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Estàs buscant feina? Consulta els nostres serveis

¿Estás buscando trabajo? Consulta nuestros servicios
Are you looking for a job? Check our services

www.totraval.org/ca/projectes/xarxa-laboral-del-raval

La Xarxa Laboral del Raval (XLR) aplega entitats de
l’àmbit ocupacional del barri. Es constitueix amb l’objectiu
de sumar esforços, optimitzar recursos i empoderar a les
persones amb dificultats d’inserció que volen accedir
al món laboral en condicions dignes. Alhora esdevé pont
de comunicació i treball entre les empreses i les entitats
de formació-inserció del Raval.
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Manifest “BuscoFeinaDigna”

Qui som:

Des de la Xarxa Laboral del Raval mirem de fer front a les situacions de
vulneració de drets, treballant en el dia a dia per donar suport als usuaris
de les nostres entitats. Per això us animem a signar el nostre manifest.
http://buscofeinadigna.ravalnet.org
Si ets una entitat, què t’aporta ser membre de la XLR?
Coordina:

Amb el suport de:

Col·labora:

FUNDACIÓ TOT RAVAL
Plaça de les Caramelles, 8
08001 Barcelona
Telèfon: +34 93 442 68 68

xarxalaboral@totraval.org
www.totraval.org
Segueix-nos:
@TotRaval

• Compartir recursos i fomentar el treball comunitari.
• Assessorament Jurídic i laboral, en matèria d’estrangeria i drets laborals.
• Organitzar formacions a mida per usuaris/es i personal tècnic.
• Impulsar accions a partir de necessitats compartides.

Mapa d’entitats
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Acompanyament en tramitació amb l’administració
• Assessorament jurídic i laboral,
en matèria d’estrangeria i drets laborals
• Atenció social
• Servei d’intèrprets
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Formació
• A mida
• Alfabetització digital
• Competències bàsiques
• Llengües
• Ocupacional
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Tots els Serveis estan subjectes a un número limitat de places. En alguns casos, aquests estan
vinculats a d’altres serveis públics (SOC, Serveis Socials, DGAIA). Per a més informació sobre
quina entitat ofereix cadascun dels serveis (horaris i condicions), mireu la pàgina web de
Tot Raval (Projecte: Xarxa Laboral del Raval). Al web també hi podreu trobar informació dels
serveis de recursos de suport escolar (casals, centres oberts,… ) que també ofereixen algunes de
les entitats membres.
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Voluntariat
• Programa d’Intercanvi Europeu
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Via Laietana

Emprenedoria
• Microcrèdits
• Mentoria
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Ronda de Sant Pau

Carretes

Reina Amàlia

Orientació professional
• Itineraris d’inserció laboral
• Pràctiques en empresa
• Aula de recerca de feina
• Borsa d’ofertes laborals
• Intermediació amb empreses
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Rambla del Raval

Serveis de la XLR a les persones
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Entitats membres

Si ets una empresa:
• Gestió i suport en processos de selecció
• Difusió d’ofertes laborals
• Convenis de pràctiques laborals
• Informació sobre bonificacions per a contractacions
• Formacions laborals a mida
• Assessorament en RSC (Responsabilitat Social Corporativa)
• Serveis i productes de proximitat i socialment responsables
(Consulta el catàleg al nostre web)

Teb Ravalnet
c/ dels Salvador, 6, baixos
t: 934425867
info@ravalnet.org
gestio@ravalnet.org
www.ravalnet.org
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Anem per Feina
c/ de Guàrdia, 11
t: 934433040
anemperfeina@pangea.org
www.anemperfeina.com
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USOC- Àrea Immigració
c/ de Sant Pacià, 9, baixos
t: 933298111
immigracio@usoc.cat

Fundació Centre Obert
Joan Salvador Gavina
c/ Nou de la Rambla, 39-41, baixos
t: 934426683
info@fgavina.org
espaijove@fgavina.org
www.fgavina.org
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Fundació Escó
c/ de Sant Ramon, 2, 2n 1a
t: 934430635 / 934431332
fnesco@fnesco.org
www.fnesco.org

Lloc de la Dona
c/ de l’Om, 5, baixos
t: 934412809
info@llocdeladona.org
www.llocdeladona.org
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Casal dels Infants ASB
c/ de la Junta de Comerç, 21
t: 93 198 06 98
web@casaldelsinfants.org
www.formaciocasaldelsinfants.org

Càritas Diocesana de Barcelona
Plaça Nova, 1
t: 933441650
cpages@caritasbcn.org
www.caritas.barcelona
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Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
c/ de la Junta de Comerç 26, baixos
t: 933012539
ccar@cear.es

Fundació Benallar
c/ Sost-Tinent Navarro, 18, baixos 1a
t: 932688015
direccio@benallar.org
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PROBENS
c/ de Sant Rafael, 10, local esquerre
t: 934414105
probens@probens.org
www.probens.org

Fundació Privada Servei Solidari
c/ Sant Antoni Abat, 61
t: 934416406
laboral@serveisolidari.org
www.serveisolidari.org
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Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants
a Catalunya (AMIC-UGT)
Rambla del Raval, 29-35.
t: 93 304 68 41
amic@associacioamic.cat
amic@catalunya.ugt.org
www.associacioamic.cat

Associació / CET Estel Tàpia
c/ de l’Om, 7-9
t: 934428498
direccio@esteltapia.org
www.esteltapia.org
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Fundació Surt
c/ de Guàrdia, 14, baixos
t: 933428380
surt@surt.org
www.surt.org
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Impulsem SCCL
c/ de les Tàpies, 6
t: 934436583
impulsem@impulsem.org
www.impulsem.org
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Serveis de la XLR a les empreses
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Colectic SCCL
c/ dels Salvador, 8, baixos
t: 934425867
hola@colectic.coop
http://colectic.coop

