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T

erral és un centre
d’activitats de Raval
en Acció, Assoc.
Du a terme programes socioeducatius per
promoure la cohesió social i el voluntariat al barri
del Raval (Ciutat Vella) de
Barcelona. Té per objectiu
proporcionar eines de projecció acadèmica, laboral i personal a les dones
del barri.
Terral es dirigeix a dones i
noies del Raval i a les seves
famílies. Les participants
són originàries del barri o
nouvingudes amb diferents graus d’arrelament al
territori. Procedeixen de 34
països diferents de quatre
continents.
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AL COR DEL RAVAL
El Raval és un dels quatre barris
que componen el districte barceloní de Ciutat Vella. Dels 47.455 habitants censats al barri (gener de
2010), el 47,3% són immigrants
procedents de més de 45 països
diferents.
Des de inals del segle XX s’hi
està realitzant un pla de rehabilitació d’espais públics i ediicis.
Malgrat tot, segueix destacant entre els barris de Barcelona per l’alt
risc d’exclusió social que corren
els seus habitants; és el de major densitat de població, posseeix
un alt percentatge d’habitatges en
molt mal estat, així com un elevat
índex d’atur i abandonament escolar. Per això moltes entitats treballen en aquesta zona, entre elles
Terral.

BARRI
DEL
RAVAL
Districte de Ciutat Vella
Barri del Raval
INDICADORS SOCIOECONÒMICS

Barri

Districte

Població

49.315

111.891

Barcelona
1.638.103

Superfície (km2)

1,1

4,4

102,2

Densitat (Hab/km2)

44.832

25.430

16.028

Dones

22.340

51.359

856.591

Homes

26.975

58.488

781.512

Població per sexe

Població per edat (en %)
0-14

11,29

9,98

11,93

15-24

10,54

9,78

9,29

25-64

64,66

65,03

58,51

65 i més

13,51

15,21

20,27

Barcelona

28,04

32,18

50,98

Resta Catalunya

4,37

4,95

7,28

Resta Espanya

13,46

14,89

19,97

Estranger

54,13

47,89

21,76

Espanyols

52,2

59,1

81,9

Estrangers

47,8

40,9

18,1

Pakistan

Pakistan

Itàlia

4.472

5.785

22.684

Filipines

Filipines

Equador

3.945

4.486

22.210

Marroc

Itàlia

Pakistan

1.763

3.554

17.735

Taxa natalitat / 1.000 hab

10,7

8,8

9,1

Turismes (persones físiques)/1.000 hab

158,9

186,3

332,9

Motos (persones físiques)/1.000 hab

50,7

65,1

109,5

Població de més de 65 anys que viu sola (%)

32,9

32,7

25,2

Índex de sobreenvelliment

54,5

56,4

53,5

62,6

71,1

100

Població per lloc de naixement (en %)

Població per nacionalitat (en %)

Principals nacionalitats estrangeres

Renda familiar disponible per habitant
Índex Barcelona=100
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* Dades del 30 de juny de 2010 (confrontades el 30 de setembre del 2011)

QUÈ VOL TERRAL?
Terral té per objectius:
La promoció de la dona. Terral s’adreça a les
dones del barri, especialment les que corren el
risc d’exclusió social. Facilita un àmbit de convivència i diàleg que afavoreix l’autonomia personal.
Facilitar la integració. Les activitats i la manera
de dur-les a terme busquen ajudar cada persona a integrar-se en l’entorn social, educatiu
i laboral que troba aquí i ara. Alhora, es procura que cadascú aporti a les altres persones
la riquesa de la seva pròpia tradició humana i
cultural.
L’impuls i la formació del voluntariat. Terral promou el voluntariat i fomenta entre les voluntàries
la millora personal i la capacitat d’aprendre dels
altres. Facilita la preparació i el seguiment a les
voluntàries perquè puguin realitzar eicaçment
les seves tasques.
Els programes de Terral s’inspiren en els ensenyaments socials de l’Església catòlica. Unit
a això, qualsevol persona, sigui quina sigui la
seva creença, és benvinguda. Es va consolidar
el 2002, fruit de la voluntat d’uns quants professionals per impulsar una tasca a favor del barri,
amb un ideari cristià i segons l’esperit de Sant
Josepmaria, el fundador de l’Opus Dei.

DADES DE PARTICIPACIÓ
Evolució dels programes de nenes els últims 5 anys:
Curs
Participants
Voluntàries

06-07
134
120

07-08
139
179

08-09
145
182

09-10 10-11
134
136
184
166

Evolució dels programes d’adultes els últims 5 anys:
Curs
Participants
Voluntàries

06-07
82
25

07-08
123
44

08-09
145
53

09-10 10-11
116
122
52
46
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PROGRAMA DE NENES

REFORÇ D’ESTUDI 1@1
PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT

Programa 1@1
L’1@1 és el principal tret dels programes de Terral. Procura un seguiment acadèmic personalitzat a cada alumna. Està dirigit a Primària, Secundària, Batxillerat i cicles, però especialment
orientat a acabar l’ESO. També inclou aspectes
no especíicament d’estudis però que inlueixen
en la seva millora personal: transmetre hàbits,
detectar carències, ajudar a encarar el futur, entre altres.
Es fa un seguiment de cada alumna amb una
voluntària.
Tot els programes de Terral tenen com a objectiu l’enfortiment de la personalitat, l’ajuda a
l’escolarització, la inserció sociocultural i la convivència, de manera que les noies puguin afrontar el futur amb coniança. Sempre es treballa
en col·laboració amb les famílies i, si s’escau,
es mantenen contactes amb les escoles a les
quals assisteixen les participants.
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ALTRES ACTIVITATS
S’orienten a educar el temps de lleure i a
desenvolupar habilitats i capacitats artístiques, musicals, psicomotrius, etc.
Aquest curs s’han realitzat diversos tipus
d’activitats: bàsquet, teatre llegit, gravació
de curts, estampació de samarretes, visites culturals (Castell de Montjuïc, Sagrada
Família, Tarragona romana, etc.), guitarra,
informàtica, disseny gràic, cuina i algunes
sortides de més d’un dia:
Colònies de cap de setmana per Primària.
(Mas Garriga, Girona. 9-10 d’abril de 2011)

Participació a la Jornada Mundial de la Joventut.
(Madrid. 18-22 d’agost de 2011)

ACTIVITAT DESTACADA
Casal d’estiu, d’un mes de durada, on es
combinen els aspectes culturals, esportius
i convivencials, amb excursions i activitats
de coneixement de Catalunya.
Aquest any destaquem les següents
activitats:
- Visita i taller al Park Güell
- Visita guiada l’Aeroport de Barcelona
- Classe de cuina a càrrec del Grup Tragaluz
- Visita i taller al Museu de la Xocolata
- Visita als vigilants de seguretat al Metro de
Barcelona
- Visita i passejada en el Vaixell Santa Eulàlia
- Visita a l’Obrador de Roura

PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS CONCURSOS
Concurs de dibuix infantil General Alejandre
2n premi individual de la categoria II.
24è concurs de Nadales organitzat pel Club Juvenil Rumbau
(Auditori de la Fira de Cornellà)
3r concurs de dibuix organitzat pel Club Rimaia (Badalona)
3r premi individual de la quarta categoria.
Accèsit individual de la tercera categoria.
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PROGRAMA D’ADULTES
PROGRAMES BÀSICS:
Adreçats a dones a partir de 16 anys. Tenen com a objectiu la superació de situacions d’exclusió
social i cultural i la millora de capacitats per a la inserció en el món laboral.

Programa don@.net

Procura l’accés de les dones –principalment
d’aquelles que tenen menys oportunitats– a les
tecnologies de la informació i de la comunicació,
des del convenciment de l’eicàcia integradora i
d’inserció social d’aquests mitjans.

Llengua bàsica

La llengua és l’instrument bàsic per a la comunicació i la integració dels nouvinguts. El coneixement
del català i el castellà evita la formació de cercles
tancats i facilita la possibilitat d’accedir a una feina.

Programes de cuina i moda

Mitjançant els programes que oferim de cuina i
moda, facilitem a les participants una preparació
bàsica per millorar en la pròpia llar i créixer en capacitats professionals.

Cursos i sessions especials | Curs 2010/11
Curs de Formació de Cambreres de Pis
Sessions tècniques i pràctiques durant els mesos de maig i juny
amb la col·laboració d’ “HUSA Hoteles“
Decoració de Nadal
15 de desembre de 2010
Cuina de Nadal
Joan Santos, cuiner de Café & Té
16 de desembre de 2010
Cuina de Primavera-Estiu
Dimecres de juny
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FAMÍLIES
La implicació dels pares en l’educació dels ills és un objectiu en el projecte de cohesió social que du a terme Terral. S’ha iniciat una escola de formació permanent de pares que inclou conferències i assessorament
personal.
“Quan els pares recolzen els seus ills en l’estudi, la família té més possibilitats de tirar endavant.
Ells són el factor decisiu del canvi.“

ESCOLA DE PARES
XERRADES
“Com ajudar els ills en els seus estudis”
Montse Moragues, professora de secundària
20 d’octubre de 2010
“L’aventura d’estimar-se. La comprensió entre
els membres de la família”
Jaume Pujol, orientador familiar
26 de març de 2011
“Home i dona, som diferents?”
Jaume Pujol, orientador familiar
8 de juny de 2011

ACTIVITATS FAMILIARS
Visita a la Sagrada Familia
Guiada pel Sr. José Manuel Almuzara, arquitecte i
president de l’Associació Amics de Gaudí.
Visita del Sant Pare a Barcelona
Assistència a l’acte de dedicació del Temple de la Sagrada Família pel Sant Pare Benet XVI.
Festa de Nadal
Hotel Oriente de Barcelona
Visita a Tarragona romana
Recorregut pel centre históric de la ciutat i dinar familiar.
Festival del programa d‘Estiu
Hotel Oriente de Barcelona

PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS CONCURSOS
4rt Concurs de pastissos del barri a la Festa Major
1er premi al pastís amb millor presència

7

VOLUNTÀRIES
Les voluntàries fan el seguiment 1@1, imparteixen
classes, coordinen la formació, la informàtica i els
diferents programes. També realitzen tasques com
atendre la recepció o la biblioteca.

Són universitàries, estudiants de postgrau, mestres
jubilades, professionals o mestresses de casa, de
tota condició social. N’hi ha des de 18 anys ins a
més grans de 80.
Cadascuna col•labora en la mesura de les seves
possibilitats i en l’àmbit més adequat a les seves capacitats i interessos. Són un referent positiu per a les
dones del barri.

La formació del voluntariat es porta a terme amb jornades trimestrals de formació i amb breus reunions
mensuals. (TOM: Transmissió d’objectius mensuals).

FORMACIÓ DE LES VOLUNTÀRIES
JORNADES
“Pautes per augmentar el rendiment de les participants a través del programa 1@1”.
M ª Josefa Jiménez, llicenciada en Pedagogia i
Psicologia escolar
Dissabte, 20 de novembre de 2010
“Canviar la societat en femení des del Raval”.
Dra. Mireia Tintoré, màster en Educació i Vicedegana de la Facultat d’Educació de la UIC
Dissabte, 26 de febrer de 2011
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DINARS-COL·LOQUI
DINARS COL·LOQUI: DONA I CULTURA AL RAVAL
28 d’octubre de 2010
Nuria Gispert, expresidenta de Càrites, Espanya
Albert Batllé, secretari General de Presons
Manuel Castellet, catedràtic de geometria i topologia de la UAB i president de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer
Mª Montserrat Bruguera, Dra. en matemàtiques, professora de la UPC
Cristina Picazo, membre Patronat de la Fundació Raval Solidari

18 de novembre de 2010
Nuria Gispert, expresidenta de Càrites, Espanya
Cecilia Bosch, presidenta de L’Escó
Rosa Domènech, presidenta d’Impuls a l’Acció Social
Joaquim Ferrer, exconseller de cultura

3 de febrer de 2011
Ignaci Parodi, Fundació Trinijove
Etsuro Sotoo, escultor de la Sagrada Família
José Manuel Almuzara, president de l’Associació Pro Beatiicació de Gaudí
Teresa Rodríguez, presidenta de la Fundación Ared
Elena Alfaro, directora de la Fundación Ared
Montserrat Torra, professora d’institut i autora
Victoria Cardona, mestra especialitzada en orientació familiar

17 de febrer de 2011
Mª Àngels Barbarà i Fondevila, secretària general de governació de la Generalitat de Catalunya
Teresa Vilaclara, advocat, ajuntament del barri de les Corts
Marisa Tarré, relacions públiques de La Caixa

10 de març de 2011
Roger Marcet, director del Museu Marítim de Barcelona
Àngela Jordana, Laboratoris Merck
Montserrat Gatell, presidenta de l’Institut Català de les Dones
Joan Francesc Marco, director del Liceu
Rosa Bassedas, relacions institucionals del Liceu
Ernest Flaqué, president de la Fundació Raval Solidari
Josep Llorens, gerent de Jomas

26 de maig de 2011
Irene Rigau i Oliver, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull
Jaume Castro, responsable de la Comunitat de Sant Egidio a Barcelona
Jaume Barberá Ribas, periodista, director de “Singulars” (TV3)
Paulino Castells Cuixart, pediatra
Ada Castells, periodista i escriptora
Teresa Martinez, directora del Col•legi La Vall, Bellaterra.
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COMUNICACIÓ
TERRAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Flama,13 d’octubre de 2010
Terral, una oportunitat de voluntariat al Raval de Barcelona
Joseina Beltrán
www.lama.info
Forum Libertas, 20 d’octubre de 2010
Terral, una oportunitat de voluntariat al Raval de Barcelona
Joseina Beltrán
www.forumlibertas.com
Catalunya Cristiana, 12 de desembre de 2010
Terral, un impuls a la motivació de nenes i dones del raval
Elena del Valle
Reproduït a: www.opusdei.cat
Full dominical de diverses diòcesis catalanes, 2 de gener de 2011
(Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Urgell...)
La inserció de la dona
Òscar Bardají entrevista a Victòria Guindulàin
www.arqbcn.org
www.bisbatsantfeliu.org
www.bisbaturgell.org
La Vanguardia, 6 de febrer de 2011. VIVIR. Ciudadanos
De la mano hacia la integración
Luis Benvenuty
www.lavanguardia.com
Telva, juny 2011
Reportage sobre la Sra. Helena Rakosnik
Entrevista a COMRadio, 25 de juny de 2011
Gilma Zuloaga entrevista, en el seu programa Caminantes, a tres
voluntàries de Terral:
Bárbara, Rebeca i Mª Montserrat.
www.comradio.com
Mundo Cristiano. Juliol-Agost 2011. Nº 608-609
En el corazón del Raval. Terral, diez años ayudando a miles de
mujeres a construir su futuro.
Juan C. Ortega
El Norte de Castilla,18 de julio de 2011
Un verano diferente. Cuatro jóvenes relatan su labor como voluntarias en Barcelona y Budapest
Elena Lozano
www.elnortedecastilla.es
Valeurs Actuelles, n. 3898, agost 2011
Le centre de formation Terral de l’Opus Dei à Barcelone. Ouvert
aux plus défavorisés.
Emmanuel Razavi

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ
DESTAQUEM:
Participació a les IV Jornades Formatives. Projecte Educatiu TMB
Educa
Victoria Guinduláin i Mª Montserrat Bruguera
12 de maig de 2011
Fundació Proane
Presentació a l’Hotel Miramar
Victoria Guinduláin
21 de juny de 2011
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VISITES
19 de novembre de 2010
30 alumnes de tota Espanya del màster de la
Gestió Cultural de la UIC
Visita a Terral i sessió informativa
1 de març de 2011
Ignasi de Juan, director delegació de Catalunya
de Junior Achievement
15 de març de 2011
Barcelona Activa
5 d’abril de 2011
Mario Armengol, responsable del projecte educatiu TMB Educa
6 d’abril de 2011
Helena Rakosnik, esposa del president de la Generalitat de Catalunya

13 de mayo de 2011
Antonio Guarner Aguilar, enginyer Industrial,
MBA IESE. Director executiu del FERT

23 de juny de 2011
Emmanuele R. Saz, periodista

27 de juliol de 2011
Mª Glòria Renom i Vallbona, diputada del Parlament de Catalunya de CiU
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FINANÇAMENT | CURS 2010-11
La Fundació Raval Solidari, propietària del local, patrocina les activitats de Terral i
garanteix la seva viabilitat econòmica.
Es pot col·laborar en el inançament mitjançant l’esponsorització, o realitzant donatius
a la Fundació Raval Solidari, que es poden deduir de l’impost sobre la renda o de
l’impost de societats.
Aportació de les participants. Aporten 80 euros anuals. 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. Aixó contribueix que tinguin cura de les
instal·lacions.
Els recursos obtinguts ascendeixen a 137.106 €. (*)

Origen dels fons
10%

Ingressos participants activitats
Fundació Raval Solidari

49%
41%

Espònsors i col·laboradors

Assignació dels fons
14%

Despeses de personal
Despeses generals i administratives
27%
59%

* Tancament a 31 de desembre de 2010

Patrocina

Col·laboren

© Raval en Acció, Assoc.

Despeses de programes i promoció

