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1. INTRODUCCIÓ

El Servei Civil Internacional de Catalunya (SCI-Cat) és una entitat que treballa per la cultura de
pau, la justícia global i la transformació social des d’una visió associativa i de base. Formem
part d’un moviment internacional de voluntariat i la seu a Catalunya es situa al barri del Raval
de Barcelona.
La finalitat del Pla de Participació de Joves que llança el Servei Civil Internacional és la
cooperació de tots els agents implicats en el barri del Raval amb voluntat de treballar per a la
promoció de la participació de la joventut. L’objectiu és transformar la realitat de la comunitat
de manera col·lectiva, incorporant les diverses perspectives per tal d’afavorir la convivència i la
participació política juvenil des de la diversitat i així evitar l’exclusió social. Per aconseguir
aquesta finalitat, aquest pla es basa en la participació de la ciutadania i les entitats socials i
educatives que treballen amb o per a la joventut, on la cooperació entre totes no només és el
mitjà per assolir l’elaboració d’unes accions concretes, sinó que també és un objectiu en sí
mateix. El procés d’elaboració del Pla de Participació de Joves ha comptat amb diverses
dinàmiques socials, obertes i creatives que s’han anat construint amb el temps i que incidiran
en el procés de millora del barri.
L’elaboració d’aquest pla s’emmarca en la voluntat del Servei Civil Internacional de treballar
per l’educació per la pau. Entenem educació per la pau el treball per articular la vida en comú,
en pau i harmonia, mitjançant la formació individual i col·lectiva i la posada en pràctica
d'accions concretes dirigides per la ciutadania i incorporant la seva diversitat. Educació per la
pau és treballar per l’ús del diàleg i la resolució pacífica dels conflictes quotidians així com
oferir les mateixes oportunitats a totes les persones amb independència del seu origen, classe,
sexe, orientació sexual, funcionalitat o edat.
Donada la diversitat del Raval, es vol propiciar un millor coneixement de les diferents realitats
socials i culturals que conviuen al barri, establint ponts de contacte i apropament per afavorir
el diàleg i la comunicació entre el jovent per, tot seguit, definir conjuntament accions
concretes per abordar directament diferents aspectes de la participació del jovent al barri.
El Pla de Participació ha estat possible gràcies a la subvenció de Barcelona Solidària, atorgada
com a entitat dedicada a l’àmbit de la justícia global i la cooperació internacional. Aquest
projecte es pot incloure en l’objectiu de la convocatòria de reforçar la inclusió social, la
participació ciutadana i els coneixements en pau i Drets Humans de joves de Barcelona en risc
d’exclusió social.
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2. OBJECTIUS

Els objectius generals del Pla de Participació de Joves al Raval han estat els següents:
1. Promoure la participació i l'apoderament juvenil al barri del Raval.
a. Promoure la participació per adreçar assumptes d'interès del jovent en
relació al voluntariat, l'oci, la política, l'educació, la salut, la seguretat, etc.
2. Promoure el treball en xarxa entre les organitzacions i associacions que treballen
amb joves.
3. Iniciar el camí per a l'elaboració d'un full de ruta compartit al barri per a la promoció
de la joventut i la creació d'un espai juvenil.
D’aquesta manera, totes les activitats desenvolupades en el marc del Pla de Participació es
poden considerar un objectiu en sí, ja que incentiven la promoció de la participació i la creació
d’espais de debat entorn al tema. Dels objectius anteriors, de caire general, se’n desprenen
els següents objectius específics per a l’elaboració del Pla:
1. Realitzar una nova diagnosi per conèixer la realitat per enfocar les accions
correctament i atendre necessitats reals.
2. Promoure el debat sobre el barri entre els joves i organitzar la seva pròpia festa.
3. Aprofitar el procés i els resultats de la diagnosi per oferir un espai de debat entre
organitzacions.
4. Utilitzar els resultats per avaluar les necessitats i els reptes del barri, i crear futures
propostes.
Per tal d’assolir-los, a l’inici es va plantejar la següent estructura com a mitjà de treball:
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3. ORIGEN

El Pla de Participació Juvenil al barri del Raval sorgeix d’una iniciativa del grup local Petjada
Jove del Servei Civil Internacional, format per uns 30 joves del barri, amb l’objectiu de conèixer
els reptes i necessitats de les associacions del barri i dels joves que hi participen a través d’una
diagnosi. L’enquesta es va passar a uns 90 joves de 17 a 30 anys i a 9 entitats. Dels resultats
obtinguts de la diagnosi, es va dissenyar l’estructura del Pla de Participació.
A grans trets, les organitzacions consideraven el següent:

A partir d’aquests resultats, es va decidir contactar amb associacions que treballen amb joves
per trobar aquest espai conjunt per debatre, tirar endavant una segona versió de la diagnosi
que arribés a més jovent i a partir d’aquí motivar i promoure la seva participació.

4

4. MOSTRA DE PARTICIPANTS

A continuació s’exposa breument el perfil de cadascun dels agents del Pla de Participació de
Joves. En primer lloc, es descriu el barri del Raval, on s’emmarca l’acció; i seguidament,
s’explica de manera general el perfil dels joves i de les associacions amb qui hem comptat per
al desenvolupament del projecte.

El barri
El Raval és un dels quatre barris que conformen el districte barceloní de Ciutat Vella. D’aquests
és el més densament poblat i multicultural. Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona el
2013 la població era de 49.622 persones, concentrades en 1’1 km2 de superfície, per això la
densitat arribava als 45.193 habitants/km2. El 45’17 % del total de població són dones i el
54’83 %, homes. De tota la població, gairebé la meitat (48’7 %) no compta amb la nacionalitat
espanyola. La principal comunitat migrada prové de Pakistan, seguida de les Filipines.1

El jovent
La major part del grup de joves que ha participat en aquest projecte viu al barri del Raval.
Aquells que no hi viuen, hi passen molt del seu temps, són o han estat estudiants dels centres
educatius i/o participen dels casals i centres per adolescents i joves amb què compta el barri.
La majoria de joves formen part de famílies migrades, tot i que gran part ha nascut a
Catalunya. Els membres del grup de joves que s’ha format tenen entre 17 i 22 anys, mentre
que l’enquesta es va passar a joves de 15 a 25 anys.

Les associacions
El barri compta amb molts equipaments socials i educatius, n’hi ha diversos dedicats a infants i
adolescents, i alguns amb projectes pels majors de 16 anys. Tot i això, la participació en les
associacions és menor a partir dels 16 anys, per això el Pla de Participació va dirigit a la franja
entre 16 i 25 anys. Moltes de les associacions que treballen amb adolescents i joves es
reuneixen un cop al mes en el marc de la Taula Jove d’entitats del Raval, reunions on hem
assistit i que hem anat seguint al llarg del procés per traspassar la informació del que fèiem.

1

Ajuntament de Barcelona: Indicadors socioeconòmics del barri del Raval, al districte de Ciutat Vella.
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/barris/a2013/barri1.pdf
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5. FASES DEL PLA DE PARTICIPACIÓ
1. Trobades amb organitzacions
a) Primera trobada: 17 de desembre 2015
Debat general i introductori, per parlar sobre com entenem la participació juvenil i
compartir les expectatives en referència al projecte.
b) Segona trobada: 13 de gener 2016
A partir del debat de la primera trobada, disseny conjunt d’una nova enquesta sobre la
participació al Raval per passar-la a joves de 15 a 25 anys.
2. Diagnosi sobre la participació juvenil al barri
a) Enquesta passada a 260 joves: entre el 22 de gener i el 18 de febrer
b) Recollida i anàlisi de resultats: finals de febrer
c) Creació del grup de joves interessats a participar: durant el període de l’enquesta
3. Assemblees amb joves
a) Primera assemblea: 11 de març 2016
Dinàmica per trencar estereotips dels joves, dels migrants i del barri. D’aquesta sorgeix
la campanya antiracista anomenada #Ravalució. Aquesta campanya vol mostrar els
joves com a capaços d’organitzar-se i muntar una festa intercultural creada pels joves i
per als joves.
b) Reunió de joves amb tècniques de barri: 17 de març 2016
Ens reunim amb l’Esperança Busquets (tècnica de barri) i la Júlia Quintela (Serveis a les
persones i al territori de Ciutat Vella). S’explica el Pla de Participació i es demana
suport per la festa dels joves.
c) Segona assemblea: 1 d’abril 2016
Divisió del grup en comissions per preparar la festa intercultural i difondre la
#Ravalució (comunicació i programació). S’organitzen reunions per explicar el projecte
i demanar suport a més entitats.
d) Tercera assemblea: 15 d’abril 2016
Traspàs als joves de la proposta d’organitzar la festa dins els actes de la Festa Major
del Raval i preparació de la parada de Sant Jordi a la Rambla del Raval, per fer difusió
de la #Ravalució.
e) Ruta d’organitzacions: principis de maig 2016
Ruta per les entitats del barri amb qui Petjada Jove té menys contacte per donar a
conèixer el projecte i la campanya antiracista #Ravalució.
4. Taula jove d’entitats del Raval
a) Seguiment de les reunions durant tot el procés i traspàs del Pla de Participació
b) Reunió de Taula jove amb tècniques de barri: 14 de maig 2016
Proposta de la Taula Jove i les tècniques de barri d’enmarcar la festa dels joves en la
Festa Major del Raval, concretament en la Nit Jove del 16 de juliol.
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5. Comissió jove Festa Major
a) Primera reunió: 11 de maig 2016
Trobada de joves sobretot d'Aula Oberta, Casal Atles, TEB, Franja i Petjada Jove per
començar a parlar sobre la festa que volen. Es creen tres comissions: grups de música,
barra i comunicació.
b) Segona reunió: 25 de maig 2016
Es treballa pels temes de cada comissió: 1. Barra: s’acorda preguntar a distribuïdors. 2.
Grups: es parla de les propostes i la urgència de contractar. 3. Comunicació: es
posposa per més endavant
c) Tercera assemblea: 15 de juny 2016
Es tanquen temes i es segueixen treballant d’altres: 1. Barra: s’acaben de tancar
contactes amb distribuïdors. 2. Grups: es tanca l’horari. 3. Comunicació: es crea un nou
equip i es pensa on fer publicitat.
d) Principis de juliol:
Tancament i preparació dels últims detalls de la festa.
6. Creació d’una dinàmica participativa per la nit de festa
a) Cohesió de grup Petjada Jove: 11 de juny 2016
Dia de trobada de Petjada Jove per cohesionar el grup i pensar com continuar la
#Ravalució i el paper del grup de joves a la festa. Es decideix deixar enrere el nom de
Petjada Jove i anomenar el grup Ravalució.
b) Raons públiques: 14 de juny 2016
Raons públiques és una cooperativa especialitzada en participació per construir un
altre model de ciutat. Ravalució s’hi reuneix per pensar el joc participatiu de la festa.
c) Jornada de treball: 22 de juny 2016
Trobada del grup motor de la Ravalució per seguir preparant la festa i la dinàmica
participativa. Reunió amb Raons Públiques.
d) Principis de juliol:
Tancament de la preparació del manifest de Ravalució per la festa i també de la
dinàmica participativa que consisteix en folrar el Gat de Botero de la Rambla del Raval
amb un mural on tothom pot escriure què canviaria i milloraria del barri.
5. Avaluació final conjunta del projecte per part de joves i entitats
a) Valoració tècnica de la Nit Jove del 16 de juliol: dimarts 26 de juliol
b) Trobada d’activistes voluntàries de l’SCI: cap de setmana 1 i 2 d’octubre 2016
Trobada per decidir projectes futurs de la Ravalució i com participar a les festes
culturals del barri.
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5.1- CALENDARI

1. Desembre

6. Sant Jordi

7. Maig

TROBADA
D’ORGANITZACIONS

PARADA A LA RAMBLA DEL
RAVAL

TAULA JOVE D’ENTITATS +
TÈCNIQUES DE BARRI

Expectatives i avaluació
primera diagnosi

Fent difusió de la
#RAVALUCIÓ

La festa serà per la Festa
Major del Raval

2. Gener

5. Abril

8. Maig i juny

TROBADA
D’ORGANITZACIONS

TROBADA AMB JOVES

COMSSIÓ JOVE (treball
conjunt de joves i entitats)

Nova diagnosi i creació grup
juvenil

3. Febrer
DIAGNOSI
Enquesta passada a 260 joves

Comissions de treball per
difondre la campanya i
preparar la festa

4. Març
TROBADA AMB JOVES
Neix la campanya antiracista
#RAVALUCIÓ

Per preparar la nit jove de
Festa Major

9. Juliol
NIT JOVE - 16 de juliol
Festa Major del Raval

6. ENQUESTA
L’enquesta es va dissenyar a partir de la base de la primera diagnosi realitzada pel grup Petjada
Jove. Es va fer conjuntament amb les entitats participants en la segona trobada
d’organitzacions, per conèixer de quina manera participen els joves al barri. Aquesta enquesta
va ser resposta per 260 joves gràcies al suport d’algunes de les organitzacions que treballen
amb joves al Raval.
En aquest cas, l’enquesta es va passar a joves d’entre 15 i 25 anys amb relació amb el barri,
tant si hi viuen com si van als instituts o participen dels casals i associacions. Podien respondre
l’enquesta entre el 22 de gener i el 18 de febrer de 2016 a través d’un formulari en línia, però
també en format paper.

6.1- ESTRUCTURA DE L’ENQUESTA
Qüestionari de participació juvenil al Raval
El Pla de Participació Juvenil del Raval, iniciat pel Servei Civil Internacional de Catalunya
juntament amb altres associacions, vol saber de quina manera participen els joves al barri.
Per això ens agradaria saber què n'opines del barri i què podríem fer per millorar-lo
treballant conjuntament. Ens hi ajudes? Només t'ocuparà 5 minuts!
Si vols saber els resultats d'aquesta enquesta, escriu el teu email aquí:
8

1. Sexe:

a. Dona b. Home

2. Edat:

EL BARRI DEL RAVAL
3. T’agrada el barri del Raval?

a. Sí b. No

4. Creus que és un bon barri pels joves?

a. Sí b. No c. No ho sé

5. Hi ha espais que siguin dels joves?

a. Sí b. No c. No ho sé

6. On passes el temps lliure amb els teus amics i amigues? (Pots triar més d’una opció!)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Al carrer, parcs, places
A cases d'amics i amigues
A casals i associacions
A bars i restaurants
A zones esportives
Altres:

7. Imagina el teu barri ideal, què creus que li falta al Raval per ser-ho? (Pots triar més d’una
opció!)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Poliesportius, pistes d’esport
Parcs
Cinemes, teatres, sales de concerts… a preus barats
Botigues de tot tipus
Festes populars i culturals al carrer
Carrils bici
Esglésies, mesquites, temples...
Casals, esplais, espais joves...
Altres:

8. Què t’agrada del barri? (Mínim 2 coses)

9. Què no t’agrada del barri? (Mínim 2 coses)

10. Et sents a gust amb el barri?
11. Canviaries alguna cosa?

a. Sí b. No

a. Sí. Quina/es?

b. No

9

ELS CASALS I ASSOCIACIONS DEL RAVAL
12. Participes en algun casal o associació del barri?
a.
b.

Sí
No

13. En quines? (Pots triar més d’una opció!)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Casal
ONG
Sala d’estudi
Equip d’esport
Grup de teatre
Coral
Colla de gegants i capgrossos
Ball de bastons
Colla de diables
Altres:

14. Cada quan hi vas?
a.
b.
c.
d.

Només alguns dies
1 o 2 vegades a la setmana
Més de 2 vegades a la setmana
Cada dia

15. Coneixes altres casals o associacions a part del teu?

a. Sí b. No

16. Al casal o grups on participes, creus que es té en compte la teva opinió?
a.
b.
c.
d.
e.

Sí, i sovint es duen a terme les meves propostes
Sí, les escolten però no es duen mai a terme
Sí, ens pregunten però no proposem res
No em pregunten mai què és el que m’interessa
Altres:

17. Com dónes la teva opinió al casal?
a.
b.
c.

Jo sol/a quan em ve al cap
Amb el grup de companys/es quan volem
En assemblees organitzades

18. Creus que les activitats que s’organitzen al barri serveixen per millorar-lo? (Sant Jordi,
Festa Major, Ravalstoltada, Castanyada, Raval’s, …)
a.
b.
c.
d.

Sí
A vegades
No
No ho sé
10

19. Vas voluntàriament a aquestes festes?

a. Sí b. No

20. T’ho passes bé en les festes i activitats que es fan al barri?

a. Sí b. No c. No ho sé

21. Creus que són pels joves?

a. Sí b. No c. No ho sé

PARTICIPA AL BARRI
22. T’interessaria organitzar activitats per millorar el barri del Raval?
a.
b.
c.

Sí
No
No ho sé

23. Quin tipus d’activitats prefereixes? (Pots triar més d’una opció!)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

3x3 de bàsquet
Torneig de futbol
Curses
Altres activitats esportives:
Concerts
Discomòbils
Festes populars
Teatre
Dansa
Altres activitats culturals:
Curs de premonitors/es i monitors/es
Taller de Drets Humans
Taller sobre igualtat de gènere
Taller d’ecologia
Altres cursos o tallers:
Altres activitats:

24. Vols dir alguna cosa més?

Moltes gràcies per la teva participació!
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6.2- RESULTATS DE L’ENQUESTA
1. Sexe

Dona

130 50,2 %

Home 129 49,8 %

2. Edat
Edat
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
0

20

40

60

80

100

9
83
96
45
12
7
4
3
0
0
0

3,4 %
32 %
37 %
17,4 %
4,6 %
2,7 %
1,6 %
1,2 %
-

120

EL BARRI DEL RAVAL
3. T’agrada el barri del Raval?

Sí

192 74,1 %

No 67

25,9 %
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4. Creus que és un bon barri pels joves?

Sí

117 45,2 %

No

129 49,8 %

No ho sé

13

5%

5. Hi ha espais que siguin pels joves?

Sí

192 74,1 %

No

61

23,6 %

No ho sé

6

2,3 %
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6. On passes el temps lliure amb els teus amics i amigues? (Pots triar més d’una opció)

*Altres: a casa, al cinema, a l’institut, en botigues, a la platja, al cau, extraescolars, Escola de
Música...
7. Imagina el teu barri ideal, què creus que li falta al Raval per ser-ho? (Pots triar més d’una
opció)
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*Altres: menys coses per turistes i més per la gent del barri, especialment espais joves, més
neteja del barri, educació, bon manteniment, seguretat i més policia...
8. Què t’agrada del barri? (Mínim 2 coses)
Diversitat cultural
Festes i activitats pels joves
Humilitat
Comerços
Situació (barri cèntric)
Bars, restaurants i menjar
Parcs, places i carrers

La història
Zones esportives
Biblioteca
L’ambient i la gent
Associacions i casals
Tranquil·litat
Museus i teatres

9. Què no t’agrada del barri? (Mínim 2 coses)
Descuidat
Desigualtats
Tràfic de drogues / drogoaddictes
Brutícia
Ambient
Incivisme
Baralles
Reputació

Delinqüència
Prostitució
Olors
Borratxos
Discriminació
Inseguretat
Sense sostre
Falta d’espais verds i d’oci

10. Et sents a gust amb el barri?

Sí

179 69,1 %

No 80

30,9 %
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11. Canviaries alguna cosa?

No 136 52,5 %
Sí

123 47,5 %

11.1- Quina/es?
Més neteja i manteniment
Zones esportives econòmiques
Més espais d’oci
Més respecte entre la gent
Més il·luminació

Més casals
Més seguretat
Ajuda per qui ho necessita
La brutalitat policial
Més espais verds

Millora de l’espai públic i les infraestructures

ELS CASALS I ASSOCIACIONS DEL RAVAL
12. Participes en algun casal o associació del barri?

Sí

144 55,6 %

No 115 44,4 %
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13. En quines? (Pots triar més d’una opció)

* Altres: centre de música, escena i dansa, colla castellera, agrupament escolta, escola de
música i cor.
14. Cada quan hi vas?
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15. Coneixes altres casals o associacions?

Sí

137 62,3 %

No 83

37,7 %

16. Al casal o grups on participes, creus que es té en compte la teva opinió?

* Altres: sense resposta, no faig mai propostes, no ho sé, porto poc temps al casal.
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17. Com dónes la teva opinió al casal?

Jo sol/a quan em ve al cap

4
5

30,4 %

Amb el grup de 4
companys/es quan volem
9

33,1 %

En
organitzades

36,5 %

assemblees 5
4

18. Creus que les activitats que s’organitzen al barri serveixen per millorar-lo? (Sant Jordi,
Festa Major, Ravalstoltada, Castanyada, Raval’s, …)

19

19. Vas voluntàriament a aquestes festes?
Sí

142 54,8 %

No 117 45,2 %

20. T’ho passes bé en les festes i activitats que es fan al barri?

Sí

167 64,5 %

No

52

20,1 %

No ho sé

40

15,4 %

21. Creus que són pels joves?

Sí

147 56,8 %

No

75

29 %

No ho sé

37

14,3 %

20

PARTICIPA AL BARRI
22. T’interessaria organitzar activitats per millorar el barri del Raval?

Sí

99 38,2 %

No

66 25,5 %

No ho sé

94 36,3 %
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23. Quin tipus d’activitats prefereixes? (Pots triar més d’una opció)

* Altres idees:




Activitats esportives: Tornejos de volei, ping-pong, billar, bàsquet, rugbi, bàdminton,
skate, criquet, 2x2 de futbol, pannai freestyle futbol; geocaching; taller de ball i zumba.
Activitats culturals: Gimcanes, fer les nostres obres de teatre, concursos de cuina,
festa del xai, cine fòrums, jocs de rol en viu pel barri.
Activitats formatives i tallers: Taller sobre risc d’exclusió social, taller infantil,
d’introducció a l’àmbit del treball, d’anime, de manualitats, activitats electròniques,
ganxet.
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24. Vols afegir alguna cosa més? (Altres comentaris)
 ‒ Sí, s'hauria de millorar els carrers físicament, netejar-los, pintar-los, tallar alguns
arbres perquè la llum pugui passar...
 ‒ Confiar més en la joventut i tenir-los en compte, som el futur i volem gaudir de les
oportunitats.
 ‒ S'hauria de poder ajudar a molts més nanos del barri, ja que s'ho mereixen més que
els altres. I per altra part intentar, aconseguir els recursos econòmics necessaris per
cadascú d'ells, per complir o fer realitat els seus somnis.
 ‒ Endavant amb tot això :)
 ‒ M'agrada el Raval.
 ‒ Que deben hacer graffitis artísticos en lugares adecuados - provoca más atractivo en
el barrio. Ejemplo: Berlín.
 ‒ Que los mayores nos entiendan.
 ‒ Ens falten poliesportius i llocs de trobada (segurs) pels joves.
 ‒ El Raval és un dels barris que estan més descuidats de tots
 ‒ M'agrada el barri, però no hi estic tant com podria i m'agradaria.
 ‒ El Raval és un bon barri si saps veure'l correctament.
 ‒ Aquest barri no el canviaria per cap altre.
 ‒ El Raval és un barri molt mogut, però no és tan dolent com la gent que no viu allà es
pensa.
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7. RAVALUCIÓ
La Ravalució va sorgir amb la idea de trencar amb els estereotips cap als joves, als migrants i al
barri. La idea es va crear a l’assemblea de joves de l’11 de març celebrada al CIAJ per donar
resposta als resultats de l'enquesta. Eren 20 joves que de seguida van portar la campanya a les
xarxes socials i es van fer fotos denunciant estereotips. S’ha presentat la proposta a instituts i
entitats del barri perquè la coneguin i la repliquin.
Els objectius principals de la campanya són els següents:
• Donar a conèixer les necessitats del jovent.
• Treballar en xarxa amb els diferents agents del barri.
• Desmuntar els estereotips existents sobre els joves del Raval.
• Incidir en la realitat del barri.
• Mostrar que els joves són capaços d’organitzar-se i muntar la seva activitat.
• Promocionar la participació del jovent.
El grup de joves ha estat entrevistat per mitjans com el Diari el Punt Avui i TV Ciutat Vella. La
Ravalució també ha aparegut a Racó Català i ha estat l’entitat del mes de juliol 2016 del Centre
de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona. Tot aquest moviment va fer decidir el
grup deixar de banda el nom de Petjada Jove d'SCI i adoptar la Ravalució com a insígnia pròpia.
A més, el projecte també s’ha presentat en la jornada de debat “Els joves en la construcció de
pau” organitzada per l’Institut Català Internacional per la Pau, la Casa Amèrica de Catalunya i
l’Institut de Drets Humans de Catalunya, en el marc de la trobada de Ciutats Defensores dels
Drets Humans.
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L'Elisabet, tècnica de participació va explicar el Pla de Participació i com aquest va derivar en la
Ravalució, va donar pas a l’Ana i la Rosario perquè ho expliquessin en primera persona.
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7.1- CAMPANYA ANTIRACISTA
MANIFEST RAVALUCIÓ
Som joves del barri del Raval, i som Ravalució!
Amb la nostra campanya volem trencar els estereotips que recauen sobre el nostre barri, el
nostre origen i la nostra edat. Som un grup i som una família, encara que vinguem de diferents
països, tinguem diferents cultures, religions i maneres de veure el món. El nostre projecte va
començar amb unes enquestes que es van llançar des del grup de Petjada Jove del Servei Civil
Internacional, que van ser respostes per 259 joves d'entre 15 i 25 anys amb el suport de
moltes organitzacions del barri. En aquestes enquestes el jovent del Raval reivindica que cal
acabar amb la imatge que se'n té com a mandrosxs, lladres, sense estudis, etc; En resum, tallar
amb els estereotips racistes i classistes. En aquest punt, és quan el nostre grup va començar a
qüestionar-se què fer. Al cap de moltes assemblees sorgeix la idea d'organitzar una campanya
amb un acte públic antiracista fet per joves i per a joves del Raval unint-nos amb altres
organitzacions del barri i altres joves de Ciutat Vella.
Actualment, tenim 2 comissions, una encarregada de difondre la campanya Ravalució i
animar a gent a omplir les nostres xarxes de fotografies denunciant estereotips. I una altra
comissió organitzativa per col·laborar en la preparació de la Nit Jove de Festa Major del Raval
el 16 de juliol. Amb aquesta campanya volem demostrar que no som lladres, submises, mals
estudiants, etc. Som joves actius, som joves crítiques i volem representar un barri acollidor i
obert com el nostre. Per això, volem treballar en xarxa amb organitzacions del barri, donar-nos
a conèixer, aprendre i sobretot, acabar amb els estereotips!
Finalment, volem donar les gràcies a totes les organitzacions del barri, organitzacions juvenils,
a l'Ajuntament, veïnat… que en conjunt ens donen suport i ens ajuden a difondre el projecte.
Podeu seguir-nos a les xarxes socials (Facebook, twitter i Instagram) amb el lema Ravalució,
participant amb nosaltres i venint a la festa major! Visca la #Ravalució!

7.2- FESTA DE JOVES – DINÀMICA PARTICIPATIVA
El grup de joves Ravalució va prendre part activa en la preparació i muntatge de la festa del 16
de juliol. Algun/a representant va assistir a cadascuna de les assemblees prèvies amb joves i
persones tècniques de les altres entitats. Les tasques de Ravalució com a tal van ser les
següents:
• Contactar i fer seguiment de la participació dels grups i DJs a la festa.
• Encarregar als distribuïdors de begudes els refrescos, la cervesa, els sortidors i barrils.
• Muntar i desmuntar les infraestructures i la barra i ser-hi presents el dia 16 de juliol.
• Valorar com a grup la festa i el seu rol.
Apart de les tasques pròpies de la festa, quatre joves van sortir a l’escenari a explicar
activament el manifest de la Ravalució. Amb aquest es volien reivindicar com a assemblea de
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joves, presentar-se com a agents participatius al barri, reivindicar espais pels joves i, finalment,
visibilitzar també la campanya antiracista.
Per tots aquests motius es va organitzar juntament amb la col·laboració de la cooperativa
Raons Públiques una dinàmica participativa en què es va folrar amb un mural el Gat de Botero
de la Rambla del Raval, just al costat de l’escenari. En aquest mural hi havia penjades algunes
de les fotos de la campanya antiracista i s’hi va escriure la pregunta “Què volem els joves per al
barri?” perquè tothom qui volgués aportés les seves propostes i millores. A més, es va fer
córrer un marc de fotocall amb el qual tothom es podia fer fotos amb la seva frase.

7.3- VALORACIÓ I RESUM ACTIVITATS NIT JOVE
El 16 de juliol a partir de les 19.00h fins a les 02.00h el grup de joves que conformen el
projecte de la Ravalució va realitzar 2 activitats per tal de seguir fent difusió del seu projecte al
mateix temps que conèixer l’opinió dels joves i poder sumar més joves al projecte.
Taller participatiu al gat Botero
Al voltant del gat de Botero es va dur a terme un taller participatiu on es preguntava què volen
els joves del barri i què voleu pels joves del barri. Els veïns i veïnes del barri van anar deixant
les seves opinions que a continuació es detallen: (s’han extret dels resultats del taller els
aspectes relacionats directament en la pregunta)
Wifi gratis al barri
Un casal de joves
Que no nos traten como niños pequeños
Más igualdad de oportunidades
Més espai per estudiar
Más bachillerato y ciclos
Menos racismo
Una pista més gran per jugar a criquet
Espai de joves autogestionat
Volem tenir les mateixes oportunitats que altres joves
Volem més educació i un bon futur

Que no nos infravaloren
Un raval per tothom
Que se acaben los prejuicios
Volem un jovent més organitzat
Más campos de futbol
Espacios verdes
Más espacios creativos, dansa y música
Poder jugar a pilota al carrer
Volem més oportunitats
Volem més espai per nosaltres
Volem un casal de joves al barri
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El taller va estar dinamitzat per un grup de 21 joves els quals van participar activament
demanant l’opinió de les persones interessades que anaven passant, al mateix temps que
deixant també explícita la seva pròpia opinió.
Es fa una bona valoració de l’activitat ja que va generar més implicació entre el grup de joves.
Al mateix temps, tot i que els resultats són molt generals si es contrasten amb els resultats del
taller de PAM en el qual van participar els joves es pot observar que hi ha demandes que
segueixen latents i que seria interessant poder seguir treballant amb el grup de joves.
Fotocall de difusió del projecte
Una de les altres activitats que es va dur a terme és un Fotocall dinamitzat per 6 joves. Aquest
consistia en anar a trobar diferents persones que es volguessin fer una foto (dins un marc de
fotos gran) i deixar un lema- escrit en relació als estereotips relacionats amb els joves i el barri.
La motivació dels joves en generar interès per part dels participants a realitzar-se una foto va
fer que durant tota la jornada es poguessin realitzar moltes fotos. Així, d’aquesta manera es va
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ampliar la difusió del projecte i es valora molt positivament que el públic participant
s’interessés i preguntés pel projecte. És a dir, es considera que l’objectiu de fer difusió del
projecte es va aconseguir.

Presentació del manifest de la Ravalució
Finalment, i després d’un dels concerts de música més esperats pel públic jove, 4
representants del projecte de Ravalució van sortir a l’escenari per compartir el manifest que
defineix els objectius i interessos del projecte Ravalució. Cadascun dels joves que va sortir a
l’escenari va explicar una part: qui som, què hem fet, què farem i agraïments per totes les
col·laboracions que fins al moment han rebut. És així, com el públic va poder conèixer de
primera mà el per què de la festa i com seguir implicant-se en el projecte.
Després d’haver realitzat aquestes activitats a la festa major i una reunió d’avaluació de la
jornada, es llença la pregunta de com se seguirà ara. Activament hi ha 15 joves que estan
participant del projecte, és així, com es vol seguir construint plegades i de cara al principi de
curs 2016-2017 es plantegen una trobada per fer més fort el grup de joves i poder implicar-ne
més i fer visible que el barri del Raval té joves i amb moltes ganes de fer coses al barri.
Pel que fa a l’avaluació de la Festa Major, els joves creen una enquesta online per avaluar, es
passa el 26-27 de juliol. Els resultats obtinguts són la demanda de major durada de la festa,
major implicació dels joves tant pel que fa al seu compromís com per l’autonomia en
l’organització durant el procés previ, es valora molt positivament la programació i com a
imprescindible la realització d’activitats reivindicatives durant la festa com el Gat Botero i el
Fotocall i es valora negativament la massiva presència de llauners i el seu impacte en la barra
dels joves. Al setembre, s’organitza una assemblea per valorar i decidir el futur del grup.
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8. CONCLUSIONS I FUTURS PROJECTES
Un cop passat l'estiu, s'ha realitzat una trobada amb els joves més actius de la Ravalució per
valorar l'experiència i el futur del col·lectiu.
Per una banda, valoren molt positivament el procés d'organitzar la nit jove, malgrat la manca
de temps, han après a organitzar-se i també han descobert les dificultats de promoure la
participació i assolir el compromís. Han pogut veure la necessitat del treball comunitari i les
complexitats que comporta. Així doncs, pel futur volen seguir-se reivindicant com a assemblea
de joves autònoma al barri. Els agradaria poder-se consolidar i ser agents de referència al barri
per poder reivindicar un casal i espais pels joves. És un grup en construcció amb moltes
esperances, però caldrà que marquin el seu ritme i els seus objectius i donar acompanyament
quan ho requereixin.
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9. ÍNDEX DE GRÀFICS DE L’ENQUESTA

1. Sexe
2. Edat
3. T’agrada el barri del Raval?
4. Creus que és un bon barri pels joves?
5. Hi ha espais que siguin dels joves?
6. On passes el temps lliure amb els teus amics i amigues?
7. Imagina el teu barri ideal, què creus que li falta al Raval per ser-ho?
8. Què t’agrada del barri?
9. Què no t’agrada del barri?
10. Et sents a gust amb el barri?
11. Canviaries alguna cosa?
11.1- Quina/es?
12. Participes en algun casal o associació del barri?
13. En quines?
14. Cada quan hi vas?
15. Coneixes altres casals o associacions a part del teu?
16. Al casal o grups on participes, creus que es té en compte la teva opinió?
17. Com dónes la teva opinió al casal?
18. Creus que les activitats que s’organitzen al barri serveixen per millorar-lo?
19. Vas voluntàriament a aquestes festes?
20. T’ho passes bé en les festes i activitats que es fan al barri?
21. Creus que són pels joves?
22. T’interessaria organitzar activitats per millorar el barri del Raval?
23. Quin tipus d’activitats prefereixes?
24. Vols dir alguna cosa més?

p. 13
p. 13
p. 13
p. 14
p. 14
p. 15
p. 15
p. 16
p. 16
p. 16
p. 17
p. 17
p. 17
p. 18
p. 18
p. 19
p. 19
p. 20
p. 20
p. 21
p. 21
p. 21
p. 22
p. 23
p. 24
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10. ORGANITZACIONS PARTICIPANTS PUNTUALS

CENTRE DE MÚSICA I ESCENA
PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

PROJECTE FRANJA

A PARTIR DEL CARRER
EDUCADORS DE CARRER
CENTRE COMPARTIR
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10.1- ORGANITZACIONS COL·LABORADORES

AULA OBERTA

Centre
d’Informació
Assessorament per a Joves

i

CASAL JOVE ATLAS
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