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1. EN EL BARRI DEL RAVAL DE BARCELONA 
 
1.1. Característiques 
 
El Raval de Barcelona és el barri més cèntric de la ciutat i un dels que té més dèficits. 
 
Té una superfície de 1,1 quilòmetres quadrats, amb 47.605 habitants, dels quals 
23.810 són d'origen estranger. La mitjana de població de Barcelona és de 16.000 
habitants per quilòmetre quadrat. 
 
És una zona més poblada que Salt (32.000), Vic (39.000) o Figueres (45.000), les tres 
poblacions que surten als mitjans de comunicació quan hi ha algun problema a causa de 
la immigració. 
 
A més, és un dels llocs amb més densitat de població del món. Resideix un 2,93% de la 
població de Barcelona, concentrada en l'1,1% de la superfície de la ciutat. 
 
Dels 17.200 domicilis de barri, 1.750 tenen menys de 30 m2. 
 
L'ocupació mitjana és de 2,79 habitants per domicili, però hi ha 1.680 domicilis en els 
quals viuen més de 6 persones. 
 
És un barri amb una forta immigració, ja que un 50,01% dels seus residents són 
d'origen estranger. 
 
Hi predomina una classe mitjana empobrida, amb un alt índex de famílies en risc 
d'exclusió social, desfavorides i sense esperança. 
 
Al març de 2020, abans de la pandèmia del Coronavirus, 3.065 persones en edat laboral 
(16-64 anys) estaven desocupades, el 8,4%; superant en dos punts l'índex de Barcelona, 
que era de l'6,5%. 
 
El 35% tenen professions de perfil baix. Un 26% dels habitants només té estudis 
primaris o cap estudi. 
 
Tenim dues piràmides de població invertides. Els immigrants són majoritàriament 
menors de 24 anys, mentre que les persones de barri "de tota la vida" són grans. 
 
Hi ha 1.750 majors de 65 anys que viuen sols. 
 
Tots aquests índexs de dificultat superen de molt la dels suburbis (banlieues) de París. 
Allà la situació va explotar, i aquí no. Perquè tenim una gran xarxa social. 
 
1.2. La realitat de la immigració. 2021 
  Població  Immigrants  % 
Espanya  47.329.981   6.539.656   13,81 % 
Catalunya   7.722.203   1.259.013   16,30 % 
Barcelona   1.620.343      293.787   18,13 %   
El Raval         47.605         23.810   50,01 %  
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1.3. Evolució de la immigració 
  1998  2002  2008  2018  2021 
Espanya   1 %    3 %  11 %  12 %  13 % 
Catalunya   3 %    6 %  15 %  14 %  16 % 
Barcelona   4 %    8 %  17 %  18 %  18 % 
El Raval          10 %  25 %  48 %  49 %  50 % 
 
1.4. Nacionalitats amb més representació al Raval 
Pakistan       4.501   Bolívia         317 
Filipines          4.018   Romania        313    
Bangladesh       2.894  Colòmbia        281 
Itàlia      1.698  Argentina        278 
Marroc       1.312   Equador        254    
Índia      1.002  Brasil         241  
França              801  Estats Units        220   
Regne Unit        501  Portugal        219 
Alemanya        370  R. Dominicana      218 
Xina         331  Rússia         217 
 
 
 
2. BRAVAL 
 
2.1. Presentació de l’entitat 
 
Braval és un centre de suport socioeducatiu de l’associació Iniciatives de Solidaritat i 
Promoció que desenvolupa un conjunt de programes i activitats dirigides a aconseguir 
la cohesió social en el multicultural barri del Raval de Barcelona. Alhora ha esdevingut 
un centre de reflexió sobre la immigració. 
 
Promovem el voluntariat social; busquem l’èxit escolar, incrementant en els joves la 
motivació per fer els estudis obligatoris i l’interès per accedir als superiors, ja siguin de 
batxillerat i universitaris, com de formació professional. Després, impulsem actuacions 
que duen a la inserció laboral. 
 
Braval és un projecte de solidaritat que comença el 1998 i es consolida el 2002 en 
ocasió del centenari del naixement de sant Josepmaria Escrivà, fundador de l’Opus Dei, 
amb l’objectiu de promoure la cohesió social, lluitar contra la marginació, prevenir 
l’exclusió social dels joves i facilitar la incorporació dels immigrants a la nostra societat. 
 
Mitjançant les activitats de Braval els joves es van entenent, es comprenen i es 
respecten cada dia una mica més. Aquesta convivència fonamenta la tolerància i la 
cohesió social del futur. Pels qui ho desitgen, Braval facilita, a més, mitjans de formació 
cristiana. 
 
Les activitats de Braval començaren el gener de 1998 amb el Programa Esportiu 
Multiètnic. El curs 2000/2001 s’amplià l’oferta d’activitats en disposar d’un local 
provisional en el barri del Raval. El Juliol de 2003 es va ocupar el local actual. 
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2.2. Els nostres àmbits de treball són: 
Voluntariat 
Família 
Infància  
Joventut 
Pobresa 
Marginació 
Exclusió social 
Immigració 
Èxit escolar 
Inserció laboral 

 
Anualment hi ha uns 250 participants en els programes, de 9 a 18 anys, de 30 països, 
que parlen 10 llengües i professen 9 religions. 
 
Pivotem sobre l'esport col·lectiu. Tenim 12 equips en competició, 6 de futbol i 6 de 
bàsquet, amb dues característiques: 
- Els jugadors de diversos països estan barrejats, per evitar els guetos 
- Jugar a la lliga normalitzada de Barcelona, amb equips de tots els barris de la ciutat 
 
Braval és un lloc de trobada de joves de procedències diverses, immigrants i autòctons. 
Arriben atrets per l'esport. S'aprofita la força motivadora que l'esport té entre els joves 
per realitzar un treball constant de reforç escolar i de coneixement mutu de les diferents 
cultures que cohabiten en l'entorn. 
 
L'objectiu últim és evitar l'abandonament escolar, que afecta sempre els fills de famílies 
més desfavorides i obrir-los oportunitats que d'entrada no estan al seu abast. Així 
s'arriba a l'èxit escolar i la inserció laboral. 
 
Amb el nostre treball ajudem a solucionar els problemes i contribuïm a mantenir la pau 
social al barri i al país. 
 
2.3. Aspectes legals 
 
Iniciatives de Solidaritat i Promoció és una Associació sense ànim de lucre, 
constituïda per Escriptura Notarial el 2 d’octubre de 2001. Inscrita en el Registre 
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 26.418 de la secció 1ª del 
Registre de Barcelona. CIF: G-62727185.  
 
Ha estat declarada Entitat d’Utilitat Pública per Resolució del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. Resolució JUS/613/2008, de 8 de febrer 2008. DOGC 
núm. 5086, de 7 març 2008. BOE núm. 58, de 7 març 2008. Per aquest motiu 
l’Associació es troba acollida als beneficis fiscals previstos a la Llei 49/2002. 
 
2.4. Junta Directiva de l'Associació 
Nomenada per tres anys en l’Assemblea General Ordinària del 27.10.2021. 
President  Josep Masabeu Dr. Pedagogia 
Vicepresident  Anna Bofill  Enginyera Industrial 
Tresorer  Àngel Miquel  Economista 
Secretari  Miguel Ángel García  Llicenciat Psicopedagogia  
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2.5. Comitè de Braval 
Director  Alberto Quesada Advocat 
Cap de Programes      David Arboix              Advocat. Mestre 
Secretari  Jordi Vidal  Llicenciat Filosofia 
 
2.6. Construir espais comuns de convivència 
 
S’aprèn a nedar, nedant; i s’aprèn a conviure, convivint. Per això és fonamental 
construir espais comuns de convivència. L’àmbit que ofereix més possibilitats és 
l’escola, i també les institucions i entitats que desenvolupen activitats de temps lliure. 
 
En aquests conviure entre tots, un element dinamitzador que cohesiona és plantejar 
projectes d’actuació col·lectius, on les persones de diverses procedències es vegin 
implicades i alhora dependents les unes de les altres. I tant es pot aconseguir amb uns 
equips esportius, com amb una coral, o un grup de teatre, o altres activitats col·lectives. 
La tasca de Braval pivota sobre els equips esportius, i es desenvolupa seguint el curs 
escolar. 
 
2.7. Un treball coordinat, amb perspectiva de gènere 
 
En el nostre barri és molt nombrós el número de dones en situació d’exclusió social, 
majoritàriament immigrants. A les dificultats inherents a aquesta situació s’afegeix, a 
més, el fet de ser dones, i cal donar un tractament especialitzat per desenvolupar la seva 
especificitat. 
 
Actualment treballem coordinadament entre quatre entitats, amb un important grup de 
persones voluntàries: 

Terral, centre específicament dirigit al desenvolupament de la dona. Al llarg 
dels anys ha donat un bon resultat concentrar les activitats per a les dones en un espai 
concebut amb visió feminista, que facilita la seva promoció i empoderament. 

Braval, centre de suport socioeducatiu, que pivota la seva activitat sobre els 
equips esportius masculins. Braval disposa d’un Pla d’Igualtat que es va transmetent 
en les reunions setmanals de cada equip esportiu i es va desenvolupant al llarg de l’any 
en els diversos programes i activitats. Es pot descarregar del web de Braval a 
https://www.braval.org/ca/p/que_fem 

Acció Social Montalegre, dedicada a l'atenció familiar primària: alimentació, 
roba, aspectes mèdics, acompanyament, etc.  

Fundació Raval Solidari, propietària dels locals de Braval, Terral i el 
magatzem d’aliments de l’Acció Social Montalegre, busca el finançament per al 
desenvolupament dels diversos programes i activitats solidàries.  
 
2.8. Entre tots 
I, a més, Braval participa en les xarxes d’entitats socials i educatives -públiques i 
privades- dedicades als col·lectius més vulnerables, per dur a terme un treball coordinat, 
rigorós i efectiu. Formem part de: 
 El Raval que cal 
 Consell Escolar Municipal del Districte de Ciutat Vella 
 Consell Municipal de l’Esport de Barcelona. Institut Barcelona Esports. Grup de 
treball Drets Socials i Esport 
 Socioeducatiu Tot Raval 
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A més, habitualment participem en jornades, conferències, taules rodones, i altres 
esdeveniments organitzats per moltes entitats. 
 
 
3. PROGRAMES  
 
3.1. Programa Esportiu Multiètnic, on participen conjuntament -i sempre barrejats- 
jugadors procedents de més de 15 països. Competim en els Jocs Esportius del Consell 
de l’Esport Escolar de Barcelona amb equips de tots els barris de la Ciutat. La 
participació en la lliga “normalitzada” afavoreix fortament la integració, perquè els 
nostres equips juguen en altres barris de Barcelona i jugadors d’altres indrets participen 
i coneixen el barri del Raval. 6 equips de futbol-sala i 6 equips de bàsquet. 
 
3.2. Programa 1@1 de millora personal. Es tracta de facilitar un recolzament personal, 
familiar i social a cada participant, transmetent-los una visió positiva i dignificadora del 
treball, amb afany de superació i servei i amb projecció de futur. Reben una ajuda 
individual en els estudis per superar el curs, alhora que se’ls ajuda a adquirir hàbits 
d’estudi i convivència, i a conèixer el país.  
 
3.3. Escola de famílies, facilita als pares i mares de família orientacions educatives per 
ajudar els seus fills, per mitjà de les reunions de pares, les entrevistes entre els pares i el 
voluntari que atén el seu fill, les sessions d’orientació familiar i les festes familiars. 
 
3.4. Programa Llengua Bàsica. Dirigit a persones que arriben al nostre país sense cap 
coneixement de l’idioma. Se’ls ensenyen els coneixements fonamentals (vocabulari, 
conversa...), tant en català com en castellà, que els permetin una primera relació social. 
 
3.5. Programa Ocupacional, dirigit a joves majors de 16 anys. Se’ls ofereix un 
assessorament personal per incorporar-se al món laboral, amb cursos, borsa de treball, 
seguiment... 
 
3.6. Casal d’Estiu, d’un mes de durada, nois de 7 a 14 anys combinen els aspectes 
culturals, esportius i convivencials, amb excursions i activitats de coneixement del país. 
 
3.7. Combinat d’Estiu. Programa per fomentar les habilitats de servei dels joves de 15 
a 17 anys. Cultura, esports, curs d’emprenedoria, convivència a la Vall d’Aran. En 
aquest programa els joves dediquen un mínim de 2 setmanes (40 h/setmanals) a donar 
suport logístic i tècnic als voluntaris responsables del Casal d’Estiu. 
 
3.8. Talent Jove. Programa per ajudar als joves a adquirir habilitats professionals inclús 
abans d’acabar el batxillerat. Per accedir a aquest programa, els candidats han de residir 
en el barri del Raval, tenir al menys 16 anys i haver participat en el Combinat d’Estiu. A 
través de l’aprenentatge servei, Braval facilita que els candidats creixin en el sentit de la 
responsabilitat, una competència bàsica per a poder accedir al mercat laboral. 
 
3.9. Torneig de Primavera. Estada durant la Setmana Santa en diversos indrets fora de 
Barcelona, participant en torneigs esportius amb equips d’altres zones de Catalunya i 
Espanya. 
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3.10. Foment del Voluntariat. Programa dirigit a la promoció, captació, formació i 
fidelització del voluntariat. El voluntariat social constitueix una expressió de la 
solidaritat ciutadana amb les persones que pateixen necessitats. És un valor en si mateix, 
i la seva tasca és indispensable per assolir els objectius que ens proposem. 
 
3.11. Beques d’Estudis. Per afavorir que antics participants en els programes puguin 
realitzar estudis de grau superior, universitaris o de formació professional. A més de 
l’ajut en sí mateix que suposa, com que venen a fer voluntariat un dia a la setmana, 
tenen una incidència molt gran en els participants -cadets i juvenils- als que atenen, 
perquè són un exemple vivent de que allò que els hi estem dient: “que poden tirar 
endavant”, ho veuen fet realitat. 4 beques el curs 2020-2021, y 7 beques el curs 2021-
2022. 
 
3.12. Programa d’Ajuts 
Gràcies a l’Endowment constituït amb el llegat rebut l’any 2019, hem obtingut uns 
rendiments que ens han permès cobrir les despeses de funcionament i fer unes ajudes 
econòmiques a famílies i entitats, d’acord amb els nostres Estatuts. A més, hem atorgat 
les beques universitàries i hem fet una aportació per constituir la Fundació per a la 
Innovació Professional. 
 
3.13. Converses sobre Immigració a Braval 
Embrió d’un Think-tank sobre immigració i cohesió social, amb l’objectiu d’aprofundir 
en el coneixement de la realitat migratòria i estar en condicions de donar-hi respostes 
adients i eficaces. 
Hi participen persones expertes relacionades amb el tema procedents de diversos àmbits 
culturals, professionals i ideològics: empresaris, mitjans de comunicació, polítics, 
institucions assistencials, món educatiu, confessions religioses, administracions 
públiques i societat civil. Es fan una vegada al mes durant el curs. Aquest ha estat el 16è 
any. Es tracta de compartir experiències, inquietuds, plantejaments i camins de solució, 
en un ambient cordial i distès. El mes d’octubre de 2021 hem re-emprés les Converses, 
després del parèntesi provocat per la pandèmia. Fins ara hem mantingut 119 Converses, 
amb 611 participants diferents. 
 
Braval ha esdevingut també un punt d’anàlisi sobre la immigració. 
 
 
3.14. Temporització 
Els programes es desenvolupen seguint el curs escolar.  
Per tant, les activitats de l'any 2021 abracen dos cursos escolars: 
Gener - Agost 2021  Curs 2020-2021 
Setembre - Desembre 2021 Curs 2021-2022 
 
 
Programa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Esportiu Multiètnic x x x x x x     x x x x 
Programa 1@1     x x x x x x     x x x x 
Escola de famílies x x x x x x     x x x x 
Llengua bàsica x x x x x x     x x x x 
Ocupacional x x x x x x     x x x x 
Casal d'Estiu             x           
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Combinat d'Estiu             x           
Talent Jove        x     
Torneig de Primavera       x                 
Foment del voluntariat x x x x x x x    x x x x 
Converses Immigració x x x x x         x x x 
 
 
 
4. BENEFICIARIS 
 
4.1. Oberts a tothom 
 
Moltes de les famílies dels participants en els programes de Braval es troben en risc 
d’exclusió social. Per això facilitem primerament una atenció familiar primària 
(alimentació, roba, acompanyament...) coordinadament amb l’Acció Social Montalegre. 
 
Prenent com a eix uns equips esportius forçadament multiètnics, impulsem actuacions 
que contribueixen a cohesionar la nostra societat a partir dels valors de la diversitat 
cultural i de la superació de les desigualtats i la discriminació que originen les 
migracions. Fem un esforç especial perquè els joves arribin al coneixement del país i a 
l’arrelament a Catalunya. 
 
No realitzem programes dirigits selectivament a immigrants, sinó a tots els habitants del 
barri del Raval de Barcelona; i com que resulta que al Raval hi ha molts immigrants, 
tenim molts immigrants en els programes. Els nostres programes són per a tothom, 
immigrants i autòctons, en convivència enriquidora per a tots.  
 
 
4.2. Incorporació als Programes 
 
Després de més de 20 anys de treball continuat, som suficientment coneguts per no 
haver de fer campanyes de promoció. El procés habitual és el següent: un amic porta un 
amic, després coneixem els pares, o responsable jurídic. Una vegada ens coneixen, 
comencen a participar en les activitats i, quan ens tenen ben “apamats”, progressivament 
es van incorporant les germanes a les diverses activitats. 
 
A més, ens deriven participants des de les escoles, centres d’acollida, assistentes socials, 
parròquies, altres entitats, etc. 
 
Habitualment tenim uns 140 participants en els programes d’hivern, i 110 en els d’estiu. 
Aquest any, degut a la pandèmia, els participants han estat menys. De gener a juny, 95. 
A l’estiu 60 en el Casal d’Estiu. De setembre a desembre, 100.  
 
 
4.3. Mentoria. Ensenyar allò que la vida ensenya 
 
La idea de la mentoria és molt senzilla: es tracta de posar en contacte joves amb 
voluntaris que estan disposats a dedicar-los el seu temps, assessorar-los i animar-los a 
emprendre una existència autònoma. 
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Els nois s’acosten a Braval, majoritàriament, perquè volen jugar a futbol o bàsquet. 
L’esport col·lectiu és el mitjà del qual ens servim per facilitar la convivència entre 
persones de diverses procedències, i és el recurs per motivar-los a estudiar i assumir les 
pautes de comportament de la nostra societat.  
 
Es forma un sol “paquet” entre el Programa Esportiu Multiètnic i el Programa 1@1 
de millora personal que permet “estirar” a cadascun dels participants en un procés que 
repercuteix directament en el millorament personal, inculcant-li hàbits i valors que van 
formant la personalitat; alhora que els ajudem a conèixer i assumir la realitat del nostre 
país.  
 
Setmanalment, cadascun dels equips esportius te una reunió dels jugadors amb les 
persones voluntàries que els segueixen (delegat, entrenadors, responsables de l’esforç 
escolar, etc.). En aquesta reunió, a més de les qüestions tècniques esportives, es van 
transmetent els continguts dels Objectius Educatius que tenim establerts (valors, hàbits, 
comportaments, virtuts, etc.) i el Pla d’Igualtat. Es poden descarregat del web de 
Braval  https://www.braval.org/ca/p/que_fem 
 
Sobre aquesta base s'han estructurat els altres programes més instructius (Llengua 
Bàsica i Ocupacional), els programes més lúdics (Torneig de Primavera, Casal i 
Combinat d’Estiu) i la resta d’activitats. Alhora es van desenvolupant l'Escola de 
Famílies, el programa de Foment del Voluntariat, i les Converses sobre Immigració. 
 
Els participants provenen de 30 països, parlen 10 llengües i professen 9 religions.  
 
Braval és un gran espai comú de convivència. 
 
 
4.4. Països de procedència dels participants 
 
Europa  Àsia  Àfrica  Amèrica 
Espanya Filipines Marroc  Mèxic  Argentina 
Ucraïna Bangla Desh Algèria Perú  Rep. Dominicana 
Alemanya Pakistan Sudan  Veneçuela Colòmbia 
Irlanda  Xina  Guinea  Equador  El Salvador 
Rússia  Corea  Nigèria Xile  Guatemala    
Geòrgia Armènia   Bolívia  Uruguai  
Itàlia  Índia 
França  
Romania 
Regne Unit  
    
En un any s’atenen directament uns 200 infants i joves diferents. 
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5. VOLUNTARIAT 
 
Els Programes els dirigeixen dues persones voluntàries jubilades -sense cap 
retribució-, amb la col·laboració d’un nombrós equip de voluntariat que són estudiants 
universitaris o de formació professional, professionals, jubilats i altres persones 
disposades a posar la seva experiència, les seves capacitats i el seu temps al servei dels 
altres.  
 
Més de 160 voluntaris -de totes les edats, procedències socials, opinions i creences- 
s’encarreguen en el transcurs de l’any del desenvolupament dels diversos programes. 
Cadascú hi col·labora en la mesura de les seves possibilitats i en l’àmbit que s’adiu més 
amb les seves capacitats i interessos. Són un referent positiu per als joves del Raval. 
Tenim ja voluntaris procedents dels nois que havien participat en els programes. Ells 
mateixos han esdevingut solidaris. 
 
En un any els voluntaris dediquen 15.000 hores a ajudar els altres. 
 
En un any la distribució acostuma a ser la següent: 
 - 80 estudiants 
 - 55 professionals 
 - 25 jubilats 
 
El fil conductor de Braval és la connexió entre cada un dels participants amb un 
voluntari, que esdevé el seu referent, i amb el temps es va convertint en un amic. De 
fet, tenim molts antics participants que segueixen en relació amb el voluntari que van 
conèixer a Braval, persona que ara tampoc no és voluntari de Braval. 
 
El voluntari es relaciona amb la família del jove a qui assessora, i en alguns casos amb 
l’escola o l’empresa on ha començat a treballar. 
 
 
 
6. RECURSOS MATERIALS 
 
El local de Braval és propietat de la Fundació Raval Solidari. És un local de 565 m2, en 
planta baixa i altell. Comprat a la companyia  “Acsa Agbar Construcción, S.A.”, el mes 
d’octubre de 2001. Escriptura Notarial de 24 d’octubre de 2001. S’acabà d’adequar el 
juny 2003. La primera activitat realitzada fou el Casal d’Estiu 2003, durant el mes de 
juliol. 
 
És un local polivalent que permet realitzar les diferents activitats que comprenen els 
Programes de Braval. Amb una distribució diàfana i senzilla, s’hi han encabit: 3 aules, 
biblioteca, aula multimèdia, capella, sala d’estar, 2 despatxos, sala de professors, tutoria 
i serveis. 
 
La Fundació Raval Solidari, per mitjà d’un Contracte de Precari, cedeix gratuïtament a 
Braval l’ús d’aquest local, per un període de 15 anys prorrogables. Braval es fa càrrec 
de les despeses corrents (aigua, llum, etc.). Per als entrenaments i competicions 
esportives lloguem les pistes del Poliesportiu Municipal Can Ricart del Raval. 
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7. FINANÇAMENT 
 
7.1. Detalls 
El detall del finançament de les activitats es troba a la memòria econòmica, el balanç, el 
compte de resultats i l’estat de canvis en el patrimoni net. 
 
En aquest moment no hi ha cap persona contractada per al desenvolupament dels 
Programes. Només està en nòmina, unes hores a la setmana, una persona que fa la neteja.  
 
Hem mirat d’ajustar-nos molt al pressupost, en aquest any tan complicat, havent 
aconseguit un estalvi en la major part de partides. Desgraciadament, no hem pogut 
desenvolupar alguns programes i activitats a causa de la pandèmia.  
 
7.2. Llegat i Endowment. Assegurant el futur de Braval 
L’any 2019 vam rebre un llegat, totalment inesperat, del Sr. Àngel Betrán Sala, que 
morí a Barcelona el 8 de novembre de 2018. Era una persona a la que no coneixíem 
i no sabem com ens va conèixer. Ens donarà estabilitat pels propers anys, i a més 
ens permetrà afrontar altres programes i activitats. Li estem molt agraïts. 
 
Una part del llegat l’hem destinat a ajuts socials, d’acord amb els nostres estatuts, i 
amb l’altra part hem constituït -juntament amb altres donacions- un Endowment o 
fons de dotació. 
 
La principal missió d’aquest Endowment és donar continuïtat en el temps a 
l'activitat de Braval i evitar que els naturals cicles de l'economia influeixin 
negativament en l'estabilitat dels programes. 
 
L’Endowmen s’ha invertit en productes financers. Part del resultat de la inversió 
(interessos, dividends, plusvàlues, etc.) es re-inverteixen en el propi fons, de 
manera que aquest no perdi el valor adquisitiu per efecte de la inflació i es 
mantingui el poder adquisitiu del capital inicial. El rendiment net de les inversions 
és el que s'utilitza per a afrontar les despeses de funcionament de Braval. 
 
D’aquesta manera s'aconsegueix que l'impacte dels donatius que rebem sigui 
permanent en el temps, i que Braval pugui emprendre projectes més ambiciosos i de 
major durada. Els detalls d’aquest any són a la documentació econòmica. 
 
Braval segueix un estricte codi de conducta per assegurar una prudent administració 
del patrimoni. Mitjançant l'ajuda d'un comitè d'experts en inversions procura, abans 
de res, la conservació d'aquests béns lliurats amb tanta generositat, excloent-hi 
accions especulatives o arriscades. Braval està compromès amb els principis 
d'inversió socialment responsable, i procura invertir en fons o iniciatives que 
promoguin la cura de l'entorn, la responsabilitat social i les pràctiques de bon 
govern corporatiu (ESG). 
 
7.3. Sis canals per al finançament de Braval: 
 

Aportació dels participants. Aporten 100 € durant el curs. I pel Casal i 
Combinat d’Estiu, 25 € cada setmana (4 setmanes). Ens sembla que és important que 
facin un esforç i valorin així el que reben. D’altra banda és un bon recurs educatiu que 
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vagin estalviant aquests diners. Això contribueix que tinguin cura de les instal·lacions. 
Malgrat tot, hi ha famílies que ni tan sols poden arribar a aquestes quantitats. Llavors 
acordem una altra aportació. 
 

La Fundació Raval Solidari és l’entitat Patrocinadora de Braval. És propietària 
del local, i té la voluntat de garantir la viabilitat econòmica de les activitats de Braval, 
en la mesura de les seves possibilitats. Ho fa ininterrompudament des del principi, l’any 
1998. Per això s’ha establert un conveni de col·laboració entre ambdues entitats.  
 
Anualment, Braval presenta a la Fundació Raval Solidari el projecte d’activitats 
previstes per al curs següent, amb el corresponent pressupost. En funció de les seves 
disponibilitats econòmiques, la Fundació Raval Solidari assumeix el pressupost, 
totalment o en part, i estableix els terminis en què es farà càrrec de la despesa, així com 
els procediments per a fer-la efectiva.  

 
La gestió de l’ajuda rebuda i la seva aplicació a les diferents activitats durant l’any 
correspon exclusivament a Braval, el qual s’encarrega de cercar els recursos necessaris 
per cobrir la part de pressupost no assumida per la Fundació Raval Solidari. 
 
Aquest any 2020 la Fundació Raval Solidari no ha hagut de fer cap aportació a Braval. 
 

Rendiment de l’Endowment. Una part serveix de font d’ingressos per a les 
activitats ordinàries, de manera que es cobreixi el pressupost. 
 

Subvencions públiques. Ens presentem a les convocatòries públiques de 
subvencions, tant de la Generalitat de Catalunya, com de l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona. 
 

Col·laboradors institucionals privats. Sol·licitem ajudes a empreses i entitats 
privades que fan convocatòries d’ajuts.  
 

Col·laboradors particulars. També obtenim donatius de persones particulars. 
 
7.4. Desgravació fiscal 
Com que Braval és una entitat declarada d’utilitat pública, els donatius que es reben es 
poden deduir de l’impost sobre la renda o de l’impost de societats.  
 
En resum: Com que tenim uns 200 participants diferents anualment en els programes, 
i el pressupost ordinari està al voltant dels 100.000 €, resulta que el cost anual de cada 
participant és d’uns 500 €. 
 
 
8. SEGON ANY DE PANDÈMIA 
 
Tot l’any hem seguit vivint uns mesos molt especials. 
 
Hem seguit en contacte amb els participants. I a cada problema que sorgia hem buscat 
una solució: vam detectar que hi havia famílies sense ordinadors i els vam aconseguir 
gràcies a empreses i col·laboració ciutadana. La majoria dels participants han seguit en 
contacte amb els seus voluntaris de referència, que els han ajudat en les tasques escolars. 
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Els vam oferir un recolzament d'emergència a causa de l'agreujament de la seva situació 
de vulnerabilitat. En els períodes en que no hi ha hagut confinament i hem pogut obrir el 
local, hem reprès l’activitat ordinària amb la “normalitat” possible. 
 
Hem assistit a famílies en els tràmits amb els serveis socials; un bon nombre ho 
tramitaven per primera vegada i desconeixien els procediments, perquè són persones 
que prèviament no havien necessitat aquest suport per tirar endavant. 
 
Tot l’any hem hagut d’actuar segons les mesures de prevenció previstes: curs 
“presencial” en alguns moments: entrenaments al poliesportiu, estudi i reunions al local, 
complint les normes d’aforaments, etc. Setmanes de confinament, altra vegada obertura 
del local i poliesportiu, confinaments d’equips per covid, etc. Un autèntic 
trencaclosques! El mes d’octubre vam reprendre les Converses sobre Immigració. 
 
Aquest any no hem pogut fer el Torneig de Primavera, però si el Casal d'Estiu, amb 
menys participants. Tampoc no hem pogut efectuar el programa Talent Jove ni el 
Combinat d’Estiu. 
 
A finals de maig constatem mancances alimentàries i col·laborem amb l'Acció Social 
Montalegre a organitzar la campanya #GràciesBarcelonaJoSócRaval, una recollida 
solidària organitzada a través de les xarxes socials el 18-19-20 juny 2021. Van 
participar 600 famílies solidàries que van aconseguir 22 tones d'aliments i 1 tona de 
productes d’higiene que un centenar de voluntaris van repartir immediatament entre 
famílies necessitades de Raval, moltes d'elles participants en les activitats de Braval. 
Aquesta acció va tenir visibilitat en alguns mitjans de comunicació. 
 
El moment present és molt dur en moltes cases, i especialment en el nostre barri. I al 
problema alimentari se’n ha afegit un altre: hi ha persones que no poden pagar el lloguer, 
hi ha famílies amb zero ingressos. I no volem deixar ningú enrere. Entre tots, ens en 
sortirem. 
 
 
9. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CLAVES DE ÉXITO PARA EL ASCENSOR 
SOCIAL” 
 
Amb un dinar-col·loqui en el qual participaren 27 persones de l’àmbit de la 
comunicació, l’educació i el tercer sector social, el dimarts 14 de desembre de 2021 
finalment vam poder presentar a Braval el nou estudi “Claves de éxito para el 
ascensor social”, en el qual es recullen els coneixements adquirits al llarg de 15 anys en 
les 117 Converses sobre Immigració a Braval que hem mantingut fins al moment, i en 
què han participat 600 persones expertes provinents de diferents àmbits culturals, 
professionals i ideològics: empresaris, mitjans de comunicació, polítics, institucions 
assistencials, món educatiu, confessions religioses, administracions públiques i societat 
civil. 
 
El pròleg del llibre és de Núria Gispert Feliu, expresidenta de Càritas Diocesana de 
Barcelona, que va formar part del Comitè organitzador d'aquestes Converses en aquests 
15 anys, des del primer moment fins a la seva defunció. És l'últim escrit de la seva vida, 
on defineix Braval com un projecte col·lectiu que “ha estat possible gràcies a la posada 
en marxa de l'ascensor social”. 
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L´economista Alfredo Pastor va dir que l´arribada d´immigrants és "una gran 
oportunitat, sobretot per als països del sud d´Europa"; que, si se'ls integra bé, “serà molt 
més que un suma zero”, i que aquesta integració es pot aconseguir realment des de la 
base de la societat i no des del poder. Per això és tan eficaç la feina de les entitats com 
Braval. 
 
També va intervenir el professor i escriptor Gregorio Luri, que va elogiar Braval com 
una de les iniciatives que “ofereix temps de qualitat” als joves i va destacar com a 
exemple que la seu del centre inclou una sala d’estudi en silenci, amb l’objectiu que un 
jove pugui escoltar-se. Ho considera una veritable innovació pedagògica. 
 
Juana Martín, de Càritas Diocesana de Barcleona, va intervenir per glossar la figura de 
Núria Gispert, a qui va recordar com una persona que va entendre aviat que “la 
immigració és aquí per quedar-se”, i també com l'activista social que va impulsar el 
document 'Ningú sense futur', perquè tot aquell que acudís a Càritas pogués tirar 
endavant. 
 
Un ampli col·loqui va seguir les intervencions dels ponents, on Josep Masabeu, 
president de Braval, va afirmar que les claus d'aquest ascensor són: barrejar els joves de 
diferents orígens en projectes col·lectius (esportius, culturals, etc.); potenciar les seves 
capacitats en comptes de sentir llàstima i esperar-ne poc, ja que l'immigrant té un gran 
potencial superior al que es considera; no organitzar “coses per a immigrants”, sinó que 
facin el que fan els altres, perquè també són ciutadans; i aprofitar la força del 
voluntariat, que facilita la relació interpersonal. 
 
L'assaig, editat per la Fundació Raval Solidari i la col·laboració de Fundació La Caixa, 
s’ha publicat en paper i també online en obert al web de Braval: 
https://www.braval.org/ca/n/15_anys_de_converses_sobre_immigracio_a_braval 
 
 
10. COMUNICACIÓ 
 
Des que es va remodelar el web www.braval.org, ha comportat una presència més 
profunda en la xarxa. Ha facilitat també la promoció del voluntariat, alhora que a poc a 
poc anem aconseguint una plataforma d’opinió sobre immigració.  
 
El darrer fulletó explicatiu imprès que vam fer Braval, 1998-2018 en ocasió dels 20 
anys ha tingut una gran difusió i acceptació. En ell es destaquen els actes dels 20 anys 
de Braval, amb la presentació del llibre 20 històries de superació al Raval. Aquest any 
no hem fet cap memòria impresa. 
 
Durant aquest any 2021 hem tingut una trentena d’impactes als mitjans de comunicació. 
Hem estat citats repetides vegades a les xarxes socials. Relacionem uns quants. 
 
18.01.2021. Sportmagister. Tribuna. Josep Masabeu: El deporte ayuda a mejorar en los 
estudios: la experiencia de Braval 
 
22.02.2021. Radio Kanal Barcelona. Programa “El Campanario”. Entrevista a Josep 
Masabeu 
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26.02.2021. Radio 4. Programa “En Directe”. Espai “Al teu costat”.  
Jordi Vila entrevista a Josep Masabeu, President de Braval, i Nicos Fabro, antic 
participant i voluntari, que està acabant enginyeria informàtica. 
 
26.02.2021. BTV. Programa “BTV Notícies 73”. Llibre “Claves de éxito para el 
ascensor social”. Reportatge de Merche Artacho i Àngels Molina 
 
07.03.2021. Catalunya Cristiana. Cultura. Informació del llibre “Claves de éxito para el 
ascensor social” 
 
25.03.2021. Radio Estel. Programa “Economia i Valors”. Entrevista de Salvador 
Aragonés a Josep Masabeu 
 
28.04.2021. Església arxidiocesana de Barcelona. L'arquebisbe de Barcelona es reuneix 
amb les entitats socials de l'arxidiòcesi per exposar el testimoni d'aquest darrer any en 
plena pandèmia. Hi participa Braval.  
 
03.06.2021. Europa Press. 300 voluntarios organizan la campaña de recogida de 
alimentos #GràciesBarcelonaJoSócRaval 
 
04.06.2021. Onda Cero. La Ciutat, amb Mònica Günther. El president de l’Ong Braval, 
Josep Masabeu, explica a la ciutat en què consisteix la campanya 
#GràciesBarcelonaJoSócRaval. 
 
04.06.2021. Nació Digital. Impulsen una recollida d'aliments porta a porta per a famílies 
de Barcelona. Fins a 300 voluntaris participaran en la iniciativa solidària, que arriba en 
un context d'increment de llars sense cap ingrés 
 
13.06.2021. La Vanguardia. “Necesidad hay en toda Barcelona” 
 
01.10.2021. Església arxidiocesana de Barcelona. El bisbe Vilanova visita Braval i els 
encoratja a «seguir treballant a prop de la gent» 
 
24.10.2021. El Nacional. Míriam Díez. Fer-se el suec. “Al Raval també hi ha la 
fundació Braval que potencia el voluntariat social i la inserció laboral”. 
 
14.12.2021. Europa Press. Josep Masabeu (Braval) reúne en un libro las ‘Claves de 
éxito para el ascensor social’ de la inmigración. 
 
16.12.2021. Catalunya Religió. Una crida a buscar espais comuns, l’últim escrit de 
Núria Gispert  
 
16.12.2021. Opus Dei.cat. Braval: un camí per a l’ascensor social 
 
17.12.2021. Nació Digital.cat. Joan Serra. La Brúixola: Pep Masabeu i la feina de 
Braval 
 
18.12.2021. Mundo Deportivo. 15 años de inclusión en el centro Braval del Raval, en 
un libro 
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21.12.2021. Flama. Josep Masabeu, president de Braval: "No s'han d'organitzar “coses 
per a immigrants”, sinó que facin el que fan els altres, perquè també són ciutadans" 
 
29.12.2021. La Vanguardia. El jardín de los sensatos. Un blog de Leopoldo Abadía. El 
ascensor social.  
 
Igual que l’any passat, aquest any seguim amb el repte d’aconseguir un butlletí periòdic 
digital per enviar a les famílies, voluntaris, col·laboradors, institucions, mitjans de 
comunicació, etc. 
 
 
12. ALGUNS RESULTATS 
 
12.1. L’ascensor social 
 
Un factor imprescindible en el procés d’encaix en la nostra societat és el coneixement i 
participació en les diverses manifestacions culturals i ciutadanes que conformen el marc 
de la nostra convivència. Per tant, en el transcurs de l’any, participem en molts 
d’aquests esdeveniments. 
 
Així es van consolidant un conjunt de costums i maneres de fer que donen personalitat a 
Braval: les festes de la Mercè, la castanyada, el concurs de pessebres per Nadal, la 
cavalcada de Reis, les visites a la Generalitat, el Parlament, l’Ajuntament, els museus i 
exposicions, els partits de futbol amb nois deficients del Cottolengo, les visites a avis 
que viuen sols en el nostre propi barri per oferir-los companyia i facilitar-los algun 
servei, la col·laboració en les campanyes “Un somriure per Nadal” i “Cap nen sense 
Reis” de l’Acció Social Montalegre, les excursions, els camps de treball, les estades 
esportives, les convivències de preparació d’exàmens, el congrés universitari 
internacional Univ, el First Lego League, la cursa d’El Corte Inglés... 
 
Tot contribueix a crear un caliu que, juntament amb l’èxit escolar i la inserció laboral, fa 
possible l’ascensor social. 
 
Amb el treball de Braval estem donant esperança als participants i les seves famílies, es 
creen oportunitats, es consolida la personalitat de cadascú, i s'evita que es generi rebuig 
perquè se senten copartícips en el desenvolupament de la nostra societat. 
 
12.2. En un any 
250 participants 
160 voluntaris, que dediquen 15.000 hores a ajudar els altres 

80 estudiants 
55 professionals 
25 jubilats 

0 absentisme escolar, pràcticament inexistent 
80% d'èxit escolar a l'ESO 
 
Anualment, el nombre de beneficiaris indirectes és superior a les 2.000 persones: les 
famílies dels participants i els esportistes de més d'un centenar d'equips diferents de tota 
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la ciutat de Barcelona amb els que juguem, que es beneficien coneixent de primera mà 
la realitat d'un barri amb serioses dificultats i aprenent a comprendre als seus habitants. 
 
12.3. En 23 anys (1998-2021) 
1.400 participants diferents en els programes, de 30 països, que parlen 10 llengües i 
professen 9 religions 
400 ja treballen, havent resolt tots els tràmits legals i administratius 
118 han fet batxillerat 
170 han fet cicles formatius 
  18 han acabat els estudis universitaris 
  15 alumnes realitzant estudis universitaris actualment 
990 persones voluntàries diferents 
Un bon grup del voluntariat procedeix dels participants en els programes 
 
Fins que va esclatar la pandèmia, hem tingut una reunió de pares i mares cada trimestre 
per tractar un tema educatiu. 
 
 
 
Barcelona, 6 de juny de 2022 
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