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QUÈ ES
lA fUndAcIó
TOT RAVAl?

QUIn bARRI
VOlEM?

•	 Som una plataforma formada per 
una cinquantena d’entitats soci-
als, centre educatius, institucions 
culturals, associacions comercials 
i persones vinculades al Raval que 
treballem per millorar la cohesió 
social, la convivència i la qualitat 
de vida al barri.

•	 Treballem en xarxa per dinamitzar 
la vida comunitària i fomentar el 
sentiment de pertinença a un dels 
barris més densament poblats i 
més divers de Barcelona.

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. 

•	 Coordinem i creem sinergies entre 
tots els agents presents al barri del 
Raval: veïns, comerciants, entitats, 
empresariat, institucions i adminis-
tració.

•	 Impulsem més de 50 projectes, or-
ganitzem centenars d’activitats que 
impliquen i beneficien a milers de 
persones. 
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cOM TREbAllEM?

jUnTA

 – Presidència: Museu Marítim de 
Barcelona - Roger Marcet

 – Vicepresidència de l’àmbit cultural: 
Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) - Joan Abellà

 – Vicepresidència de l’àmbit social: 
Impulsem SCCL - Fina Garcia

 – Vicepresidència de l’àmbit  
econòmic: Federació 
d’Associacions de Comerç i 
Entitats del Raval, Eix Comercial 
del Raval - Josep Maria Nebot

VOcAlS

 – A. Amics de la Rambla – Xavier  
Masip

 – A. Casal dels Infants – Enric Canet
 – A. Comerciants del Mercat de la 
Boqueria – Eduard Soley

 – AEIRaval – Ignasi Sagalés
 – Consell Islàmic de Catalunya – 
Mohamed Halhoul

 – Escola Massana – Gemma Amat
 – L’Escola de Músics i JPC – Jordi 
Farrés

 – Foment de Ciutat Vella – Anna 
Terra

 – Fundació Gran Teatre del Liceu –
Rosa Bassedas

 – Fundació Escó – Beatriz Fernández 

Com treballem?
AMICS I PROTECTORS PATRONAT

JUNTA

GRUPS DE TREBALL

Grup Motor TSR

Grup 
Interreligiós

del Raval

Raval(s)

Sant Jordi 
al Raval

Xarxa Laboral
del Raval

Comissió de Salut 
Comunitària 

COMISSIÓ
PERMANENT

 DE JUNTA

Itaka  Xarxa de Lectura

Donen suport i participen en 
diferents espais de treball i debat

Discuteix i aprova:
- Presidència i Junta
- Pla d’activitats
- Pressupost i Pla Financer
- Memòria i Comptes anuals

- Prepara propostes pel Patronat
- Seguiment de pressupostos i Pla de    
  finançament (suport a captació de fons)
- Seguiment del Pla d’Activitats
- Pla Estratègic i Revisió de la programació
- Vetlla per la governabilitat i el bon 
  funcionament de la FTR

Defineixen i executen els projectes. Configuren espais de debat, detecten necessitats i fan propostes

Apadrina
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pROMOcIó dE lA

RESpOnSAbIlITAT SOcIAl

Realitzem accions dirigides a fomen-
tar el treball en xarxa entre el diferents 
agents que actuen al territori per mi-
llorar aspectes com la convivència, la 
inserció, l’educació o la millora de la 
imatge del barri.

dInAMITzAcIó

SOcIOcUlTURAl

Fomentem que les entitats culturals, 
educatives, socials i veïns i veïnes tre-
ballin juntes per la cohesió social a 
través de l’intercanvi cultural, la crea-
tivitat i l’expressió artística, en accions 
conjuntes a l’espai públic, esdeveni-
ments culturals diversos o dinàmi-
ques educatives.

InSERcIó SOcIOlAbORAl

Acompanyem a persones en risc o 
situació d’exclusió, especialment els 
més joves, en la cerca d’oportunitats 
formatives i laborals gràcies al treball 
en xarxa amb el teixit empresarial del 
barri.

EdUcAcIó I IgUAlTAT

d’OpORTUnITATS

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

InTERVEncIó cOMUnITàRIA

InTERcUlTURAl

Treballem a través de l’acció comuni-
tària per al foment d’una convivència 
intercultural al barri, a partir de pro-
cessos de diagnosi col·lectiva i del 
coneixement del territori, promovent 
respostes conjuntes en els àmbits de 
la salut, l’educació o les relacions ciu-
tadanes.

pROgRAMES
I línIES
d’AcTUAcIó

les nostres 
línies d’actuació 
abracen la cultura, 
la convivència 
intercultural, 
l’educació, la 
salut comunitària 
o el foment 
d’oportunitats 
laborals, unint 
sensibilitats per un 
objectiu comú.
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pROMOURE lA

RESpOnSAbIlITAT SOcIAl

Donem suport a projectes de barri, 
dinamitzem el treball en xarxa 
i col·laborem amb més de 300 
organitzacions

Hem promogut accions d’atenció a la 
gent gran vulnerable del barri donant 
suport a sortides grupals i interge-
neracionals; hem dinamitzat el Grup 
Interreligiós del Raval a través de l’or-
ganització de diferents celebracions 
comunitàries i d’itineraris pels centres 
de culte; hem donat suport per fer de 
l’Escola Labouré una Escola Tàndem; 
hem donat a conèixer el projecte  
‘Raval, Territori Socialment Respon-
sable’ en espais europeus de debat i 
hem donat suport a entitats del barri 
que desenvolupen projectes per a la 
comunitat, ajudant-les logísticament, 
amb difusió i canalització de donaci-
ons i col·laboracions, entre d’altres.

“El Grup Interreligiós del Raval és 
un espai privilegiat que no existeix a 
cap barri de Barcelona. Té un paper 
essencial i amb un valor molt pre-
uat en aquest moment, pel treball 
que fem des de fa més d’una dè-
cada per contrarestar els prejudicis 
i estereotips que existeixen sobre 
les diferents comunitats presents al 
barri i fomentar la convivència entre 
elles. Les accions que fem a peu de 
carrer, encara que petites, són molt 
importants a nivell simbòlic, tren-
quen les barreres i permeten el co-
neixement mutu. El grup s’ha anat 
cohesionant i ampliant amb noves 
comunitats, noves visions i mane-
res  d’entendre el respecte a la dife-
rència, aquesta és una les seves ri-
queses. Ens agradaria que la nostra 
tasca es pogués arribar a reproduir 
en altres barris de la ciutat.”

QUÈ hEM fET
El 2014?

fàTIMA AhMEd

presidenta de 
l’Associació Intercultural 
diàlegs de dona i 
membre del grup 
Interreligiós

hem donat suport 
logístic a 48 projectes 

del barri

Més de 900 persones 
van assistir a les 

activitats del grup 
Interreligiós del Raval
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“Gràcies a la Fundació Tot Raval els 
Grans Equipaments Culturals s’han 
obert al veïnat i a les entitats, grà-
cies a projectes com “Apadrina el 
teu Equipament” i cedint els seus 
espais per a que hi poguem desen-
volupar activitats. A nivell social la 
Fundació ha tingut també un paper 
molt important, creant una xarxa i 
donant-nos les eines per a que les 
entitats del barri ens coneguem, 
ens reunim i treballem conjunta-
ment. Vam passar de ser una dot-
zena en els seus inicis fins arribar 
al quasi centenar que participem a 
Raval(s) o a Sant Jordi.”

dInAMITzAR lA cUlTURA

Treballem per enfortir i projectar el 
Raval com a barri cultural i creatiu

Hem vinculat 6 Grans Equipaments 
Culturals i 8 centres educatius del 
barri en 20 accions conjuntes desen-
volupades a través del projecte “Apa-
drina el teu equipament”; hem treba-
llat amb els agents culturals i artístics 
en l’organització de visites gratuïtes 
als Grans Equipaments Culturals, l’or-
ganització d’itineraris i visites a espais 
monumentals destinats al veïnat i 
hem gestionat entrades gratuïtes pels 
teatres del barri; hem implicat a cen-
tenars de col·lectius, agents, entitats i 
associacions del Raval en el disseny 
i l’organització de la 12ª edició del 
Festival de Cultura Raval(s) i de l’11ª 
edició de Sant Jordi, reforçant el seu 
caràcter comunitari, amb l’objectiu 
de potenciar la cultura com a eina de 
transformació social.

MAITE ROcA

presidenta de l’Associació 
Institut de promoció de la 
cultura catalana

136 entitats socials i 
culturals s’han implicat 

en l’organització del 
festival Raval(s)

920 alumnes de 8 
centres educatius han 

participat al projecte 
“Apadrina el teu 

Equipament”
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dInAMITzAR I AfAVORIR

lA fORMAcIó I lA InSERcIó

lAbORAl

Impulsem la millora de l’ocupació 
al Raval mitjançant la vinculació 
entre les entitats d’inserció 
sociolaboral i les empreses

A través de la Xarxa Laboral del Raval 
hem organitzat programes formatius 
d’alfabetització digital per a la recerca 
de feina, de Moda, Comerç i Organit-
zació d’Esdeveniments, i de neteja 
sociosanitària i de vidres; hem ges-
tionat 46 pràctiques i 28 insercions 
laborals; hem establert relacions de 
col·laboració amb 3 noves empreses 
i mantingut 8 convenis amb entitats 
empresarials; hem fomentat la in-
serció i la contractació de joves amb 
especials dificultats, formant-los i cre-
ant una borsa de treball en els sectors 
professionals de: Manteniment i nete-
ja de persianes metàl·liques; Atenció 
al client en equipaments culturals; 
i Suport logístic a esdeveniments  
socials i culturals.

“El projecte Itaka i l’Associació per 
a Joves TEB m’han donat l’opor-
tunitat que necessitava, perquè no 
trobava feina. A través d’Itaka he 
entrat a formar part del programa 
de Neteja i Manteniment de Persi-
anes, del qual ara sóc coordinador 
i amb el qual he après a treballar en 
equip amb altres joves del barri. En 
un futur m’agradaria poder arribar a 
ser el responsable del programa, i 
que un dels meus companys agafés 
el relleu de la coordinació”

WAQAR nASIM

jove del projecte Itaka 

Més de 250 persones 
s’han beneficiat dels 

serveis de la Xarxa 
laboral del Raval

Els joves del projecte 
Itaka han participat 

en 27 accions 
ocupacionals
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“La Xarxa de Lectura ens ha per-
mès arribar a un altre tipus de pú-
blic i a treballar coordinadament 
amb els casals d’infants per animar 
els nens i nenes a que s’aficionin a 
la lectura, l’escriptura i millorin la 
seva comprensió. Treballem per a 
que descobreixin que la lectura els 
pot obrir moltes portes, ja que els 
ajuda en el seu procés d’aprenen-
tatge i d’integració. Les activitats 
de la Xarxa els fan treballar la imagi-
nació, i promouen el coneixement, 
fent-los descobrir i investigar sobre 
temes que els interessen.”

fOMEnTAR lA IgUAlTAT

d’OpORTUnITATS

Incidim en la millora de les 
iniciatives relacionades amb 
la infància, l’adolescència i les 
famílies al Raval

Hem treballat per fomentar el gust per 
la lectura i l’hàbit lector entre els nens 
i nenes del barri, a través de la Xar-
xa de Lectura del Raval, dinamitzant 
activitats al voltant de les ‘motxilles 
de lectura’, amb material pedagògic 
per treballar els hàbits saludables, les 
emocions, el gènere i la coeducació; 
hem creat una dinàmica de recerca 
sobre diverses temàtiques amb nens 
i nenes de 8 a 12 anys a través del 
programa ‘Els experts de la xarxa’; 
hem impulsat accions de recolzament 
en la formació a educadors/es per a 
que aquests esdevinguin mediadors 
de lectura i puguin tenir un espai per 
intercanviar experiències i coneixe-
ments.

IMMA SOlÉ

directora de la biblioteca 

Sant pau-Santa creu

220 infants i 
joves i 14 entitats 
participen en les 

accions de la Xarxa 
de lectura
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pROMOURE

lA cOnVIVÈncIA

InTERcUlTURAl

Treballem per l’èxit educatiu i 
la millora de les condicions de 
salut al barri, a través de l’acció 
comunitària i la promoció de la 
cohesió social

Hem organitzat una jornada sobre 
interculturalitat i convivència  amb 
la participació de tècnics i professi-
onals del Raval; hem implicat diver-
sos centres educatius, casals de gent 
gran, comerços i grans equipaments 
culturals en les activitats sobre me-
mòria històrica a través de l’Àlbum de 
Cromos del Raval; hem organitzat les  

Jornades de Salut Mental i Estigma, amb 
la participació d’usuaris i professionals 
i hem definit conjuntament propostes  
d’acció; ens hem coordinat amb Ser-
veis Socials, Centres d’Atenció Primà-
ria, entitats i hotels del barri per a la 
realització de sortides amb gent gran 
aïllada per enfortir les seves xarxes 
socials; hem promogut accions per 
millorar la salut afectiva-sexual i re-
productiva de veïns i veïnes del barri.

258 persones van participar a 
les jornades de Salut Mental

94 persones grans van gaudir 
de les activitats per promoure 
l’envelliment saludable

dIfOndRE lA REAlITAT

dEl bARRI
 
Oferim una informació àmplia i de 
qualitat sobre el Raval i el seu teixit 
associatiu

Hem potenciat una imatge contrasta-
da del barri a través de més d’un cen-
tenar de notícies publicades a prem-
sa, ràdio i televisió; informant mensu-
alment, a través del nostre butlletí, a 
més de 1.600 persones de les nos-
tres activitats i les del teixit associatiu 
i cultural del barri; hem augmentat 
el número de seguidors a Facebook, 
arribant a més de 1.700; hem publi-
cat més de vint articles al Periódico 

El Raval i 6 anuncis sobre les nostres 
activitats al Periódico de Cataluña; 
hem impartit 10 ponències a diverses 
jornades i cursos sobre la nostra tasca 
i hem atès investigadors, periodistes i 
altres entitats interessades en ampliar 
el seu coneixement sobre el barri i el 
treball en xarxa de la Fundació.

hem difós 185 activitats de 
120 organitzacions a través 
del butlletí informatiu digital

hem aparegut en 129 notícies 
publicades en ràdio, televisió i 
premsa escrita
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2014 %

PATRONS 26.710 6,18%

CCCB 10.300 2,38%

MACBA 6.010 1,39%

Museu Marítim 1.200 0,28%

Col·legi Notaris 3.000 0,69%

Fundació Privada Art AIDS 1.000 0,23%

Altres aportacions de membres col·lectius 1.300 0,30%

Aportacions de membres individuals 3.900 0,90%

SUBVENCIONS, CONVENIS I AJUTS PÚBLICS 219.664 50,82%

Diputació de Barcelona 13.023 3,01%

Generalitat de Catalunya 30.241 7,00%

Ajuntament de Barcelona 142.900 33,06%

Ministerio Trabajo/Asuntos Sociales 30.000 6,94%

Consell Comarcal Barcelonès 1.000 0,23%

REGESA 2.500 0,58%

SUBVENCIONS, CONVENIS I AJUTS PRIVATS 184.242 42,62%

La Caixa / Obra Social 93.500 21,63%

Open Society Initiative for Europe 45.201 10,46%

Fundació Catalunya La Pedrera 20.000 4,63%

Fundació Banc Sabadell 8.000 1,85%

Caritas 10.000 2,31%

Altres fundacions privades i empreses 10.401 2,41%

Donacions Privades Individuals 3.140 0,73%

PERIODIFICACIONS -6.000 -1,39%

ALTRES INGRESSOS 1.641 0,38%

TOTAL INGRESSOS 432.258  

cOM hO hEM
fInAnçAT?

Subvencions, convenis 
i ajuts privats

184.242 € / 42,62%

Aportacions patrons 
26.710 € / 6,18%

Altres ingressos
1.641 € / 0,38%

Subvencions, convenis
 i ajuts públics

219.664 € / 51%

Subvencions, convenis
 i ajuts públics

219.664 € / 51%

 Gestió interna
83.677 € /19,37 €

Projecte d’intervenció 
Comunitària Intercultural

83.000 € / 19,22%

Programa Ocupacional
44.186€ / 10,23%

Programa Educació i 
Comunitat

12.496€ / 2,89%

Programa Cultural
66.664 € / 15,43%

Programa Comunitari
141.879 € / 32,85%

IngRESSOS

dESpESES
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Altres col·laboracions:

Casal de Barri Folch i Torres, Bibliote-
ca Sant Pau-Santa Creu, centres edu-
catius del Raval, CIDOB, El Periódico 
de Cataluña, Enfasystem, Filmoteca de 
Catalunya, Gran Teatre del Liceu, HLG 
System, Hotel Andante, Hotel España, 
Hotel Olivia Plaza, Impulsem SCCL, 
Fundació C.O. Joan Salvador Gavina,  
A. per a Joves TEB i AEIRaval, ITGlobal, 
Jordi Labanda, Mercat de la Boqueria, 
Món Llibre, Palau Güell, Pati Manning, 
Periódico El Raval, Plats Prats, Hotel Le 
Méridien, Hotel Barceló, Hotel Andante, 
Perfumeries La Balear, Ideal Youth Hos-
tel, Codec, Hilton Diagonal Mar, Psicòlegs 
sense Fronteres, Rosa Sensat, Teatres 
Tantarantana, Llantiol, Raval, Condal, 
Romea, Goya i Villarroel, Servei Solidari i 
Ravalnet.

cOl·lAbOREn AMb 

TOT RAVAl
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MEMbRES dEl

pATROnAT TOT RAVAl

•	 A. Casal dels Infants per a l’acció social 
als barris

•	 A. Consell Islàmic Cultural de 
Catalunya

•	 A. Cultural, Educativa i Social de Dones 
Pakistaneses - ACESOP     

•	 A. d’Amics de la Rambla 

•	 A. de Comerciants del Mercat de la 
Boqueria     

•	 A. de Mestres Rosa Sensat

•	 A. de Treballadors Pakistanesos

•	 A. Estel Tàpia

•	 A. Diàlegs de Dona

•	 A. per a Joves TEB 

•	 A. Ravalnet – Xarxa Ciutadana del 
Raval

•	 A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB 

•	 AEIRaval– A. Educativa Integral del 
Raval

•	 Bagués Masriera S.A. (Joieria Bagués)

•	 Biblioteca de Catalunya

•	 Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona - CCCB

•	 Col·legi de Notaris de Catalunya

•	 Conservatori del Liceu

•	 El Lloc de la Dona - Germanes Oblates

•	 Escola Massana

•	 Federació d’Associacions de Comerç 
i Entitats del Raval - Eix Comercial del 
Raval

•	 Fundació APIP-ACAM

•	 Foment de Ciutat Vella S.A.

•	 Fundació Han Nefkens

•	 Fundació Centre Obert Joan Salvador 
Gavina 

•	 Fundació CIDOB - Centre d’Investigació 
de Relacions Internacionals i 
Desenvolupament

•	 Fundació Escó

•	 Fundació Gran Teatre del Liceu

•	 Fundació per a Dones SURT

•	 Fundació Raval Solidari

•	 Fundació Romea per a les Arts 
Escèniques

•	 Fundació Taller de Músics

•	 Impulsem SCCL

•	 Institut d’Estudis Catalans 

•	 L’Escola de Músics i JPC 

•	 Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona – MACBA

•	 Museu Marítim de Barcelona

•	 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 

•	 Sra. Katy Carreras-Moysi Carles-Tolrà

•	 Sra. Rosa Gil Garcia

•	 Sr. Jordi Labanda Blanco

•	 Sra. Paz Molinas Sans

•	 Sr. Enric Pantaleoni Andreu

•	 Sra. Nuria Paricio Paricio

•	 Sr. Joan Subirats Humet

•	 Sr. Rafael Vilasanjuan Sanpere
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•	 Enfasystem

•	 Escola Labouré

•	 Espai Mallorca

•	 ETIS - Equip de Treball sobre 
Immigració i Salut

•	 Fedelatina

•	 Filmoteca de Catalunya

•	 Forn de teatre Pa’Tothom

•	 Fundació Arrels

•	 Fundació Barcelona Comerç

•	 Fundació Bertlesmann

•	 Fundació Blanquerna

•	 Fundació Èxit

•	 Fundació Quatre Vents

•	 Fundació Servei Solidari

•	 Fundació Social del Raval

•	 Grup Focus

•	 Hotel Barceló

•	 Hotel España Ramblas

•	 IES Miquel Tarradell

•	 Institut Superior d’Estudis Musicals- 
Taller de Musics (ISEM-TM)

•	 La Casa del Libro Árabe

•	 La Taula del Raval

•	 Mercat Obert del Raval

•	 Open Society Iniciative for Europe - 
OSIFE

•	 A. Acció Social Montalegre

•	 A. Benestar i Desenvolupament (ABD)

•	 A. Catalana d’Art Prehistòric

•	 A. de Comerciants C/Unió i Marquès 
de Barberà

•	 A. de Comerciants Carme Comerç

•	 A. de Comerciants de la Rambla Raval

•	 A. de Comerciants de Riera Alta

•	 A. de Comerciants del C/ St. Pau i 
Adjacents

•	 A. de Comerciants i Amics/gues Raval7

•	 A. de Comerciants i Amics/gues 
Ravalverd

•	 A. de Comerciants i Veïns Carrer de la 
Cera

•	 A. Filipina Kalipi/A. Filipino Catalana

•	 A. Punt d’Intercanvi

•	 A. Sirio- Catalana per la Llibertat i la 
Democràcia

•	 ACUMA

•	 AIPCC

•	 AMICAL

•	 AMPA Collaso i Gil

•	 Andante Hotel 

•	 Arts Sta. Mònica

•	 Aula Barcelona

•	 Be Hostels

•	 Bicicleta Club de Catalunya – BACC

•	 Can Brasil

•	 Capoeira Canigó

•	 Càritas Diocesana

•	 Casa Eslava

•	 Casa Leopoldo

•	 CEIP Collaso i Gil

•	 Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau

•	 Centro Boliviano Catalán

•	 Centro Filipino Tuluyán - San Benito

•	 Centro Riojano

•	 Cercle del Liceu

•	 Club Gimnàstic el Raval Barcelonès

•	 Comunitat Teresiana

•	 Concept Agency

•	 Consell Comarcal del Barcelonès

•	 Consell Superior d’Investigacions 
Científiques - CSIC

•	 Creant

•	 El Mirador de l’Immigrant/ A. Cultural 
Punt Comú

•	 El Periódico

AMIcS I pROTEcTORS •	 Penya Blaugrana Sant Pau-Raval

•	 Periódico El Raval

•	 Proveeduría Cultural El Colmado

•	 Regesa

•	 Sida Studi

•	 Sos Racisme

•	 Sukhmani Indian Association

•	 Sr. César Muñoz

•	 Sr. Edu García

•	 Sra. Macarena G. De la Vega

•	 Sr. Lluis Cabrera

•	 Sr. Josep Lamiel

•	 Sr. Miquel Terrasa

•	 Sr. Pere Pina

•	 Sra. Yolanda Artero (Bugaderia 
Yolanda)

•	 Voluntaris 2000
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Tel. +34 93 442 68 68
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Podeu consultar la versió
extensa d’aquesta memòria
a l’apartat Publicacions
i memòries de la nostra web




