
Acta de l’assemblea de Ravalnet
Data i lloc: 17 de desembre de 2016, a les 12h, al carrer dels Salvadors, 8 baixos.

Assistents inicials: Bon Jovi, Pilar, Cesar, Anna S., Felix, Joel, Nuria, Martina, Toni T. Toni D., 
Abel, Alberto, Cristian, Josep, Carme, Waqar, Michael, Junaid, Mari Carmen, Feliciano, Manel, 
Conchita, Helena, Eneida i Naikari.

A mesura que l’assemblea avança es van afegir d’altres persones. Maria C,  Sira, Pere P., Rakib, 
Sultan, Eva, Lizet, Belal i Justo

Ordre del dia
1. Presentació dels assistents

2. Retorn de dubtes sorgits a la passada assemblea

3. Canvi de nom de l’entitat

Desenvolupament de la sessió

1. Presentació dels assistents

L'Abel dóna la benvinguda a tothom i introdueix la dinàmica de presentacions inicial, que vol donar
resposta a la demanda de l’última assemblea de conèixe’ns una mica més entre tots/es.

Joel. Soc tècnic informàtic. Soc el referent del projecte mediateca. De tant en tant faig alguna 
formació fora del teb.

Toni Téllez. Abans d'entrar al Teb, havia treballat en un Punt Òmnia a Trinitat Nova. Quant vaig 
entrar vaig començar a fer suport a la coordinació dels Punts Òmnia. Ara hem dedico al projecte 
Xarxanet, a fer formacions amb Barcelona Activa i ha dinamitzant l'espai infanti de la Biblioteca St.
Pau – Sta. Creu

Bon Jovi. fa 6 anys que estic al Teb, participant dels seus espais.

Soc Alberto, educador de la franja de joves. Estic vinculat als projectes que es fan al barri. Estic 
especialitat en temes multimèdia.

Soy el Cesar y vengo a aprender informàtica.

Soy Pilar, estoy trabajando de ayuda a domicilio y a la vez intento aprender informática des de aquí.

Helena. Soc la treballadora veterana. M'encarrego juntament amb la Rosa a la part administrativa i 
de gestió de l'entitat. També dinamitzo la Inserció laboral del Punt Òmnia i envio convocatòries a 
usuaris i socis.

Soc el Michael, estic a la Llama i treballant amb Cintra.

Waqar. Fa 10 anys que estic al teb, ara amb la llama i Cintra
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Em dic Manel, vaig començar amb la Lliga Escolar. Ara estic dirigint l'equip amb el Jonathan i faig 
de monitor de menjador.

Em dic Junaid. FA 10 anys que vaig conèixer el teb. Ara estic portant equips de basquet al Tarradell.

Soc l'Eneida. Treballo aquí adalt amb temes de comunicació.

Hem dic Feliciano. Fa temps que estic per aquí participant.

Soc la Conchita. Vaig començar amb el projecte el Milenari. Actualment buscant histories del barri.

Soc la Mari Carmen. Fa molt de temps vag començar a fer un bloc de la Comparsa i participant de 
la mediateca.

Soc en Josep, rodant vídeos i posant-los a la xarxa. Intentant recomençar el projecte del Milenari.

Soc en Christian. Vaig treballar aquí. Ara, intentant mantenir el contacte.

Soc en Toni D. Fa uns 10 anys que treballo aquí i al llarg d’aquest temps he fet feines diverses. A 
hores d’ara hem dedico al desenvolupament de pàgines web.

Soc la Martina, porto uns 10 anys aquí. M'encarrego dels servidors, de suport a entitats del barri o 
de Catalunya, amb el projecte Xarxanet. També ajudo a redactar projectes.

Soc en Fèlix, com en Toni m'encarrego de desenvolupar webs. Una altra part de la jornada la dedico
amb el grup de lideratge a coordinar l'entitat.

Soc la Núria. Faig tasques de tècnic amb servidors. Faig tasques de formació i tallers de robòtica i 
impressió 3d. També formo part del lideratge de l'entitat.

Soc l'Anna. Amb en Fèlix i la Núria comparteixo el lideratge de l’entitat. Faig comunicació, 
formació i publico continguts diversos.

Al Teb som un grup de 20 treballadors. Avui en falten uns quants que no han pogut venir. Som un 
gran equip que estem a la vostra disposició.

2. Retorn de dubtes sorgits a la passada assemblea

Davant dels dubtes que van sorgir a l'ultima Assemblea, l'equip de lideratge ha preparat un recull 
dels dubtes i n’intenta donar resposta. L’anna Sans ens ho explica acompanyada d’unes diapositives.

Fa 3 anys els fundadors del Teb i Ravalnet, ens van dir que després d’una trajectòria molt llarga 
volien deixar de liderar l'entitat. Ens van oferir l'entitat. Fins aleshores erem treballadors. Amb 
aquesta oportunitat vam començar un replantejament de l'organització.

Des de fa 3 anys les decisions que es prenen es fan a través d'assemblees de treballadors. I des de fa 
1 les prenen les persones que han decidit formar part de la cooperativa ja que no totes les persones 
treballadores han optat per aquesta via. L’opinió de les persones no cooperativistes en te en compte, 
però la decissió final recau sobre les cooperativistes. Dins les assemblees de la coperativa no tenim 
ni caps, ni tampoc jerarquies i tothom està per un igual. Aquí aclariria que Som els encarregats de 
les tasques de gestió (personal, econòmica, administrativa, comercial...). Per qüestions 
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organitzatives tenim un grup de lideratge que coordina les decisions preses en assemblea. En totes 
aquestes tasques també comptem amb experts externs que ens van guiant durant els diferents 
processos.

L’execució del projectes es autònoma. 

Pel que fa al finançament de l’entitat. En el Teb i Ravalnet tenim 2 tipus de projectes, segons el seu 
finançament:

• PROJECTES SUBVENCIONATS (Teb i Ravalnet). Projectes educatius i comunitaris, tenen

impacte en el barri. Estan finançats per l'administració pública o entitats (La Caixa)

• PROJECTES DE SERVEIS (només Teb). Projectes educatius i comunitaris, però també de 

formació, comunicació, desenvolupament web, assessorament, etc. Altres empreses/entitats 
ens contracten un servei concret.

Fa 2 anys vam decidir a partir d'un procés i un assessorament, que la forma més lògica de funcionar 
era una cooperativa. Així que vam decidir transformar l’Associació per a Joves Teb en una 
cooperativa. Que de fet, és com funcionàvem fins aleshores. Des d’aquesta decisió, la major part 
dels treballadors vam sumar-nos a responsabilitzar-nos com a socis d’aquesta futura transformació a
cooperativa. Per a mantenir els drets i deures de tots els treballadors, al seu pas per la transformació 
a cooperativa, a hores d’ara aquests treballadors estant tots contractats per l’associació Teb.

Pel que fa a l’associació Ravalnet, vam decidir mantenir-la com associació i dinamitzar-la per a 
potenciar-ne l’emancipació des dels seus associats. Volem incentivar l'idea inicial d'associació, de 
participació ciutadana. Volem més participació, més autogestió, més autonomia, més capacitat de 
decisió dels veïns, més base social. Som conscients que per fer això també caldrà un cost de 
professionals, sobretot per  gestionar les feines més feixugues, com la gestió de projectes, 
subvencions o economia, i que aquesta segurament pot formar part dels compromisos que tindrà la 
cooperativa.

Ens fem conscients que tenir dubtes en aquest context de canvi es normal. Pensem que aquest serà 
un procés lent que anirem fent de mica en mica entre tots.

En aquesta renovada Ravalnet... Qui participarà? Com participarem? Quant participarem? Estarem 
sols i soles?

Entenem que cadascú serà bo que participi allà on es trobi més còmode. La forma més natural de 
començar a participar es des del projecte on s’està. L’oportunitat que el soci te ara, es que es pot 
empoderar tant com vulgui de l’entitat, participant-ne activament de les seves estructures i gestions, 
o escollint o formant part de les juntes directives.

Pel que fa als últims canvis d’horari. Per què ara obrim menys hores? Té a veure amb el procés de 
transformació? Es pot resoldre?

Som conscient d'això. La voluntat es tendir als horaris i obertures d'altres anys. Si això s'ha retallat 
és a causa de la pèrdua de projectes que hem sofert i de que l’entitat ha prioritzat mantenir l’equip 
de treballadores. Això a tingut conseqüències en les activitats que fèiem habitualment i els horaris 
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d’obertura s’han ressentit. Fins ara hem pogut resistir i mantenir tots els projectes però hi ha coses 
que han repercutit. Esperem que a mesura que l'economia millori també millorin els horaris 
d'atenció. També cal dir, que potser on no arribem nosaltres, potser ho poden fer el voluntaris de 
l'entitat, fent se càrrec per exemple d’horaris d’obertura.

Amb els canvis que es volen fer, com a afectarà a les activitats? Seguirem fent les mateixes? Es 
tancara algun projecte? 

Tots els projectes seguiran malgrat la davallada d’algunes activitats. No hi haurà projectes que 
desapareixeran i s’intentarà tornar a tenir els horaris d’obertura d’anys anteriors.

Més enllà d’aquesta presentació alguns assistents fan d’altres aportacions o preguntes:

És important saber per què existien les dues entitats.

I havia un grup de persones implicades al Raval, que van detectar que hi havia joves als 90 que no 
tenien un espai per a ells. Amb un grup e joves mes grans es va decidir crear una associació. Aquell 
grup de persones va posar com a nom associació juvenil teb. Va arribar un moment que els joves 
van créixer i van deixar de ser joves. Així que van adaptar el nom de l’entitat per Associació per a 
Joves Teb. Paral·lelament, aquests i d’altres joves van començar a portar germans i pares. Vam 
haver d'ampliar les franges d'edat i pensar en activitats per a que fessin els adults que anaven venint.

Aquí al Raval es va veure que crear una xarxa ciutadana adreçada a adults tenia sentit. Així va 
néixer l’associació Ravalnet. Van ocupar el mateix espai, els mateixos treballadors, i es van 
començar a barrejar els seus participants. 

El canvi que fem ara és un canvi jurídic. Una associació està penada per a gent que s'associa, que es
goberna a partir d'una junta, i que te una finalitat concreta. 

Aquí ens hem trobat que tenim molta gent implicada en projectes. Poca gent voluntària implicada. 
Qui porta les entitats son els treballadors. No caça doncs en l'estructura jurídica d’una associació.

En una cooperativa es fica un marge per a que una persona pugui arribar a prendre decisions. En el 
nostre cas, ens fixem un any de marge per a que un treballador nouvingut prengui la desició 
d’afegir-se com a soci cooperativista.

Es molt important la opinió dels participants. Si definim projectes nous, la participació dels 
participants ha de ser vinculants.

Podriem tenir de forma periòdica un espai de treball com el de l’assemblea per anar avançant en la 
renovació de Ravalnet.

Hem de tenir alguna articulació per a coordinarnos entre Ravalnet i la cooperativa. Ara mateix està 
establert i cal que ho definim.

3. Canvi de nom de l’entitat

Volem canviar el nom de Ravalnet?
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• Vots a favor de mantenir el nom de Ravalnet. 9 vots

• Vots a favor de canviar el nom de Ravalnet. 17 vots.

• Abstencions. 0 vots

Volem que el canvi de nom sigui un derivat de Ravalnet?

• Vots a favor de ser un nom derivat de Ravalnet. 23 vots

• Vots a favor de ser un nom diferent de Ravalnet. 0 vots

 

Pluja de noms:

Ravalteb, Teb Raval, Teb Ravanet, Ravalnet st.Antoni, Joves Teb Ravalnet, Ravalnet endavant, Teb 
Net, Teb i Ravalnet, joves teb-ravalnet, Veïns Teb-Ravalnet

Vots del dels noms:

• Ravalteb. 4 vots

• Teb Ravanet. 16 vots

• Ravalnet endavant. 1 vot

• Teb Net. 1 vot

• Teb i Ravalnet. 2 vots

• Ravalnet. 5 vots

• En Blanc. 2 vots

No tenim clar si entre Teb Ravalnet i ha d’haver un guió, un punt o un espai. Tot i això, ratifiquem 
per consens que l'entitat es dirà Teb-Ravalnet, i ja discutirem més endavant el signe que a de tenir 
entre els dos noms.

Acabem l’assemblea amb un aplaudiment, i tallant una cinta entre tots per a continuar el procés de 
canvi de les entitats. 
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