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La Mediateca del Raval

La Mediateca del Raval és un projecte de Ravalnet, la 

Xarxa Ciutadana del Raval, que posa a l'abast de veïns i 

veïnes, grups i entitats del barri les eines, les tecnologies

i l'acompanyament en l'aprenentatge per a construir 

entre tots i totes les memòries del barri. L'objectiu és 

alimentar l'arxiu de les memòries ciutadanes publicant-

les a Internet i fer-les accessibles a tothom.

El conjunt de publicacions es visualitzen a 

mediateca.ravalnet.org, l'espai que centralitza les 

publicacions de tota la xarxa.
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Experiències participants

Aula d'Acollida CEIP Milà i Fontanals (2009, fora de línia)

Comparsa Disbauxa (des del 2009).

http://mediateca.ravalnet.org/disbauxa/   

Digitalització del material gràfic per arxivar-lo i 

fer-lo públic a Internet. Construcció de les 

memòries a partir dels seus 20 anys de trajectòria.

Centre Gimnàstic Barcelonès (des del 2009)

http://mediateca.ravalnet.org/cgbesports/   

Digitalització del material gràfic i audiovisual per 

arxivar-lo i fer-lo públic a Internet. Construcció de 

les memòries de més de 75 anys d'història.

Associació per a Joves Teb (des del 2009)

http://mediateca.ravalnet.org/jovesteb/   

Publicació, documentació i arxiu del material 

gràfic, audiovisual i sonor dels seus 20 anys de 

trajectòria.
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Càpsules de memòria (des del 2011)

http://mediateca.ravalnet.org/capsules/   

Un projecte encarat a la participació de la gent 

gran, protagonistes i narradors de les memòries a 

partir de les pròpies experiències i bagatges 

vitals.

Grups participants:

• Món Raval/Llar de l'Avi. 2011, 2012

• Casal de Gent Gran Tarradellas. 2012, 2013

• Casal de Gent Gran Trueta. 2013

• Centre de Dia el Mil·lenari. 2012, 2013 

Col·laboració amb el projecte de 

reminiscència

Cada persona, cada grup, pren un paper diferent: 

des de persones narradores, a grups 

d'enregistrament en so i vídeo, grups d'edició 

audiovisual i grups de publicació de les càpsules a 

Internet.
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Senyalem la memòria. Treball invisible (des del 2013)

http://mediateca.ravalnet.org/senyalem/   

Des de PMU, amb el seu projecte Territoris 

Oblidats, s'inicia aquesta col·laboració amb la 

Mediateca que pretén senyalar a l'espai públic els 

llocs de la memòria recollida i publicada com a 

càpsules a la xarxa de la Mediateca. El projecte 

s'inicia amb un grup de persones vinculades al 

Casal de Gent Gran Trueta i resta obert a la 

participació d'associacions i de persones 

interessades, oferint un enfoc intergeneracional. 

La temàtica triada en aquesta primera fase és la 

del treball invisible de les dones a les seves llars.
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Formes de participar-hi

• Obre el teu espai a mediateca.ravalnet.org i 

publica-hi el recull de les teves activitats.

• Comparteix les experiències si dinamitzes o 

formes part d'un grup interessat en treballar el 

sentiment de pertinença al barri, o en recuperar el

bagatge de veïns, veïnes i entitats.

• Fes sentir les vostres veus i ofereix les vostres 

visions del barri del Raval.

• Acosta't a l'ús de programari lliure i a les 

possibilitats que ens ofereix en l'edició 

fotogràfica, audiovisual i de publicació a Internet. 

Pots aprendre'n col·laborant en l'edició dels 

materials que anem recollint.

• Digitalitza els materials que expliquen les vostres 

vivències i publica'ls a la xarxa.

Oferim les eines, els espais d'aprenentatge i 

l'acompanyament per a que tothom hi pugui 

participar!

6 / 7



Amb la col·laboració de:

7 / 7

Mediateca del Raval 
mediateca.ravalnet.org

Un projecte de Ravalnet


	Participa a la Mediateca del Raval!
	La Mediateca del Raval
	El conjunt de publicacions es visualitzen a mediateca.ravalnet.org, l'espai que centralitza les publicacions de tota la xarxa.
	Experiències participants
	Aula d'Acollida CEIP Milà i Fontanals (2009, fora de línia)
	Comparsa Disbauxa (des del 2009).
	Centre Gimnàstic Barcelonès (des del 2009)
	Associació per a Joves Teb (des del 2009)
	Càpsules de memòria (des del 2011)
	Senyalem la memòria. Treball invisible (des del 2013)

	Formes de participar-hi


