MEMÒRIA
CURS 2015/16

“Érase una vez... para siempre”
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1r Premi de la VII Trobada d’Interpretació
Musical de Septimania

Cap a un millor rendiment
escolar i professional

Presentem la memòria del desenvolupament del
projecte Terral i activitats del curs 2015/2016. El
número de participants s’ha mantingut estable, i
destaquem la consolidació de la metodologia 1@1
al programa de reforç d’estudi. S’ha pogut fer un pla
personalitzat per a cada nena, on s’han assenyalat
les àrees i aspectes que requereixen un major
esforç. En aquest punt, ha estat vital la participació
de les voluntàries amb la seva intervenció activa
i treball constant per dur a terme un seguiment
proper, a la vegada que responsable i afectuós
respecte al rendiment de cada participant.
Aquest any Terral ha celebrat una gran alegria: la
Sheila, de nacionalitat filipina, ha acabat els seus
estudis de bioquímica a la universitat amb un
expedient d’excel·lent.
Volem destacar la posada en marxa del cor musical
de Terral dirigit pel Palau de la Música. El cor
resulta una eina d’integració, amb ell es treballen
valors com la companyonia o el treball en equip i

permet obrir nous horitzons a les participants, així
com treballar la seva intel·ligència musical.
La formació dels pares ha continuat sent una
prioritat per Terral; aquest any s’han impartit
diverses sessions, dirigides per una psicòloga
infanto-juvenil, en les que s’ha treballat amb ells la
transmissió dels valors en la família.
Pel que respecta a la formació de les dones del
barri, han continuat els cursos de moda, idiomes
i informàtica, dirigits a facilitar la integració
d’aquestes dones en la societat i la seva recerca
de feina, donant-los així una major autonomia
personal.
Per finalitzar, no podem deixar passar l’ocasió
d’agrair a totes les voluntàries la seva col·laboració;
sense elles Terral no seria possible. També a
totes les persones i entitats que ajuden a treure
endavant aquest projecte amb professionalitat.

L’equip directiu
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Al cor del Raval

El Raval és un dels quatre barris que componen el
districte barceloní de Ciutat Vella.

El Raval destaca entre els barris de
Barcelona per la seva gran densitat
de població i l’alt risc d’exclusió
social del seus habitants.

Dels 47.617 habitant censats al barri (30 de juny
de 2015), el 48,1% són immigrants procedents de
més de 51 països diferents.
Des de finals del segle XX s’hi està realitzant un pla
de rehabilitació d’espais públics i edificis. 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 de 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.

Dades del barri*
Principals nacionalitats estrangeres

Indicadors
socioeconòmics

EL RAVAL

CIUTAT VELLA BARCELONA

Població

47.617

100.227

1.609.550

Nombre de dones

21.487

47.497

846.992

1,1

4,4

102,2

43.288

22.779

15.749

48,1

42,6

16,3

Superfície (km2)
Densitat (Hab/km )
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Població estrangera (en %)

Nivell acadèmic de la població de 16 anys i més (en %)
3,6
3,2
Sense estudis
28,7
36,3
Estudis primaris
19,6
21,1
Graduat escolar/ESO/FPI
19,7
17,5
Batxillerat superior/CFGM
grau mitjà
Estudis universitaris/CFGM
grau superior
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21,9

28,3

El Raval

Ciutat Vella

PAKISTAN PAKISTAN
7.651
5.868

Barcelona

ITÀLIA
24.981

FILIPINES
4.440

FILIPINES
5.033

PAKISTAN
19.432

BANGLA DESH
2.580

ITÀLIA
4.271

XINA
16.850

MARROC
1.595

MARROC
3.005

MARROC
13.475

ITÀLIA
1.328

BANGLA DESH
2.710

BOLÍVIA
13.426

25,0

ÍNDIA
998

FRANÇA
2.084

EQUADOR
13.121

29,4

FRANÇA
672

ÍNDIA
1.442

PERÚ
12.212

4,4
20,4
20,9

*Dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, del
30 de juny de 2015 (confrontades l’1 de setembre de 2016)

La nostra missió
Terral és un centre d’activitats de Raval en
Acció, Assoc. que duu 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 39 països
diferents de quatre continents.
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. El projecte de Terral es
va consolidar el 2002, fruit de la voluntat d’uns
quants professionals per impulsar una tasca a
favor del barri, amb una inspiració cristiana i
segons l’esperit de Sant Josepmaria, el fundador
de l’Opus Dei.

Evolució dels programes
els últims 8 anys

Curs

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 es proposen ajudar cada persona a integrar-se en l’entorn social,
educatiu i laboral que troba aquí i
ara. Alhora, es procura que cadascuna aporti a les altres persones la
riquesa de la seva pròpia tradició humana i cultural.

L’impuls i la formació del
voluntariat

Dades de participació

NENES

Terral té per
OBJETIUS

ADULTES

participants voluntàries participants voluntàries

2008/09

145

182

145

53

2009/10

134

184

116

52

2010/11

136

166

122

46

2011/12

140

216

101

48

2012/13

147

210

67

35

2013/14

136

252

64

21

2014/15

139

230

38

15

2015/16

161

209

14
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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 eficaçment les seves
tasques.

Festa Infantil “Conviure és fàcil” al Castell de Montjuïc
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Programa de nenes

Programa Terral

Reforç d’estudi 1@1

Programa per a famílies

Programa d’autoestima i caràcter

Reforç d’estudi

Primària, ESO i Batxillerat

Programa 1@1
L’1@1 és el principal tret dels programes de Terral.
Procura un seguiment acadèmic personalitzat de
cada alumna. Està dirigit a Primària, Secundària,
Batxillerat i Cicles, però s’orienta especialment a
acabar l’ESO. També inclou aspectes no específicament d’estudis però que influeixen en la millora
personal: transmetre hàbits, detectar mancances,
ajudar a afrontar el futur, entre d’altres.

Al llarg del programa es fa un
seguiment de cada alumna per part
d’una voluntària.
Tots 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 nenes puguin afrontar el futur
amb confiança.
Sempre es treballa en col·laboració amb les famílies i, si és convenient, es mantenen contactes amb
les escoles a les quals assisteixen les participants.
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Altres activitats

S’orienten a educar el temps
lliure i a desenvolupar habilitats i
intel·ligències múltiples.
Aquest curs s’han realitzat diversos tipus
d’activitats: bàsquet, accessoris, art, visites culturals, guitarra, cuina i alguns esdeveniments més:

Masterchef
Divendres del 1r i 2n trimestre

Taller de cuina dirigit a alumnes de primària (1r
trimestre) i alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles (2n)

Concert “Cantem el Messíes”
13 de desembre de 2015

Participació de les nenes de Primària de Terral al concert
“Cantem el Messíes” al Palau de la Música Catalana.

Festa infantil “Conviure és fàcil”
24 de gener de 2016

Festa Infantil “Conviure és fàcil” al Castell de Montjuïc
i acte de lliurament de premis del Concurs Infantil de
Dibuix “General Alejandre”.

Bàsquet amb el Sr. Ricard González

Concert “Músiques del Món”
22 de maig de 2016

Participació de les nenes de Primària de Terral al
concert “Músiques del Món” al Palau de la Música
Catalana.

18 de març de 2016

Entrenament de bàsquet de les nenes d’ESO i Batxillerat
amb el Sr. Ricard González, director de l’oficina de “La
Caixa” del carrer Tallers.

Sortida al Pirineu Aragonés
19 al 21 de març de 2015

Sortida al Pirineu Aragonès amb les noies de l’ESO i Batxillerat. Art i creativitat.

Bàsquet amb el Club Llar
1 de juny de 2015

Partit de bàsquet de les nenes d’ESO i Batxillerat amb el
Club Llar.

Manualitats amb La Bolsera
27 de novembre i 11 de desembre de 2015

Tallers de manualitats amb les nenes de Primària
dirigides per La Bolsera.
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Participació en concursos

VII Trobada d’Interpretació Musical
Club Familiar Septimània
9 d’abril de 2016

Participació a la VII Trobada d’interpretació musical
Septimània. 1r premi amb el musical “Érase una
vez... Para siempre”, escrit i dirigit per Montse García
Rodríguez, voluntària de Terral.

Concurs de Dibuix Infantil
General Alejandre 2015
Premi a la participació

Lliurament de premis del Concurs de
Lletres Escrites “Una acció solidària”
19 de maig de 2016

El jurat va estar format pel Sr. Eduardo Mendoza,
escriptor, la Sra. Marta Jové, coordinadora territorial
de l’ICD a Barcelona, el Sr. Felipe de Vicente, president
de l’Associació Nacional de Catedràtics d’Institut, la Sra.
Francesca Reig, voluntària de Terral, i el Sr. Xavier
Portabella, enginyer.

III Concurs Familiar de Pessebres
Terral

Guanyadores:
1r Premi - Venus Psyche (4t d’ESO)
2n Premi - Carla Ion (1r d’ESO)

Programa d’Estiu
Programa d’un mes de durada en que es combinen
els aspectes culturals, esportius i convivencials, amb
excursions i activitats de coneixement de Catalunya.
Aquest any destaquem les següents novetats:

• Estudi i deures de vacances
• Curs “Nuestros Recursos” a

càrrec de la Fundació Junior
Achievement

• TRAM – educa
• Visita-taller a TV3 i Catalunya
Radio

• Taller de xocolata a la
Pastisseria Bareche

Mercader

• Coneguem el Parc Nou
• Els secrets del canvi climàtic,
Parc de Can Rigal

• Gran Teatre del Liceu
• Elaboració d’un “Prezzi”
• Ens endinsem a les

clavegueres. Un viatge per la
ciutat oculta

• Panes creativos
• Taller de bijuteria amb

• Parc de Bombers de Vall

• Poniclub

• Cinema, més que imatges

càpsules de Nespresso
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• Coneguem el Parc de Can

• Museu de les Matemàtiques

d’Hebron

en moviment. Filmoteca de
Catalunya

Activitats en família

La implicació dels pares en l’educació
dels fills és un objectiu en el projecte
de cohesió social que duu a terme
Terral.

Big Draw
25 d’octubre de 2015

Quan els pares donen suport als seus fills en
l’estudi, la família té més possibilitats de tirar
endavant. Ells són el factor decisiu del canvi.
El desenvolupament de l’escola de pares inclou conferències i assessorament personal.

Participació de les nenes de Terral al Big Draw
2015

Festa de Nadal
17 de desembre de 2015

Celebrada a l’Hotel Oriente Atiram de les Rambles de
Barcelona. Amb la col·laboració del Cor Scandicus de
Masnou.

Escola de pares
Reunió d’inici de curs
18 d’octubre de 2015

Presentació d’objectius del curs 2015/16

Educant nens sans:
autoestima sense egoismes
18 de febrer de 2016

A càrrec de Silvia Serra Serrat, psicòloga
infanto-juvenil i de família

Sortida familiar a Poblet
08 de maig de 2016

Visita guiada al Monestir, visita a les Coves de l’Espluga de Francolí i degustació a la fàbrica de galetes
Rifacli.

El perdó: la clau de la
felicitat i la maduresa
10 de març de 2016

A càrrec de Mn. Magí Ballart

El valor de la teva família: la
solidaritat
Festival del Programa d’Estiu
21 de juliol de 2016

Celebrat al Centro Galego

12 de juliol de 2016

A càrrec de Silvia Serra Serrat, psicòloga
infanto-juvenil i de família
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Programa d’adultes

Programes Bàsics
Dirigits 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’eficàcia integradora i
d’inserció social d’aquests mitjans.

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.

Programa 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.
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Testimonis Curs 2015-16

Mª Montserrat Bruguera

Camila Luján Benítez

Voluntària

5è de Primària

Sóc doctora en matemàtiques i professora de la Universitat Politècnica de Catalunya, fa més de 9 anys que faig
de voluntària a Terral. Durant aquests anys he col·laborat
en diversos programes, ensenyant informàtica a les senyores, fent l’1@1 amb les nenes, en el manteniment dels
equips informàtics, tasques de gestió, etc. Per a mi el més
engrescador és saber que formo part d’un projecte on
quasi tots som voluntaris, però on es treballa amb molta
professionalitat i bon ambient, amb un objectiu comú que
és educar a les nenes del barri del Raval i ajudar a les dones a millorar.
Molts cops no resulta fàcil cedir en la forma de fer, cal tenir
iniciativa i col·laborar en el que cadascú sap fer millor però
és important treballar units.
És una tasca que requereix paciència i no buscar resultats,
però amb els anys arriben els fruits. És emocionant sentir
a les nenes que ja estan a la universitat explicar la seva
trajectòria, com havien passat etapes d’ “adolescent rebel”,
que no volien estudiar i que anaven a Terral només perquè
els pares insistien però que les voluntàries vam ser per a
elles el model i l’ajut per seguir endavant i que ara estan
molt contentes d’haver arribat on són.
Cada dia surto pensant que sóc molt afortunada, “mai no
em queixaré de res”.

Karima Benahsaine

A Terral faig els deures i m’agraden molt les sortides de cap
de setmana. Lo més xulo de tot és el casal d’estiu; totes les
nenes són les meves amigues i les voluntàries també.
Aquest curs ens han parlat de que hem de compartir les
nostres coses. El dia de l’obra de teatre d’estiu vaig portar
un rotllo de cinta rosa i se la vaig donar a la meva coordinadora perquè la utilitzessin totes les nenes, em vaig sentir
molt contenta. És guai compartir.
¡Visca Terral!

Venus Psyche Espiritu
4t d’ESO
Porto a Terral des que tenia 6 anys participant al casal d’estiu, ara curso 4t de l’ESO i des de l’any passat vaig a Terral
a les tardes a estudiar. També he participat en altres activitats: ball, bàsquet, guitarra i cuina.
La meva meta és ser una arquitecta excel·lent i per això
m’agradaria estudiar en una bona universitat. Aquest estiu he pogut ser voluntària al casal amb els nens més petits, són molt divertits, cadascun d’ells és especial i de tots
aprenc alguna cosa.
Aquests anys he conegut a molta gent gràcies a Terral i
espero seguir coneixent a més noies i voluntàries.

2n de Batxillerat
Segon de Batxillerat ha estat un curs molt difícil per a mi.
Jo cursava el batxillerat humanístic però vaig decidir canviar-me d’opció a segon per poder estudiar alguna carrera
dirigida al món de l’empresa. Evidentment, em vaig trobar
amb l’obstacle de la meva falta de base en matemàtiques,
però gràcies a les voluntàries de Terral he aconseguit no
solament aprovar matemàtiques sinó també la selectivitat.

Noah Collado
1r d’ESO

L’any proper estudiaré Relacions Laborals a la Universitat
Pompeu Fabra, i quan miro cap a enrere jo mateixa em
sorprenc de la meva evolució: d’una nena rebel i, per què
no dir-ho, agressiva a una persona que vol estudiar no solament per guanyar-se la vida sinó per ajudar amb el meu
treball als altres.

Sóc molt nerviosa i em costa molt estar-me quieta, aquest
any he tret molt bones notes perquè a Terral m’han ajudat a estar callada mentre estudio. Quan trec una bona
nota em poso molt contenta i li dic a les voluntàries quan
arribo al Casal. M’agrada molt l’activitat de teatre musical,
els assajos són molt difícils però després la recompensa
és genial: aquest any hem guanyat el primer premi en el
concurs de teatre musical del Club Septimània.

Crec que el més important que em porto de Terral és l’esperit de superació i la necessitat de respectar a tots, independentment de la seva religió i nacionalitat.

Les voluntàries sempre em diuen: Noah tu pots, i jo m’ho
he cregut. Vull anar a la universitat i de major ser també
voluntària de Terral.
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Les voluntàries

Jornades de
formació

Victoria Guinduláin, directora de Terral

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

La familia com a ecosistema
afectiu

Són universitàries, estudiants de postgrau, mestres jubilades, professionals o mestresses de casa,
de tota condició social. N’hi ha des de 18 anys fins
a majors de 80.

Inici de curs
9 de setembre de 2015

12 de novembre de 2015

Sr. Albert Masó i la Sra. Bàrbara Sotomayor,
autors del llibre “El éxito afectivo”

El gra de sorra que canvia el
món
21 d’abril de 2016

Sr. Xavier Oliver Conti, doctor en
Comunicació per la Universitat de Navarra i
professor de Direcció Comercial a l’IESE
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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.

Les voluntàries 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).

Dinars col·loqui a Terral
“Dona i cultura al Raval”
Diàlegs des de diferents perspectives
sobre solucions i idees al voltant de la
integració i l’arrelament de les dones
del Raval de Barcelona.

Sr. Eduardo Conde · Soci de Seeliger i Conde
Sr. Fernando de Salas · Notari
Sr. Dani Camós · Conseller Delegat d’Andilana
Sr. Javier Comella · Arquitecte

3 DE MARÇ DE 2016
15 D’OCTUBRE DE 2015
Sra. Consuelo Castilla · Presidenta del Grupo Ad-qualis
Sra. Dolores Vaello · Juvé & Camps
Sra. Meritxell Juvé Vaello · Adjunta a la Presidència de Juvé & Camps.
Sra. Marta Lacambra · Directora Fundació Catalunya-La Pedrera
Sr. Ricardo García-Nieto · Director ASEPYME BCN S.A.P.
Sr. Agustí Alonso · Coordinador Territorial BBVA
Sr. Antoni Jiménez · Director General Sagalés.

Sra. Ana Pérez · J DE Coffee
Sra. Maria Obiols · RH de Desigual
Sr. Miquel Angel Oliva · Director General Abacus
Sr. Fernando de Salas · Notari
Sra. Núria Canals
Sra. Mª Montserrat Bruguera · Professora agregada del
Departament de Matemàtiques de la UPC.

14 D’ABRIL DE 2016
19 DE NOVEMBRE DE 2015
Sr. Ricard Novel · Director Grup Saunders
Sra. Mª Àngels Vallvé i Ribera · Presidenta del Consell
d’Administració grup GVC Gaesco

Sr. Juan Ramón Casanovas · Director Gestió Privada PrivatBank
Degroof

Sra. Esperanza Coll · Directora de la Fundació Pro Vida a Catalunya
Sra. Mª Teresa Pitarch · Presidenta ICD
Sra. Irene Rigau · Diputada Parlament de Catalunya
Sr. Francesc Gallart · Delegat Regional THALES ESPAÑA
Sr. Andreu Gispert · Economista
Sr. Joan Jordi Vallverdú · CEO Omnicom MediaGroup
Sra. Nuria Canals · Coordinadora de Terral

Sr. Alessandro Manetti · Director IED Escola Superior de Disseny
Sr. Joaquim Molins López-Rodó · Conseller Otinix, SA e Inversora
Pedralbes, SA

3 DE DESEMBRE DE 2016
Sra. Charo Mora · Directora de “la Donna”
Sra. Lourdes Cirlot · Vicerectora de RRII i Cultura UB
Sr. Federico Giner · President Grupo Giner
Sr. Carlos Silva · CEO Admira Digital Networks
Sr. Josep Mª Pujol · Director FICOSA
Sr. Jorge Cordova · Director Canal España i Portugal Intel
Sr. Oriol Nubiola · Empresari
Sra. Montse Bros · Secretària de Direcció

21 DE GENER DE 2016
Sra. Helene Pomesdarre · Empresària
Sra. Astrid Salvans · Institució Josefa Maresch
Sr. Oriol Tintoré
Sr. Rafael Viladomiu
Sr. David Lapuente · Director RH Covalco
Sr. Juan-Carlos Ros · Advocat BGM&A
Sra. Sonsoles Sampere · Economista

11 DE FEBRER DE 2016
Sra. Nuria Raja · Presidenta de RAIMA
Sra. Cristina Moriñigo · Empresària
Sr. Luis Conde · President de Seeliger i Conde

5 DE MAIG DE 2016
Sra. Mariola Foix · Gerent Fundació Bizcábar
Sra. Consuelo Castilla · Presidenta Ad-Qualis
Sra. Victoria Borras · Productora IKIRU
Sra. Inés Bertrán · Directora de Catalunya F. Junior Achievement
Sra. Mª Isabel Brujas · Consellera Delegada de PUERI
Sr. Francesc Casabella · President La Sirena
Sr. Fernando de Salas · Notari

2 DE JUNY DE 2016
Sra. Montse Altarribas · Cofundadora de Thinkbig Coaching
Sra. Mª Dolores Maluenda · Dra. en Medicina Gastroenterologica
Sra. Isabel Lavín · Fundació Enfermedades Infantiles
Sra. Marina Herranz · Directora Financera de CILSA
Sra. Manuela Gordillo · Secretaria de Direcció del Port de Barcelona
Sr. Manel Roca · CEO Atrapalo
Sr. Eduard Gratacós · Gerent Global Planet

30 DE JUNY DE 2016
Sra. Rocío Temiño · Metge
Sra. Mar Cobo · Industrias Cobo
Sra. Vera Baena · Empresària
Sr. Camilo Sexto · Notari
Sr. Julio Sallés · Instal·lacions i reparacions COBO
Sr. Carlos Ventos · Conseller Delegat LUCTA
Sr. Fernando de Salas · Notari
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Comunicació
BUTLLETÍ DE L’INSTITUT CATALÀ DE LES
DONES
Visita a l’entitat Terral de la presidenta
de l’ICD

PÀGINA WEB DEL PALAU DE LA MÚSICA
Un Món de Cançons
22 DE MAIG DE 2016

4 DE MAIG DE 2016

http://dones.gencat.cat/ca/detalls/
Butlleti/99butlleti_maig

PÀGINA WEB DE LA UIC
Estiu solidari
http://www.uic.es/ca/solidaritat/estiu-solidari/terral

PÀGINA WEB CAMP JOLIU
Camp Joliu i l’empresa Daba lliuren 3.000 euros a
projectes solidaris
http://www.campjoliu.org/index.php/en/
noticiescj/1050-camp-joliu-i-lempresa-daba-lliuren3000-euros-a-projectes-solidaris.html

PÀGINA WEB CLUB ISABA (PAMPLONA)
Projecta tus habilidades
http://joveneslideres.es/proyecto-de-verano-2015/2obachiller/

PÀGINA WEB DEL FERT
Cafés educativos: voluntariado en Terral
http://www.fertbatxillerat.com/es/cafes-educativos/
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http://www.palaumusica.cat/prog-m%C3%A0-cors-clav%C3%A9-xxi_406535.pdf

PÀGINA WEB DE L’IESE
MBA Students Supporting Youth Integration
17 DE FEBRER DE 2016
http://blog.iese.edu/mba/mba-students-supportingyouth-integration/

PÀGINA WEB DEL PALAU DE LA MÚSICA
Cantem “El Messies”
13 DE DESEMBRE DE 2015
http://www.palaumusica.cat/ca/cantem-el-messies

PÀGINA WEB DE LA FUNDACIÓN AUREA
Programas de verano de Braval y Terral
25 D’OCTUBRE 2015
http://www.fundacionaurea.org/programas-deverano-de-braval-y-terral/

BUTLLETÍ DEL CENTRE MORAL I CULTURAL DEL
POBLENOU
Entrega de 500 taps de suro pel Taller de Reciclatge
del Casal d’Estiu
NÚM. 84 · OCTUBRE 2015

Visites, premis i col·laboracions

Juny 2016
Terral, escollida com una de les associacions
beneficiades de la campanya “12 Tapas, 1
Mundo” del Grup Andilana.

06 d’octubre 2015
Visita a Terral de les alumnes de batxillerat de l’escola
Montespiño
11 de octubre 2015
José Mª Pujol, managing director de FICOSA Energy &
Solutions Division i Jorge Cordova, director Canal Espanya i
Portugal Intel
28 d’octubre 2015
Visita de Patricia Campo, coordinadora d’activitats especials
del Consortium For Advanced Studies Abroad - Barcelona

19 d’abril 2016
Participació a la taula
rodona Balanç de l’activitat
social de Caixabank a
Sant Antoni i el Raval a
Cosmocaixa.

05 de novembre 2015
Visita de l’empresa You&Me MKT i donació de material a
Terral
12 de novembre 2015
Visita a Terral de la Sra. Ana Guarro, cap de serveis educatius
del Museu Picasso
02 de desembre 2015
Visita d’alumnes de MBA de l’IESE
02 de febrer 2016

4 de maig 2016
Visita de l’empresa
Glovoapp i lliurament
a les nenes d’ampolles
d’aigua de Star Wars
edició limitada.

Visita a Terral de la directora del Tablao Flamenco “El
Cordobés”
16 de febrer 2016
Visita a Terral de les alumnes d’intercanvi de Polònia de
l’escola La Vall
28 de juliol 2016
Visita del Sr. Daniel Camós, director general del Grup de
Restauració Andilana
31 d’agost 2016
Sessió al Club Philippines, als directors dels restaurants del
Grup Andilana.

8 de juny 2016
Terral rep un premi
com a projecte solidari
otorgat per l’Escola
Camp Joliu i l’empresa
Daba.
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Finançament

La Fundació Raval Solidari, propietària del local, patrocina les activitats de Terral i garanteix
la seva viabilitat econòmica.
Es pot col·laborar en el finançament mitjançant
l’esponsorització o realitzant donatius a la Fundació Raval Solidari, que es poden deduir de l’impost sobre la renda o l’impost de societats.

Participants i
activitats
Fundació Raval
Solidari
Sponsors i
col·laboradors
Subvencions oficials

Aportació de les participants
Aporten 80 euros anuals. D’aquesta manera,
valoren més el que reben, aprenen a estalviar
aquests diners i es fan més responsables en la
cura de les instal·lacions.
Els recursos obtinguts ascendeixen a 198.907,49 €*

Despeses de les
activitats
Despeses de
personal
Amortitzacions
Despeses generals

Col·labora amb Terral
Pots col·laborar amb Terral oferint el teu temps
o ajudant econòmicament. Si desitges fer una
transferència bancària, pots fer-la a la següent c/c
de Raval en Acció, Assoc.:

LA CAIXA ES63 2100 3272 95 2200108281

Patrocina

*Tancament a 30 de desembre de 2015

Col·laboren

Fundación Institución
Josefa Maresch Servet

DIRECCIÓ Nou de la Rambla 11-13, Baixos (08001 Barcelona)
TEL 93 317 55 21 E-MAIL terral@terral.cat WEB www.terral.cat

