
153

Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bona pràctica

Descripció de la iniciativa

Resoldre les necessitats de la comunitat dins 
de la mateixa comunitat, amb aquesta filoso-
fia neix el Servei de Neteja Mancomunat del 
Raval, un projecte que cobreix les necessitats 
de serveis de neteja d’alguns establiments 
del barri amb el treball dels veïns i veïnes 
amb dificultats d’inserció laboral.

El projecte està basat en el treball en xarxa 
entre les entitats socioeducatives i sociola-
borals, i els comerços i serveis del Raval per 
generar ocupació al barri. A instàncies d’em-
preses i comerços del Raval, es promou des 
de l’Associació de Comerciants Fem Raval 
conjuntament amb l’Associació Educativa 
Integral del Raval (AEI Raval) i Impulsem 
SCCL, i amb el suport de Barcelona Activa.

L’Associació de Comerciants Fem Raval és el 
resultat de la unió de quatre de les associa-
cions de comerciants existents al barri del 
Raval, amb una mitjana de 10 anys d’activitat 
i d’experiència en la promoció i la defensa de 
l’associacionisme comercial al territori.

L’objectiu de Fem Raval és defensar, gestio-
nar i representar els interessos comuns de 
les entitats associades, així com promocionar 
tota mena de projectes i activitats culturals, 
econòmiques i socials que afavoreixin el ple 
desenvolupament del comerç urbà del barri 
del Raval. Des d’aquest projecte d’associa-
cionisme comercial es promouen els valors 
de la convivència, la cooperació, el diàleg i el 
treball en xarxa.

Oportunitats laborals al barri
Servei Mancomunat de Neteja del Raval 

La iniciativa del Servei Mancomunat de 
Neteja ofereix formació teòrica gratuïta i 
inclou pràctiques a diferents establiments 
del barri que s’han sumat al projecte. L’ob-
jectiu és que les persones que hi participen 
aconsegueixin el tan esperat contracte labo-
ral i també millorar la qualitat de vida dels 
treballadors i treballadores.

El servei també dona resposta a les neces-
sites d’empreses i comerços del barri, que 
poden compartir un perfil professional entre 
diversos establiments, i donar feina a veïns 
i veïnes del barri. La neteja dels locals s’ha 
de fer fora d’horari comercial, i normalment 
implica poques hores de feina, raó per la 
qual es feia difícil cobrir aquesta tasca. Ara 
són els mateixos treballadors i treballadores 
els que poden combinar-se diferents locals i 
horaris, de manera que augmenten les hores 
de feina. El fet que siguin veïns i veïnes del 
barri evita que s’hagin de desplaçar lluny de 
casa seva, amb l’estalvi econòmic i de temps 
que això suposa.

Aquest projecte es desenvolupa amb la 
intenció de contribuir a la creació d’un ter-
ritori cada vegada més responsable, on les 
necessitats d’uns poden ser cobertes amb 
les capacitats d’altres, la qual cosa rever-
teix en una millora de la qualitat de vida de la 
comunitat. D’aquesta manera es dona sortida 
a les necessitats dels comerços del Raval, i 
alhora es genera un procés de contractació 
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per a la gent del barri que té dificultats per 
adaptar-se al món laboral i que en moltes 
ocasions té horaris poc flexibles. Es tracta de 
generar una xarxa de creació d’ocupació que 
proporcioni un servei immediat i flexible.

Així doncs, el treball que s’ofereix des del 
Servei de Neteja Mancomunat pretén afavo-
rir la inserció de persones que sovint troben 
més dificultats per trobar una feina, alhora 
que permet tant al personal com als establi-
ments contractants la flexibilitat i proximitat 
que necessiten.

Més de vint persones han participat ja en la 
formació, i al voltant d’unes quinze esperen 
trobar una feina pròximament. Per part de 
l’organització, l’objectiu és seguir creixent 
per poder donar una resposta comunitària a 
les necessitats de la comunitat, i aconseguir 
un territori cada vegada més responsable.

Per saber-ne més: 

Objectiu del Compromís Ciutadà per la Sos-
tenibilitat: Objectiu 8 del Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat - Progrés i desenvolupa-
ment: de la preocupació per la sostenibilitat a 
una economia que s’hi fonamenti.

Durada: El servei es va iniciar a mitjan juny de 
2017 i continua en desenvolupament.
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Indicadors associats

9 persones han rebut 
la formació durant 
el 2017.

4 persones contracta-
des a través d’aquest 
projecte durant 
el 2017. 

4 establiments, 
comerços o serveis 
participants associats 
durant el 2017.

100% de grau de 
satisfacció amb el 
servei per part de les 
entitats associades, 
a partir d’enquestes 
de satisfacció.

Valors destacables de la bona pràctica: Tre-
ball en xarxa, millora del teixit laboral del Raval, 
confiança i apoderament.

Impulsor: Associació de Comerciants Fem 
Raval, Associació Educativa Integral del Raval 
(AEI Raval), Impulsem SCCL amb el suport de 
Barcelona Activa.

Contacte: www.facebook.com/femraval | 
femraval@femraval.com | www.impulsem.
blogspot.com.es/p/crea-i-empren.html |  
economiasocial@impulsem.org

Col·laboradors: Col·laboració amb comerços i 
serveis del barri del Raval.
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