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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
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IDENTIFICACIÓ DE LA ENTITAT
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Denominació: Associació de Veïns Raval de Ciutat Vella
Domicil.li Social: Carrer Lleó,26 local, C.P.08001 Barcelona.
Telèfon: 93 441 77 21
Adreça de correu electrònic: info@associaciodeveinsdelraval.es
Registre d’Associacions: Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya com Entitat
Privada d’Iniciativa Social
Nombre d’inscripció: 1.924
Data d’inscripció: 29 d’abril de 1974.
NIF: G58623430

1) Com s’organitzen els diferents serveis, centres o funcions en què es diversifica
l’activ itat de l’asso ciació .
L’àmbit territorial d’intervenció de l’entitat és el barri del Raval Districte de Ciutat Vella de
Barcelona, tot i que també té socis en qualitat d’alta a una part de l’Eixample i Poble Sec. Els
diferents serveis i activitats que desenvolupa l’Associació s’organitzen des de diferents grups o
comissions de treball sent el local que l’entitat disposa com el centre de referencia per l’inici
de les accions.

2) Descripció de les activitats desenvolupades i dels serveis prestats durant l’any .
S’impulsen projectes que aporten qualitat de vida als residents, en concret els àmbits temàtics
d’intervenció són; educació i formació, temps lliure, cultura, esport, atenció social, mitjans de
comunicació, promoció i acció comunitària.
Es treballa des de l’atenció a les persones i a través dels serveis oferts i l’ajuda individualitzada
si s’escau, amb l’objectiu d’atendre de la millor manera possible les diferents dificultats o
inquietuds que remoguin els interessos de l’àmbit d’actuació de l’Associació i els seus residents.
Durant el 2018 l’Associació de Veïns Raval de Ciutat Vella ha dut a terme el següent recull
d’activitats/serveis dels que en l’apartat 4 d’aquesta memòria en farà detall:
-

-

En dates nadalenques una festa infantil en col·laboració amb la Fundació Social del
Raval
Reunions amb l’Administració (Ajuntament, Generalitat).
Reunions amb diferents entitats del Raval i Ciutat Vella.
Participació activa en el Plenari del Consell i Audiència del Districte de Ciutat Vella.
Participació activa en les diferents Comissions de Treball de Ciutat Vella (Urbanisme.,
Seguretat i Prevenció en la qual és membre actiu i destacat del Consell de Seguretat i
Prevenció de Ciutat Vella).
Assistència formativa a diferents jornades
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- Festa Major (diferents actes esportius, socials i culturals com: cursa de patinatge de
velocitat urbà, berenar per la gent gran del barri, concert de romances populars, ... ).
- Membre de la Coordinadora d’Entitats de Ciutat Vella, composada per les quatre
associacions de Veïns històriques.
- Assessoria Tècnica amb un Arquitecte Tècnic col·legiat.
- Assessoria jurídica amb una professional del Dret (assumptes generals, arrendaments
urbans, expropiacions, laboral, ...).
- Gestora de l’Escola Taller Ràdio Ciutat Vella
- Atenció a totes aquelles persones amb una problemàtica social i posterior derivació cap
els estaments pertinents.
El conjunt de les diferents accions, comissions o grups de treball establerts tenen como objectius
els següents:
-

Atendre i acompanyar als residents en les seves necessitats i demandes.
Reduir els efectes que una deficiència o un dèficit de informació o formació podrien
tenir sobre el conjunt del desenvolupament del barri.
Optimitzar el desenvolupament de l’entorn tot el que sigui possible.
Fomentar mecanismes de cohesió comunitària per afavorir la eliminació de barreres
culturals i la adaptació a les necessitats específiques.
Evitar o reduir l’aparició d’efectes o dèficits secundaris conseqüència de possibles
accions contraries als interessos veïnals comuns i majoritaris.
Considerar l’entorn veïnal com a un subjecte actiu de la intervenció.

3) Quantificació dels resultats obtinguts amb la realització de les activitats.
❖ Nombre de persones que han sol·licitat ajuda a l’Associació:
Associació de Veïns Raval de Ciutat Vella atén sense discriminació a socis i no socis,
els serveis i accions impulsades des de la entitat no deixen fora a cap persona.
❖ Nombre de persones que no s’han pogut atendre:
Totes les persones que arriben a l’Associació són ateses ja sigui incloent-les dintre
de les accions impulsades des de la entitat o bé redirigint-les si l’Associació manca
de competències i/o recursos per a la actuació activa.
❖ Raons de la no atenció:
Manca de competències i/o recursos per a la intervenció.

4) Grau o nivell de compliment efectiu dels fins estatuaris
Segons l’article segon dels estatuts socials la finalitat de l’Associació té com a objectiu:
«Els fins de l’Associació són bàsicament:
1. Agrupar als associats i veïnat de la demarcació ciutadana que s’especifica a l’àmbit
territorial i assumir la representació dels seus interessos.
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2. Promoure la realització d’activitats, col·laborant amb aquesta finalitat amb d’altres
organitzacions existents al barri i a la ciutat.
3. Promocionar i desenvolupar aquelles iniciatives que es considerin d’interès per a la
millora i desenvolupament del barri.
4. Canalitzar les reivindicacions comunitàries dels seus associats i del veïnat del barri
en general, defensant l’interès comú amb tots els estris que permeti la normativa
legal vigent.
5. Foment de la participació activa del veïnat per afavorir la cohesió comunitària.»
Amb l’atenció prestada durant l’exercici 2018 s’han complert els objectius estatuaris de
l’Associació contribuint al benestar social dels residents, garantint l’accés a les activitats a totes
les persones sense distinció per edat, sexe, religió, orientació sexual o procedència, fomentant
la cooperació necessària entre les diferents entitats del barri i la ciutat, canalitzant les
reivindicacions dels associats i veïns en general i promovent la cohesió comunitària amb la
participació activa dels residents, aquesta realitat s’ha anat consolidant durant el dia a dia de
l’Associació com a fil conductor de la cohesió comunitària del barri, destacarien com a projectes
que defineixen la labor de l’Associació els següents:

Projecte Atenció als veïns
Responsable del projecte: Associació de Veïns del Raval
Definició general: L’Associació té la finalitat de representar, gestionar, defensar i atendre els
interessos comuns dels veïns del barri, ajudant a aquests en els seus problemes i qüestions en
un barri en permanent revolució en temes com la seguretat i les transformacions urbanístiques.
Facilitar als veïns del barri i de Barcelona informació i assistència en els assumptes que necessitin
que afectin al barri, en referència a la seva millora, neteja, etc., així mateix, promoure les
activitats d’índole cultural i recreatiu per millorar el nivell del seus associats, organitzant
conferències, excursions i competicions esportives.
L’Associació també participa en activitats cíviques i socials en tots els nivells (Administració i
Institucions) i en actuacions que tinguin com a finalitat el foment del teixit associatiu, la
solidaritat, el civisme i la participació
El projecte s’adreça a la població en general. Atenen per proximitat majoritàriament veïns del
Raval i de la ciutat de Barcelona.
Objectius generals;
1.- Assessorament personal i professional mitjançant una assessoria tècnica (arquitecte) i
jurídica (advocadessa)
2.- Informació als consumidors, per oferir actuacions de mediació i arbitratge amb les diferents
companyies de subministraments i empreses en general.
3.- Reunions amb l’Administració, Institucions, Entitats del Raval i Ciutat Vella
4.- Membre de diferents comissions de treball de Ciutat Vella (urbanisme i seguretat, ...)
5.- Establir un programa amb activitats de caràcter cultural, lúdiques i formatives
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6.- Dotar principalment als adolescents i també als adults del instruments adequats per
promoure els seu desenvolupament personal i social a partir de l’adquisició d’hàbits i conductes i
dels aprenentatges d’habilitats socials.
Grau o nivell de compliment efectiu: Es representen, gestionen, defensen i fomenten els
interessos comuns dels veïns del Raval en temes que comprenguin l’habitatge, els equipament i
els plans urbanístics, socials o culturals. Es promou la cultura, tradicions i identitat del barri del
Raval i es fomenta la participació i els valors democràtics i solidaris entre els ciutadans del Raval.
S´han realitzat tallers de formació i d’interacció cultural, cursos d’informàtica i fotografia i es
contracten els serveis tècnics d’un arquitecte i jurídics d’un advocat per l’assessorament en
temes d’habitatge, infraestructures i desenvolupament dels plans urbanístics. L’Associació
informa als veïns mitjançant diferents vies; humana, formació i publicitat per propaganda.

Projecte Comunicació Comunitària: Escola Taller Ràdio Ciutat Vella
Responsable del projecte: Associació de Veïns del Raval
Definició general: S’ha definit el projecte des de tres aspectes:
a) Es tracta d’una activitat amb finalitat no lucrativa
b) Està caracteritzada per la participació de la comunitat
c) La comunitat té el control de la informació
Activitat dedicada al desenvolupament, l’educació i el enfortiment de les persones amb els
propòsits generals de:
1.- Promoure l’ús dels equips tècnics
2.- Promoure el treball en xarxa i de col·laboració
3.- Estimular la recerca i selecció crítica d’informació
El projecte s’adreça a la població en general, però el perfil específic del col·lectiu a qui s’adreça
el projecte són els veïns de Raval i Ciutat de Barcelona.
El projecte inicia una sèrie de col·laboracions amb diferents entitats del barri, així com,
institucions del Districte
Objectiu general: Donar a conèixer la importància i la incidència de la realitat de la comunitat a
través de programes educatius, socials i culturals.
Grau o nivell de compliment efectiu: S’ha incentivat i motivat a la comunitat com a participant
actiu de les produccions, s’han creat espais per enfortir el teixit social i s’han desenvolupat tallers
pre-laborals de ràdio (amb l’escola taller radio Ciutat Vella), locució i comunicació.
Com a gestora de l’Escola Taller radio Ciutat Vella l’Associació organitza al llarg de l’any
diferents tallers escolars on es donen cursos tècnics de locució, dicció, així com també
mitjançant els seus informatius es dona formació per a un important nombre d’alumnes de
ciències d’informació.
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Projecte Festa Major
Responsable del projecte: Associació de Veïns del Raval
Definició general: L’esmentada activitat es realitza anualment i mitjançant d’aquesta es fan una
sèrie d’actes diferents que van dirigits al veïnat del Raval: sopar, revetlla, berenar pels avis, cursa
de patins, activitats lúdiques i d’altres
El projecte s’adreça a la població en general. Sent els veïns de Raval i per extensió i proximitat
veïns d’altres Districtes de Ciutat Vella els assistents majoritaris.
Objectiu general: Dinamitzar el Raval fen ressò entre els veïns per a que gaudeixin d’uns dies de
festa i germanor. Promoure la integració cultural obrint noves portes a la maduresa i tolerància
a favor del respecte i la convivència per una societat intercultural.
Grau o nivell de compliment efectiu: S’ha incorporat al veïnat a la dinàmica associativa,
dignificant el barri del Raval. Com a activitats destaquem:
➢ Concert de Romances Populars
➢ Berenar d’avis amb música en directe
➢ Cursa de patins

Projecte Festival Infantil
Responsable del projecte: Associació de Veïns del Raval
Definició general: Amb aquesta activitat es pretén que els infants puguin gaudir d’activitats
infantils al propi barri.
El projecte s’adreça a la població general però el perfil específic del col·lectiu a qui s’adreça són
els infants entre mesos i vuits anys.
El projecte de Festa Infantil es va desenvolupar en col·laboració amb la Fundació Social del Raval
Objectiu general: Fomentar la interrelació entre els infants de diferents col·lectius i que els
infants disposin d’espais i activitats en un dia especial només per ells.
Grau o nivell de compliment efectiu: S’ha incorporat a les famílies des de diferents col·lectius en
les activitats del barri a traves dels seus fills, s’han dut a terme activitats dirigides exclusivament
als infants, xocolatades, conta contes, curses...

Projecte Convivència Comunitària
Responsable del projecte: Associació de Veïns del Raval
Definició general: Facilitar als veïns del barri informació i assistència en els assumptes que
necessitin que afectin al barri, en referència a la seva millora, neteja, etc., així mateix, promoure
les activitats d’índole cultural i recreatiu per millorar el nivell dels seus associats, organitzant
conferències, excursions i competicions esportives
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El projecte s’adreça a la població en general. Atenen per proximitat majoritàriament veïns del
Raval i de la ciutat de Barcelona.
Objectiu general: Establir un programa amb activitats de caràcter cultural, lúdiques i formatives
per dotar, principalment als adolescents, a les persones ateses dels instruments adequats per
promoure el seu desenvolupament personal i social a partir de l’adquisició d’hàbits i conductes i
dels aprenentatges d’habilitats socials.
Grau o nivell de compliment efectiu: S’han desenvolupat tallers de formació per a la educació
cívica, la salut pública i la sostenibilitat dotant al assistents d’eines per millorar els hàbits de
consum, d’eficiència energètica i el consum sostenible, també s’han dut a terme tallers
d’interacció per la cohesió cultural i lúdica, s’han impulsat esdeveniments esportius.

5) Classe i grau d’atenció que reben els beneficiaris i requisits que han de reunir per gaudir
d’aquesta condició.
Des d’un equip multidisciplinari format pel president i membres de la Junta Directiva, personal
assalariat, col·laboradors voluntaris i personal professional remunerat (arquitectes, advocats,
assessors...) es treballa de manera conjunta per;
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avaluació dels problemes al barri.
Intervenció en la canalització de la resolució.
Informació i formació, si s’escau, als veïns interessats.
Seguiment de les incidències fins a la seva resolució o finalització.
Suport i orientació al veïnat.
Assessorament i orientació cívica i pública a les persones i famílies.
Elaboració de projectes per a la prevenció i detecció de situacions de
risc que dificultin la cohesió comunitària.
Tasques de recerca, difusió i formació.

Requisits exigits per ostentar la condició de beneficiari:
▪

Ser resident en la zona d’àmbit d’actuació de l’Associació.

6) Mitjans personals dels que disposa l’Associació
Personal assalariat fix:
La plantilla mitja amb contracte indefinit durant el 2018 ha estat de 3.
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Personal assalariat no fix:
La Associació no han tingut personal assalariat no fix durant el 2018.
Relació de les persones que constitueixen els mitjans personals de l’Associació:
•
•
•

María Dolores Tizón Pereira
Eduard Valldeperez Dominguez
Mercedes Santos Soriano

Funcions de neteja
Funcions de tècnic de ràdio
Funcions d’auxiliar administrativa

7) Mitjans materials i recursos de què disposa l’Associació
Centres o establiments de l’entitat :
L’Associació disposa en qualitat de lloguer d’un local, adaptat per persones amb mobilitat
reduïda, que és la seu de l’entitat i és el centre de referència de totes les activitats i informacions
que l’associació desenvolupa.

Dels ingressos rebuts l’Associació ha fet detall a la memòria econòmica.

8) Retribucions dels membres de l’òrgan de representació.
Els membres de l’òrgan de representació no cobren cap remuneració pel desenvolupament de
les funciones que els corresponen pel fet de ser-ho.
La participació, direcció o execució per part dels membres de l’òrgan de representació en
projectes de l’Associació no tenen una contraprestació.

9) Nombre de socis, persones físiques i/o jurídiques que integren l’Associació .

✓ Nombre total de socis: 5.115 (és una dada que es troba en procés
d’actualització)
* Dels quals, persones físiques associades: 5.115
* Dels quals, persones jurídiques associades: 0
*****

A Barcelona a 31 de desembre de 2018
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