


Un barri socialment responsable és un projecte de governança participativa en 
construcció constant en què tots els agents presents al territori que ho desitgem 
–veïnat, empreses, comerços, organitzacions socials i entitats públiques– 
projectem una visió de futur compartida aportant solucions sostenibles en 
matèria econòmica, social i ambiental, que reverteixin en el benestar col·lectiu.

Sota aquesta premissa i amb el catàleg d’Experiències de l’Economia Social 
i Solidària al Raval  que teniu a les vostres mans, des del grup motor del Raval 
Territori Socialment Responsable 1 volem posar el nostre granet de sorra en la 
promoció de l’economia social i solidària i en la construcció de noves pràctiques 
socioeconòmiques que responen a lògiques comunitàries, col·laboratives i de 
compromís vers el territori.

 1. El Raval, Territori Socialment Responsable (TSR) és un grup impulsat per Amics de la Rambla, 
Assoc. Veïns/es Taula del Raval, Casal dels Infants ASB, Eix Comercial del Raval, Impulsem SCCL, 
Museu Marítim de Barcelona i Servei Solidari, i dinamitzat per la Fundació Tot Raval.



ROBA, PARAMENT DE LA LLAR I COMPLEMENTS

         CET Estel Tàpia  
Complements fets amb banderoles reciclades

Estel Tàpia és un centre especial de treball que 
busca l’equilibri constant entre l’eix social i el laboral, 
treballant amb persones adultes en situació d’exclusió 
social i laboral i amb el repte d’incorporar al món 
laboral persones amb discapacitat. Està especialitzat 
en la reutilització de banderoles publicitàries i altres 
productes tèxtils, amb els què fan bosses, accessoris 
per la bicicleta, banderoles o tovallons, entre d’altres.

C. L’ Om 7-9 / 934428498 
direccio@esteltapia.org / www.esteltapia.org

         Dona Kolors. El Lloc de la Dona
Complements de moda i de la llar fets a mà

Dona Kolors és una marca de complements de moda 
i de la llar fets a mà a Barcelona per dones en situació 
d’exclusió social. Dona Kolors compta també amb 
dues línees de negoci més: confecció per a altres 
marques que vulguin donar als seus productes el 
valor afegit de la solidaritat i la sostenibilitat, i disseny 
i producció de peces de marca blanca, productes 
personalitzats per regals d’empresa, bodes, 
congressos o qualsevol tipus d’event que vulguin 
contribuir a la integració social d’aquestes dones. 

Avinguda Drassanes, 27 / 679876910 
ndeleon@llocdeladona.org 
http://www.donakolors.cat/ca/

          Formació i Treball, la Fundació Amiga 
Roba i complements de 2a mà

La Fundació Amiga compta amb una xarxa de botigues 
on es dóna sortida a la roba i mobles que provenen 
de donacions particulars i d’empreses. Els preus 
són assequibles i els beneficis obtinguts es destinen 
íntegrament a la inserció laboral de persones en risc 
d’exclusió social. La teva compra en aquestes botigues 
significa un SÍ a la consciència social i mediambiental, 
que es tradueix en un SÍ a les segones oportunitats per 
a les persones i per a la roba i complements, a través 
de la cadena de recollida, tria i recuperació.

C.Hospital nº 89 / 933034100
comunicacio@formacioitreball.org  
www.formacioitreball.org

           Home on earth 
Productes per la llar, roba i artesania fets amb 
materials sostenibles
Home on earth s’inspira en la naturalesa. Ofereix 
productes de disseny d’alta qualitat de la mà directa 
de la naturalesa i sempre de forma sostenible. Els 
nostres valors fonamentals: la sostenibilitat, l’equitat, el 
respecte, la responsabilitat i la dedicació. Col·laborem 
juntament amb productors locals i sense intermediaris. 
Així podem garantir unes condicions de treball dignes 
i promoure un procés cooperatiu i sostenible, com la 
relació de llarga durada amb l’ Associació Estel Tàpia.

C. Boqueria 14 / 93 315 85 58 
info@homeonearth.com / www.homeonearth.com
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RESTAURACIÓ I ALIMENTACIÓ

          Fusió de Sucres. Impulsem sccl
Rebosteria de qualitat

Fusió de sucres és un espai productiu, basat en 
la responsabilitat social d’un territori socialment 
responsable, on es fusionen les cultures del Raval, les 
generacions, es formen dones i joves en el sector de la 
rebosteria i es donen competències emprenedores per 
impulsar l’autoocupació.

C. Tàpies, 6 / 934436583 
impulsem@impulsem.org / www.impulsem.org

         Menja Futur. Fundació Futur
Botiga de menjar preparat (comerç just, eco i 
proximitat)
Fundació que es dedica a la inserció de persones en 
risc d’exclusió social. Ho fem cuinant per col·lectivitats. 
Un dels nostres projectes és Menja Futur: Botigues 
de menjar preparat (comerç just, eco i proximitat) 
gestionades per persones en risc d’exclusió i que 
alhora permet menjar a persones que ho necessiten 
i vénen derivades d’entitats socials a través del tiquet 
social “Menja Futur”.

C. Tallers 47 / 680429112  
blopez@futur.cat / http://www.futur.cat/

          Norai Raval sccl
Restaurant. Gastronomia marítima
Norai és un projecte socialment transformador que 
pretén fomentar el partenariat socialment responsable 
entre els diferents agents que conflueixen en un territori per  

millorar així la vida dels seus ciutadans/es, compromès 
amb la societat i amb el seu entorn en l’esforç per 
construir una societat amb igualtat d’oportunitats. 
Norai treballa en l’espai del restaurant - cafeteria al 
Museu Marítim de Barcelona i participa d’aquesta 
manera en la incorporació de la gastronomia marinera 
dins del discurs museogràfic del MMB, i contribueix 
a la millora de la qualitat de vida del barri del Raval 
mitjançant programes de formació i inserció laboral.

Avinguda Drassanes, 1 / 666939998 
bcnnorai@gmail.com, impulsem@impulsem.org
www.impulsem.org
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ESPAIS SOCIALS I PROJECTES CULTURALS

           
          Espai Contrabandos - (Pol·len edicions sccl)   
Llibreria i espai de promoció de l’edició 
independent.

L’Espai Contrabandos està impulsat per l’associació 
Contrabandos i gestionat per la cooperativa Pol·len 
Edicions. És un projecte obert que acull una quarantena 
de segells editorials diversos amb la finalitat de 
visibilitzar i promoure l’edició independent que, sota 
el paraigües del pensament crític, generi llibres que 
són eines per l’activisme cultural. El funcionament de 
l’espai es fonamenta en principis cooperatius.

C. Junta de Comerç, 20 / 932691375  
mar@pol-len.cat / www.espaicontrabandos.com

          Associació Cultural el Raval - el Lokal 
Espai llibertari autogestionat

El Lokal és una associació cultural del Raval creada 
al 1987, de la què en formen part diversos col·lectius 
autogestionats: La Distri (Autoproducció i edició de 
música), Psikotiks (Serigrafia i impressió de samarretes 
i pedaços), Projecte Beta (Tecnologia enfocada a 
projectes col·lectius d’àmbit social). És un espai 
autogestionat al servei de les lluites i resistències del 
barri, la ciutat i el món.

C. de la Cera 1 bis local 4 / 933290643 
ellokal@pangea.org / www.ellokal.org

         
         Tinta Invisible edicions 
Cooperativa d’edició

Tinta Invisible és una editorial d’obra gràfica que 
dóna sentit a un treball de creació. En el seu taller de 
Barcelona hi trobem activitats relacionades amb “les 
arts del llibre”: el gravat calcogràfic, l’enquadernació 
artística, l’estampa digital giclée i el disseny gràfic. 
En destaca la vocació editorial i el fons editorial de 
gravats de Josep Guinovart i A. Ràfols Casamada. A 
la sala d’exposicions de Tinta Invisible hi veiem una 
mostra d’obra gràfica i del darrer projecte d’edició que 
defensa el Taller.

C. Lleó núm, 6, baixos / 933012942 
r@gravat.com / www.gravat.com

         Veusambveu
Llibreria i editorial 

Veusambveu és una editorial/llibreria de contingut 
feminista, gènere i llibre infantil no heteronormalitzat. 
De la mà d’un projecte social on podem trobar des 
d’un mercat setmanal de roba gratuïta, una oficina de 
vivenda social, cursos de castellà per migrants fins a 
tallers de pintura per a nens i nenes.

C. Picalquers 2 / 685703474 
info@veusambveu.com / www.veusambveu.com
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INSERCIÓ I AUTOOCUPACIÓ

         Bombolles d´ocupació - Impulsem sccl 
Rehabilitació de pisos

Bombolles d’ocupació és un projecte ocupacional i 
d´inserció socio-laboral en el sector de la rehabilitació, 
fent emergir l’economia submergida i facilitant la 
infraestructura i els recursos materials i humans 
necessaris per a la sostenibilitat dels diferents llocs de 
treball per compte pròpia generats.

C. Tàpies, 6 / 934436583  
impulsem@impulsem.org / www.impulsem.org

           Itaka al Raval
Xarxa de formació i inserció juvenil

Itaka al Raval és un espai en xarxa de creació d’opor-
tunitats formatives i laborals per a joves. Es tracta 
d’una convergència entre les necessitats reals de 
l’entorn, el barri del Raval, i les potencialitats dels 
joves, afavorint que aquests assoleixin una experiència 
prelaboral satisfactòria, que accedeixin al món laboral i 
que es vinculin a la comunitat.
Les entitats membres d’Itaka al Raval són:
AEIRaval, Fundació C.O. Joan Salvador Gavina, 
Associació per a Joves Teb, Impulsem SCCCL

934425867 / 934436583 
eva.lazaro@elteb.org, impulsem@impulsem.org

         

           
          Programa de microcrèdits. Servei Solidari
Microcrèdits per a dones emprenedores

El programa de Microcrèdits de Servei Solidari està 
adreçat a dones emprenedores que busquen posar en
marxa o consolidar el seu negoci. La metodologia 
consisteix en la constitució d’un grup de 8 a 12 
dones que es troben cada 15 dies i són solidàries i 
compromeses vers els crèdits que els hi són atorgats. 
El programa inclou formació en competències 
empresarials i personals.

C. Sant Antoni Abat, 61 / 93 441 64 06 / 
serveisolidari@serveisolidari.org
http://www.serveisolidari.org/que-fem/emprenedoria
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          Serveis d’acompanyament a l’auto-
ocupació. Servei Solidari
Formació i acompanyament a l’autoocupació

Servei Solidari acompanya i facilita l’apoderament de 
persones en situació de vulnerabilitat perquè creïn i/o 
consolidin la seva microempresa. Ofereixen un servei 
proper i personalitzat. A través de càpsules formatives 
per a l’autoocupació i d’un servei d’assessorament, 
acompanyen l’elaboració del pla d’empresa, 
determinen la viabilitat dels projectes i faciliten l’accés 
al finançament i el procés de legalització. Un cop iniciat 
el negoci, donen suport a la seva consolidació gràcies 
a la col·laboració de mentors voluntaris.

C. Sant Antoni Abat, 61 / 93 441 64 06 / 
serveisolidari@serveisolidari.org
http://www.serveisolidari.org/que-fem/emprenedoria

         Xarxa Laboral del Raval
Xarxa d’ocupació  per a persones amb dificultats 
d’inserció

La Xarxa Laboral del Raval aplega 16 entitats de l’àmbit 
ocupacional. Es constitueix amb l’objectiu de sumar 
esforços, optimitzar recursos i donar sortida a les 
persones en risc d’exclusió social que volen accedir 
al món laboral. Alhora esdevé pont de comunicació i 
treball entre les empreses i les entitats de formació-
inserció del Raval.

Les entitats membres de la Xarxa Laboral són: Anem 
per Feina , A. Estel Tàpia, A. per a joves TEB, Ravalnet, 
Càritas Ciutat Vella, Casal dels Infants ASB, Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat, Fundació Benallar, E.I. 
Verdallar, El Lloc de la Dona, Fundació Escó, Impulsem 

SCCL, Probens, Servei Solidari, USOC. La Xarxa està 
coordinada per la Fundació Tot Raval.

Plaça Caramelles, 8 / 934426868  
xarxalaboral@totraval.org / www.totraval.org

          Xarxa d’accés a treball. 
Casal dels Infants ASB
Servei de formació i orientació de joves 

Espai d’augment de competències i recerca activa de 
feina. Treballem a partir de l’apoderament de joves i 
la creació d’itineraris individuals. L’acció  PREPARA’T 
treballa amb joves de 15 i 16 anys per tal d’aconseguir 
l’entrada en formacions reglades.  En els espais ERAF 
es treballa la recerca activa de feina. 

C. Junta de Comerç, 21 / 93 198 06 98 
jroldan@casaldelsinfants.org 
www.casaldelsinfants.org
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XARXES CIUTADANES I D’INTERCANVI

         Intercanvia amb altres. Banc del Temps 
del Raval 
Xarxa d’intercanvi

El Banc del Temps del Raval és una activitat que 
té com a finalitat intercanviar habilitats, aficions i 
coneixements, d’una forma gratuïta, entre la gent del 
barri i  simpatitzants.

C. Nou de la Rambla, 45 / 93 256 48 60 
bdtraval@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Banc-del-Temps-
del-Raval/363056583856638

         EXO - Expansió Xarxa Oberta. Guifi Raval
Xarxa de comunicacions ciutadana

La EXO es dedica al desenvolupament i la imple-
mentació pràctica de la xarxa GUIFI.NET a Barcelona. 
A més de facilitar el coneixement lliure que permet a 
l’usuari utilitzar la xarxa per a les seves necessitats 
de telecomunicacions, ofereix a membres un accés 
directe a internet a través de tunels de rutes a la xarxa 
GUIFI aprofitant la infrastructura de radioenllaços wifi. 
EXO fomenta la implicació solidària de l’usuari i la seva 
participació activa en benefici de la comunitat.

C. Bisbe laguarda 16, tenda 1 / 609624424  
isaac@twistab.org / www.exo.cat

           
          Pam a Pam, el mapa de l’economia 
solidària. Setem Catalunya
 
Mapa col·laboratiu de l’economia solidària
Pam a Pam és el mapa col·laboratiu que mostra 
iniciatives del consum responsable i l’Economia 
Solidària a Catalunya, una iniciativa de SETEM 
Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària (XES) per 
transformar el nostre entorn a partir de la cistella de 
la compra.                                                                             
SETEM Catalunya som una organització no 
governamental de solidaritat internacional, 
independent i participativa que denunciem les causes 
de la injustícia global i construïm alternatives per a una 
Economia Social i Solidària.

C. Bisbe Laguarda 4-6 / 93 441 53 35 
mvega@setem.org, lmuixi@setem.org
www.setem.cat, www.pamapam.org
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ALTRES SERVEIS

          Finances Ètiques per al Desenv. 
Sostenible del Sud. Oikocredit Catalunya 
Finançament ètic

L’Associació Oikocredit Catalunya es dedica a 
promoure les finances ètiques al nostre país i ofereix 
una via per invertir els nostres estalvis amb criteris 
ètics i socials destinant-los al finançament de projectes 
a països en vies de desenvolupament.

C. Bisbe Laguarda, 4 / 934416306 
catalunya@oikocredit.org / http://www.oikocredit.cat

          La Barcelona de Mamadou
Ruta social en bicicleta

La Barcelona de Mamadou és una ruta social en 
bicicleta amb caràcter d’educació no formal que vol 
mostrar una realitat oculta de la ciutat comtal, el món 
de les entitats socials i les iniciatives ciudadanes 
del barri del Raval. El projecte pretén sensibilitzar i 
conscienciar, aportant coneixement i valors d’una 
manera diferent a l’ensenyament convencional, a 
través d’una experiència vivencial durant 3 hores.

C. Hospital, 12 / 65263589  
africa@diandeafrica.org  
http://diandeafrica.org/una-barcelona-diferente-sobre-
ruedas/

        

         Laboqueria taller d’arquitectura i 
disseny 
Cooperativa d’arquitectes

Laboqueria és una cooperativa d’arquitectes situada al 
Raval. Treballem en processos creatius i constructius, 
apostant per l’eficiència i la domesticitat. Col·laborem 
amb serveis locals, on l’economia reverteix en el 
territori.

C. Petxina, 4 1r1a / 933 180 274 
info@laboqueria.net / www.laboqueria.net

          Serveis de comunicació i 
desenvolupament web 
Associació per a Joves TEB 

Serveis de comunicació i desenvolupament web
El Teb és una associació sense ànim de lucre 
nascuda l’any 1992 que treballa per la transformació 
social a través de la participació, l’aprenentatge 
i la socialització de les TIC. Realitzem serveis de 
desenvolupament web, comunicació i formació. 
Participem en xarxes d’intercooperació d’economia 
social i solidària i treballem a través d’estructures 
horitzontals, assambleàries i democràtiques; tant en 
la nostra gestió interna com en les dinàmiques que 
generem amb els nostres participants.  
 
C. dels Salvadors, 6 Baixos / 93.442.58.67 
info@elteb.org / http://elteb.org
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Experiència recollida en el mapa Pam a Pam http://pamapam.org/ca

         Experiència recollida en el mapa Barcelona + Sostenible http://www.bcnsostenible.cat/ 










