
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 Barce-
lona. Alhora ha esdevingut un centre de reflexió sobre la 
immigració.

Promovem el voluntariat social; busquem l’èxit escolar, incre-
mentant en els joves la motivació per fer els estudis obliga-
toris i l’interès per accedir als superiors, ja siguin de batxi-
llerat i universitaris, com de formació professional. Després, 
impulsem actuacions que duen a la inserció laboral.

15
ANYS

1998-2013 
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LA REALITAT DE LA IMMIGRACIÓ

Braval és un projecte de solidaritat 
que comença el 1998 i es consolida 
el 2002 en ocasió del centenari del 
naixement de sant Josepmaria Es-
crivà, 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 immi-
grants 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.

Els nostres àmbits de treball són:

Infància

Joventut

Pobresa

Marginació

Exclusió social

Immigració

Èxit escolar

Inserció laboral

Amb el nostre treball ajudem a solu-
cionar els problemes i contribuïm a 
mantenir la pau social en el barri i 
al país.

15 ANYS DE TREBALL
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NACIONALITATS AMB MÉS REPRESENTACIÓ

El Raval de Barcelona és el barri 
més cèntric de la ciutat i un dels que 
té més dèficits.

Amb 48.962 habitants, el Raval 
és una zona més poblada que Salt 
(32.000), Vic (39.000) ó Figueres 
(45.000).

A més a més, és un dels primers 
llocs del món en densitat de pobla-
ció. Hi resideix un 3% de la població 
total de Barcelona,  distribuida en 
només l’1,1% de la superfície de la 
ciutat (1,1 Km2).

És un barri amb una forta immigració, 
doncs un 49,2% dels seus residents 
són d’origen extranger. 

Predomina una classe mitja empo-
brida amb un alt nombre de famílies 
en risc d’exclusió social, desfavori-
des i sense esperança.

EL BARRI DEL RAVAL
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Els programes estan dirigits per 
un petit nucli de 2 professionals 
contractats, amb la col·laboració 
d’un nombrós equip de voluntaris 
que són estudiants universitaris o de 
formació professional, professionals, 
jubilats i altres persones disposa-
des a posar la seva experiència, les 
seves capacitats i el seu temps al 
servei dels altres.

Més de 150 voluntaris -de totes les 
edats, procedències socials, opi-
nions i creences- s’encarreguen en 
el transcurs de l’any del desenvolu-
pament 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 capa-
citats i interessos. Són un referent 
positiu per als joves del Raval. Tenim 
ja voluntaris procedents dels nois 

que havien participat en els progra-
mes. Ells mateixos han esdevingut 
solidaris.

Moltes de les famílies dels partici-
pants en els programes de Braval es 
troben en situació de risc d’exclusió 
social. Per aquest motiu facilitem, 
en primer lloc, una atenció familiar 
primària (alimentació, roba, acom-
panyament, etc.) coordinadament 
amb l’Acció Social Montalegre.

Prenent com a eix uns equips espor-
tius forçadament multiètnics, impul-
sem 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 conei-
xement 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. Els nostres programes 
són per a tothom, immigrants i autòc-
tons, en convivència enriquidora per 
a tots. La barreja de joves de diver-
ses procedències treballant en pro-
jectes comuns -esportius, culturals, 
etc.- facilita el coneixement mutu, 
ensenya a conviure i és tremenda-
ment enriquidora per a tots.

Vencerem la pobresa i la margi-
nació amb l’educació. Procurem 
transmetre i compartir un model de 
civilització, una concepció bàsica de 
la persona, amb valors com l’alegria, 
la sinceritat, el treball ben fet, l’amor 
als pares o l’amistat lleial, que per-
meti viure unes relacions humanes 
basades en el respecte dels deures i 
drets que conformen la convivència. 

La solidaritat es construeix amb 
realitats. Quan falten mitjans econò-
mics, és necessari l’ajut material, 
institucional i particular. Si manca 
afecte i amor, en el sofriment, la trista 
soledat o la freda indiferència, és 
imprescindible una relació personal 
per poder oferir afecte, comprensió, 
disculpa, acollida, consol i ajut.

Aquests dos aspectes no s’han de 
separar. Per això és tan necessària, 
eficaç, propera i humana la impli-
cació del voluntariat. Es tracta de 
crear oportunitats per als joves i les 
famílies, oferint possibilitats tangibles 
de millora, amb esforç i ajuda mútua. 
Aquí radica la pau social que fruïm i 
en aquest treball està el germen d’una 
societat més humana i cohesionada. 

19

78
55

52%

36%

12%

Aquest curs han 
col·laborat 152 
voluntaris de diferents 
perfils que han dedicat 
mes de 15.000 hores a 
ajudar els altres.

El fil conductor de Braval és la con-
nexió 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 seguei-
xen 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 famí-
lia del jove a qui assessora, i en al-
guns casos amb l’escola o l’empresa 
on ha començat a treballar.

Braval és un gran espai 
comú de convivència. 
En un any s’atenen directament més 
de 200 joves, que provenen de 30 
països, parlen 10 llengües i profes-
sen 9 religions.

ESTUDIANTS

PROFESSIONALS

JUBILATS

EL VOLUNTARIAT

OBERTS A TOTS
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ALGUNS RESULTATS

En aquest programa participen con-
juntament -i sempre barrejats- juga-
dors procedents de més de 15 països. 
Competim en els Jocs Esportius del 
Consell de l’Esport Escolar de Bar-
celona 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. Actual-
ment, 5 equips de futbol-sala i 5 
equips de bàsquet.

PROGRAMA ESPORTIU
MULTIÈTNIC

PROGRAMA 1@1 DE MILLORA 
PERSONAL

PROGRAMA LLENGUA BÀSICA

ESCOLA DE FAMÍLIES

PROGRAMA OCUPACIONAL

CASAL D’ESTIU

COMBINAT D’ESTIU

FOMENT DEL VOLUNTARIAT

TORNEIG DE PRIMAVERA

Consisteix en facilitar un recolza-
ment personal, familiar i social a 
cada participant, transmetent-los 
una visió positiva i dignificadora del 
treball, amb afany de superació i ser-
vei 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 con-
vivència, i a conèixer el país.

L’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 ses-
sions d’orientació familiar i les festes 
familiars.

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...

Programa dirigit a la promoció, 
captació, formació i fidelització del 
voluntariat. El voluntariat social cons-
titueix una expressió de la solidaritat 
ciutadana amb les persones que 
pateixen necessitats. És un valor en 
si mateix, i la seva tasca és indispen-
sable per assolir els objectius que 
ens proposem.

El Programa Llengua Bàsica està 
dirigit a persones que arriben al 
nostre país sense cap coneixement 
de l’idioma. Se’ls ensenyen els co-
neixements fonamentals (vocabulari, 
conversa...), tant en català com en 
castellà, que els permetin una prime-
ra relació social.

El Casal d’Estiu, d’un mes de durada, 
està dirigit a infants i joves de 7 a 14 
anys, on es combinen els aspectes 
culturals, esportius i convivencials, 
amb excursions i activitats de conei-
xement del país.

Programa per fomentar les habilitats 
de servei en els joves de 15 a 17 anys. 
Cultura, esports, curs d’emprenedoria, 
convivència a la Vall d’Aran.

Estada durant la Setmana Santa en 
diversos indrets fora de Barcelona, 
participant en torneigs esportius 
amb equips d’altres zones de Cata-
lunya i Espanya.

CURS 2012-1013
262 participants: 157 a l’hivern i 
105 a l’estiu.

Absentisme escolar pràcticament 
inexistent.

80% d’èxit escolar a l’ESO.

16 alumnes realitzant estudis uni-

versitaris.

GLOBALS 1998-2013
1.200 participants diferents en 
els programes.

150 han participat amb conti-
nuïtat en les activitats durant més 
de 5 cursos.

250 han aconseguit la inserció 
laboral.

4 han acabat els estudis          
universitaris.

900 voluntaris.
Ja tenim voluntaris procedents 
dels joves que havien participat 
en els programes

A poc a poc es va aconseguint una 
alta taxa d’èxit escolar i un elevat 
grau d’inserció laboral, alhora que 
es consolida la cohesió social. 

Anualment, el nombre de benefi-
ciaris 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 la ciutat de Barcelona amb els 
que juguem, que se’n beneficien 
coneixent de primera mà la realitat 
d’un barri amb serioses dificultats 
i aprenent a comprendre els seus 
habitants.

ELS PROGRAMES
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Amb l’objectiu d’aprofundir en el 
coneixement de la realitat migratòria 
i estar en condicions de donar-
hi respostes adients i eficaces, a 
Braval mantenim periòdicament 
unes Converses sobre Immigració 
en les quals participen persones 
expertes relacionades amb el tema 
procedents de diversos àmbits 
culturals, professionals i ideològics: 
empresaris, mitjans de comunicació, 
polítics, institucions assistencials, 
món educatiu, església, administra-

cions públiques i societat civil. Es fan 
una vegada al mes durant el curs. 
Es tracta de compartir experiències, 
inquietuds, plantejaments i camins 
de solució, en un ambient cordial i 
distès. En 8 anys hem mantingut 66 
Converses, amb 304 participants 
diferents.

S’ha parlat de més de 80 aspectes 
que incideixen directament en la 
immigració, i que es poden englobar 
en els següents grans àmbits:

Els fluxos migratoris

La regularització

El treball

La vida dels immigrants

Els aspectes problemàtics de la 
immigració

La situació dels països d’origen

L’educació i la formació laboral

La religió

El món islàmic

L’acció dels serveis socials

Les institucions assistencials

Tot ens confirma que la immigra-
ció és una realitat polièdrica, amb 
moltes facetes interconnexionades, 
que constitueix, probablement, el 
repte més complex que te plantejat 
la societat actual: la immigració i la 
cohesió social en un context de crisi.

Un factor imprescindible en el pro-
cés 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 

Braval ha esdevingut 
un centre de reflexió 
sobre la immigració.

El coneixement i partici-
pació en esdeveniments 
culturals, juntament amb 
l’èxit escolar i la inserció 
laboral faciliten la lluita 
contra l’exclusió social.

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 com-
panyia i facilitar-los algun servei, la 
col·laboració en les campanyes “Un 
somriure per Nadal” i “Cap nen sen-
se Reis” de l’Acció Social Montalegre, 
les excursions, els camps de treball, 

les estades esportives, les convi-
vències 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 in-
serció laboral, fa possible l’ascensor 
social, i és un mitjà molt eficaç per 
lluitar contra l’exclusió social.

LES CONVERSES
SOBRE IMMIGRACIÓ

L’ASCENSOR SOCIAL
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En aquests anys hem rebut dIversos 
premis en reconeixement a l’interès 
social de les nostres activitats.

El finançament de Braval s’aconse-
gueix a través de cinc canals:

1) La Fundació Raval Solidari, 
propietària del local, patrocina les 
activitats de Braval i garanteix la 
seva viabilitat econòmica.

2) Convocatòries d’entitats privades

3) Col·laboradors particulars

4) Subvenciones públiques

5) Aportació dels participants. 
Aporten 80 € durant el curs, i al-
tres 80 € per les activitats d’estiu. 
Ens sembla que és important que 
facin un esforç i valorin així el 
que reben. D’altra banda és un 
bon recurs educatiu que vagin 
estalviant aquests diners. Això 
contribueix que tinguin cura de 
les instal·lacions. Malgrat tot, hi ha 
famílies que no poden arribar a 
aquestes quantitats. Llavors acor-
dem una altra aportació.

Al tenir uns 200 participants anuals en els programes, i un pressupost ordinari 
que volta els 200.000 €, el cost anual de cada participant és d’uns 1.000 €.

Es pot col·laborar en el finançament aportant recursos econòmics a Braval. 
Com és una entitat d’utilitat pública, els donatius es poden deduir de l’impost 
sobre la renda o de l’impost de societats.

EN RESUM...

Assaig escrit per Josep Masabeu, 
President de Braval, on analitza els 
paràmetres globals des dels que 
considera que cal afrontar aquesta 
temàtica. Descriu l’entrellat de les 
Converses sobre Immigració a Bra-
val, i explica la nostra experiència 
desenvolupada en el barri del Raval 
de Barcelona. 

És un llibre pràctic, empíric i con-
trastat, que facilita que aquesta 

LA REPÚBLICA DEL RAVAL PREMIS I DISTINCIONS

experiència es pugui implementar 
fàcilment en altres indrets. 

L’ex-President de la Generalitat, Jor-
di Pujol, presentà el llibre en el saló 
d’actes del Col·legi de Notaris de 
Catalunya. Més de 200 persones 
assistiren a l’acte: voluntaris, partici-
pants en els programes i les seves 
famílies, representants de diverses 
entitats, col·laboradors, polítics i 
mitjans de comunicació.

UNESCO. Premi Frederic Mayor 
Zaragoza, 2012. 

Premi Inocente, Inocente, 2012.

Ajuntament de Barcelona. 
Compta fins a tres, 2005, 2010, 
2011, 2012, 2013.

Premi Internacional Solidaritat 
en l’Esport, 2010.

Societat Econòmica Barcelone-
sa d’Amics del País, 2009.

Fons contra el racisme en el 
futbol, 2006.

Premi Fair Play, 2004.

Premi del Consell de l’Esport 
Escolar de Barcelona, 2002.

BRAVAL

NOTÍCIES

EN XIFRES 
19%

28%
53%

TOTAL 185.500 €

PERSONAL I SEGURETAT SOCIAL
99.000

FUNCIONAMENT DEL LOCAL
33.000

DESPESES DE PROGRAMES
53.000

DESPESESINGRESSOS

7%
10%

83%

TOTAL 185.500 €

INSCRIPCIONS PARTICIPANTS
18.500

PATROCINADORS PRIVATS
155.000

SUBVENCIONS PÚBLIQUES
12.000
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