista i antiracista creat al barri i
implicar-se a la xarxa d’entitats. Vam explicar-los el funcionament dels diferents grups
de treball de la Fundació i vam quedar en treballar plegats.
➢ En-Trópicas: és un col·lectiu d’artistes feministes i racialitzades del Raval que es volen
implicar al barri. Se'ls va explicar les dinàmiques del territori i es van incorporar al grup
de treball de Raval(s).

Entitats participants:
Aula Mediambiental Districte de Ciutat Vella, Ass. Carabutsí, Ass. Interacció, MACBA,
LaLaberinta, Festival Internacional de curtmetratges al Raval La Mida no importa, Gran Teatre
del Liceu, La Capella, Grup ERRO, futchclub, Línia Cultural Rambla, Museu del Disseny, EnTrópicas, entre d’altres.

Principals resultats obtinguts:
➢ S’ha assessorat a 8 projectes i entitats del barri
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ENFORTIMENT DE L’ASSOCIACIONISME I DE LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA
AL RAVAL
Foment de la Participació Comunitària

Aquesta línia estableix diverses estratègies que tenen per objectiu el foment de la
participació de la ciutadania del barri del Raval, ja sigui en associacions de base com en
projectes comunitaris. Les diverses accions 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.
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 per
la situació de pandèmia.
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.
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El canvi de local de la Fundació, previst per la primavera de 2020, es va realizar
finalment durant el mes de juliol, tot i que no s’ha pogut realitzar el treball que
s’havia previst amb entitats perquè després en poguessin fer ús, doncs el local ara per ara està
adaptat a les mesures sanitàries per a l’equip tècnic. Tot i així, es preveu treballar per la
seva adequació, quan es pugui, perquè pugui esdevenir un espai de referència per a les
entitats del barri.
Malgrat tot, la situació de pandèmia ha generat dues noves accions:
el #RavalEstiuEducatiu (veure página 13) i el projecte “#sumapelraval: teixint acció
comunitària davant l’emergència social” (veure página 9), nascuts a partir de la situació de crisi
sanitària.
De forma general, tot el projecte s’ha hagut d’anar adaptant a la situació, i s’ha seguit
treballant des de la virtualitat o semi presencialitat (i presencialitat amb mesures de prevenció
en el cas de la formació vivencial per a joves). Algunes de les accions han hagut de reduir el
ritme o canviar l’estratègia però s’ha mantingut l’activitat en cadascuna de les línies
d’actuació.

Activitats realitzades:
➢ Accions de suport a la creació o enfortiment d'associacions o col·lectius organitzats:
Projecte Pilot d’Acompanyament a entitats: Després de tres anys, amb el darrer
marcat per la situació de pandèmia, amb un canvi d’escenari per a moltes entitats i
col·lectius, s’ha cregut necessari aturar aquesta prova pilot, però seguir escoltant el
barri i coneixent iniciatives, projectes, entitats o col·lectius que puguin emergir, o
poder treballar des de tots els àmbits de la Fundació amb aquelles entitats o
organitzacions que vulguin seguir-se connectant i treballant plegades en la vida
comunitària.
També s’ha seguit treballant amb les associacions i moviments veïnals amb qui es va
entrar en contacte al 2018, sorgides com a resposta ciutadana enfront a noves
situacions actuals, com són la gentrificació al Raval, o la problemàtica que viu el Raval
en relació als pisos de venda i consum de droga, entre d’altres, i de forma especial
amb d’altres moviments veïnals que han anat sorgint en el marc de la pandèmia.
Suport d’entitats o col·lectius de joves autogestionats: Des del 2018, s’ha estat
donant suport i treballant per la vinculació entre sí de les entitats de lleure i
d’autogestió juvenil i amb el teixit associatiu del barri, així com la seva relació amb
d’altres associacions juvenils de Ciutat Vella.
-

Esplai Còdols: s’ha treballat durant la pandèmia fent suport, seguiment,
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-

vinculació a accions comunitàries, etc.
Joves participants a la formació vivencial Rava[L]links 2019: els 13 participants
han iniciat una incipient organització en col·lectiu autogestionat i se’ls està
donant suport en l’organització interna, la generació d’accions o projectes,
fomentant també la interrelació amb els altres espais juvenils del barri i del
districte. El 8 de febrer es va dur a terme una sessió de treball per projectar
què els venia de gust ser com a grup i fer com a col·lectiu. A part, de forma
autogestionada, estan participant de diverses iniciatives o projectes amb
entitats vinculades al barri (un llibre amb el Col·lectiu 5W, un projecte artístic
amb
Xamfrà,
i
un
projecte
de
la
Francesca Bonnemaison sobre podcast). Durant el confinament, des de Tot
Raval s’han dinamitzat les següents accions:
o

El 23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, tres de les joves van
participar en un conversatori sobre interculturalitat a les aules, per donar
suport a la presentació d’una eina didàctica per al treball intercultural als
espais educatius elaborada per al Grup d’Educació Comunitària i el Grup
Interreligiós de Tot Raval. Accés a l’eina didàctica:
https://www.totraval.org/ca/noticies/ja-esta-disponible-leina-didactica-altreball-intercultural-als-espais-educatius
Accés al conversatori: https://www.youtube.com/watch?v=DFdBs6Dsb_s
o

Sessió de presentació del vídeo de la 1a edició de la formació
vivencial- Trobada virtual amb les joves (27 d’abril). Es preveia fer una
presentació al barri, coorganitzada amb les joves, i un col·loqui per
presentar l’edició del 2020. Donades les circumstàncies, es va fer una
sessió de retrobada amb tot el grup de joves, amb un visionat conjunt dels
vídeos i es van intercanviar impressions. Enllaços als vídeos:
o
o
o

o

o

Càpsula promocional Rava[L]inks formació
vivencial: https://youtu.be/ETTZXrJcKVE
Càpsula Rava[L]inks formació vivencial 2019 extens: https://youtu.be/ObZPsYpnccQ
Testimoniatges dels i les joves participants
2019: https://youtu.be/9YRLtepedl4

Durant la preparació del #RavalEstiuEducatiu (veure pàgina 13),
també es va estar en contacte amb el grup de joves, tant per temes
laborals (possibles contractacions vinculades al lleure educatiu del
barri), com per treballar amb el grup propostes educatives per a joves
durant l’estiu.
Una representació del grup de joves va ser present al tancament de la
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-

-

2a edició de la formació vivencial. Un cop acabada la formació, s’està
treballant per poder donar suport als joves de les dues edicions i
s’estan fomentant les sinèrgies entre ambdós grups.
S’ha seguit treballant conjuntament amb el Districte de Ciutat Vella i amb El
Pla de Barris Raval Sud-Gòtic Sud en iniciatives pel foment de la participació
juvenil al Raval. En aquest sentit, al llarg del 2019 es va dur a
terme una coordinació entre tècniques amb el Programa Baobab, per sumar
sinèrgies en el camp de l’associacionisme educatiu al barri, que s’ha seguit
duent a terme al llarg del 2020. Durant l’estiu del 2020 s’ha col·laborat molt
estretament i s’ha vinculat el projecte a l’estratègia de l’Estiu Educatiu al
Raval. El programa Baobab participa activament també a la Taula Jove del
Raval.
Fins el juny del 2020 s’ha continuat amb la col·laboració amb el projecte de
KN60lab, també en el marc del Pla de Barris. Hi va haver una nova licitació de
cara a l’estiu però va quedar deserta i de moment el projecte no està en actiu i
no sabem en quin format estarà al llarg del 2021. Si el projecte torna a establirse, es preveu seguir col·laborant conjuntament per l’enriquiment mutu de les
línies de participació juvenil. El projecte de KN60lab també participava molt
activament a la Taula Jove del Raval.

Accions transversals per a l’enfortiment d’associacions i col·lectius organitzats del
barri:
-

Identificar reptes estratègics comuns al teixit associatiu, que podrien enfortir
les seves capacitats i valorar possibles solucions conjuntes, optimitzant els
recursos existents. Al llarg del 2020 es preveia poder treballar amb espais
municipals ja existents per vehicular formacions cap al territori i alhora recollir
necessitats específiques de les entitats/col·lectius per organitzar formacions
aterrades al barri, facilitant alhora l’accés a aquells col·lectius que tenen més
dificultats, per tal de poder organitzar i desenvolupar amb els tempos
adequats a les entitats, un espai formatiu al local de Tot Raval, durant el
2021. Aquesta acció ha quedat aturada donada la situació de pandèmia. Tot i
així es segueix treballant per poder recollir necessitats de les entitats i
vehicular formacions o altres accions necessàries vinculades als efectes de la
COVID-19.

-

Nou local de Tot Raval: Durant els darrers anys s’han fet gestions per poder
disposar d’un nou espai adequat a les necessitats comunitàries del barri i de
l’equip tècnic de la Fundació. Amb una mica més de retard del previst, degut a
la crisi de la COVID-19, el juliol del 2020 la Fundació ha canviat la seva seu
social a uns baixos del Carrer Riera Alta i a la Plaça Aureli Capmany, dos
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locals que sumen 230 m2 quadrats a peu del carrer i ubicats en un espai molt
cèntric del barri. El trasllat de l’equip de Tot Raval a un nou local obre una
sèrie d’oportunitats per fomentar l’associacionisme i la participació. La situació
de pandèmia ha fet variar accions i actes previstos per al 2020, com era una
inauguració del local, o habilitar el segon local per a un ús per a les entitats del
barri.
-

Accions pel foment del voluntariat, aprofitant la Xarxa Tot Raval: La previsió
inicial era establir un apartat al web que pogués permetre una gestió més àgil
i acompanyada de les demandes de persones interessades en fer un
voluntariat o implicar-se en algun projecte de barri, tant per a les entitats com
per al veïnat. El context de pandèmia no ho ha fet possible, però s’han atès
com sempre totes les demandes i s'ha respost una a una, informant de les
entitats que podien ser més convenients si s'esqueia, però degut a la situació
sanitària, ha fet que en varis moments de l'any no es disposés de les
informacions
actualitzades
de
les
entitats.

-

Accions de suport a les associacions o col·lectius de forma puntual que han
estat, entre d’altres:
o

o

o

Assessorament
a
demanda
de
les
entitats,
on
la
Fundació ha ofert suport puntual pel que fa a temes com la recerca de
finançament o altres temes de gestió.
Canalització de serveis i donacions de material pel barri (el 2020 la
majoria de donacions s’han canalitzat a través del projecte
#sumapelraval).
Assistència a actes institucionals de les entitats (que a partir de març
han estat la majoria en format virtual).

S’ha anat recollint i es segueix recollint actualment iniciatives, i informacions diverses
de les entitats de la Xarxa Tot Raval, que queden recollides al web, en aquest
apartat: https://totraval.org/ca/noticies/covid19-informacions-irecursos i canalitzant informacions i suport per a les entitats del barri, estant atentes a
necessitats concretes que van sorgint fruit de la situació actual per donar resposta les
necessitats sorgides per la COVID-19.
Tot i així, al llarg de l’any, l’equip de Tot Raval ha assistit presencial o virtualment
a 23 actes de Membres de la Xarxa Tot Raval i altres entitats col·laboradores, entre
les quals hi ha: Presentació Exposició Zooom del CCCB; X Concurs de Truites al
Raval de l’AIPCC; Dia Internacional de la Dona de l’Associació de Dones Marroquines a
Catalunya; Taula Rodona Esport femení 8 de març de l’Associació Esportiva Ciutat
Vella; Presentació del Passaport Edunauta de Fundació Jaume Bofill; Presentació de
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bones pràctiques -1a Mostra Impuls FP: l'Apadrina el teu Equipament del Departament
Educació de la Generalitat; Jornada OAR “Llibertat religiosa a Barcelona: Estat de la
qüestió” de l’OAR de l’Ajuntament de Barcelona; Celebració Associació Carabutsí pel
premi rebut Ciutat BCN; “En què creuen els nostres veïns”. Sessions de les comunitats
musulmana, jueva i cristina de la Parròquia del Carme; Jornada “Així vol contribuir
l’associacionisme educatiu a l’estiu enriquit. Els caus i els esplais en temps de
COVID19”de la Fundació Jaume Bofill; Jornada “La participació dels municipis en la
lluita contra la segregació escolar” del Pacte contra la segregació escolar del Síndic de
Greuges de Catalunya; “Museus i transformació social: quins són els nous reptes?” de
la Fundació Carulla; Presentació balanç social del Gimnàs Social Sant Pau; Jornada
“COVID19 i joves migrants sols. Una aproximació a la situació a Catalunya” de la
Fundació Solidaritat UB i LaFede.Cat; Premi a la Integració al Raval de l’ EOIBD; VI
Jornada educativa. Presentació Bones Pràctiques projectes Apadrina del a Fundació
Joan Brossa; Assemblea Arnau Itinerant; Acte inaugural Congrés Europeu de Mentoria
Social de la Coordinadora de Mentoria Social i European Mentoring Center; Reunió
Xarxes Laborals Ciutat Vella; Jornada Tècnica d'Orientació 2020 de Barcelona Activa;
Com promocionar les destinacions turístiques, comercialitzar els serveis i generar
confiança
als
clients de
la
Cambra
de
Comerç;
Trobades del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural i acte de tancament del
projecte de l’ICI-DECAF.
➢ Accions de suport a projectes comunitaris del barri del Raval
Reforç de la participació de la ciutadania als projectes comunitaris de Tot Raval i
foment de la implicació de noves entitats i veïnat: S’ha treballat amb els diferents
àmbits de la Fundació per aprofundir en les vies per fomentar la participació de la
ciutadania en cadascun dels projectes. Destaca el reforç que s’ha proporcionat a dues
accions de l’àmbit educatiu, donada la rellevància que han adquirit en els darrers
mesos:
- Equip Raval amb el Jovent Migrat no acompanyat: El grup comunitari s’ha
trobat durant l’any, i durant el període de confinament es van mantenir les
trobades virtuals per actualitzar informació i estar pendents dels joves en
situació de carrer i del jovent migrat no acompanyat present al barri. Els
projectes iniciats a principis del 2020, el Dispositiu de Drassanes i la Batucada
jove del Raval, van quedar aturats dràsticament i s’han pogut reprendre el
tercer trimestre, amb ritmes diferents.
- Accions
o
iniciatives
fruit
del
treball
conjunt
entorn
del #RavalEstiuEducatiu. Arrel de la situació de pandèmia, des de diversos
espais comunitaris del barri es va creure important treballar conjuntament per
un estiu amb molt de contingut per als infants i joves del Raval, i es va posar
en marxa un procés conjunt entre la Taula Jove (on participa la tècnica de
participació comunitària), i el Grup d’Educació Comunitària del Raval
(dinamitzat per la tècnica de l’àmbit socioeducatiu), confluint en un treball al
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qual s’hi han sumat entitats socials, de lleure, equipaments culturals
i l'administració. Hi ha hagut un treball molt compartit entre els dos àmbits de
Tot Raval. Un cop ha iniciat el curs escolar 2020-2021, el projecte ha seguit la
seva trajectòria des del Grup d’Educació Comunitària, però en constant
coordinació amb l’àmbit de participació.
Sessions de formació-reflexió sobre participació adreçades a l’equip tècnic de Tot
Raval: En el primer semestre del 2020 s’han dut a terme dues càpsules formatives amb
una persona externa amb les tècniques dels diferents àmbits de Tot Raval. Ha hagut
d’adaptar-se a la virtualitat degut a la pandèmia, i no s’ha pogut fer com es preveia,
però ha sigut un moment de treball d’equip en el moment del confinament que ha
sigut molt fructífer. L’objectiu de l’espai era fer una aturada i reflexió conjunta per
millorar la coordinació comunitària, treballar sobre les oportunitats de cada un dels
projectes sortint del dia a dia, per poder pensar i dibuixar línies a treballar en clau de
barri. Donada la situació sanitària, es va encarar també a poder reflexionar en com la
Fundació havia d’estar atenta i amb una escolta activa a les situacions canviants del
barri i com des dels diferents àmbits podíem treballar de forma transversal de cara a
una situació post-COVID. Allà van sortir idees molt interessants que no han estat
possible desenvolupar per la situació d’emergència sanitària, i que l’equip té previst
poder realitzar (en la mesura que sigui posible) al llarg del 2021.
Accions de suport a d’altres projectes de barri: A partir de l’estat d’alarma decretat
arran de la situació de pandèmia, l’equip de la fundació ha donat suport a una gran
diversitat d’iniciatives comunitàries que s’han engegat al barri per fer front a les noves
necessitats sorgides en el nou context de crisi sociosanitària. Entre elles, en destaquem
dues de rellevants:
-

Accions de recollida, sistematització i traspàs d’informació sobre necessitats i
recursos existents en el territori durant el confinament i post confinament:
o Seguiment de la situació d’entitats i col·lectius. Es va generar una
graella de seguiment compartida que va permetre recollir la situació
de les organitzacions amb les que connectàvem i les principals
necessitats detectades.
o Creació d’un formulari google per a la recopilació d’informació de les
diferents activitats i iniciatives posades en marxa al barri arran de la
situació d’alarma (consensuat amb l’equip de la Fundació i enviament
des de diferents àmbits).
o Recull, sistematització de la informació i publicació a la web i difusió a
les xarxes socials de recursos, serveis i activitats que puguin ser
d’utilitat per a la ciutadania en el marc de la situació actual. La
informació es va classificar per àmbits per facilitar la seva consulta.
o Recull d’activitats a la web i difusió a les xarxes socials, en el marc de
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o

l'Apadrina el teu Equipament, i amb col·laboració amb els grans
equipaments culturals, de continguts on-line que ajudessin a passar els
dies de confinament a infants i famílies, aprenent i gaudint amb
continguts culturals de qualitat gratuïts i que poguessin ser també una
eina pel professorat.
Elaboració i difusió del butlletí mensual online amb activitats i recursos
orientats a la crisi de la COVID-19.

-

Projecte #sumapelraval: Teixint Acció Comunitària Davant l’Emergència
Social. (veure pàgina 9)

-

Altres accions de suport a projectes de barri: Durant el 2020 s’ha donat
suport per part de tot l’equip a projectes comunitaris i entitats del barri, siguin
o no membres de Tot Raval, de forma virtual i presencial en funció del
complex any on la situació sanitària ha marcat el ritme. El suport que s’ofereix
és molt divers: des de l’ajut puntual fins a la participació activa en la definició
del projecte i en la seva implementació en el territori. La col·laboració pot
consistir, entre d’altres, en la generació de contactes amb d’altres entitats del
barri i de fora d’aquest que podrien participar en els projectes, suport en la
cerca d’espais per acollir-los, difusió de les activitats a través dels mitjans de la
Fundació, participació activa de l’equip de Tot Raval en l’organització i el
desenvolupament de l’esdeveniment (muntatge, cessió de carpes,...), etc.
Tot Raval ha atès en aquest període 17 demandes de suport a projectes:
Àmbits Socioeducatiu, de Mediació i Xarxa Laboral:
o Gestió de peticions d’espai de les entitats socioeducatives,
sociolaborals i culturals del barri: A causa de les mesures per evitar
l’expansió de la COVID-19, les entitats del barri es veuen oblidades a
ampliar els seus espais (per garantir el no contacte de grups
bombolla).
Organitza: Impulsem, Casal dels infants, Islamic Relief, Fundació Surt,
Projecte d'Acompanyament i Prevenció de la Solitud, Casals
Municipals de Gent Gran Ciutat Vella) i Eamiss.
Col·laboració de Tot Raval: es fa crida als equipaments del barri
(fonamentalment equipaments culturals) per a que facin cessió
d’espais. Diverses organitzacions sol·liciten espais i algunes troben
resposta. Des de la Fundació Tot Raval es recullen les necessitats i es
canalitzen les demandes i es dona resposta a les entitats.
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S’han rebut 10 peticions d’espais per part d’entitats socioeducatives,
entitats d’inserció laboral, associacions culturals i un servei
d’acompanyament a gent gran en situació d’aïllament. S’han pogut
trobar espais per 7 de les peticions i tres han quedat sense poder ser
cobertes.
Àmbit Xarxa Laboral del Raval
o Xerrada sobre recursos formatius i d’inserció: Des de Moviment per la
Pau (MPDL) es mostren interessats en conèixer a quins recursos
podrien accedir les persones que participen del seu projecte, al
tractar-se de persones a més a més amb un perfil administratiu
complex (molts d’ells sense regularització).
Organitza: Moviment per la Pau (MPDL)
Col·laboració de Tot Raval: Es fa una visita a la seva seu i s’imparteix
una xerrada on es reforça la importància de la formació en les
competències bàsiques i els reptes amb els que es trobaran a partir
d’ara. Es comparteixen els recursos de la XLR dels que podran gaudir i
a la vegada s’estableix un canal de col·laboracions futures amb
l’entitat.
o

Formacions Online Fundación Quiero Trabajo (FQT): Volen explicar el
projecte de la FQT, així com les noves formacions online a dones que
poden ser molt interessants per a les persones que atenen des de les
entitats de la XLR.
Organitza: Fundación Quiero Trabajo (FQT)
Col·laboració de Tot Raval: els expliquem com funciona la XLR i des de
la seva entitat ens expliquen com serà la programació de formacions i
activitats diverses, i com funcionaran les convocatòries. Establim un
acord de col·laboració i es valora en un futur proper poder fer una
formació per a les entitats de la XLR.

o

Possible vincle amb nova marca de roba: Una emprenedora amb
experiència al sector de la moda està iniciant una nova marca de roba
anomenada “Palmira”, que es vendrà a països àrabs i a Europa. Com a
part de la identitat del projecte es vol involucrar a dones
(principalment) i homes d’origen migrat i/o refugiat per a la fabricació
de la roba. Per això busca persones amb experiència en el món de la
costura i que estiguin interessades en implicar-se en el projecte en
diferents nivells. Ofereix flexibilitat i vol donar sortida també a
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aquelles persones que potser no poden fer jornades llargues i que en
molts casos estan sota l’economia submergida.
Organitza: Salwa Albasha Alfarra (PalmÏra Fashion Designer)
Col·laboració de Tot Raval: Es treballa el perfil de les persones que
necessitarà des del projecte, les condicions i s’informa a les entitats
per a que puguin fer xerrades informatives amb les dones que atenen i
saber si estan interessades en participar.
Àmbit Mediació
o Cuines del Món: Taller de Cuines del Món amb el xef Isma Prados dins
el programa del 180è aniversari de la Boqueria. La Boqueria va trobar
molt interessant que es pogués tenir a una persona que representés a
la comunitat d’origen del plat cuinat. Aquesta persona estava al costat
de l’Isma durant l’activitat i es buscava que pogués afegir contingut a
les elaboracions mitjançant explicacions, tradicions, tipus de producte
de la seva terra, etc.
Organitza: Mercat de la Boqueria
Col·laboració de Tot Raval: Contacte i recerca de les persones de cada
comunitat que acompanyaven a l’Isma Prados i assistència a les
sessions realitzades físicament a l’espai gastronòmic del mercat. Degut
a la pandèmia es van aturar les sessions, que es van poder reprendre
més endavant i es van convertir a format digital, i es va continuar
col·laborant amb el contacte i recerca de les persones de les diferents
comunitats.
Àmbit Sociocultural
o Jornades de Bayt al-Thaqafa: Jornada amb la que volen donar a
conèixer les aportacions que la cultura àrab ha fet a la catalana,
trencar estereotips. Volen fer un conjunt d’activitats.
Organitza: Bayt al-Thaqafa
Col·laboració de Tot Raval: Assessorament en relació a l’organització
d’activitats a l’espai públic, contacte amb entitats que vulguin
participar, etc.
o

Eco museu Gitano: Assessorament als diferents projectes de les
associacions relacionats amb la comunitat gitana.
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Organitza: Ass. Interacció i Ass. Carabutsí
Col·laboració de Tot Raval: els donem assessorament en relació a
diferents projectes que volen començar a organitzar, tots relacionats
amb el Eco Museu Gità que obrirà properament.
o

Escola de Fotografia Date Cuenta: Presentació de l’escola per trobar la
manera de participar del Festival de Cultura Raval(s).
Organitza: Xarxa Veïnal del Raval
Col·laboració de Tot Raval: assessorem en relació a la forma
d’organització del festival i expliquem la temàtica actual (canvi
climàtic). Proposem formes en que l’alumnat de l’escola pot participar.
Les incloem al mailing del festival.

o

BCN més sostenible: Presentació de la xarxa BCN més sostenible per
trobar formes de col·laboració amb el Festival de Cultura Raval(s) en
relació a la temàtica “Canvi climàtic”.
Organitza: BCN més sostenible
Col·laboració de Tot Raval: ens sumem a la xarxa i ens comprometem a
començar a incorporar mesures de sostenibilitat dins del projecte del
festival i de la mateixa fundació.

o

Assessorament projectes Arnau Itinerant 2020: L’Escola de Músics i
JPC demana assessorament per presentar la seva proposta a la
convocatòria anual de projectes Arnau Itinerant.
Organitza: Arnau Itinerant
Col·laboració de Tot Raval: els donem assessorament de com funciona
la convocatòria i l’espai de treball Arnau Itinerant. Acompanyem en el
disseny de la seva proposta.

o

Responsabilitat Social del MACBA: El MACBA vol donar a conèixer el
seu projecte de RS i vol rebre feedback de part de la xarxa associativa
del barri per fer-ho més pertinent.
Organitza: MACBA
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Col·laboració de Tot Raval: els dissenyem una proposta per crear un
focus grup amb un conjunt d’entitats diverses del barri on es
presentarà el projecte i es demanarà conèixer què pensen del MACBA
en relació a la seva acció social al barri. Es prepara la proposta
d’intervenció, per ser executada al 2021.
o

Col·lectiu d'artistes EntrópicAs: Un nou col·lectiu d’artistes feministes
i racialitzades del barri volen presentar les seves propostes
d’intervenció.
Organitza: EntrópicAs
Col·laboració de Tot Raval: els expliquem com funcionen els nostres
projectes i els donem les eines per involucrar-se en l’organització del
Festival Raval(s), on organitzen un conjunt de tallers per a entitats de
dones del barri.

o

Voluntariat Fundació Mercè Fontanilles: Demanen espais on els seus
voluntaris i voluntàries puguin participar.
Organitza: Fundació Mercè Fontanilles
Col·laboració de Tot Raval: els hi expliquem com funcionen els nostres
projectes i comencem a organitzar la seva participació al Festival
Raval(s). Finalment, degut a la cancel·lació de la part presencial del
festival per la pandèmia, no van poder participar.

o

Futch Club Espai Feminista: Nou espai al barri que vol formar part d
ela xarxa d’entitats del territori.
Organitza: Futch Club Espai Feminista
Col·laboració de Tot Raval: conjuntament amb l'àrea de participació de
Tot Raval, els hi expliquem com funcionen els nostres projectes i la
Xarxa Tot Raval i elles ens expliquen com està configurat el seu espai i
on voldrien participar. Les convidem a formar part de la Xarxa i a
participar a Sant Jordi al Raval 2021. Les connectem amb els tècnic de
Barri del Raval.

o

Línia Cultura Rambla: Volen explicar el projecte de la Línia Cultura
Rambla i veure quines sinergies i col·laboracions poden sorgir.

77

Organitza: Línia Cultura Rambla
Col·laboració de Tot Raval: els hi expliquem com funcionen els nostres
projectes i la Xarxa Tot Raval i des de l’equip del projecte ens
expliquen com serà la programació d’activitats i com funcionaran les
convocatòries. Les convidem a formar part dels diferents projectes
culturals de la fundació en ens comprometem a fer d’altaveu de les
seves activitats i convocatòries de participació a la xarxa d’entitats del
Barri del Raval.
Àmbit participació comunitària
o Projecte artístic amb joves: taller de llarga durada per elaborar una
sèrie d’obres, accions, intervencions i/o publicacions artístiques
col·lectives on el pensament i la paraula escrita, dita, conversada,
escoltada, viscuda i conviscuda se situï al centre dels problemes de la
nostra vida en el temps. Un seguit de produccions (o una sola) que
tinguin la capacitat de relacionar-se amb altres comunitats del barri i
de la ciutat, altres activitats culturals i exposicions del CCCB, així com
algunes de les línies del pensament contemporani.
Organitza: Mireia Sallarès i Servei Mediació del CCCB
Col·laboració de Tot Raval: Explicació del projecte a les joves de
Rava[L]inks i fer d’enllaç amb les persones que tenen interès en
participar.
o

Curs de monitores de lleure Districte Ciutat Vella: Des de Districte
s’organitza un curs de monitores de lleure amb perspectiva
intercultural. Es treballa amb diversos agents del barri per contactar
amb joves, per fer el convit a participar, i tot el seguiment posterior
(com ha anat el curs, pràctiques, i altres iniciatives). L’objectiu és
poder arribar a joves del barri molt diversos, interessats en l’educació
en el lleure i teixir sinergies en el territori.
Organitza: Districte de Ciutat Vella, curs de monitores ofert per Escola
Lliure el Sol, amb seguiment pedagògic de l’Associació Esportiva Ciutat
Vella, amb el seguiment del Projecte Baobab i la Fundació Tot Raval.
Col·laboració de Tot Raval: contactar amb joves que han fet la
formació de Rava[L]inks, i altres joves, per motivar a fer el curs de
lleure. Fer el seguiment posterior. Participació en reunions prèvies al
curs de monitores i posteriors.
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➢ Accions de capacitació i motivació per a la participació adreçades al veïnat en la seva
diversitat
Treball conjunt sobre les transicions a la participació juvenil dels i les joves del Raval,
en el marc de la Taula Jove Raval: Després d’un procés de treball intern de la Taula
Jove del Raval (formada per entitats molt diverses que desenvolupen la seva acció amb
adolescents i joves, equipaments juvenils, l’administració, etc.) i amb una nova
organització, es van establir noves comissions. La tècnica de Tot Raval participa
activament a la comissió de facilitació, comissió encarregada del funcionament intern i
de gestió de la Taula, així com de les relacions amb la resta d’espais comunitaris del
barri. Per al 2020 es preveia treballar tant en la consolidació del funcionament intern,
com per organitzar accions comunitàries del foment de la participació juvenil en clau
de barri. A finals del 2019, es van establir dues línies de treball per a l’any 2020, per
fer un treball transversal (intern a la Taula i extern a nivell de barri) sobre gènere
i antiracisme. I es preveia fer unes formacions internes (primer trimestre 2020 gènere i
segon trimestre antiracisme), i accions comunitàries juvenils en paral·lel.
La situació sanitària ha fet que la Taula Jove s’hagués d’anar adaptant a la situació.
Durant el primer trimestre es va fer un treball conjunt sobre gènere (la formació va
quedar a mitges), i es va poder fer un acte conjunt el 5 de març, en el marc de les
accions del 8M.
Durant el període de confinament es va seguir treballant de forma virtual amb una alta
representació de totes les entitats, i un cop començat el curs 2020-2021 s’està
treballant per veure com aquest espai comunitari s’adapta a la situació de virtualitat i
menys presencialitat però sense deixar de banda els objectius i el treball conjunt en
clau comunitària.
Acció enfocada a l'apoderament de joves per potenciar lideratges en les diferents
comunitats culturals del barri del Raval (veure projecte Rava[L]inks, pàg 19).
➢ Accions de suport en comunicació
A través de les diverses eines de comunicació de la Fundació (pàgina web, xarxes socials,
butlletí extern, publicacions en mitjans locals...), es difonen la tasca i els valors del teixit
associatiu del Raval per tal de donar-les a conèixer entre el veïnat, les organitzacions i les
empreses que hi són presents (veure apartat Difusió de la realitat del barri, pagina 71).

Entitats participants:
Entitats juvenils i entitats que treballen amb joves:
AEiG Sant Antoni Abat, Esplai Còdols, AE Ermessenda del Casc Antic, Casal de Joves
Autogestionat de Ciutat Vella, AEiG Baden Powell, Catàrsia, Islamic Relief, Oyayi.
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Taula Jove del Raval: Associació Educativa Integral Raval (Aula Oberta i CO Adolescents),
Associació Esportiva Ciutat Vella, Casal dels Infants ASB (Adolescents i Espai
Jove Atlas), Colectic, Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina (Adolescents i Espai Jove),
Impulsem SCCL, APC Raval Nord i Raval Sud, PIJ Paral·lel, Projecte Aquí T’Escoltem, Districte de
Ciutat Vella (Serveis Socials, Tècnic de Joventut), Projecte Franja Raval, Projecte Baobab,
Xamfrà-Centre de Música i Escena del Raval, Casal de Joves Palau Alòs, KN60lab, Fundació Tot
Raval.
Comissió Facilitació Taula Jove: KN60lab, Projecte Baobab, Casal dels Infants ASB, Colectic,
AEIRaval, Fundació Tot Raval.
Entitats claus per a la participació de la ciutadania:
Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Forn de Teatre Pa Tothom, Associació Mamás que
leen, Associació de Dones de Bangladesh, Associació Institut de Promoció de la Cultura
Catalana, Associació Esportiva Ciutat Vella, Amics dels Gegants del Raval, Espacio del
Immigrante.
Associacions veïnals: Acció Raval, Acció Reina Amàlia, Associació Illa Robadors-Picalquer-Roig,
Acció Riera Baixa, Xarxa Veïnal del Raval, Associació de veïnes i veïns de Plaça Gardunya,
Associació de Veïns del Raval, Xarxa de Suport Mutu.
#RavalEstiuEducatiu: Associació Esportiva de Ciutat Vella, AEI Raval, APC Raval Nord, Projecte
Baobab, BCN Actúa, Biblioteca de Sant Pau i la Santa Creu, Casal de Joves Calassanç, Casal dels
Infants per l’Acció Social als Barris, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Centre
de Recursos Pedagògics, Colectic coop., Districte de Ciutat Vella, Escola Cintra, L’Escola de
Músics I JPC, la Filmoteca de Catalunya, Fund. Escó-Gabella, Fund. Joan Salvador Gavina, Fund.
Social del Raval, Fundació Tot Raval, Impulsem SCCL, La Capella, MACBA, Museu Marítim de
Barcelona, Palau Güell, Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, el Pla de Barris, el Servei de
Dinamització Comunitària de Ciutat Vella, Servei Solidari, Xamfrà Centre de música i escena del
Raval i la Xarxa de Suport Educatiu de Ciutat Vella.
Equip Raval amb el jovent migrat no acompanyat: Associació Gabella, Casal dels Infants per
l’Acció Social als Barris, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Colectic coop., Consell Islàmic
de Catalunya, Punt d’Informació Juvenil Paral·lel, Associació Esportiva de Ciutat
Vella, Impulsem sccl., APC Raval Sud, Servei de Proximitat i Veïnatge de Ciutat Vella,
Fundació Probens, Colectivo Jardins de Sant Pau, Espai 0-3 Aurora, Hospital de Campanya de
Santa Anna, el Servei de Detecció i intervenció de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea d’Esports
del Districte de Ciutat Vella i Xamfrà Centre de Música i Escena del Raval, Fundació Barça.

Principals resultats obtinguts:
➢ S’ha donat suport a 17 projectes de barri
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➢ 12 noies i nois del barri, d’entre 18 i 30 anys, han participat al projecte
‘Rava[L]inks. Formació vivencial per a joves del Raval’
➢ 4 entitats s’han vinculat a projectes comunitaris
➢ S’han atès i derivat 23 demandes per fer voluntariat a entitats del barri
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DIFUSIÓ DE LA REALITAT DEL BARRI

Oferim una informació àmplia i de qualitat sobre el Raval i el seu teixit associatiu, des d’una
visió positiva i contrastada, posant èmfasi en la riquesa del seu teixit social i associatiu, així
com de la seva oferta cultural i comercial. A través de diversos mitjans de comunicació
propis 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.
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.
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
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socials, oferir a la ciutadania la major quantitat de continguts per respondre a les diverses
necessitats informatives sorgides durant tots aquests mesos.

Activitats realitzades:
➢ Creació d’un apartat específic a la web que recull totes informacions i recursos
d’interès per a la ciutadania en diversos àmbits (salut, laboral, habitatge, iniciatives
veïnals, etc.) en relació a la COVID-19 (‘COVID19: Informacions i recursos’), així com
un de continguts educatius i culturals per fer més amè el confinament
(‘#joemquedoacasa gaudint i aprenent’). S’ha reforçat la difusió a les xarxes socials
d’aquestes informacions i recursos, així com de necessitats puntuals de les entitats.
➢ Creació i dinamització de tres nous perfils a Facebook, Twitter i Instagram vinculats a
la nova campanya #sumapelraval, adreçada a captar fons per la compra d’aliments i
productes d’higiene per persones del barri en situació de vulnerabilitat arrel de la
COVID-19.
➢ Producció de nous materials audiovisuals d’activitats del Grup Interreligiós del Raval,
del Grup d’Educació Comunitària i del projecte Rava[L]inks per tal de donar una major
visibilitat i posar en valor la tasca realitzada en aquests àmbits d’actuació,
especialment en temps de pandèmia, que han obligat a suspendre moltes de les
activitats presencials. Els materials han estat difosos a través de les eines de
comunicació de l'entitat (web, xarxes socials, butlletins, mailing).
➢ Realització d’accions comunicatives per fomentar la participació de noves entitats i
veïnat del barri als projectes comunitaris: Festival Raval(s), Escola de Salut de Gent
Gran, accions del Grup Interreligiós del Raval (calendari celebracions, Pasqua-Iftar),
Formació vivencial per a joves, Opera Prima, etc.
➢ Realització d’accions per augmentar la visibilització dels membres de la Xarxa Tot
Raval. Manteniment actualitzat de l’apartat específic de la web dedicat a la Xarxa i
difusió de les activitats dels seus membres a través de l’apartat Agenda de la web i del
butlletí extern mensual (des de maig de 2019 canvia el seu nom a ‘Xarxa Tot Raval’ i
destaca les activitats dels seus membres).
➢ Realització de 7 campanyes de comunicació per tal de difondre els projectes de la
Fundació i recull de les aparicions derivades d’aquestes campanyes, així com d’altres
en les quals es parla de la Fundació: S’han gestionat les campanyes següents, a través
de l’enviament de notes de premsa, gestió de reportatges amb mitjans de comunicació
i difusió a la web i a les xarxes socials, entre d’altres: Sant Jordi, Rava[L]inks, 10 anys
del projecte ICI, Raval(s), RavalKm0. Arrel de la pandèmia, s’han realitzat 2
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campanyes de comunicació específiques de nous projectes sorgits per donar
resposta a les diferents necessitats detectades al barri (#sumapelraval i Raval Estiu
Educatiu).

➢ Contacte regular amb els mitjans de comunicació: S’ha respost a les demandes
informatives i s’han proposat temes d’interès als mitjans per a l’elaboració d’articles.
➢ Publicacions en mitjans propis:
o Redacció i difusió dels butlletins: Xarxa Tot Raval (extern, mensual) i Tot Raval
Obert (intern, bimensual).
o Actualització de la pàgina web i vinculació amb Facebook, Twitter, Instagram i
Linkedin.
o Actualització de continguts multimèdia i documents complementaris.
o Actualització del canal de vídeos a You Tube i Vimeo.

➢ Col·laboracions:
o Conveni amb el Periódico de Cataluña: disseny i elaboració dels continguts dels
espais informatius cedits pel diari. Cessió d’aquests espais a projectes
comunitaris rellevants.
o Col·laboració amb “El Raval”: Enviament mensual de notícies sobre projectes
de la fundació.

➢ Elaboració i difusió de la memòria anual de l’entitat.

➢ Participació a actes, jornades o cursos: L’equip de Tot Raval ha participat
activament (ponència o col·laboració específica) en els esdeveniments següents:
o

o
o
o

o

III webinar del cicle de debats “L’Educació a Barcelona, què? L'educació més
enllà de l'escola: equitat i qualitat de les activitats extraescolars” (Consell
Educatiu Municipal de Barcelona). Ponència sobre #RavalEstiuEducatiu.
Presentació projecte de caminades “Movem al Raval” (CAP Raval Nord).
Sessió formativa de Salut Comunitària al Raval a metges/metgesses residents
del CAP Raval Nord: Desenvolupament de l’acció comunitària en salut al Raval.
Sessions formatives de Salut Comunitària al Raval a metges/metgesses
residents del CAP Raval Sud: Desenvolupament de l’acció comunitària en salut
al Raval.
Presentació del documental ‘Misbah’. Ateneu Popular de Les Corts.
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Participants (col·laboradors): El Periódico de Catalunya, Periódico ‘El Raval’ i Departament
de Comunicació del Districte de Ciutat Vella.

Principals resultats obtinguts:
➢ Elaboració de 3 vídeos sobre activitats del GIR, 2 del Grup d’Educació Comunitària
i 5 de Rava[L]inks
➢ S’han difós 89 activitats de 58 organitzacions a través del butlletí informatiu
digital mensual "Xarxa Tot Raval"
➢ Realització de 7 campanyes de comunicació per donar a conèixer les nostres
activitats
➢ Aparició de Tot Raval en 65 notícies: 44 notícies publicades en ràdio, televisió i
premsa escrita; 21 articles sobre activitats realitzades per Tot Raval publicades
mensualment al diari El Raval.
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PARTICIPACIÓ A GRUPS CONSULTIUS, ESPAIS DE DEBAT I ALTRES
XARXES
Tot Raval assisteix al voltant d’una dotzena d’espais de participació regulars (la majoria
impulsats per les administracions públiques), per tal de canalitzar els interessos i propostes de
les entitats del Raval, i participa en d’altres reunions o processos participatius de caràcter
puntual o temporal. A través de la nostra estratègia comunicativa es busca, a més, facilitar el
traspàs d’informació d’aquests espais cap al teixit d’entitats i institucions del barri.
L’any 2020 la majoria han estat en format virtual. L’equip de Tot Raval ha assistit a reunions de
37 espais de participació permanents o puntuals:
Permanents:
· Audiència pública del Districte de Ciutat Vella
· 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
· Comissió permanent 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
· Subcomissió de Salut Mental i Interculturalitat
· Taula de Seguretat de Ciutat Vella
· Xarxa antirrumors: plenària
· Xarxa antirrumors: grup de Dinamizació Territorial
· Grup de Treball d’Acció Comunitària (Consell Municipal de Benestar Social)
· Consell de Benestar Social de Barcelona
· Trobades dels Territoris ICI (Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural)
· Trobada de Comunitat Rambla
· Taula Jove del Raval
· Comissió de Facilitació de la Taula Jove
· Ass. De Mestres Rosa Sensat: motor del grup de treball per repensar usos edifici
Drassanes
· Comissió de seguiment del Pacte contra la segregació escolar (Síndic de Greuges de
Catalunya)
· Comissió de seguiment del Pla d’Educació de Ciutat Vella (Consell Escolar CV)
· Casal Comunitari Raval (Acció Comunitària Ajuntament Barcelona)
· Comissió consultiva. Dades matriculació, espais per les escoles, etc.(Consell Escolar CV)
· Coordinació mensual amb tècnics de barri del Raval
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·

Àgora Projecte Lliures

Puntuals, o temporals:
· S’ha col·laborat en diverses trobades o processos participatius, dels quals destaquen
els següents:
· Arnau Itinerant: Assemblea, Grup de treball de governança, Espai de treball de
projectes i Comissió 2020.
· Sessions entorn a l’estratègia per afrontar el Shabú: Grup “Ruta assistencial del shabú
AIS Barcelona Litoral Mar (Consorci Sanitari de Barcelona) i Grup de coordinació
d’accions en relació al Shabú (amb Districte de Ciutat Vella i Pla de Barris).
· Grup de seguiment de Drogues del Raval
· Jornades “Cultura Viva i Comunitària” (ICUB)
· Aliança Educació 360º. Acte ecosistemes educatius (F. Jaume Bofill)
· Ass. De Mestres Rosa Sensat: plenària del grup de treball per repensar usos edifici
Drassanes
· Sessió oberta del Consell Escolar de Ciutat Vella Districte Ciutat Vella en el marc del Pla
d’Educació de Ciutat Vella
· Passaport Edunauta: seminari amb Helen O'Donnell (Children's University) i
aportacions al projecte (Fund.Jaume Bofill)
· Sessió informativa entitats econòmiques Ciutat Vella
· Consell Sectorial de Desenvolupament Econòmic
· Participació del Nou Pla de barris Raval 2021-2024 – Activitat Econòmica

HAN COL·LABORAT AMB NOSALTRES:
Finançadors principals

Altres finançadors

-------------
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Altres col·laboracions

Periódico El Raval, Arc La Rambla Hotel, ABBA Rambla Hotel, La Mallorquina, Granini, Pastas
Gallo, Idilia Foods, Barcelona Activa, Òmnium Ciutat Vella, Emili Álvarez, Enric Pantaleoni,
Jaume Badia.

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.

ANNEX
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Membres del Patronat (48 membres*): 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 Comerciants Pelai Centre i Rodalies, A. de
Mestres Rosa Sensat, A. de Treballadors Pakistanesos, A. Diàlegs de Dona, A. Esportiva Ciutat
Vella, 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, CIDOB – Centre d’Informació i Documentació
Internacionals de Barcelona, Colectic SCCL, Col•legi de Notaris de Catalunya, Conservatori del
Liceu, Lloc de la Dona-Germanes Oblates, Escola Massana, Escola Oficial d’Idiomes de
Barcelona, Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval “Eix Comercial del Raval”,
Foment de Ciutat S.A, Fundació APIP-ACAM, Fundació Blanquerna, Fundació Centre Obert
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Joan Salvador Gavina, Fundació Escó, Fundació Gran Teatre del Liceu, Fundació per a dones
SURT, Fundació Romea per a les Arts Escèniques, Fundació Taller de Músics, Fundación Tablao
Flamenco, Impulsem SCCL, Institut d’Estudis Catalans, L’Escola de Músics i de Juan Pedro
Carrero, Museu d’Art Contemporani de Barcelona – MACBA, Museu Marítim de Barcelona,
Sala Barts, Unió General de Treballadors – UGT, Unió Sindical Obrera de Catalunya – USOC,
Universitat de Barcelona, Xamfrà – Centre de Música i Escena, Sr. Emili Alvarez Costa, Sr.
Jaume Badia i Pujol, Sr. Enric Pantaleoni Andreu, Sra. Nuria Paricio Paricio, Sr. Joan Subirats
Humet.
*dades Patronat juliol de 2020
Xarxa Tot Raval (112 membres*): 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 PauSanta
Creu;
Cor
Raval Evolution; Asociación Cultural
Ateneu
del
Raval; Oblatas Santisimo Redentor - Lloc De La Dona; La Ciència Al Teu Món; 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
BaobabIMEB-Pla
de
Barris;
Punt InfoJOVE Paral·lel;
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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.
*dades juny 2021
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 – socioeducatiu@totraval.org (a partir de juny 2021)
Àmbit de Salut Comunitària:
Carmen Fuertes (referent de l’àmbit de Salut Comunitària) – salut@totraval.org
Laia Fernández – suport@totraval.org (a partir de juny 2021) (1)
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)
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