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1. Introducció
A partir de l'elaboració del present informe, es donen a conèixer les diferents propostes per a
promoure relacions intercooperatives i d’activitat socioeconòmica mancomunada al Districte de
Ciutat Vella, escollint el barri del Raval com a prova pilot per tal d’avançar cap a un model que
aprofiti els recursos propis de la zona per a configurar un ecosistema econòmic plural.
En un context d’escassetat de recursos, la competència entre els establiments del barri per
l’obtenció de clientela podria fer pensar que la voluntat col·laborativa ha de ser menor. En aquest
sentit podria aparèixer un ambient més competitiu i menys cooperatiu entre els establiments, tant
per rebre clients com per ofertar serveis.
Arrel d'aquest informe però es desmunta aquesta hipòtesi i s’observa que la voluntat de cooperar
i trobar solucions conjuntes a problemes comuns té més sentit que mai.
En darrer terme, volem remarcar el paper imprescindible dels agents del territori (entitats,
comerços i serveis, veïnat) i l'impuls de l’administració pública com a fonaments bàsics per a poder
portar a terme aquestes propostes.

2. Model d’anàlisi i Intervenció
El projecte s'ha desenvolupat de forma transversal, fruit de l’experiència comunitària, i ha tingut
en compte les característiques del districte de Ciutat Vella (Raval) de Barcelona, en constant
transformació pel que fa la seva composició comercial i perfil socio-demogràfic.
La finalitat del diagnòstic ha estat detectar les necessitats vinculades al món del comerç que
poden trobar sortida a partir de noves iniciatives econòmiques mancomunades, socials i solidàries.
Per aconseguir proposar accions concretes, ha estat prioritari obtenir informació acurada dels
processos d'economia social i solidària que ja conformen el territori, de les potencialitats del
comerç local en la configuració de noves iniciatives d'intercooperació i de les necessitats existents
i els punts forts i febles de les possibles estratègies. Per tant, s'ha posat especial èmfasi en el
treball i les oportunitats que aporten els agents del Raval (entitats, institucions i veïnat) i en
consolidar la xarxa social i solidària del territori.
La metodologia emprada per a elaborar l'informe ha estat:
1. Anàlisi quantitativa i qualitativa dels registres d’informació social i demogràfica existents. A
partir dels registres disponibles s’ha elaborat una sèrie d’indicadors demogràfics, socioeconòmics i
d’intercooperació per al barri del Raval.
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2. Durant els mesos de novembre 2016 i febrer 2017, s’ha realitzat 16 entrevistes a prescriptors1
(informadors clau) que han ajudat a establir nous contactes, aportar informació sobre xarxes ja
existents, i conèixer projectes i oportunitats de la zona.
La selecció dels agents clau s’ha basat en la seva implicació al territori pel que fa els
projectes d’economia social i solidària2. D’altra banda, s’ha tingut en compte la seva
experiència en el treball comunitari i en xarxa i la seva vinculació amb el món del comerç.
3. Durant els mesos de desembre 2016 i febrer 2017 s’ha portat a terme 20 entrevistes3 a
iniciatives socioeconòmiques del Raval (comerços i serveis).
La selecció dels establiments participants s’ha basat en la participació dels comerciants en
xarxes existents al territori i per tant en agents implicats al mateix. D’altra banda s’ha
tingut en compte l’experiència de l’entrevistadora al Raval (durant més de sis anys
treballant amb el comerç local).
Com a prova pilot s’ha escollit un sector, el de les llibreries per elaborar un circuit
d'intercooperació. Per aquest motiu, s’han portat a terme 6 d’aquestes entrevistes4.

1

Més informació a l’apartat de col·laboracions i agraïments
Font: Catàleg d’Iniciatives d’economia social i solidària del Raval.
3
Veure Annex 1: Qüestionari de l’entrevista. A l’apartat de col·laboracions i agraïments hi figuren els entrevistats
4
Més informació a l’apartat “Circuits d'Intercooperació” (circuit 1)
2
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3. Intercooperació i territori. Eines per un enfortiment socioeconòmic local
L’horitzó imaginat és un nou model econòmic per als nostres barris: un model d’economia plural, diversa i
sòlida, tant en sectors d’activitat com en matèria de distribució de riquesa, que tingui com a raó de ser la
satisfacció de les necessitats del veïnat dels nostres barris i de la nostra ciutat. Aquest nou model econòmic
contribuirà, també, a evitar caure en els mateixos errors comesos per formes de fer depredadores que ens
han abocat a les situacions de crisi i exclusió social patides en els darrers anys.
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És possible, avui, planificar el desenvolupament econòmic de les nostres ciutats? Reté, l’àmbit
local, alguna capacitat d’intervenció en el context d’hegemonia econòmica, cultural i tecnològica
del capitalisme global? Estem a temps de fomentar, als territoris que habitem, un altre tipus de
desenvolupament econòmic que doti de significat el terme de sobirania local?
Saskia Sassen ja ens advertí, a finals del segle XX, de la reestructuració espaial que fomentava la
globalització capitalista. Nous centres hiperconnectats transnacionalment, orientats al mercat
global, reclassificaven la tradicional concatenació local-regional-estatal-internacional amb una
activitat econòmica sovint digitalitzada, desmateralitzada i globalitzada. En aquell nou escenari,
Sassen es preguntava: “Què és allò local en la globalització, quan allò global s’instal·la a sí mateix
en allò local i es constitueix a través d’una multiplicitat de locals"?5
No obstant, l’economia globalitzada encara necessita -en termes de la pròpia Sassen- "trepitjar
terra". I aquí la qüestió del territori -allò local, la ciutat i els barris, els nostres carrers- pren una
nova dimensió. Certament: la ciutat es configura avui com un lloc estratègic pel capital corporatiu
global, doncs els territoris locals li són centrals pels múltiples circuits a través dels quals es
constitueix la globalització econòmica. Per tant: la ciutat i el territori també són estratègics i
centrals perquè les alternatives socioeconòmiques desenvolupin unes polítiques de lloc
específiques, amb connexions interlocals i conseqüències globals. Si per Sassen la ciutat és un
espai per una política més concreta que la de la nació, i a la vegada genera la capacitat d’imprimir
nous impactes globals, ¿no podria ser que les ciutats esdevinguessin espais per una economia més
concreta que les nacionals, i a la vegada amb noves conseqüències (transformadores) globals?

3.1.

Les aglomeracions productives: enclavaments, clústers i districtes industrials

En els darrers temps, seguint aquestes intuïcions, la qüestió del territori ha guanyat pes en el
debat sobre com potenciar determinades polítiques econòmiques. Uns conceptes que evidencien
la renovada importància del territori en la generació de desenvolupament econòmic local són els
de concentració geogràfica o aglomeracions productives, on la localització i les característiques del
territori segueixen essent rellevants en la era de la globalització.
5

Sassen, S. (2003) Contrageografías de la globalización, Traficantes de Sueños, Madrid.
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Una primera aglomeració que històricament ha tingut una relació intensa amb allò local han estat
les regions d’enclavament, formades per activitats econòmiques deslligades dels altres sectors
productius del territori o amb unes relacions de dependència o fins i tot de sotmetiment. En les
regions d’enclavament, els agents locals no controlen la producció que es genera en el territori, i
tampoc es produeix un valor articulat en el conjunt de l’economia local. En tot cas, els possibles
efectes positius es filtren fora del territori (a partir dels inversors globals) mentre que els negatius
- aquests sí - queden concentrats en el medi local.
El model clàssic d’enclavament ha estat el protagonitzat pels enclavaments miners, petrolers, de
plantacions tropicals, els agronegocis o els productors de matèries primeres, tots ells motors de
creixement capitalista que generen una elevada acumulació de riquesa, destrucció del medi
ambient, fractura dels vincles comunitaris i exclusió social. Podria ser l’especialització turística la
regió d’enclavament de les nostres ciutats contemporànies?
Més enllà de les aglomeracions productives clàssiques que utilitzen el territori de forma
depredadora i únicament com a recurs extractiu, el concepte de clúster definí una nova relació del
desenvolupament econòmic amb allò local. Pel seu teòric Michel Porter, un clúster és una
concentració geogràfica d’empreses interconnectades entre elles i amb altres institucions
polítiques o acadèmiques en un territori concret i que formen part d’un camp econòmic
determinat. Per Porter, la internacionalització de l’economia (“l’obertura dels mercats”),
l’acceleració dels transports i les tecnologies de la comunicació no han atenuat el paper de la
ubicació geogràfica en la competència; ans el contrari, el mapa econòmic mundial es conforma per
masses critiques localitzades en territoris. Paradoxa de l’economia global, els avantatges
competitius cada dia tenen mes a veure amb factors locals: la proximitat geogràfica i cultural
proveeix a les companyies del clúster de millor informació i relacions estretes que es transformen
en avantatges competitius. Per als clústers (Silicon Valley com a paradigma) és imprescindible
activar “el compromís local” per tal d’explotar “els actius competitivament valuosos” del clúster:
les empreses han de participar en allò local i relacionar se amb les institucions locals. 6
La teoria i pràctica del clúster, tan exitosa que fins i tot n’ha desdibuixat la pròpia noció, ha estat
rellevant per a recuperar la importància de l’àmbit local en la política econòmica. No obstant, quin
és el paper de les comunitats locals en l’orientació de les activitats econòmiques del clúster? Com
es decideix què es produeix, com s’organitza el procés productiu i com es distribueixen els
beneficis? La manca de respostes sembla apuntar que en la teoria i pràctica del clúster (a
Barcelona, el 22@ és el clúster) el territori es subordina a la competitivitat global. Allò local
segueix mantenint-se com a recurs productiu i no com un subjecte actiu de desenvolupament
socioeconòmic.

6

Porter, M. (1999) “Los clusters y la competencia” a http://www.academia.edu/2918006/Clusters.
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Insistint en el protagonisme del territori, però amb una mirada diferent sobre el vincle amb la
comunitat local, l’economista Giacomo Becattini desenvolupà el concepte de districte industrial a
partir dels estudis d’Alfred Marshall sobre “les industries especialitzades en localitats particulars”.
Becattini, analitzant la realitat productiva de la Toscana italiana, de petita i mitjana empresa en
xarxa, definí el districte industrial com “una entitat socioterritorial que es caracteritza per la
presència activa tant d’una comunitat de persones com d’un conjunt d’empreses en una zona
natural i històricament determinada”. Igual que el clúster, el districte industrial incorpora les
“externalitats positives” produïdes per la comunitat local, les seves empreses es beneficien de la
proximitat geogràfica i sovint estableixen relacions de cooperació horitzontal entre elles. No
obstant, mentre que pel clúster el territori és només una font d’avantatge competitiu, el districte
industrial emfatitza un desenvolupament de tipus local i assigna un paper estratègic a l’agrupació
d’empreses i a la comunitat de persones. Així, el territori també és un “lloc de vida” en el que es
desenvolupa la capacitat humana de produir i treballar en comunitat, i juntament a la noció de
sistema productiu local s’afegeix la de mercat de treball local. A l'Estat espanyol, algunes
recerques han comptabilitzat més de 200 districtes industrials, dels quals el 41% estan ubicats al
País Valencià i Catalunya.7
Malgrat que el districte industrial, per estar profundament arrelat al teixit local, conté una
important capacitat de vincular desenvolupament econòmic i social, és l’especialització productiva
un element a potenciar en nous plantejaments? A Sabadell el tèxtil, a Vic la industria alimentària, a
Granollers la química, a Cervera l’automoció... i a Barcelona? Fins a quin punt les apostes per crear
districtes (post)industrials a la capital catalana, vinculats als “sabers localitzats de la societat de la
informació local” (Barcelona: Ciutat del Coneixement), han aconseguit els objectius de reunir
"importants economies d’aglomeració” o “intensificar el procés de re-localització de les activitats
més denses en coneixement” cap al centre de l’àrea metropolitana barcelonina”?

3.2.

Eines transformadores per l’enfortiment socioeconòmic local

Quines característiques, doncs, ha de tenir l’enfortiment socioeconòmic dels nostres territoris? A
diferència de les economies d’enclavament, les activitats a potenciar en un territori han de
vincular-se amb el conjunt dels sectors socioeconòmics i sociopolítics locals, promoure que la
cadena de valor sigui articulada pel conjunt de l’economia local i que els efectes positius de
l’activitat romanguin al territori. A diferència també del clúster, el nou enfortiment socioeconòmic
local no ha d’entendre la comunitat local i el territori com únicament un recurs productiu, sinó
potenciar-lo com a subjecte actiu de desenvolupament, per tal de desplegar les seves capacitats
econòmiques, socials, culturals i institucionals. I, finalment, a diferència del districte industrial, cal

7

Boix, R; Galletto, V. (2007) "Districtes industrials", Memòria Econòmica de Catalunya 2007.
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promoure al territori la pluralitat socioeconòmica i productiva per facilitar un ecosistema
d’activitat diversificada que atengui la satisfacció del conjunt de necessitats de les poblacions
locals. De quines eines disposem per a afavorir aquest enfortiment socioeconòmic local de tipus
endogen, col·lectiu i plural?
a) Una nova visió sobre el desenvolupament local. Qüestionant anteriors paradigmes de
desenvolupament “des de dalt”, basats en mesures centralitzades, rígides i jerarquitzades, així
com en inversions públiques en capital físic i infraestructures; però també constatant la crisi
de models més “locals” però igualment jerarquitzats (partenariats público-privats entre
administració i empresariat), avui emergeix un tercer paradigma de desenvolupament local
que posa de relleu les xarxes associatives i cooperatives locals, la participació social i la
producció de béns i serveis de l’economia local.8
En aquesta nova onada de desenvolupament local (també denominada enfortiment
socioeconòmic local), es cerca la implicació del conjunt d’agents socioeconòmics del territori
(empreses, veïnat, treballadores, usuàries, consumidores, cuidadores...) en els processos
d’informació, consulta i decisió sobre el disseny, la programació, el seguiment i l’avaluació
dels projectes, una diversitat d’actors que intenta ser recollida tant per les noves formes de
concertació público-cooperativa-comunitària que impulsin els projectes d’enfortiment, com
per la pluralitat econòmica des d’on es parteix per a articular el territori (privada, pública,
cooperativa, comunitària, així com el treball reproductiu o de cures).
b) Iniciatives locals de l’Economia Social i Solidària. La segona eina important pel nou
enfortiment socioeconòmic local són les iniciatives de l’economia social i solidària (ESS)
situades al territori, que en el cas de Ciutat Vella excedeixen les 500 unitats, amb una forta
presència de les associacions i fundacions del tercer sector social, però també amb l’activitat
de diferents tipologies d’empreses cooperatives així com d’iniciatives d’economia
comunitària. 9
Les pròpia naturalesa societària, econòmica i jurídica de les iniciatives de l’ESS les situa en un
primer pla d’aquell desenvolupament que aposta per les economies de proximitat i la
localització productiva.10 Nascuda al bell mig del segle XIX industrial, la clàssica Economia
Social de cooperatives, associacions i mutualitats va ser redefinida, a la dècada de 1980, com
“el conjunt d’entitats no pertanyents al sector públic que amb funcionament i gestió

8

Estivill, J. (2013) “Economia solidària i desenvolupament local”, document intern XES.

9

Fernández, A; Miró, I. (2016) L’economia social i solidària a Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Parodi, M. (2005) "Économie sociale et solidaire et développement local." Revue internationale de l'économie sociale nº 296.
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democràtics i igualtat de drets i deures dels socis, practiquen un règim especial de propietat i
distribució dels guanys, emprant els excedents de l’exercici per al creixement de l’entitat i
millora dels serveis a la comunitat” (Charte de l'économie sociale).11 A aquesta rellevant
dimensió de serveis a la comunitat, el moviment cooperativista francès, li afegí un nou principi
de proximité: “La coopérative contribue au développement régional et à l’ancrage local”. Val a
dir que, en la definició dels principis cooperatius de l’ACI, sempre hi ha tingut lloc el
“compromís (engagement) amb la comunitat” –traduït al català com “interès per la
comunitat” (sic)-.
Per la seva part, la llei espanyola 5/2011 del 29 de març, d'Economia Social, estableix que les
entitats d’economia social, a més dels principis orientadors habituals (primacia de les
persones per sobre del capital, la gestió democràtica, la participació en els resultats
econòmics en funció de l’activitat aportada, la independència dels poders públics, etc),
especifica la promoció d’una solidaritat interna i amb la societat que afavoreixi el compromís
amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió
social, la inserció de persones en risc d’exclusió social, la generació d’ocupació estable i de
qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat, tots ells factors
fonamentals en una estratègia socioeconòmica i territorial de caràcter transformador.
No obstant, no totes les iniciatives de l’economia social despleguen amb la mateix intensitat el
compromís comunitari. Factors històrics, polítics i econòmics provocaren que, a mitjans del
segle XX, part important de l’economia social europea experimentés un procés
d’institucionalització que, en alguns casos, posà en qüestió els seus valors inicials. En el cas
d’algunes cooperatives, per exemple, la seva immersió en l’economia mercantil i la
competència amb empreses de capital, ha generat un desequilibri entre els seus objectius i les
seves formes organitzatives. A través d’un procés d’isomorfisme mercantil, aquestes
cooperatives s’han anat apropant a la lògica del capital i la maximització del retorn als seus
propietaris en detriment de la filosofia fundacional del cooperativisme.
Davant d’aquestes formes poc comunitàries d’economia social, les noves corrents pràctiques i
teòriques que emergiren a l’Europa post 1968 encunyaren el terme "nova Economia Social"
per denominar les organitzacions socioeconòmiques que posaven l’accent en la transformació
social, un concepte ha anat desembocant en el d’“Economia Solidària". Per autors de
referència com Jean Louis Laville, les pràctiques d’economia solidària despleguen una doble
dimensió sociopolítica i socioeconòmica. En la dimensió sociopolítica, democratitzen la
societat perquè porta a l’esfera del que és públic iniciatives generades des de la societat civil
que, en el marc de l’ortodòxia capitalista, quedarien en l’espai del que és privat. En la
11

Charte de l’économie sociale, Comité de Liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives, 1980.
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dimensió socioeconòmica, l’economia solidària se sustenta sobre la idea que l’economia no es
redueix únicament al mercat, sinó que ha d’incloure els principis de redistribució i reciprocitat
inspirats en els tres pilars de l’economia plural de Polanyi: mercat, redistribució (avui
realitzada principalment per l'Estat), i la reciprocitat i la donació voluntària que exerceix la
societat.12
En el cas de les corrents llatinoamericanes de l’economia solidària, la vessant comunitària
esdevé un factor productiu en sí mateix. Per un dels seus principals teòrics, el xilè Luis Razeto,
en la producció solidària no només el treball té una preeminència sobre el capital, sinó que
emergeix com a categoria organitzadora el "factor C": la Comunitat (també Cooperació,
Companyerisme, Compartir). A més, en l’àmbit del consum, Razeto apunta que l’economia
solidària aposta per una satisfacció de les necessitats humanes basades en una opció per
l'austeritat i simplicitat, per compatibilitzar el model de consum i la cura del medi natural, i
per una major proximitat entre producció i consum.
Tot i les potencialitats de les organitzacions de l’ESS per a promoure un nou desenvolupament
local (servei a la comunitat, economia de proximitat, arrelament territorial, creació d’ocupació
local, etc), des d’alguns autors com Jordi Estivill s’apunta que “no per acumular unitats
d’Economia Solidària en un espai concret s’aconsegueix crear les condicions del
Desenvolupament Local”. Així doncs, serà necessària una estratègia territorial específica des
de l’economia social i solidària: una nova institucionalitat democràtica i local apropiada pels
habitants del territori, que articuli – com recorda Jordi Via - una voluntat transformadora
explícita. 13
c) Territoris Socialment Responsables Una tercera eina per a promoure l’enfortiment
socioeconòmic són les actuacions vinculades als Territoris Socialment Responsables. El
concepte de TSR s’origina a partir dels treballs realitzats per REVES (Xarxa Europea de Ciutats i
Regions per a l'Economia Social), que treballa en el desenvolupament de la democràcia
participativa i “la cooperació contra una visió competitiva del territori”. En aquest procés,
produïren una declinació de la “responsabilitat social corporativa” (RSC) a la responsabilitat
social territorial, en tant que metodologia per implicar autoritats locals i empreses
12

Pérez de Mendiguren, J. C., Etxezarreta, E. (2015). Los debates entorno a la Economía Social y Solidària. Centro de
Documentación Hegoa, Boletín de recursos de información, 42
13

Via, J. (2014). “Economia cooperativa: útil transformador pel desenvolupament local”. A Garcia Jané, J. (coord.) Guia d’economia

social i solidària per a l’administració local. Barcelona: Diputació de Barcelona.
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d’economia social en una nova planificació i desenvolupament de “sistemes locals de
benestar” que integrin les dimensions socials, econòmiques, culturals i ambientals. Es basa en
un procés de gestió participativa, que cerca la millora de la qualitat de vida de tota la
comunitat en un territori determinat, a través d’una major cohesió social, el desenvolupament
sostenible, l’eficiència econòmica i la democràcia més àmplia. Les parts interessades en TSR
són les autoritats locals, l’economia social i altres empreses del teixit econòmic local, la
societat civil i els habitants del territori.
Pel que fa a Ciutat Vella, concretament al barri del Raval, el Territori Socialment Responsable
es defineix en tant que “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”. En aquest sentit, plantegen un decàleg d’adhesió voluntària que crida a realitzar
contractacions laborals en condicions dignes i d’acord amb la legalitat, a prioritzar la
contractació de persones del barri, a prioritzar la compra de productes i serveis de proximitat;
a compartir i oferir els recursos amb altres institucions o entitats i a les persones del territori;
a rendir comptes amb transparència; etc. Una línia d’acció que avança en la direcció de
generar un sentiment de pertinença al barri, facilitar la col·laboració entre les entitats i
empreses i generar cohesió social. No obstant, a l’estar centrada en una política de valors i no
en la generació de noves estructures econòmiques o transformació de les existents, els seus
avenços simbòlics topen sempre amb la duresa de la realitat econòmica hegemònica existent.

3.3. Cap a una estratègia d'intercooperació territorial
La cooperació entre cooperatives o intercooperació, constitueix el sisè principi cooperatiu des del
XXIII Congrés de l’Aliança Cooperativa Internacional, realitzat a Viena el 1966, i té una gran
importància tant pel desenvolupament de la dimensió empresarial de les cooperatives, com pel
desplegament de les seves capacitats per a la transformació social i política. Com s’afirmà des
d’aleshores, “les cooperatives, per tal de servir millor els interessos dels seus membres, les seves
comunitats i enfortir el moviment cooperatiu, han de treballar amb altres cooperatives mitjançant
estructures locals, nacionals, regionals i internacionals”. Pel que fa a les tipologies
d'intercooperació, a nivell teòric sovint s’ha distingit entre:


la intercooperació horitzontal, una aliança entre iniciatives que desenvolupen la

mateixa activitat.


la intercooperació vertical, entre empreses o iniciatives que pertanyen a diferents

nivells d’una mateixa la cadena productiva,
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la intercooperació estratègica, una aliança entre iniciatives que poden no

desenvolupar la mateixa activitat o no formar de la mateixa cadena productiva, però que la
seva integració socioeconòmica els resulta beneficiosa per qüestions estratègiques: els
grups cooperatius com

CULTURA03, ECOS, CLADE o TEB serien exemples d’aquesta

intercooperació, i iniciatives com l’Impuls Cooperatiu de Sants o el Grup Cooperatiu Plegats
del Prat de Llobregat li donarien una caràcter territorial a la seva agrupació estratègica.

Avui, la pràctica de la intercooperació no només és present en les empreses cooperatives, sinó en
el conjunt de les iniciatives de l’economia social i solidària. Intercooperar, en la definició de Jordi
Garcia Jané, significa en primer lloc “una cosa tan bàsica com comprar-se mútuament”, això és,
procurar –tant com sigui possible– escollir una empresa de l'economia social i solidària com a
proveïdora. El segon esglaó de la intercooperació, “consisteix a crear nous projectes
socioeconòmics en la producció, la comercialització i el crèdit compartint excedents i recursos
mitjançant cooperatives de segon grau, grups cooperatius i altres estructures, formals o informals,
d'intercooperació”. Finalment, quan la majoria dels actes econòmics de l’ESS s’acaben fent en el
seu si, es puja “un esglaó més en la intercooperació i ja estem construint un mercat social”.14
Mercat Social. A partir de les definicions de Garcia Jané, i ja desenvolupat de forma col·lectiva pel
conjunt d’organitzacions de l’economia social i solidària, el Mercat Social s’erigeix com un dels
principals horitzons estratègics i transformadors de l’Economia Solidària. Contempla la dimensió
d’integració econòmica de les unitats de l’ESS, la participació social i el canvi de paradigma general
a partir de la pràctica de la intercooperació. Vol esdevenir el marc de relació de les xarxes de
producció, distribució i consum de béns i serveis, amb criteris democràtics, ecològics, solidaris i
feministes, constituïda per iniciatives socioeconòmiques i consumidors individuals i col·lectius.
Quan es multipliquen les pràctiques d'intercooperació, tant entre les iniciatives com des dels seus
membres a nivell personal, s’amplien i integren els circuits de producció, comercialització, consum
i crèdit, complementant-se els buits productius amb el sorgiment de noves empreses de l'ESS
mitjançant, per exemple, l’ús d'excedents compartits. Com més dens sigui l’eixam de relacions
socioeconòmiques entre l’ESS, més ampli serà el mercat paral·lel al capitalista, el mercat social. En
la seva constitució, és important també el rol de l’Administració Local a partir de la compra pública
socialment responsable i les clàusules socials, així com el conjunt d’actors socials del territori:
“articular nodes de producció, consum i distribució en els territoris tenint els moviments socials

14

Garcia Jané, J. (2010) “Intercooperar fins a crear mercat social”, a www.economiasolidaria.org.
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com a aliats estratègics; significa construir, en definitiva, l’economia solidària com a sector
econòmic alternatiu postcapitalista”.15
Per mercat social, doncs, entenem una xarxa estable d'intercanvi de béns i serveis (un mercat), els
nodes de la qual són les empreses solidàries i els consumidors i estalviadors responsables
(persones, entitats, empreses i institucions) i els seus fluxos, els intercanvis regulars de béns i
serveis en un territori determinat, produïts amb criteris democràtics, equitatius, ecològics i
solidaris, que permeten cobrir una part significativa de les necessitats dels nodes, desconnectant
parcialment de l'economia capitalista. La construcció de mercats socials constitueix un objectiu
que ja no és de nivell cel·lular o micro (la cooperativa, el consumidor responsable...), sinó meso;
dotat, per tant, d'una escala i d'una certa complexitat. Aquest mercat de béns i serveis articula el
seu intercanvi principalment amb la monetarització, però també pot operar amb el troc, tant entre
empreses com adreçat al consumidor final.

Per Jordi Garcia Jané, els integrants del mercat social són principalment :


cooperatives i altres iniciatives de l’ESS productores de béns i serveis intermedis o

finals;


empreses socials distribuïdores (cooperatives de consum, xarxes d’intercanvi,

botigues de comerç just...);

15

Via, J. (2009) “Repensar alternatives a la crisi”, Nexe 24, Federació de Cooperatives de Treball Catalunya.
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consumidors responsables, és a dir, les persones que compren seguint criteris

ecosocials, les pròpies empreses de l’economia social i solidària i les administracions, que
esdevenen consumidores responsables a partir de les clàusules socials o territorials.


Quins són els principis de funcionament del Mercat Social (Jordi Garcia Jané)?



Cada component (node), sigui empresa social o consumidor individual, procura

consumir al màxim béns i serveis produïts pels altres components del mercat social;


Els béns i serveis que circulen en el mercat social compleixen tres criteris: ser

socialment útils, ser ecològicament sostenibles i haver estat produïts amb equitat i
democràcia;


Cada component contribueix a crear noves empreses socials vinculades al mercat

social, a fi d’anar completant i tancant cicles productius. Aquesta contribució té lloc
aportant una part de l’excedent generat, en el cas de les empreses socials, i participant
econòmicament en les societats de crèdit i altres mecanismes financers creats per impulsar
el mercat social, en el cas dels consumidors responsables.16

Pertinença a l’ESS. A Catalunya no existeix encara una definició jurídica del paradigma de
l’Economia Social i Solidària, sinó que són les pròpies articulacions sociopolítiques de l'ESS les que
estan embastant els possibles criteris de pertinença a l’àmbit econòmic. La Xarxa d’Economia
Solidària de Catalunya, per exemple, defineix l’economia social i solidària com l’àmbit format per
un conjunt d’iniciatives socioeconòmiques els membres de les quals, de manera associativa,
cooperativa, col·lectiva o individual, creen, organitzen i desenvolupen democràticament, i sense
que necessàriament tinguin ànim de lucre, processos de producció,d’intercanvi, de gestió,
distribució d’excedent, moneda, de consum i de finançament de béns i serveis per satisfer
necessitats. Promovent relacions de solidaritat, cooperació,donació, reciprocitat i autogestió;
defensant els béns comuns naturals i culturals i la transformació igualitària de l’economia i la
societat; amb la finalitat del bon viure i la sostenibilitat la reproducció de la vida del conjunt de la
població (Proposta pròpia de Llei d’economia social i solidària, 2015).
Dins d’aquesta definició, s’hi poden reconèixer iniciatives formalitzades (cooperatives, fundacions,
societats laborals, associacions, mutualitats...) que la subscriguin, però també altres formes de
cooperació social emergents i sense formalització jurídica, en àmbits com l’agroecologia, els horts

16

Garcia Jané, J. (2002). “Objectiu: mercat social”. A Nexe 9. Barcelona: Fundació Ventosa i Roig.
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comunitaris, el microfinançament, els fons de crèdit col·lectiu, els mercats i les xarxes d’intercanvi
de béns i serveis, les monedes socials, els equipaments de gestió comunitària i autogestionats, els
béns comuns culturals i digitals, els nodes de suport mutu i cura, les tecnologies socialment útils,
les experiències d’habitatge, comunicació i transport col·laboratiu i comunitari, així com d’altres
iniciatives que s’inspiren i tracten d’aplicar els principis següents:


La recerca del bé comú i la creació i distribució equitativa de la riquesa,



La primacia del treball sobre el capital i dels interessos col·lectius per sobre els

individuals,


La democràcia econòmica i la voluntat de transformació social,



El foment de la qualitat i la sostenibilitat de la vida i del medi ambient,



L’equitat de gènere i el repartiment de les tasques de cura,



El respecte a la identitat cultural pròpia i el foment de la interculturalitat,



L’arrelament territorial i l’economia de proximitat,



La creació de mercat social a partir de la intercooperació entre la producció

cooperativa, l’estalvi i les finances ètiques, la distribució i comercialització justa, i el
consum responsable,


Les pràctiques de l’autogestió, el treball col·lectiu, l’ajuda mútua, la solidaritat,la

donació i la reciprocitat.

A nivell concret, l’àmbit de l’Economia Social i Solidària es desplega des d’una vessant
socioempresarial formada per diferents sectors, com les branques del cooperativisme (de treball,
de serveis, de consum, d’ensenyament, d’habitatge, de crèdit); les societats laborals; les
associacions i fundacions del tercer sector social; les empreses d’inserció i els centres especials de
treball; les mutualitats de previsió social, i les finances ètiques i solidàries. I també ho fa des de la
vessant comunitària: els grups de consum agroecològic, la gestió ciutadana i comunitària
d’equipaments socials, les escoles lliures, els grups de criança, els horts urbans i comunitaris, els
mercats d’intercanvi i els bancs del temps.
Criteris d’inclusió al Mercat Social. Més enllà de les definicions teòriques, la necessitat d’establir
uns criteris pràctics d’avaluació de la capacitat de transformació socioeconòmica de l’ESS ha
promogut la construcció, a Catalunya, de dues eines específiques que realitzen aquesta tasca. La
primera és el Balanç Social, eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de
bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella

14

permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El
balanç social avalua de forma sistemàtica i periòdica sis grans característiques (desglossades a
partir d’una setantena d’indicadors) de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment
responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat
laboral i la qualitat professional.
L’altra eina que proposa uns criteris així com un grau de compliment és Pam a Pam, el mapa que
geolocalitza les iniciatives de l’economia social i solidària a Catalunya, i que integra i avalua les
iniciatives a partir de 15 criteris i una gradació del seu compliment d’1 a 5. Els criteris són:
Economia de proximitat, Comerç just, Transparència, Inserció social, Intercooperació, Participació
en Xarxes, Gestió econòmica, Ecologia i sostenibilitat, Gestió dels residus, Eficiència energètica,
Forquilla salarial, Desenvolupament personal, Equitat de gènere, Democràcia interna i Llicències
no privatives.
Així doncs, una vegada definit el significat de la intercooperació, així com algunes propostes de
criteris d’inclusió a l’economia social i solidària, de quines eines disposem per elaborar una
estratègia d'intercooperació territorial, tant entre les pròpies organitzacions de l’ESS, com de les
iniciatives que aposten per un territori socialment responsable? Com podem articular el Mercat
Social Local?
1) Ecosistemes Cooperatius Locals
Una primera proposta per a traçar el mercat social local són els ecosistemes cooperatius
locals, circuits d'intercooperació socioeconòmica en base a la proximitat territorial i l’afinitat
estratègica, que combinen una organització democràtica, una dimensió econòmica solidària i
impacte sociocomunitari rellevant en el seus entorn. En un ecosistema cooperatiu local, les
diverses iniciatives d’economia social i solidària implicades practiquen el suport mutu entre
sí, l’intercanvi econòmic o la mutualització de serveis comuns a partir dels vincles de
proximitat i afinitat estratègica. En recórrer a la reciprocitat i a la formació d’espais públics
de proximitat, enforteixen la consciència de pertinença col·lectiva a un mateix espai de
redistribució. Potencien una economia plural basada en formes ajustades a les necessitats
de les comunitats locals i, exercint la intercooperació i la creació de mercat social,
augmenten la capacitat de transformació socioeconòmica de cada iniciativa i del conjunt. A
l’àrea metropolitana de Barcelona,, iniciatives com l’Impuls Cooperatiu de Sants o el Grup
Cooperatiu Plegats al Prat de Llobregat estan desplegant a nivell teòric i pràctic el concepte.
A l’Estat francès, el moviment de l’economia social i solidària ha anat configurant un tipus
d’iniciativa

denominada

Pols

Territorials

de

Cooperació

Econòmica,

que

es

es formen mitjançant l'agrupació d'empreses d'economia social i solidària del territori,
associades amb les autoritats locals, els centres d'investigació, educació superior i
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institucions de recerca, organitzacions de formació per posar en pràctica una estratègia
comuna de mutualització de serveis, de cooperació o associació al servei de projectes
innovadors de tall socioeconòmic, amb l’objectiu del desenvolupament sostenible local.
Reconeguts per la Llei d’Economia Social i Solidària francesa de juliol de 2014, articulen
activitats vinculades al paisatge, la construcció, el reciclatge, els serveis personals
(guarderies, animació, botigues socials, benvinguda a nous residents, habitatges tutelats ...),
activitats culturals i creatives, energies renovables, agricultura agroecològica o els circuits
curts d'aliments. Estan en tot el territori, tant en el medi rural com barris “prioritaris” de la
política urbana.
2) Cadenes Productives Solidàries. El concepte de cadena productiva es refereix a totes les
etapes o baules de l’elaboració, distribució i comercialització dels béns i serveis fins el seu
consum final, integrant també aspectes com el finançament, la gestió i el desenvolupament
del producte. Una cadena productiva consta d’etapes consecutives on els inputs viuen un
procés de transformació fins la constitució del producte final, en una successió d’operacions
de disseny, producció i distribució integrades i realitzades per unitats interconnectades. Els
autors que estudien l’aplicació d’aquestes dinàmiques en el camp de l’economia social i
solidària, sobretot a l’Amèrica Llatina, afirmen que la “progressiva reactivació de les cadenes
productives possibilitaria a l’economia solidària convertir-se paulatinament en el mode de
producció socialment hegemònic i no simplement en una esfera d’activitat econòmica de
segon ordre, pal·liativa o complementària”.17
Per Euclídes Mance, les cadenes productives solidàries busquen la substitució de proveïdors
que operen sota la lògica del capital, per proveïdors que operen sota la lògica de l’economia
solidària, tant des del punt de vista ecològic com social. D’aquesta manera, es possibilita una
“correcció de fluxos” i un apoderament de l’economia social i solidària, en la mesura que es
creen noves iniciatives que actuen com a proveïdores. El lucre que anteriorment era
acumulat en aquests segments de la cadena productiva, es converteix en excedent que
passa a realimentar l’expansió de la pròpia xarxa: d'aquesta manera, es creen les condicions
requerides per suplantar progressivament les relacions d'acumulació capitalista per relacions
de producció i consum solidàries, que permetin compartir els excedents produïts, generant
noves oportunitats de treball, incrementant el consum dels participants i generar una gran
diversitat de productes i serveis que garanteixin la qualitat de vida de tots els que practiquen
el treball i el consum solidari.
17

Mance, E. A. (2003). “Cadenas Productivas Solidàrias”, a Socioeco.org.
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Per Mance, les cadenes productives solidàries excedeixen l’escala local i han de devenir
regionals: “Quan les inversions requerides excedeixen les possibilitats de les xarxes locals, o
el consum de la xarxa local és insuficient per mantenir la facturació necessària capaç
d'assegurar la viabilitat del nou emprenedoria, cal a les xarxes regionals avaluar les millors
alternatives, en àmbits d'abast horitzontals cada vegada més grans”. Per Mance, les cadenes
productives solidàries són les xarxes productives dels Circuits Econòmics Solidaris, que
“integren processos de consum, comercialització, producció, finançament, desenvolupament
tecnològic i humà” que cerquen promoure un desenvolupament econòmicament viable,
ecològicament sostenible i socialment just per a tothom. L’organització de Circuits
Econòmics Solidaris exigeix, en primer lloc, la constitució de xarxes entre els actors de
l’economia social i solidària, i en segon lloc, la reorganització dels fluxos econòmics que
travessen un territori o una xarxa.
3) Circuits d'intercooperació. Els circuits d’intercooperació són les formes d’articulació
socioeconòmica entre les iniciatives de l’economia social i solidària local, les empreses,
entitats i institucions adscrites al Territori Socialment Responsable, que cerquen generar
noves estructures econòmiques o transformar les existents per tal d’afrontar, des de la
cooperació territorial, la satisfacció de necessitats econòmiques, social i culturals de les
pròpies iniciatives així com de les comunitats locals. Podran ser horitzontals, entre iniciatives
que desenvolupen la mateixa activitat; verticals, entre empreses o iniciatives que pertanyen
a diferents nivells d’una mateixa la cadena productiva; o estratègica, entre iniciatives que
poden no desenvolupar la mateixa activitat o no formar de la mateixa cadena productiva,
però que la seva integració socioeconòmica resulta beneficiosa per a la configuració de
l’ecosistema cooperatiu local o qualsevol de les cadenes productives solidàries que
conformen el Mercat Social Local.
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4. Realitat socioeconòmica i comercial del Raval, Ciutat Vella
4.1. El Barri del Raval (Ciutat Vella)
El Raval és una barri amb tota una sèrie de característiques úniques, que el fan territori potencial
per a desenvolupar practiques d’iniciativa d’economia social i solidària.
D’una banda, parteix d’un teixit associatiu molt potent (formal i informal) que consta amb una
llarga experiència i coneixement del barri.
D’altra banda, cada dia es generen nous moviments i xarxes entre els agents que l’integren que
detecten necessitats i treballen les sinergies per a buscar-hi solucions.
Com a complexitat afegida trobem la centralitat del Raval geogràfica dintre de Barcelona i la gran
varietat d’actors que hi formen part: veïns/es (amb perfils socioeconòmics i d’origen molt
diferents), comerciants, turistes, entitats, equipaments, institucions,…
Algunes de les característiques, concentració i densitat demogràfica, centralitat,… coincideixen a la
resta de barris del districte de Ciutat Vella (Barceloneta, Sant Pere-Santa Caterina i La Ribera i
Gòtic), però cadascun té les seves particularitats i s’haurien d’analitzar i mantenir contacte amb els
agents propis de la zona per a desenvolupar les actuacions que es proposen en el present informe.

4.2. Dades demogràfiques i socials
A continuació s’exposen les dades demogràfiques de la població del Raval i Ciutat Vella per tal de
contextualitzar els resultats obtinguts en aquest informe. Dades en relació a l’edat, el sexe,
l’origen, .. entre d’altres, ajuden a comprendre la singularitat d’aquest territori.
Distribució de la població segons Sexe. Raval i Ciutat Vella (2015)
Homes
Total
%

Dones
Total
%

TOTAL

Raval
Barri Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Total Ciutat Vella

25689
8133
7498
11216
52536

54%
53%
50%
50%
52%

21453
7351
7534
11241
47579

46%
47%
50%
50%
48%

47142
15484
15032
22457
100115

Total Barcelona ciutat

759520

47%

845034

53%

1604554

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (2015)

El 54% dels habitants del Raval són homes i el 46% són dones. Ciutat Vella és l’únic districte on
predominen els homes per sobre les dones. Aquesta proporció és més evident al Raval Sud,
mentre que el Raval Nord hi ha una distribució equilibrada per a tots dos sexes.
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Distribució de la població segons Edat. Raval i Ciutat Vella (2015)
0-14
Total
%
Raval
Barri Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Total Ciutat Vella

5914
1310
1328
2210
10762

13%
8%
9%
10%
11%

Total Barcelona ciutat

201896

13%

15-24
Total
%
4894
1328
1256
1864
9342
140011

25-64
Total
%

10%
9%
8%
8%
9%
9%

30460
10570
9480
14990
65500
915670

65 anys i més
Total
%

TOTAL

65%
68%
63%
67%
65%

5874
2276
2968
3393
14511

12%
15%
20%
15%
14%

47142
15484
15032
22457
100115

57%

346978

22%

1604555

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (2015)

Per grups d’edats trobem que a tots els districtes predomina la població adulta, entre 25 i 64 anys.
El Raval destaca per tenir la població més jove (un 23% menor 25 anys) i la Barceloneta la més
envellida (un 20% major de 65 anys), gent amb unes dificultats afegides en mobilitat i autonomia
pròpia, així com amb una renda baixa.
Distribució de la població per llocs de naixement. Raval i Ciutat Vella (2015)
Al Raval hi conviuen 40 nacionalitats. La nacionalitat espanyola és la més nombrosa en tots els
barris del districte. (Un 52% al Raval, 58% al barri gòtic, 69% a la Barceloneta i 61% a Sant
Pere,Santa Caterina i la Ribera).
Al Raval hi conviuen 40 nacionalitats, essent les més destacades (després de l’espanyola) la
Paquistanesa (un 11%), seguida de la Filipina (un 9%), la Bancladeshi (un 5%) i la Marroquí i la
Italiana (3% ambdues).
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4.3. Activitat Econòmica
Per poder contextualitzar la realitat econòmica que existeix al territori cal analitzar quina tipologia
d’establiments hi ha.
Raval
Estat del Local
Locals buits en venda
Locals buits en lloguer
Locals buits en venda i lloguer
Sense informació
En reforma
Comerç al detall
Comerç al detall
Comerç al detall
Comerç al detall
Comerç al detall
Comerç al detall
Comerç al detall
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis

Categoria

Quotidià alimentari
Quotidià no alimentari
Parament de la llar
Equipament personal
Oci i cultura
Automoció
Altres
Activitats immobiliàries
Ensenyament
Equipaments culturals i recreatius
Finances i assegurances
Manteniment, neteja i producció
Reparacions (Electrodomèstics i automòbils)
Restaurants, bars i hotels (Inclòs hostals, pensions i fondes)
Sanitat i assistència
Altres
Altres
Total

Total
15
21
47
573
18
562
58
88
208
124
1
136
12
54
66
40
0
11
481
8
292
214
3029

%
0%
1%
2%
19%
1%
19%
2%
3%
7%
4%
0%
4%
0%
2%
2%
1%
0%
0%
16%
0%
10%
7%

Barri Gòtic
Total
2
13
10
308
21
148
43
49
484
52
0
226
1
16
46
33
0
2
461
4
150
87
2156

%
0%
1%
0%
14%
1%
7%
2%
2%
22%
2%
0%
10%
0%
1%
2%
2%
0%
0%
21%
0%
7%
4%

La Barceloneta
Total
4
3
2
107
5
108
16
7
19
12
0
23
9
15
9
8
0
5
184
8
77
31
652

%
1%
0%
0%
16%
1%
17%
2%
1%
3%
2%
0%
4%
1%
2%
1%
1%
0%
1%
28%
1%
12%
5%

Sant Pere, Santa
Caterina i La Ribera
Total
8
18
16
377
23
251
40
66
290
35
1
83
11
35
48
22
0
4
336
11
177
110
1962

%
0%
1%
1%
19%
1%
13%
2%
3%
15%
2%
0%
4%
1%
2%
2%
1%
0%
0%
17%
1%
9%
6%

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens Establiments elaborat per l'Ajuntament de Barcelona (2016)

Com es pot observar a la taula, el comerç quotidià alimentari continua sent el que té més pes al
Raval i la Barceloneta, mentre que l’equipament personal pren la capdavantera al barri gòtic i la
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
Les dades de l’ajuntament, pel que fa el Raval incorporen a La Boqueria i el mercat Provisional de
Sant Antoni. Si s’eliminen aquests establiments, el total d’establiments passaria a 2604 (el comerç
quotidià baixaria fins al 10%). Pel que fa el barri gòtic, el Centre Comercial Maremàgnum també
forma part del cens, csi s’extreuen (aquests passen a ésser 2085 establiments), el percentatges
gairebé no es modifiquen.
Pel que fa els Serveis, la Restauració és el punt fort dels quatre barris del Districte. Mentre el Raval
i el barri Gòtic destaquen en número, però a la Barceloneta és on té un major pes dintre de la seva
estructura comercial. Poc a poc els establiments de proximitat han anat tancant. Tot i que aquest
moviment és bastant generalitzat a d’altres barris de Barcelona, el districte de Ciutat Vella
(especialment el Raval i la Barceloneta) agafa un pes determinant, ja que difícilment aquest tipus
d’activitat es poden reobrir per culpa dels elevats preus de lloguer. El barri gòtic i la Ribera, van
ésser pioners en l’elevat preu de lloguers i ja fa temps que pateixen aquesta dificultat (essent
“inaccessibles”) per a l’empresariat local.
A la Barceloneta i el Raval amb aquesta situació, ens trobem amb carrers desertitzats que generen
inseguretat a un barri que ja té una càrrega social important. Poc a poc es van veien també locals
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amb activitats econòmiques innovadores de productes moderns, de decoració, moda,… però molt
localitzats al Nord del Raval. La Barceloneta té encara un panorama més complicat i ha perdut
molt més comerç de proximitat, situant-se establiments cada cop més orientats al turista i menys
al veïnat o població local.
Amb aquestes dades es vol contextualitzar la situació econòmica d’un districte en constant
moviment i amb una diversitat enorme.

4.3. Xarxes comercials associatives i/o d’economia Social i Solidària
Les xarxes associatives del Raval han esdevingut un factor important de cohesió i vertebració del
barri, mitjançant els indicadors de centralitat i cohesió de les xarxes associatives del barri. Es
constata que al barri hi ha una “massa crítica” d’entitats que juguen un paper important en la
prestació de serveis a la societat de tal forma que serien inimaginables les conseqüències
negatives per al barri, si aquest teixit associatiu deixés d’existir.
En els darrers 15 anys, s’ha produït un increment del treball en xarxa, grups de treball, comissions,
plataformes, moviments,...que de manera formal o informal s’han anat creant en funció de
necessitats del territori.
El cas més rellevant va ser el naixement, l’any 2002, de la Fundació Tot Raval amb la finalitat de
fomentar la cohesió i la convivència i la millora de la qualitat de vida del barri del Raval mitjançant
la promoció del treball en xarxa i de la corresponsabilitat dels diferents agents que actuen en el
territori (teixit associatiu, empreses, administracions, població etc.) en els àmbits social, cultural i
econòmic.
Formada per més cinquanta entitats socials, centre educatius, institucions culturals, associacions
de comerciants i persones vinculades al Raval,... compta amb la participació de 316 organitzacions
en la totalitat dels seus projectes. Durant els més de deu anys de funcionament, la fundació ha
passat per diferents fases i alguns dels seus projectes s’han externalitzat i ho porten directament
les entitats (ITAKA, Eix Comercial del Raval,...), d’altres es van tancar i dos dels grups principals de
treball que tenen molt a veure amb aquest informe es troben en reformulació: la Xarxa Laboral del
Raval i el grup TSR.
A partir d’aquí, a més a més el barri compta amb altres xarxes externes com la Taula de Joves, l’Eix
Comercial del Raval, Grup per la participació del teatre Arnau, moviments com l’Àgora Juan
Andrés,... i altres projectes que encara que a més petita escala és treballen de forma coordinada
entre diverses entitats.
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En aquest apartat no es fa un anàlisi de tots i cadascun d’aquests grups d’interacció, però si que es
vol remarcar aquells en els que el comerç i per tant l’activitat econòmica del Raval hi pot tenir un
major interès per la seva possible implicació o incidència.

Associacionisme Comercial18
El comerç de Barcelona té una llarga i arrelada història associativa. La filosofia d’unir-se per
salvaguardar i impulsar els interessos col·lectius no tan sols subsisteix, sinó que podríem dir que
forma part de la idiosincràsia de la ciutat.
Al Raval, a més a més, el paper de la societat civil i el grau d’organització de la mateixa són factors
determinants en la cohesió social del territori i en la seva dinamització.
Cal ser conscients també de la necessitat de crear estructures col·lectives professionalitzades, amb
capacitat per gestionar campanyes de promoció i publicitat, dirigides a la divulgació de l’oferta
existent i a la captació i fidelització de clients. Així mateix, cal oferir serveis específics, formació
especialitzada, cercar i impulsar ajudes per adequar els establiments i fer planejaments per a la
millora de les infraestructures comunes del territori.
Avui dia els comerciants de Barcelona s’agrupen en associacions territorials, sectorials i també
empresarials.
En aquest apartat s’analitza l’estructura associativa del comerç a Barcelona i l’associacionisme
territorial al barri del Raval.


Els gremis de comerç i serveis19 i patronals
Els gremis de comerç i serveis que actuen a Barcelona són entitats que agrupen a comerços
i empreses d’un mateix sector. Els serveis que ofereixen són diversos i van des de la
defensa col·lectiva dels interessos dels agremiats i del sector, serveis d’assessoria i gestoria
fins a la representació i diàleg davant l’administració i altres entitats i empreses per tractar
temes diversos com legislació, promoció, seguretat ciutadana, normatives específiques i
generals, ordenances municipals i formació dels agremiats i els seus treballadors, entre
d’altres.
Hi ha gremis de gairebé tots els sectors comercials i de serveis a Barcelona, la major part
dels quals, per no dir tots, estan agrupats en plataformes que serveixen de nexe d’unió i
coordinació, com són el PIMEC Comerç, la Federació FEGRAM i la recent constituïda
retail.cat. Aquestes unions de gremis els permet, per exemple, desenvolupar estratègies
comunes davant les administracions i oferir serveis conjunts que es poden utilitzar per
millorar o complementar els que ofereixen cada un dels gremis que la integren.

18
19

Font: Estudi econòmic i comercial del Raval 2011.
Barcelona, Ciutat i Comerç 2009. Promoció Econòmica Ajuntament de Barcelona.
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En les entrevistes realitzades en el present informe, s’ha detectat que la valoració dels
gremis no és massa positiva per part dels establiments del Raval. Ara bé, al no tractar-se
d’un anàlisi quantitatiu, es queda en una informació a tenir en compte i que caldria
analitzar més en profunditat.


Associacions territorials: Els eixos comercials
Un eix comercial urbà es defineix com una concentració natural de comerços,
territorialment localitzada i delimitada, amb una oferta comercial continuada, plural i
competitiva, en la que hi ha confluït la voluntat dels comerciants per associar-se i potenciar
el seu eix. Ha estat la professionalització de les seves estructures de gestió la que ha
permès endegar campanyes de promoció conjunta per tal de captar i fidelitzar clients.
Entre els anys 1997 i el 2000, es produeix a la ciutat de Barcelona la consolidació d’un
concepte que ja estava latent, però que fins aleshores no s’havia manifestat d’una forma
explícita: l’evolució de les agrupacions comercials territorials cap a una nova forma
d’estructura col·lectiva, concretada en el nom d’eix comercial. L’aparició a finals dels anys
90 del nom d’eix comercial responia a una nova filosofia d’associacionisme comercial. Per
primera vegada era la totalitat del territori qui prenia protagonisme, ja no semblava
suficient amb la unió d’uns botiguers d’un carrer. Es va veure la necessitat d’unir les
diferents associacions d’un territori per poder donar respostes vàlides a les problemàtiques
que els afectaven i, alhora, projectar la imatge col·lectiva dels seus comerços, per tal
d’impulsar la captació i fidelització dels potencials clients
A Barcelona existeixen diferents agrupacions d’Eixos Comercials:
-

La Fundació Barcelona, una entitat sense ànim de lucre, que agrupa 16 eixos
comercials de Barcelona. La seva finalitat es promocionar tota mena de projectes i
activitats orientades a afavorir el ple desenvolupament del comerç urbà de Barcelona
en els ordres social, econòmic i cultural i especialment dels eixos comercials. Es va crear
davant la necessitat de tenir una figura jurídica de més entitat que pugui recollir, més
enllà de les necessitats dels propis eixos, les necessitats col·lectives del comerç en
general.

-

Barcelona Oberta, va néixer l’any 2015 amb L’objectiu de posicionar la ciutat de
Barcelona com a ciutat de compres de referència, aconseguir l'equilibri entre els eixos
comercials turístics i els eixos de proximitat de les trames urbanes de tota la ciutat,
consensuar uns horaris comercials adients per afavorir les compres internes i externes i
treballar per implantar una gestió professionalitzada dels eixos basada en les
organitzacions anomenades BlDs (Business lmprovement Districts) operatives a
diversos països.
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Situació actual de l’associacionisme comercial al Raval
Actualment al barri del Raval la realitat associativa comercial formal representada per
associacions de cada zona, que impulsen diferents iniciatives i treballen per la millora de la
imatge i la promoció comercial del barri. En el mapa següent en mostren les associacions
de comerciants en funcionament:
Associacions de comerciants al barri del Raval a l’actualitat

REALITAT ASSOCIATIVA 2011
A.C. PONENT:
JoaquimCOSTA
Costa
G.T.C.JOAQUIM
A.C. HOSPITAL
RIERABAIXA
BAIXA
G.T. IRIERA

A.C. RIERA ALTA

A.C.RAMBLA DEL RAVAL
i ADJACENTS

A.C. TALLERS I
RODALIES
A.C.RAVAL7:
C.Bonsuccès,
Elisabets, Xuclà, Pintor
Fortuny, Notariat,
Doctor Dou, Àngels i
Pl. Bonsuccés
CARME COMERÇ:
C. Carme i rodalies

A.C. RAVAL VERD:
C. Cera, Reina Amàlia,
Carretes, Riereta, Vistalegre,
Aurora, Botella, Sant Pacià,
Sant Rafael, Sant Bartomeu,
Lleialtat, Sant Martí, Santa
Elena, Flors, Abad Safont i la
Pl. Folch i Torres

A.C. SANT PAU I
JUNTA DE
COMERÇ
A.C. UNIÓ I M. BARBERÀ,
PENEDIDES I STA.
MARGARIDA
A.C. NOU DE LA
RAMBLA

Associacions actualment en Procès de Dinamització
en el marc del Projecte “Dinamització de l’Associacionisme Comercial”.

Mapa: Elaboració pròpia

Cadascuna de les associacions té les seves singularitats i la seva experiència. Les afinitats
també varien i han portat a terme projectes de forma conjunta en algunes ocasions.

Eix Comercial del Raval20
La Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval, l’Eix Comercial del Raval, és una
entitat sense ànim de lucre que agrupa diverses associacions de comerciants del barri del
Raval de Barcelona amb la voluntat d’unir tots els comerços del Raval per promoure el seu
comerç.
20

Informació extreta de la web http://www.eixraval.com
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La situació actual de l’Eix Comercial del Raval21 en aquests moments és crítica. En la
darrera setmana algunes associacions (entre 4 i 5) s’han donat de baixa i estan encara
analitzant com gestionen la complexitat. Per tant, es pot afirmar que en aquests moments
tot i existir una realitat associativa molt present al territori no hi ha unió en la forma de
treballar.

Grups de Treball / Comissions22


TSR

Aquest projecte inclou diverses línies que promouen, dinamitzen o consoliden el barri del
Raval com a Territori Socialment Responsable (TSR). La Responsabilitat Social és el compromís
que tenen les persones i organitzacions, ja sigui de forma individual o col·lectiva, vers el
benestar de la societat.
La naturalesa del projecte és totalment transversal. La finalitat és identificar i promoure
accions de Responsabilitat Social mitjançant la implicació dels agents socials, econòmics i
culturals. Les empreses, el comerciants, els equipaments culturals, les entitats socials, la
ciutadania i l’administració són considerats peces clau en la construcció d’un Raval Socialment
Responsable.
El projecte es dinamitza des d’un grup motor, integrat per representants dels àmbits de
l’empresa, organitzacions, entitats socials i comerços. Paral·lelament, un grup tècnic
s’encarrega de les qüestions més operatives del procés.
Accions realitzades:
• Dinamització del grup motor i grup tècnic i implementació de les línies estratègiques del projecte.
• S’ha consensuat amb el Grup Motor la vinculació del TSR i dels seus agents amb accions concretes
relacionades amb el benestar de la gent gran al Raval, que a la vegada és un dels col·lectius prioritzats
per la Comissió de salut comunitària del Raval.
• S’ha planificat un programa d’assessorament sobre la Responsabilitat Social Territorial en diferents
equipaments culturals del territori.
• Campanya de comunicació que té com a finalitat sensibilitzar sobre el concepte de responsabilitat
social i visibilitzar aquelles accions responsables que ja s’estan desenvolupant al territori del Raval.
• Disseny, edició i difusió del tríptic informatiu de “Raval, TSR”, on s’inclouen exemples d’accions
responsables en l’àmbit laboral i de RRHH. Es van imprimir 1.500 exemplars.
• Disseny i implementació del banc on-line
www.ravalresponsable.org, on es recullen accions socialment responsables que desenvolupen
diferents persones i organitzacions del Raval.
21
22

Font: entrevistes a associacions de comerciants membres de l’Eix del Raval
Font: Fundació Tot Raval (entrevistes i pàgina web: www.totraval.org).
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Membres del Grup Motor: Casal dels Infants per a l’acció social als barris, Diputació de Barcelona,
Districte de Ciutat Vella (Serveis a les Persones), Federació Eix Comercial del Raval, Pódame - Raval
Verd, Associació Amics de la Rambla, Assoc. de veïnes i veïnes del carrer la Cera, Fundació Gran Teatre
del Liceu, Fundació Servei Solidari, Fundació Surt, Hotel Barceló Raval, Hotel Espanya, Hotel le Meridien,
Impulsem SCCL i Museu Marítim.

El projecte estrella d’aquest 2016/2017 del grup TSR ha estat #RavalKm0, un projecte per
fomentar la dinamització comercial i social del Raval, a la vegada que es generen oportunitats
formatives i ocupacionals al barri23.
El grup de treball del TSR però , per aquest any 2017 planteja un replantejament estratègic per
tal d’incorporar les conclusions de les Jornades d’Economia Social i Solidària que es van
organitzar des de la mateixa fundació i generar una nova estructura i metodologia de treball
que ajudi a incorporar nous participants i consolidar les aliances existents.


Xarxa Laboral del Raval

Setze entitats de l’àmbit ocupacional, coordinades per Tot Raval, formen part d’aquesta xarxa
que actua per optimitzar recursos i oferir oportunitats a les persones amb dificultats d’inserció
que volen accedir al món laboral. Es treballa especialment amb col·lectius amb dificultats
d’inserció, que es troben entre els més afectats per la falta d’ocupació.
La Xarxa també actua com a pont de comunicació i treball amb els diferents agents socials,
culturals i econòmics del territori i administracions públiques, alhora que difon informació i
eines per al foment de la Responsabilitat Social.
Entitats participants: Anem per Feina, Associació Estel Tàpia, Associació per a joves TEB, Càritas, Casal
dels Infants per l’acció social als barris, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, El Lloc de la
Dona, Fundació C.O. Joan Salvador Gavina, Fundació Escó, Impulsem SCCL, Probens, Ravalnet, Servei
Solidari, USOC, Fundació Benallar, E.I. Verdallar i Fundació Tot Raval.

A l’actualitat, aquest grup de foment de l’emprenedoria amb els anys ha anat perdent força i
les entitats han deixat de participar. Alguns dels participants assenyalen que “les causes són
diverses i que és una llàstima”. La Xarxa Laboral, pionera en moltes de les seves actuacions
hauria de reformular-se. En aquests moments estan fent aquesta reflexió des de la mateixa
Fundació Tot Raval li les entitats que encara hi participen de forma activa. Val la pena aprofitar
que molts dels Agents que treballen en la línia de l’economia Social i Solidària al barri del Raval
ja han generat xarxes de relació i projectes concrets.

23

Més informació a l’apartat “Circuits d’Intercooperació” del present informe.
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Per no duplicar serveis, per complementar-se entre elles, i poder abordar totes les necessitats
del emprenedor. En el cas del Raval, cal afegir que en molts casos no és la figura clàssica de
l’emprenedor, sinó persones que han estat excloses per motius econòmics i/o socials. Aquest
fet cal tenir-lo en compte a l’hora de plantejar qualsevol iniciativa.
Dinàmiques a millorar en els grups de treball
Després d’analitzar les dinàmiques dels grups de treball que fa molts anys desenvolupen
projectes al territori, des de les entitats s’ha volgut destacar alguns dels aspectes
necessaris per a que el treball en xarxa funcioni i els grups/comissions avancin i resolguin
dinàmiques negatives. En els grups de treball:
- Cada entitat ha de saber les seves limitacions i participar des de la seva experiència,
implicant-se realment en allò que sap fer. Una bona divisió de tasques és bàsica per el
funcionament de la xarxa, que cadascú desenvolupi les tasques que vagin millor amb les
seves competències.
- Les entitats s’han d’implicar més a nivell de:


Participació



Sensibilitat a l’hora de posar preus (manca de consciencia social)

Per a que això passi, els participants han de creure’s el projecte (no només a nivell tècnic,
sinó també a nivell de direcció). A vegades els tècnics van tant sobrecarregats amb els
projectes propis, que tot i la seva voluntat d'implicar-se no tenen temps material ni
recursos per fer-ho.

Experiències de Visualització Conjunta de l’Economia Social i Solidària


Les Rutes d’Economia Social i Solidària al Raval 24

En els darrers dos anys, amb la finalitat de donar a conèixer una altra manera de fer economia i de
consumir, s’han portat a terme al Raval diverses rutes d’economia Social i Solidària.
Durant l’any 2015 van tenir lloc les primeres rutes d’economia Social i Solidària al Raval,
impulsades pel Districte de Ciutat Vella (Raval Cultural), Barcelona Activa i La Fàbrica del Sol, en
col·laboració amb Setem, la Xarxa d’Economia Solidària i Fundació Tot Raval. Les rutes van visitar
diferents projectes d’economia social i solidària existents al barri: botigues, restaurants,
cooperatives de producció, etc

24

Font: Pàgina Web: http://pamapam.org/es/blog/noves-rutes-deconomia-cooperativa-social-i-solidaria-al-raval
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Les rutes es van consolidar l’any 2016. Entres els mesos de juliol i octubre es van organitzar al
Raval 6 rutes noves gratuïtes per a la promoció de l’economia social i solidària. Organitzades per
Barcelona Activa, amb la col·laboració del Districte de Ciutat Vella, i guiades per l'equip de Pam a
Pam (Setem), es van visitar un total de 20 iniciatives (5 en cada ocasió).

Font: Barcelona Activa

Aquestes rutes van servir també per anar ampliant el mapa d’iniciatives d’economia social i
visibilitzar -les entre els barcelonins.
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5. Treball de camp: Necessitats detectades
En el següent apartat, passem a enumerar algunes de les característiques més significatives i
necessitats detectades de forma conjunta. Aquestes dades han estat obtingudes a través
d’entrevistes personalitzades i per tant no es tracta d’un estudi quantitatiu, si no més aviat
d’informació qualitativa que pot ser rellevant per a futures actuacions a desenvolupar.
Dades com la forma jurídica, les persones remunerades, el tipus de clientela, la facturació, el canal
de venda,.... han ajudat a contextualitzar la tipologia d’activitat econòmica per així poder entendre
més en profunditat quin era el seu funcionament i plantejar l'intercooperació d’una forma o altre.
Clientela
Són moltes las variables que influeixen en la clientela. Mentre per alguns dels entrevistats l’etapa
estacional influeix molt en el nombre i tipologia de clients (aquells que poden tenir més clients
turistes), per la resta no pren rellevància aquest fet. Destaca el fet que alguns dels entrevistats
exposen com el teixit local (empresariat, entitats,…) són part important de la seva clientela.
Local
El lloguer és un element clau dintre de les activitats econòmiques entrevistades. En alguns dels
casos és de propietat i en d’altres en destaquen la bona negociació que han aconseguit. Tots ells
però són conscients de que la viabilitat del seu “negoci” depèn molt de si el preu del lloguer puja i
del poc marge de pressió que tenen en aquest sentit. Per a un bon funcionament, tenint en
compte la resta de despeses de l’activitat, un lloguer no hauria de sobrepassar el 30% de la
despesa total.
Pràctiques d'intercooperació
Les activitats seleccionades, en la seva majoria es caracteritzen per participar de les diferents
plataformes comunitàries del territori: projectes socials, associacions de comerciants, Festa Major,
projectes educatius, projectes culturals,...
Futur de l’activitat econòmica
Aquest punt, continua sent l’assignatura pendent. En alguns dels entrevistats no es plantegen
treballar sobre el tema perquè veuen que encara queda lluny el relleu generacional, en d’altres
però ho han donat per perdut i donen per fet que un cop ells ja no estiguin al capdavant del
negoci, aquest morirà.
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Serveis
En general, hi ha una bona predisposició a la intercooperació, però d’altra banda sorgeixen molts
dubtes dels beneficis que els hi podria aportar mancomunar alguns serveis, tant a nivell econòmic
com en d’altres aspectes més pràctics.


Serveis de gestió25

En alguns casos, tot i que són minoria tenen el servei internalitzat. Però en la seva majoria
utilitzen gestories que els gestionen la comptabilitat, la fiscalitat i els assessoren en temes
jurídics. Tot i que la valoració del servei no es del tot negativa, els establiments assenyalen que
la intercooperació, compartint “gestoria” podia ésser molt interessant.


Serveis del local

Neteja: En alguns casos la neteja del local la fan els mateixos comerciants (sobretot en aquells
locals amb mides reduïdes). En d’altres però, concretament en el cas d’alguns restaurants, s’ha
detectat la necessitat d’un servei de neteja que cobreixi els torns lliure. Alguns dels restaurants
estan treballant una proposta social que inclou altres entitats del barri i que vol aprofitar
aquesta necessitat per ocupar a dones en risc d’exclusió26.
Manteniment: Cada activitat econòmica té la seva personalitat i per tant, els contactes
personals per fer obres, decoració, manteniment,... són un recurs recorrent. En moltes
ocasions aquests contactes personals parteixen de la intercooperació informal al ser fruit de
les xarxes de relació existents al barri (associacions de comerciants, relació amb el veïnat,...).
En tot cas, assenyalen que no estaria de més poder fer un recull de serveis existents al Raval en
aquest sentit per a tenir-los presents.
Seguretat: No hi ha un tarannà comú pel que fa els serveis de Seguretat. Alguns establiments
disposen d’alarma, d’altres no. I la valoració és molt dispar també.
Assegurances: Els comerços i serveis consultats, tenen contractes amb asseguradores
comercials tradicionals. Cap d’elles coneix ARÇ (Asseguradora de l’economia Social i Solidària),
però sempre que les condicions (preus i serveis) fossin del seu gust no descartarien contractar
els seus serveis. Del grup de treball de les llibreries surt la idea de negociació col·lectiva de
preus amb una asseguradora. Aquesta idea és podria fer extensiva a tots els establiments del
Raval.


Subministres

Llum: En el cas de l’electricitat i tenint en compte la situació actual (de pujada de preus
constant), hi ha una predisposició a conèixer i obrir-se a nous formats de consum d’energia. Els
25
26

Facturació i Comptabilitat, Fiscalitat, Serveis Jurídics, Informació Sectorial, Protecció de Dades,…
Més informació al Circuit d’Intercooperació (pàgina 49)
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establiments entrevistats, en la seva majoria desconeixen el funcionament d’iniciatives socials
de consum agrupat i sostenible com SOM ENERGIA. En tots els casos estarien disposats a
informar-se com a mínim de que els hi pot aportar i de quina forma funciona.
Telefonia i Internet: Els establiments treballen amb operadors comercials. Novament
desconeixen les iniciatives de l’economia social i solidària com ETICOM i sempre que no
suposés una despesa superior a mig termini podrien estar interessats a contractar-ho. La
major preocupació es produeix en el cas de la velocitat de connexió a Internet, però en tot cas
són dubtes que poden ser resolts.


Comunicació

La comunicació és un servei prioritari en qualsevol activitat econòmica i així es valora des dels
establiments. Pel que fa el Disseny gràfic, en alguns casos ja tenen els seus dissenyadors i
treballen amb ells de forma habitual (amb una mateixa línia,...), en d’altres casos hi treballen
de forma puntual i en el moment que ho necessiten el busquen a través de contactes
personals. En tots els casos, coincideixen en que seria molt interessant poder tenir una borsa
de Dissenyadors del Raval (Ciutat Vella) i també podria ésser una bona oportunitat per a ells.
Pel que fa el servei d’Impremta, tot i que en alguns casos es treballa amb les impremtes locals,
en d’altres és treballa online. Les impremtes tradicionals no poden competir per preus amb les
digitals (en la seva majoria situades a l’estranger). Per a poder fer front a aquesta situació, un
servei mancomunat amb les impremtes locals que garantís un volum de treball i per tant un
volum fixe de feina, podria ésser un sistema per a millorar els preus. Tot i així s’ha de ser
conscients d'on provenen els recursos i en aquest sentit valorar que els proveïdors de les
impremtes en aquests casos també són locals i per tant tenen els preus més elevats que els
d’importació.


Comercialització

La comercialització és una cosa molt particular i en tot cas els entrevistats assenyalen que pot
tenir cert sentit intercooperar per a campanyes puntuals, per sectors i/o per tipologia
d’establiment amb una mateixa línia.
La nova web d’establiments comercials del Raval, encara pendent de sortir, els hi genera
dubtes. Per als entrevistats una web ha de ser dinàmica i no un simple cens. Creuen que es
podria generar una oportunitat si realment es fa visible i incorpora serveis i informació que
sigui atractiva per a la gent. Cada establiment compta amb el seu web i/o blog propi, però en
la majora de casos són conscients que és perquè han d’estar a la xarxa o no existeixen. Una
política de xarxes socials compartida podria ésser una línia d'intercooperació a treballar de
forma conjunta.
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Finançament

La Banca tradicional continua sent el principal recurs de l’activitat econòmica com a
finançament i serveis econòmics. Alguns dels entrevistats, a nivell individual han tingut un
primer contacte amb la banca ètica (Triodos Bank en particular). Per a la gestió comercial però
valoren que la Banca ètica no està a l’alçada en quant a serveis, agilitat i burocràcia si es
compara amb la banca tradicional. Aquest per tant és un escull important.


Proveïdors

En funció del sector a que es dediquen, els establiments entrevistats treballen amb Grups
d’empreses. En d’altres ocasions compren als establiments del barri aquells productes que són
d’us diari del comerç o servei i que no són productes de venda. Tot i així, en el cas dels
restaurants es valora una possible intercooperació a l’hora de negociar preus amb aquests
grups de compra per a productes propis sectorials, així com la suma d’altres iniciatives
econòmiques d’altres sectors per a comprar productes més genèrics.


Logística

Els locals compartits són una pràctica habitual que ja es ve donant al barri del Raval, per tal
d’optimitzar despeses. Per tant és una forma més d'intercooperació que cal tenir en compte.


Recursos humans

A excepció d’algun dels entrevistats, no es plantegen ara per ara incrementar la plantilla. En el
cas de fer-ho la pràctica habitual és tirar de contactes personals. Tots ells però remarquen que
ho fan per manca de temps i que en el cas que existís una borsa de treball al Raval valorarien
tenir-la en compte. Amb l’experiència que existeix des de la Xarxa Laboral del Raval, el comerç
del Raval és passiu en aquest tema, s’ha d’estar molt a sobre i s’hauria de fer un seguiment
molt exhaustiu per gestionar les ofertes laborals dels establiments comercials del Raval, tot i
que podria ésser molt interessant. Les entitats que treballen pel foment de la ocupació fan els
seus contactes de forma autònoma i si és pensés de tirar endavant aquesta iniciativa s’hauria
de coordinar amb elles.


Formació

Tots els entrevistats fan especial èmfasi en que la formació és molt important per a
desenvolupar qualsevol activitat econòmica. La gestió de les seves activitats econòmiques però
fa molt difícil dedicar-hi temps (per la manca de mobilitat i de recursos). La formació Online,
tret d’algun cas puntual no és veu com la més adient. En aquest sentit consideren que una
formació personalitzada i presencial (als mateixos establiments) podria ser la més adequada,
sempre i quant no suposés un despesa addicional. Pel que fa les necessitats formatives, els
idiomes (destacant l’anglès i el francès) i la comunicació són les més destacades. Alguns també
assenyalen que la gestió (ordre) de la documentació (encara que sigui per a delegar desprès el
servei a una gestoria) també podria ser un tema important a treballar.
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6. Circuits d'Intercooperació
A partir del treball de camp realitzat s'han detectat tot un conjunt de projectes i/o iniciatives que
es podrien portar a terme:

Circuits Verticals
1. Nom del Projecte/ Iniciativa: Cooperativa - Central de compres
Breu Descripció: Aquesta proposta exposa la voluntat de donar forma i engegar una Cooperativa de
Serveis (La Verde) que es va crear al 2013 i que no ha estat mai en funcionament. L’objectiu és generar un
marc d'Intercooperació entre els establiments comercials, serveis, entitats,... i

que ofereixi serveis

mancomunats: borsa compartida de proveïdors, negociacions conjuntes, coneixement col·lectiu i defensa
dels proveïdors petits i de proximitat.

Participants: Restaurants, Establiments comercials i Entitats del Raval
Antecedents: L’any 2013 l’associació Raval Verd (Assoc. de comerciants del Sud-oest del Raval) i altres
restauradors del Raval van crear la Cooperativa La Verde. Van fer els Estatuts i van constituir-se de forma
oficial, però mai van a arribar a generar activitat. L’objectiu de la Cooperativa era començar per negociar
preus amb proveïdors pels seus establiments de forma conjunta i així aconseguir millors preus. A mig
termini, dotar la cooperativa de Serveis que poguessin ésser d’utilitat per tal d’abaratir costos i tenint en
compte l’economia de proximitat (entitats que treballen al territori, professionals,...), així com obrir la
Cooperativa a d’altres membres que hi puguin estar interessats.
L’any 2016 des de la Verde es va fer un últim intent per reactivar-se. En aquest cas es va provar de vincular
la cooperativa amb l’Eix Comercial del Raval per tal d’aprofitar els recursos humans de l’Eix (i per tant
obrint la cooperativa a tots els establiments de l’Eix). Aquest intent no va prosperar degut a desavinences
internes dels membres de l’Eix, i per tant la Verde es va quedar com estava.

Situació Actual: Actualment, els membres de la Verde creuen que la reactivació no podrà ésser possible
sense una o dues persones implicades a temps complert en el seu funcionament i posada en marxa.
Per tirar endavant la cooperativa, cal una reformulació i per tant un pla de treball que inclogui una
actualització dels membres i dels estatuts, una pla de finançament i una persona a temps complert. D’altra
banda, l’assessorament i seguiment de tot aquest procés també és molt necessària al tractar-se d’una
forma d’organització (cooperativa) que cal una implicació important per part dels seus membres i un
coneixement del sector que actualment no tenen.

Reptes i Oportunitats: La Cooperativa de la Verde parteix del autofinançament gràcies als acords amb els
proveïdors de productes, però constitueix un repte la creació de serveis d’interès compartit. Estaria bé
conèixer experiències que estan funcionant en aquest sentit més sostenible (la XAREC) o amb llarga
experiència (COSTA BRAVA COOPERATIVA CENTRE).
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Els serveis que es podrien oferir des de la Verde podrien ésser de diversa índole: gestoria compartida,
neteja, comunicació, formació, transport,... . Aquests serveis de fet s’han incorporat al Circuit 6
(Cooperativa de Serveis) del present informe.
A continuació exposem algunes dades del que són les Centrals de Compres i Serveis:
Comerç integrat: les Centrals de Compres i Serveis
Entenem com a comerç integrat aquell que busca en l'associació a una entitat establerta poder integrar
part del procés productiu, en l'àmbit comerç la fórmula més clara d'aquest comerç integrat són les Centrals
de Compra i de Serveis.
Les Centrals de Compra i Serveis (CCS) són27:
"operadors que, disposant de recursos econòmics i personalitat jurídica pròpia, té per objectiu desenvolupar
activitats i prestar serveis a les empreses independents que, amb esperit de cooperació, s'han associat a la
seva organització mitjançant una reglamentació interna, per a millorar la seva posició competitiva al
mercat"
Les CCS són organitzacions que fan que el petit i mitjà comerç que s'hi associa pugui competir al mercat
com si fos gran, és a dir dóna dimensió per la centralització de compres, i per tant millors preus pel
consumidor, millors processos logístics, dóna dimensió per serveis postvenda o altres serveis i dóna
dimensió, en cas que la central disposi d'una marca comuna per a tots els establiments, de publicitat i
comunicació en general.
ANCECO agrupa la majoria de CCS d'Espanya, que avui per avui representen el 15% del total de la
distribució i ocupen a més de 80.000 persones.
També cal dir que és una fórmula que està en un procés molt consolidat entre el sector de l'alimentació
(Grup IFA és un exemple), entre el sector dels electrodomèstics (per exemple Milar, Expert), en sectors de
ferreteria (Cadena 88, Cofac), en sector de la perfumeria (Euromadi), fins i tot en esports (Intersport, Base),
però menys consolidats en sectors com (CCS de flequers) i en una fase molt inicial en d'altres (centres de
jardineria, perruquers).
Cal distingir entre CCS, Franquícia o Cadena de botigues, i cal tenir en compte que:
- una CCS pot créixer a través de franquícies
- una CCS pot agrupar cadenes sucursalistes, no cal que siguin microempreses amb un sol establiment,
poden ser cadenes interessades en adquirir volum, Milar n'és una exemple o Base.
Vista la definició i la diferència entre cadenes, veiem com es crea una Central de Compres i Serveis i com
s'organitza.
27

Font: text aprovat pel conjunt d'empreses associades a ANCECO (Asociación Española de Centrales de Compra y de Servicio) i que
es va plasmar al Llibre Verd elaborat el juny 2000.
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1) Fase de constitució de la CCS
Una CCS neix habitualment de l'acció voluntària d'un grup promotor d'empresaris interessats en
comprar i vendre millor els seus productes.
Aquest grup promotor planteja un projecte de viabilitat de CCS a partir de les necessitats
individuals de les empreses tant pel que fa a referències de compra com pel que fa a possibles
accions dirigides a la venda. En cas que el projecte de sigui viable, el grup promotor busca una
fórmula jurídica adequada per constituir-se en societat i es redacten els documents de constitució i
les figures de govern i control de la societat, assignant els càrrecs derivats a membres del grup
promotor.
2) Fase d'estructuració de la CCS
El primer pas un cop constituïda la CCS és definir l'estructura d'organització, trobar oficina (amb
magatzem si s'escau) i trobar un professional qualificat per a la gerència del projecte. El perfil d'un
Director General o gerent de CCS és un perfil singular en tant que ha d'endegar un projecte nou,
una empresa nova i alhora ha de ser capaç de mantenir un grau elevat d'empatia amb tots els socis
de la CCS. Tot i que, en aquestes primeres fases són pocs, l'objectiu de trobar suficient massa crítica
per a l'èxit de la gestió de la central fa que l'acció relacional amb els socis sigui una de les funcions
importants de la direcció.
En aquesta fase la implicació del grup promotor encara és molt important.
3) Fase de llançament de la CCS
La CCS ja funciona i necessita planificar la seva empresa i definir bé l'estructura d'oferta i s'inicia la
captació o vinculació d'altres socis al projecte per crear massa crítica.
En aquesta fase és important mantenir l'interès dels "motors" i treballar el posicionament de la CCS
en el sector i al mercat, es busca notorietat.
Respecte l'estructura és important anar adaptant-la i optimitzant-la en funció de la pròpia evolució
de la CCS i les necessitats específiques.
4) Fase de consolidació de la CCS
És una fase en la qual caldrà fixar els objectius que poden ser:
- consolidar sistema de compra i processos derivats, en el quadre que segueix seria treballar
especialment en la relació marcada en el punt 1 de la figura que segueix.
- més i millors serveis, orientació directa als socis, punt 2.
- vendre millor, plantejar-se la possibilitat de crear una marca de canal per a tota la xarxa de
botigues associades a la CCS, punt 3.
Cal assenyalar que la formula de COOPERATIVA DE SERVEIS (també denominada, segons la llei de
cooperatives, de COMERÇ quan és una cooperativa de serveis comercials), contempla iniciatives
consolidades a Catalunya com Optimus+ (ferreteria), Fedefarma (farmàcia), La Molsa (biobotigues) o
Codroper (drogueria) que en molts casos contemplen la funció de central de compres.
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2. Nom del Projecte/ Iniciativa: Noves Tecnologies
Breu Descripció: En aquest apartat s’exposa la importància de la creació d’un Circuit d'intercooperació
que faciliti l’accés a la connexió a Internet de forma mancomunada. Bàsicament hi ha dues formes de ferho: per radiofreqüències (nodes, guifi.net) o emprant la Fibra òptica.

Participants:
- ETICOM: És una cooperativa de serveis de telefonia i Internet que va néixer fa dos anys
aproximadament i que ja té més de 2000 socis. Actua com a comercialitzadora de serveis i pretén
una implantació territorial. Per a fer-ho vol usar el teixit de l’economia solidària ja existent.
Actualment Eticom només ofereix servei de telefonia i Internet mòbil, però acaben de tancar un
acord per oferir Internet i telefonia també des de casa. Al Prat de Llobregat, seu de la cooperativa
estan treballant per la instal·lació de fibra òptica pública, en col·laboració amb l’ajuntament, amb
l’objectiu d’establir un servei vinculat al territori, sense ànim de lucre, que a més a més ho
gestionaria una cooperativa del Prat. Es tracta d’un projecte comunitari que promou el canvi cap a
alternatives reals de consum, que prioritza les persones per sobre de la tecnologia i que busca
reduir els impactes ambientals i socials generats pel sector de les telecomunicacions.

- eXO (Associació expansió de la Xarxa Oberta). Aglutina col·lectius, entitats, empreses i persones
amb l’objectiu de promoure les xarxes de telecomunicacions obertes, lliures i neutrals, el foment
del coneixement de les tecnologies de la comunicació i la informació, així com la promoció de
comunitats d’usuaris solidàries sobre una base territorial i veïnal. L’associació eXO està
profundament vinculada al projecte Guifi.net i es regeix pels mateixos principis que aquest. També
col·labora amb la Fundació per la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Guifi.Net.
Al Raval, la entitat vinculada directament amb EXO és CURTIDOS, un espai cultural dedicat a la
experimentació, la creació i difusió d’iniciatives artístiques i tecnològiques relacionades amb el codi
obert i a l’economia col·laborativa del procomú, en procés de confluència amb l’ecoiomia social i
solidària. Curtidos és la seu de Guifilabs el quart dijous de cada mes. Guifilabs va començar al 2007
i és una de les principals activitats de l’associació eXO. Es tracta de reunions setmanals destinades a
adquirir coneixements i intercanviar experiències relacionades amb la xarxa Guifi.net o les
tecnologies de les comunicació en general.
- El TEB va néixer el 1992 al barri del Raval i treballa per a la transformació social a través de la
participació, l’aprenentatge i la socialització de les TIC. Per a futures línies de treball en el marc de
les TIC i gràcies a la seva trajectòria comunitària i d’economia solidària, el Teb és un actor important
a tenir en compte a l’hora de desenvolupar aquest circuit d'intercooperació.

Antecedents: La tendència actual de les grans ciutats europees és la d’escampar la xarxa de Wifi pública el
màxim possible. A Barcelona actualment hi ha 1000 busos amb la connexió activada, 16 estacions de metro
i més de 1000 punts a equipaments públics (centres cívics,...). El punt feble però continua sent la velocitat
limitada (256 Kb/Segon) que és deu vegades inferior a la velocitat que els grans operadors ofereixen. Això
es degut a les restriccions legals existents.
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D’altra banda, es donen casos (com el de la Fundació Maresme) que arrel de la manca de bona connexió –al
estar situats en zones rurals- es van veure obligats a trobar una sortida. Van trobar la solució gràcies a la
creació d’una Xarxa local, de persones que van instal·lar antenes i es comuniquen a través de nodes
(guifi.net). La Fundació Guifi.net, pioners en matèria Guifi a Catalunya, a través de la seva xarxa local van
gestionar aquest servei. Actualment a Catalunya existeixen més de 32.500 nodes.
Aquesta Xarxa de Comuns és diferencia del Circuit Comercial tradicional. Per als usuaris té el cost de
l’Antena més la instal·lació i a partir d’aquí tenen la opció d’obtenir la connexió amb operadors de Guifi.net,
amb una cooperativa local o amb el veí (a nivell particular).
Els primers nodes al Raval es van instal·lar al 2006 aproximadament. El barri s’ha anat desenvolupant de
forma paulatina i el nombre de nodes de la xarxa es troba en creixement. La centralitat privilegiada del
Raval, el situa coma idoni per a connectar els veïns/es.

Situació Actual: A partir de les entrevistes realitzades, es desprèn que el Raval és un espai de treball
potencial per a desenvolupar diferents actuacions que vagin destinades a oferir una Xarxa Oberta i de pas
generar ocupació.

Reptes i Oportunitats:

En aquests moments des d’alguns grups que treballen a Curtidos, estan

constituint una Cooperativa de procomuns, en tant que plataforma tecnològica i societària que albergui
nous projectes de desenvolupament de tecnologies del procomú. La cooperativa vol combinar la dimensió
de consum, treball i serveis, i esdevenir una espècie de cooperativa d’activitats econòmiques (com la CAE
francesa). Aquesta plataforma podria albergar projectes de caràcter territorial i oferir serveis (softwares de
gestió, etc) a les iniciatives econòmiques del barri. Pel que fa ETICOM, el repte seria poder construir i oferir
una xarxa lliure i neutral de fibra òptica.
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Circuit Horitzontal
3. Nom del Projecte/ Iniciativa: Intercooperació entre Llibreries
Breu Descripció: Aquest circuit es basa en la creació d'un espai d'Intercooperació entre les llibreries del
Raval (Ciutat Vella) per a treballar necessitats compartides i establir una xarxa amb una estructura definida.

Participants: Espai Contrabandos, Llibreria Pròleg, Veus amb Veus, Abracadabra, El Lokal.
Antecedents: Algunes de les Llibreries i Editorials que formen part d'aquest d'aquest circuit han organitzat
de forma col·lectiva activitats puntuals:
- Cultures i Resistències: A través de reunions mensuals, durant el 2016 es va coordinar
l’organització d’aquesta iniciativa que, amb el suport de l’ajuntament, consisteix en l’exposició de
les Llibreries a una plaça de la ciutat de Barcelona cada 1er diumenge de fi de mes. Els participants:
El Lokal, Veus amb Veus, Complices, La Lluna , Pròleg i (On the Road, que va ser baixa), remarquen
que la burocràcia (petició de permisos, pagament de taxes,...) els hi genera molta feina. D’altra
banda, que l’espai vagi variant cada mes també els perjudica a l’hora que la gent els tingui com a
referents (manca de comunicació). Per aquest 2017 està pendent redefinir el projecte i per a que
sigui més viable. De moment s’ha presentat a Districte la proposta de espaiar-lo en el temps (cada 3
mesos) i que s’ubiqui a la Plaça dels Àngels, amb el compromís (per part de districte) de que les
llibreries participants siguin del Districte de Ciutat Vella. Fins ara la Fira ha estat un espai purament
cultural, ja que les vendes són molt simbòliques, per aquest motiu la organització sempre ho ha vist
més com una Mostra, i no tant cm a Fira.
- Fira Literal: L’any 2016 va tenir lloc la 2ª edició d’aquesta Fira d’idees & llibres radicals, on
participen més de 60 editorials i que físicament se situa a la Fàbrica Fabra i Coats. És una iniciativa
molt orientada a Editorials, tot i que en una ocasió van editar un mapa de les Llibreries Radicals
de Barcelona. Cal tenir en compte que algunes llibreries tenen també editorial, d’altres no. La
propera edició ja està programada pel 13 i 14 de Maig de 2017.
- Grup de Treball Llibreries Independents de Barcelona: durant els anys 2015 i 2016 van tenir lloc
dues trobades d’aquest grup –format per llibreres de diferents tipologies- coordinat per l’ICUB. A
partir d’aquí es va redactar un informe (març 2016) i no s’han tornat a reunir.
- FLIA (Fira del Llibre Independent Autoeditat): El passat 17/09/2016 va tenir lloc la 4ª edició de la
FLIA, amb l’objectiu de reivindicar l’espai públic, la legitimitat de crear, decidir i expressar-se
lliurement. Aquesta fira és a situar a l’Àgora Juan Andrés, al barri del Raval, va tenir uns 80
participants i és un exemple d’autogestió de fira per a moltes llibreries.
- LIA: Durant el 2016 es va passat 17/09/2016 va tenir lloc la 4ª edició de la FLIA, amb l’objectiu de
reivindicar l’espai públic, la legitimitat de crear, decidir i expressar-se lliurement. Aquesta fira és a
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situar a l’Àgora Juan Andrés, al barri del Raval, va tenir uns 80 participants i és un exemple
d’autogestió de fira per a moltes llibreries.
- Sant Jordi al Raval: Des de la Fundació Tot Raval, fa més de deu anys que organitzen una mostra
d’entitats a la Rambla del Raval fruit d’un procés participatiu (més de 80 entitats) que va més enllà
de la venda de roses i llibres. La participació de llibreries en aquesta fira continua sent un repte, ja
que ni les més comercials, ni les independents hi participen de forma directa (si ho fa la Biblioteca).
Aquesta manca d’implicació en algunes ocasions es deu a manca de personal i/o a que les llibreries
prioritzen ubicacions més visibles com la mateixa Rambla de Barcelona.

Situació Actual: A partir de les entrevistes realitzades, s’han detectat tota una sèrie d’inquietuds
conjuntes i necessitats compartides que són un punt de partida molt potent per a treballar de forma
conjunta.

Reptes i Oportunitats: Com a repte pendent entre d'altres estaria incorporar al Circuit d'Intercooperació
altres nivells de la cadena: Distribuïdors, Editorials (No llibreries,....) i per suposat d’altres llibreries. D'altra
banda, algunes llibreries/editorials no han volgut participar del procés del diagnòstic per que ha estat un
encàrrec de l’administració pública i no forma part del seu tarannà. En tot cas, si aquest espai a mig o llarg
termini arribés a ésser autònom potser hi podrien prendre part.
Tenint en compte que estem parlant d'intercooperació, més enllà de la vinculació entre les mateixes
llibreries un altre punt a treballar en un futur és la participació de projectes col·lectius del territori que ja
s’estan portant a terme.

Projecció i Resultats: Tenint en compte que per aquest circuit s’ha fet un anàlisi més en profunditat, a
l’Annex 2 es presenta un informe amb tots els detalls i les conclusions que s’han validat a través d’una
reunió conjunta amb els participants.
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Circuits Estratègics
4. Nom del Projecte/ Iniciativa: Banc de Recursos del Raval
Breu Descripció: Creació d’un banc de recursos per a les entitats del Raval. Els recursos poden
ésser de diversa índole i en tot cas seria necessària la creació d’una plataforma de gestió dels
recursos que sigui àgil, eficaç i que permeti una seguretat i garantia pels recursos compartits.
Participants: Entitats del Raval i administració pública
Antecedents: A nivell informal existeixen des de fa anys moltes pràctiques de préstecs de
materials entre entitats, centres cívics, moviments:
De l’any 2004 al 2013, la Fundació Tot Raval disposava d’una trentena de Carpes antigues pròpies,
que guardava als magatzems del Club IPI. Aquestes carpes podien ésser utilitzades per qualsevol
entitat del Raval de forma gratuïta i des de Tot Raval es proporcionaven les instruccions de
muntatge, i es revisaven. Amb els anys la flota de carpes es va reduir a 12. Finalment l’IPI va
reformar el local i es van quedar sense espai per emmagatzemar. En aquell moment Tot Raval va
cedir les carpes restants i va desaparèixer la gestió compartida.
L’any 2015 des del grup de Sant Jordi del Raval (acció participativa, dinamitzada per Tot Raval, en
la hi prenen part més de vuitanta entitats, organitzacions, escoles, serveis i comerços del Raval) es
compren 50 Carpes (model Nou) a través de Foment de Ciutat Vella, amb la finalitat de compartirles i com a recurs per a les entitats del Raval. Tenint en compte l’elevat cost de llogar-les val molt
la pena. Actualment aquestes carpes estan situades al C.Cera 10 (un Petit magatzem que no
serveix com a espai de gestió), i es segueix un protocol de cessió amb una fitxa d’instruccions.
Estel Tapia està arreglant els desperfectes (Pals, lones, vari-les –cedides per l’empresa de Carpes).
Ara per ara, de forma provisional des de Tot Raval s’ha fet la cessió i gestió, però no està pendent
trobar una Nova forma de gestió.
Grans equipaments (CCCB, MACBA, LICEU) que renoven materials, espais que tanquen (Edicions
62),... acostumen a “donar” aquells recursos i materials per a qui els pugui aprofitar. Des de Tot
Raval en algunes ocasions s’han gestionat aquestes donacions. En d’altres casos al no disposar
d’espai per emmagatzemar simplement s’ha fet un email comunicant a les entitats per a qui
volgués aprofitar-ho.
Altres recursos existents al barri són: del Casal de barri Folch i Torres (50 cadires per cedir,
Emissores mòbils (bucles auditius) –que s’han fet servir per a rutes-, estructures de fusta,...,
Impulsem (20 taules),....
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Situació Actual: Durant el mes de desembre de 2016 es fa una primera reunió del possible Banc de
Recursos del Raval. A aquesta reunió hi acudeixen: Foment de Ciutat Vella, Barcelona Activa, el
tècnic de barri del Raval i Tot Raval.
Si la idea és crear un Banc de Recursos del Raval s’ha de gestionar d’una altre manera. Tot Raval
no té (ara per ara) capacitat per fer-ho.
Durant aquesta primera trobada tot queda molt enlaire i es conclou que cal fer un Projecte, pla de
Viabilitat del que hauria de ser aquest nou espai “Banc de Recursos”. Com a punt de partida
sorgeix la qüestió de, fins a quin punt, la gestió d’aquest nou Banc de Recursos ha de ser
participada,...
A continuació, s’aborden algunes qüestions i quins podrien ésser els propers passos a seguir (no és
té per que seguir aquest ordre):
1. Diagnòstic dels Recursos existeixen al Raval: tant en mans de les entitats com de
l’Administració pública. I informació sobre: de quina forma gestionen la cessió i si estarien
disposats a cedir/vendre aquests recursos a un banc compartit.
2. Diagnòstic de quins Recursos són els que més s’utilitzen al Raval i a través de qui els
aconsegueixen (lloguer a empreses, ajuntament,...)
3. Model de quin Banc de Recursos es vol:
a. Participació: la participació es pot establir en diferents graus:
i. En el moment de la seva creació
ii. Seguiments puntuals (anuals, semestrals,...)
iii. Decisions Ordinàries
Caldria valorar a on es podrien implicar tots els agents i fins a quin punt podria
ésser representatiu (petit grup) per a facilitar-ne la gestió.
b. Creació d’elements de regulació (normativa de funcionament clau)
c. Propietat dels Recursos: està clar que els recursos haurien d’ésser compartits (tot i
que en aquest cas la formula sigui privada). Tots els recursos haurien de pertànyer a
la col·lectivitat? Hi podrien formar part del Banc de Recursos, recursos externs?
S’hauria de buscar el mecanisme per a garantir-ho.
d. Quin tipus de recursos podrien formar part del Banc: hi ha algun tipus de limitació
per mida, a nivell tècnic,...? Aquestes limitacions són definitives o a mig termini?
e. Espai per als Recursos: Fa falta un espai (magatzem) per als recursos. S’hauria de
buscar (podria ésser públic?). Alguns recursos poden estar ubicats a d’altres llocs?
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Com es podria fer això sense generar més feina a les entitats? O realment és
necessari un Únic espai dotat per a facilitar-ne la gestió.
f. Destinataris dels Recursos: els destinataris haurien d’esser les entitats del Raval? Es
cobraria o es deixaria algun tipus de depòsit (pels possibles desperfectes)?
S’establirien diferents “Varems” si son entitats i/o col·lectius,...?
4. Tipus de Serveis que serien necessaris:
a. Catalogació dels recursos
b. Revisió dels recursos (manteniment)
c. Gestió del servei de cessió dels recursos
i. Reserva /comandes
1. Format? (Web, mail, telèfon,...)
ii. Prestació / Transport

5. Gestió dels Serveis Banc de Recursos:
a. Gestió en les mateixes mans: la propietat dels recursos i la gestió dels mateixos es
farien des d’una entitat.
b. Gestió per separat: Els recursos podrien ésser de les entitats (compartits) i en canvi
la gestió es podria exterioritzar (una entitat, una cooperativa (nova iniciativa
econòmica que podria sortir del projecte,...)
6. Finançament del Banc de Recursos:
El finançament s’hauria de treballar des de la col·lectivitat, ara bé l’impuls de
l’administració pública és més que necessari. Ara per ara, més enllà de les convocatòries de
subvencions (Bcn Activa, Districte, Generalitat,...), la viabilitat d’un projecte com el Banc de
Recursos ha de tenir present moltes altres variables.

Hi ha despeses fixes com el

Magatzem, assegurances, subministres,... que podrien ésser un “scoll”. I d’altra banda per
a ésser autosuficient, el Banc de Recursos hauria de generar algun tipus d’ingressos, ja sigui
pel manteniment dels recursos.
Experiència Inspiradora (Benchmarking): A continuació es presenta un Banc de Recursos que ja
està constituït i que es troba en procés de consolidació, ja que ha seguit diferents etapes:
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Les Estructures del Comú de LA FUNDACIÓ ESPERANÇA (El Prat de Llobregat)
1. Contextualització:
La Fundació Esperanzah és una organització sense ànim de lucre, situada al Prat de
Llobregat, que neix amb la voluntat de potenciar i consolidar el sector de l’economia social,
solidària i el desenvolupament sostenible.
El Prat té el privilegi de comptar amb una xarxa associativa forta i compacta que treballa
des de fa anys impulsant projectes, innovant i creant alternatives. La voluntat de la
Fundació és ajudar a aquestes iniciatives i aquestes persones emprenedores a seguir
creixent.
La Fundació Cívica Esperanzah és fruit directe del Festival Esperanzah! Ja que és gràcies a
una donació de 30.000 euros que es van poder constituir. Enguany, destinen tots els seus
recursos a actuacions socials, econòmiques, culturals, comunitàries i/o ambientals amb
l’objectiu de garantir l’accés a uns drets bàsics de la ciutadania.
CAP A UN ESCOSISTEMA LOCAL DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
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2. Banc de recursos:
El Banc de la Fundació Esperanzah està format per recursos de diversa índole: bancs,
cadires, taules, carpes, projectors, pantalles (petites i grans), equips de so, Sonorització, un
petit escenari, material artístic, generadors petits,...
Aquests materials provenen de diferents llocs: donacions/compensacions de les entitats
membres de la Fundació, comprats,...
La idea és amb els beneficis de la gestió dels recursos anar ampliant la flota de materials i
recursos (camions, lavabos portàtils...) a la vegada que és fa un calaix per a substituir o
reparar els que es vagin fent malbé.
La propietat per tant dels recursos és de la Fundació (compartida per totes les entitats
membres).
Els recursos estan ubicats a un Magatzem amb aquesta finalitat ben equipat, tot i que en el
moment que incrementi el número ja estan buscant més espai.
El sistema de préstec fins ara ha funcionat per cessió gratuïta a qui demanés el recurs a
través d’un correu electrònic o per telèfon.
El Model de gestió s’està revisant i la nova fórmula consisteix en:
-

S’ha creat una cooperativa externa a la Fundació (ILLA Social Cooperativa
Catalana Limitada), formada per tres persones amb l’objectiu de gestionar la
cessió dels recursos del Banc de la Fundació. Aquesta cooperativa, oferirà
serveis de comanda, revisió, transport, producció, muntatge.
ILLA Cooperativa s’ha creat a través de LABESOC , projecte de Gats (una
de les entitats impulsores de la Fundació Esperanzah. Aquest projecte és
una incubadora d’iniciatives econòmiques socials i fa un acompanyament
de divuit mesos (sis mesos contractat per Gats a jornada complerta, sis
mesos aportant mitja jornada i sis mesos amb suport de tutorització)

-

S’està negociant amb l’ajuntament que la partida de Taules, Cadires i altres
materials bàsics es faci un conveni amb ILLA per a gestionar el banc de recursos.
D’aquesta manera, els recursos que ja deixa l’Ajuntament del Prat de Llobregat
(que fins ara ho feia a través d’empreses) en aquest cas serien els del Banc de
Recursos, gestionats per ILLA. A les entitats els continuarà sortit gratuït.
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El preu que ILLA estableix per la cessió de recursos al possible conveni amb
l’Ajuntament del Prat no genera cap “Benefici” per a la cooperativa,
simplement es pacta un preu per a: cobrir un sou digne als tres membres
de la cooperativa, i un cost de l’amortització dels recursos del banc més el
IPC.

-

Per altres casos de necessitar material (que no es faci a través de
l’administració), a partir d’ara s’establiran unes quotes que estan per decidir i
tindran en compte la naturalesa de l’entitat que demani els recursos. Podrà anar
des d’un preu simbòlic de lloguer fins a un depòsit de garantia.

-

En un futur proper també estan dissenyant un sistema de comandes a través de
la Web amb la cooperativa JAMGO SCCL.

Per a la Fundació Esperanzah és fonamental que aquest sistema del Banc de Recursos es
retroalimenti. Sigui un element reproductiu.
Reptes i Oportunitats: Es presenta una oportunitat de decidir quin model de Banc de recursos es
vol impulsar al Raval i si aquest banc de recursos pot anar acompanyat de la generació de llocs de
treball. El cas del Banc de Recursos del Prat de Llobregat pot servir com una experiència més a
tenir en compte i fins i tot es pot treballar en xarxa per saber-ne com estan treballant les diferents
qüestions més en profunditat.
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5. Nom del Projecte/ Iniciativa: Cooperativa de Serveis Al Territori
Breu Descripció: En aquest circuit s’incorporen totes aquelles iniciatives que fan servei a les necessitats
detectades i que, són projectes en previsió o amb possibilitats d’esser portats a terme. El nom (Cooperativa
de Serveis) no és literal, sinó que fa referència a una possible forma d’incorporar les propostes. De fet, hi ha
possibles formes de vincular aquests serveis, dintre d’una mateixa cooperativa o bé mirar cadascun com a
capsules (això si vinculades també d’alguna manera a una entitat mare que durant els primers mesos és qui
els assessora i finança -gràcies al suport de l’administració pública) i que després ja funciona de forma
autònoma.

1. Servei: TRANSPORT
Una possible activitat econòmica que es pot generar a partir dels recursos existents al territori és el
Servei de Transport en Bicicleta. No només es tracta d’un servei sostenible, sinó que a més generaria
ocupació i seria de proximitat.
En aquesta iniciativa, que es planteja a nivell teòric en aquest informe, les entitats del Raval són part
fonamental, així com els possibles “clients” (establiments comercials, associacions, veïnat,...) per
consolidar-ho.
A través de les entrevistes amb els diferents actors del Raval s’han detectat possibles línies de treball. El
Servei de Transport podria estar orientat a:

-

Millorar el Servei de l’Oferta comercial del Raval i per tant fidelitzar clientela

-

Generar ocupació a través d’un projecte sostenible, de proximitat i que té en compte les
necessitats del territori.

-

Oferir una resposta a una problemàtica que afecta a la gent amb manca de mobilitat (gent gran,...)
a través d’un servei de transport periòdic de compra.

-

Oferir a les entitats del territori un servei de missatgeria propi.

Aquest servei a més a més es podria complementar amb d’altres activitats relacionades amb la bicicleta:
tallers, rutes,...

Participants:
-

Impulsem S.C.C.L. : un dels projectes que porten a terme des de la Cooperativa d'Impulsem es
el “Bici Acció”. Aquest projecte es basa en la Formació d’un conjunt de Joves que treballen
diferents aspectes relacionats amb la bici. A través d’un acord amb Bici Clot ofereixen una
formació en mecànica i reparació de bicicletes. En aquests moments, en el marc de l’acció
formativa, també plantegen el servei de missatgeria ecològica com a eina d`aprenentatge. Ara
per ara, estan treballant amb altres entitats del barri sobre la definició d`aquest servei i la seva
viabilitat.
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-

Establiments Comercials: actualment com a interlocutors formals hi ha les diferents
associacions de comerciants: Carme Comerç, Rambla del Raval, Raval 7, Raval Verd, Riera Alta,
Tallers, Nou de la Rambla, Unió i Marquès de Barberà, Ponent, Hospital,.... A nivell agrupat l’Eix
Comercial del Raval.
El comerç és actor clau dintre d’aquesta proposta. El servei de Transport de cara a la seva
clientela final pot aportar un valor afegit als seus productes i ajudar a fidelitzar la clientela o fins
i tot incrementar-la. En funció de com es plantegi la iniciativa, a més a més el “cost” pel comerç
de proximitat és pràcticament nul, pel que no incrementen les seves despeses i és un servei
molt atractiu.

-

Koiki: és una empresa d’innovació social amb seu que té com a eix central la generació de feina
entre col·lectius desfavorits. Per aquest motiu ha creat una xarxa d’entitats que són Centres de
missatgeria de la localitat a on es troben i centres de Formació. En aquests moments treballen
amb algunes entitats de Barcelona Ciutat: Porta a porta (Coopmercat),,...així que es tractaria
de veure si es podria arribar a algun acord amb alguna entitat del Raval com a missatgers.

-

MANZANING: es tracta d’una iniciativa priva que va néixer el 2016 com una App. mòbil que vol
facilitar la compra al comerç de proximitat a través de l’aplicació del telèfon. Incorpora Xat i
proporciona la comunicació directe del client amb el comerciant. La novetat d’aquesta aplicació
és el seu mecanisme senzill, que incorpora el pagament a través de l’aplicació i la ràpida gestió
als establiments que hi formen part. En aquests moments es troba en fase d’expansió i el Raval
és una zona per explotar i per tant una oportunitat. Formar part de la seva xarxa d’establiments
en aquests moments no té cap cost per al comerç i els preus de transport són molt baixos (2€).
En aquests moments treballen amb 3 empreses de transport (als clients ’innovació social amb
seu que té com a eix central la generació de feina entre col·lectius

Antecedents: Existeixen a Barcelona algunes iniciatives que vinculaven el servei de “portar la compra a
casa” dels Mercats Municipals. Aquests projectes no van acabar de funcionar massa bé, tot i que si és cert
que eren projectes socials molt vinculats a col·lectius amb discapacitat (Diversitat Funcional). En tot cas,
s’hauria d’analitzar quins van ésser els punts febles per tal de millorar l’experiència. A Terrassa, existeix el
Mercat de la Independència com a bona pràctica del que pot ésser un mercat municipal que porta la
compra a casa.
Aquesta iniciativa però va molt més enllà, ja que pretén crear un servei de transport que aporti un valor
afegit i que no només s’ocupi de portar la compra a casa, sinó que com a iniciativa social de missatgeria
és complementi amb d’altres serveis.
Precisament per aquesta implicació social, l’administració pública hauria de participar directament
garantint que la gent amb manca de mobilitat pugui fer-ne us.
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Situació Actual: Aquest Servei de Transport per tant s’hauria de construir en base a les diferents
utilitats i possibilitats. Tenint en compte:
-

Les entitats que estan treballant en el tema: Impulsem, associacions de comerciants.

-

Explorar les vies de “negoci” que pot tenir el servei de missatgeria i a quins altres agents es pot
implicar:
o

Compra i pagament Online +Transport a casa al comerç de proximitat (Manzaning,
Koiki,...)

o

Servei de missatgeria per Entitats, empreses,...a Ciutat Vella.

o

Servei a la gent amb manca de mobilitat (finançament públic, implicació de la comissió
de Salut del Raval per a la detecció de casos,...)

o

Taller de bicis, creació d’estands per a fires,... (Biciclot)

o

Rutes, visites guiades, transformació de vehicles lleugers (per a portar persones, camins
escolars,...

Reptes i Oportunitats: Aquest servei es podria vincular d’alguna manera al model del Banc de Recursos
(projecte explicat a l’anterior Circuit). La idea seria que les bicicletes (comprades, cedides,...) fossin
propietat d’una entitat mare. D’aquesta manera les bicicletes tindrien una propietat “compartida”
mentre que qui fes el servei seria la Cooperativa (servei de Transport). A mig termini, qui sap si també el
servei de transport es podria fusionar o treballar de forma coordinada amb el servei de gestió del banc de
Recursos.

2. Servei: PINTAR PERSIANES
Un altre dels Serveis que es podria oferir als establiments comercials seria el Servei de Neteja de
Persianes, que a més a més incorpora una vessant artística en alguns casos.
Actualment ja existeix el projecte ITAKA que incorpora un Servei de Neteja de persianes vinculat als joves
de 4 entitats (Impulsem, Teb, Aeir Raval i al Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina). Aquesta
iniciativa, que ja fa quatre anys que es tira endavant, consisteix en un Servei de Neteja de Persianes als
establiments comercials del Raval (membres de l’Eix Comercial del Raval). Els comerciants no tenen cap
cost pel fet que els pintin les persianes, però tot i així a les entrevistes realitzades a alguns dels
establiments no acaben de veure el servei massa clar. En tot cas, en aquests moments des d’Impulsem
que són els que més responsabilitat assumeixen, ja que s’encarreguen de contractar els nois, s’està
valorant la viabilitat al dependre massa del finançament públic per poder tirar endavant.

Participants:
-

Impulsem S.C.C.L. , Teb, Aeir Raval i Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina.
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-

Establiments Comercials: les diferents associacions de comerciants que existeixen al Raval
Carme Comerç, Rambla del Raval, Raval 7, Raval Verd, Riera Alta, Tallers, Nou de la Rambla,
Unió i Marquès de Barberà, Ponent, Hospital,.... A nivell agrupat l’Eix Comercial del Raval.

Reptes i Oportunitats:

Aquest servei, ara per ara està molt vinculat a les entitats mares i a

l’administració. La seva variant artística (dibuix a les persianes) és la que a curt termini podria tenir més
sortida com a activitat econòmica. Pel que fa la neteja ordinària de les persianes caldria establir contacte
fixa amb l’empresa que gestiona la neteja al barri (ja es té contacte actualment) per coordinar-se i qui sap
si poder heretar el servei d’aquí un temps. Un altre repte és que els establiments valorin la neteja de les
persianes, malauradament cada cop son més negatius en aquest aspecte ja que en moltes ocasions la
persiana neta no dura massa temps.

3. Servei: BORSA D’OFICIS DEL RAVAL
Una de les necessitats detectades a partir de les entrevistes realitzades és la vinculada a l'important
activitat econòmica submergida del Raval, relacionada amb els oficis tradicionals: paletes, lampistes,
pintors..."
Un exemple és l’Ateneu d’oficis del Raval que ofereix els seus serveis i no veuen viable el fer-se
autònoms. En aquest sentit el repte és plantejar una estratègia de treball conjunt que permeti fer xarxa,
intercooperar i aportar solucions a aquest sector.
Un dels aspectes fonamentals en aquest sentit es la visibilització, la nova pàgina Web de Comerç del
Raval podria ésser un dels aparadors de tots aquests recursos existents al Raval.
Però d’altra banda, es tractaria de fer un anàlisi més en profunditat i que les entitats que ofereixen
formació de reciclatge per aquets oficis puguin també participar del procés i aportar la seva experiència.

4. Servei: NETEJA
A partir d’una iniciativa compartida d’alguns restaurants del Raval, l’Entitat Aeir Raval, Impulsem i l’Eix
Comercial del Raval, s’està començant a planificar un nou projecte vinculat al Servei de Neteja dels
restaurants participants. Aquesta proposta neix a partir de la possibilitat de vincular una necessitat de
servei a una oportunitat d’ocupació per a un col·lectiu com són les mares dels nois/es d’Aeri Raval.
Impulsem, amb llarga trajectòria de projectes d’economia Social i Solidària i en formacions i
emprenedoria, s’incorpora al projecte presentant una proposta econòmica i de viabilitat.

Reptes i Oportunitats: Encara està per veure com es comença a desenvolupar aquesta iniciativa que està
planificada per aquest 2017. Es planteja el repte de consolidar les formacions (Impulsem ja les està
programant) i la incorporació al mercat laboral d’aquestes dones en risc d’exclusió social. A més a més i
sempre que sigui una bona pràctica, la idea seria fer-ho extensiu a d’altres serveis de neteja (d’entitats,....)
que es detectin al Raval. Per últim, el repte de que les tasques de neteja no només siguin de dones, seria un
altre tema a plantejar-se de cara a un futur.
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5. Servei: BORSA DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ
El camp de la comunicació es presenta com una oportunitat d'intercooperació en si mateix pel que fa les
diferents activitats econòmiques. Com a iniciatives puntuals, existeixen les campanyes conjuntes a realitzar,
sectorials, per projectes,.....
Però una iniciativa molt interessant seria la de vincular les escoles de disseny que estan situades al Raval
(Massana, Blanquerna, Elisava,...) amb el disseny gràfic d’establiments comercials del Raval, de manera que
no només es produís una primera experiència laboral, sinó que a més a més s’establís una generació de
confiança i podria ser un client per aquell dissenyador d’allà en endavant. Aquest procés es podria vincular
a les associacions de comerciants territorials que podrien fer un seguiment i prestar contactes i
assessorament.

6. Servei: FORMACIÓ
Arrel de les entrevistes realitzades als diferents establiments comercials i serveis del Raval, una variable
comuna és la dificultat d’accés a formació. Des de l’activitat econòmica del Raval, reconeixen que existeix
una àmplia i variada oferta de formació des de l’àmbit públic (Barcelona Activa,...) i privat (Gremis,
acadèmies,...). Ara bé, els comerciants no poden accedir a aquesta formació per la manca de mobilitat i la
gran quantitat d’hores que dediquen a la seva activitat econòmica i que els impedeix poder formar-se.

Participants:
-

Oferta de Formació: Ajuntament de Barcelona (Bcn Activa), escoles i acadèmies del marc de
l’economia social i solidària, i nous emprenedors.

-

Establiments Comercials: les diferents associacions de comerciants que existeixen al Raval
Carme Comerç, Rambla del Raval, Raval 7, Raval Verd, Riera Alta, Tallers, Nou de la Rambla,
Unió i Marquès de Barberà, Ponent, Hospital,.... A nivell agrupat l’Eix Comercial del Raval.

Reptes i Oportunitats: El gran nombre de comerços i serveis que poden ser objecte d’aquesta formació
al barri del Raval (Districte de Ciutat Vella) són una oportunitat per a la generació d’un servei formatiu
que es faci a les mateixes botigues i/o establiments. Aquest servei podria tractar-se d’una nova activitat
econòmica o bé implicar a escoles/acadèmies de l’economia social i solidària que poguessin prestar la
formació. La implicació de l’Administració pública novament seria molt important, ja que la despesa de
formació fins ara ha estat en moltes ocasions “gratuïta” i el comerç local no està acostumat a fer aquesta
despesa. Ara bé, com a nou servei si podria estar cofinançat i per tant que el comerciant també valorés el
servei de formació a un cost raonable que poguessin assumir.
La formació demandada va en la línia dels Idiomes (sent l’anglès i el francès els més demandats), de
comunicació (programes de disseny, xarxes socials, Comunity Manager,....) així com de gestió bàsica dels
negoci. Abans de generar aquest servei però caldria profunditzar una mica més en aquest sentit.
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7. Servei: FABRICACIÓ LLUMS DE NADAL
A partir del projecte #RavalKm0, s’està valorant la possibilitat de crear un itinerari que consolidi una
oportunitat laboral oferint la fabricació de llums de Nadal.

Antecedents: #RavalKm0 va iniciar durant el 2016 el seu segon any en el marc del procés de promoció
del Raval com a Territori Socialment Responsable. El projecte buscava generar noves oportunitats
formatives, laborals i comercials al barri, a la vegada que es promou la millora de la imatge d'aquest,
dins i fora del Raval, a partir del treball col·lectiu de diferents entitats, institucions i comerços del barri
per construir i aplicar una filosofia socialment responsable.
En aquest segon any, el projecte va permetre formar a 17 persones en atur, 8 de les quals van ésser
contractades per elaborar 32 arcs lumínics que guarniran els carrers Hospital i Joaquim Costa, i
serigrafiar 5.000 bosses de roba que seran repartides entre els clients del comerços associats a l'Eix
Comercial del Raval durant el Nadal.
El disseny de les llums va estar a càrrec del dissenyador industrial Curro Claret, amb la col·laboració i
assessorament de la Maria Güell, de La Invisible, que compta amb una àmplia experiència en la
il·luminació d’espais públics. Maria Espeus, fotògrafa que viu al barri, va col·laborar realitzant els 29
retrats de veïns i veïnes, comerciants i treballadors dels dos carrers que mostren diferents vincles entre
ells i que serviran de referent per a la creació dels arcs lumínics. En aquesta iniciativa hi van participar
finalment més de 60 persones.
El projecte va culminar el dia 24 de novembre, amb una festa oberta a tots els veïns i veïnes del barri per
inaugurar l'encesa de llums de Nadal.

Participants:
-

El projecte coordinat des de la Fundació Tot Raval compta amb la implicació des dels seus inicis
de l’Eix Comercial del Raval (precursors de la iniciativa), Impulsem (formació en llums i
serigrafia i producció), l’Associació per a Joves TEB (formació en disseny gràfic), Dona Kolors i
Estel Tàpia (confecció de bosses). L'elaboració de les llums ha estat patrocinada per
l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Banc Sabadell, i les bosses per La Caixa, amb el
suport de Barcelona Activa.

Situació actual i Reptes i Oportunitats: En aquests moments, les entitats impulsores del projecte estan
portant a terme un pla de viabilitat per l’any 2017 i el fet d’anar un pas més enllà poden generar alguna
activitat econòmica que tingui feina continuada en l’elaboració de les llums i que puguin competir i oferir
llums a tota la Ciutat de Barcelona.
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7. Conclusions
Amb aquest diagnòstic es presenta una primera proposta de Circuits d'Intercooperació al barri del
Raval, volent aportar noves iniciatives i reforçant aquelles ja existents.
A partir d’ara, el repte està en estudiar la viabilitat de cadascuna de les propostes i consolidar la
relació entre els actors/agents del territori que estan treballant sobre el tema o hi podrien
treballar en el cas de que es tracti d’una nova línea. L’objectiu: aixecar aquests nous ecosistemes
cooperatius, així com dissenyar accions a partir de les afinitats estratègiques existents.
És parteix d’una bona posició, tenint en compte la xarxa teixida al territori, i els grups de treball
existents o que es poden crear a partir de la relació ja existent entre les associacions.
El Districte de Ciutat Vella, al tractar-se d’un espai amb vida pròpia, sempre s’haurà d’anar
observant quines iniciatives noves hi poden sorgir. En aquest sentit, seria interessant la creació
d’una línea de treball enfocada a estar actualitzant aquestes oportunitats que es generen. Hi ha
entitats claus en aquests processos: Impulsem, la Fundació Tot Raval,... i també el mateix
ajuntament com coneixedor dels projectes que es desenvolupen al territori.
Pel que fa els establiments comercials, la col·laboració entre empreses, fins i tot dels que es veuen
com a competència per la pertinença a un mateix sector, poden ésser una oportunitat per a
desenvolupar-se i millorar el funcionament de l'activitat econòmica. A la possibilitat de fer
economies d'escala, cal sumar-ne la promoció del territori des d'un lideratge coneixedor de les
necessitats reals i per tant amb informació molt valuosa per a garantir un servei òptim.
En una societat de canvi constant, cal treballar per fomentar uns hàbits de consum sostenibles i
socials, però a l'hora cal estar-ne al dia de la fórmula per oferir un valor afegit al públic i deixar de
valorar a la competència com un adversari per a convertir-lo en aliat.
En alguns casos, les desconfiances i les pors, així com un sentit localista i antic, de petita escala,
suposen una barrera a l'inici d'un procés d'aproximació.
En aquest procés es parteix de la recerca de solucions a problemes o situacions de possible millora
que siguin positives per a totes les parts. És molt important per tant una declaració d'intencions on
es posi damunt de la taula la noblesa dels objectius i s’actuï en tot moment amb gran
transparència.
La generació de confiança, apareix amb el temps a partir del coneixement de les persones i
l'aportació de la informació.
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Les dimensions, sovint no massa grans del comerç de proximitat, poden a vegades dificultar la
pràctica de la Intercooperació o de la RSE. Aquest fet es dona perquè en moltes ocasions ni tan
sols han fet un replantejament o estratègica més àmplia del funcionament de l'activitat econòmica
i estan massa ocupats amb la gestió del dia a dia.
Per tal de fomentar l’Economia Social i Solidària al territori, es podria d’empeltar en el marc del
festival RAVALS un marc d’intercanvi i formatiu sobre Cooperativisme i ESS, amb actors rellevants:
Impulsem, Teb, Gimnàs Sant Pau, Lokal, Contrabandos, Coop Procomuns... dirigit als socis de
cooperatives, associacions, empreses mercantils, públic general....
Un altre repte que existeix al Raval és que hi ha molt serveis d’acompanyament a l’emprenedoria,
però poc servei treballant per a la consolidació “dels negocis”. Un 25% de les empreses cauen el
primer any, i un 50% no passen les tres anys. Això és un repte, que s’hauria de gestionar des del
treball en xarxa, ja que podrien aportar una visió més objectiva i en moltes ocasions les entitats
van massa saturades.
No es pot obviar el perfil de l’emprenedor del barri del Raval. És gent que té unes dificultats i que
ha de tenir un acompanyament. Tot i que moltes entitats ja ho estan treballant, caldria generar
més recursos, de tutorització i d’implicació en la gestió fins que aquestes persones siguin lo
suficientment autònomes per poder tirar aquesta iniciativa per si soles.
Per últim, es vol remarcar que desprès del treball de camp realitzat han quedat alguns temes
importants a analitzar i treballar com són:
-

Profunditzar sobre les activitats econòmiques regentades per persones d’origen
immigrant al Raval. Com poden implicar en la intercooperació –economia social i
solidària-? Per saber si ja estan treballant circuits propis caldria d’un estudi propi per a
obtenir la informació.

-

S’ha detectat la necessitat i importància de serveis de cura a les persones grans, però
no s’ha pogut concretar cap circuit d'intercooperació. És un tema però que caldria
seguir investigant.

-

En alguns sectors com el de les cures, la neteja,... existeixen precedents de mala praxis
per

part

de

determinades

iniciatives

socioeconòmiques

(empreses

socials,

cooperatives,...) que estan al Raval i que han arribat a baixar molt les tarifes, dificultant
la competència i arribant a provocar el tancament de cooperatives més petites.
-

Al Raval hi ha un eix històric d’establiments comercials associats a la música (discos,
instruments musicals,...), així com escoles de música de diferents tipus. Queda pendent
analitzar quin tipus de relació entre elles i si existeixen pràctiques d'intercooperació.
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Per últim, adjuntem el Quadre resum dels 5 Circuits d'Intercooperació detectats.
Amb diferents graus de maduresa cadascun, les seves projeccions també són diverses en funció de
la seva naturalesa: horitzontal, vertical o estratègica.
Pensem que de cada circuit en pot sortir una o vàries estructures socioeconòmiques que el
dinamitzin, en diferents formats jurídics i societaris:
• ASSOCIACIÓ. Per a les llibreries, valorant posteriorment i segons necessitats altres formats de
tipus cooperatiu
• COOPERATIVA DE SERVEIS. Sigui una SCCL central de compres i altres serveis per la restauració,
sigui una SCCL de serveis de proximitat al territori que albergui autònoms de la Borsa d'Oficis.
• COOPERATIVA INTEGRAL. Amb socis de treball, de consum i de serveis, en el cas de la
Cooperativa Procomuns (noves tecnologies) inspirada en el Cooperativisme de Plataforma i amb
dinàmiques de govern i propietat cooperativa de les dinàmiques de l'economia col·laborativa.
• COOPERATIVA DE TREBALL, per a casos que puguin autonomitzar-se i seguir vinculats oferint
serveis a l'ecosistema.
• SOCIETAT LIMITADA LABORAL O SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL, per a casos de semiautonomia
que requereixi la presència d'un soci de capital (però associatiu).
En tot cas, aquest diagnòstic requereix ser validat i consensuat a partir d'un retorn amb les entitats
i iniciatives participants en la investigació, i que, a partir d'aleshores, es pugui elaborar un pla de
treball (de forma conjunta amb les diferents àrees municipals vinculades al desenvolupament
socioeconòmic) per a cada circuit d'intercooperació, establint actors, processos i formes de
finançament, així com definint quin és el paper de ha de tenir l'Administració per a cada cas.
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QUADRE RESUM: CIRCUITS D'INTERCOOPERACIÓ
Breu resum

Cooperativa - Central de Compres
(Restauració – Alimentació)

Circuit Horitzontal

Circuits Verticals

1

Participants

Benchmarking

Voluntat de donar forma i engegar una Cooperativa de
Serveis (La Verde) que es va crear al 2013 amb l'objectiu de
XAREC, La MOLSA
generar un marc d'Intercooperació entre els establiments
Restaurants, Establiments
Bioconsum, Costa Brava
comercials, serveis, entitats,... i que ofereixi serveis
comercials i Entitats del Raval Cooperativa Centre, Cofac,
mancomunats: borsa compartida de proveïdors,
Fedefarm,...
negociacions conjuntes, coneixement col·lectiu i defensa
dels proveïdors petits i de proximitat.

2 Noves tecnologies

Iniciativa que pretén potenciar la creació d'una cooperativa
integral que serveixi d'incubadora de projectes d'innovació
tecnològica. Una de les línies que es podria treballar seria
eXO, Curtidos, Teb, ETICOM,…
l’accés a la connexió a Internet de forma mancomunada:
per radiofreqüencies (nodes, guifi.net) o emprant la Fibra
òptica.

cae cooperative activité
emploi (França)

3 Intercooperació en Llibreries

Creació d'un espai d'Intercooperació entre les llibreries del
Raval (Ciutat Vella) per a treballar necessitats compartides
i establir una xarxa -ampliant el territori a tota Barcelonaamb una estructura definida.

Bestiari (cooperativa de
serveis de llibreries a
comarques)

Espai Contrabandos, Llibreria
Pròleg, Veus amb Veus,
Abracadabra, El Lokal.

Forma Jurídica

Grau de maduresa

Finançament Extern

Cooperativa de Serveis /
Integral

Subvencions associades al pla d'impuls de
l'economia social i solidària
Grau Intermig (s'han realitzat
(Comissionat/Bcn Activa)/ Subvencions
diverses trobades de treball entre
ordinàries de l'ajuntament de Bcn/
els participants amb la voluntat
Programa de recursos per a la creació de
d'engegar un projecte conjunt.)
recursos socioeconòmics al territori (Bcn
Activa)

Cooperativa Integral

Coopolis (Ateneu cooperatiu de Bcn)
/Subvencions associades al pla d'impuls de
Grau Intermig (s'han realitzat
l'economia social i solidària
diverses trobades de treball entre (Comissionat/Bcn Activa)/ Subvencions
els participants amb la voluntat
ordinàries de l'ajuntament de Bcn/
d'engegar un projecte conjunt.) Programa de recursos per a la creació de
recursos socioeconòmics al territori (Bcn
Activa)

Subvencions associades al pla d'impuls de
Grau Intermig (s'han realitzat
l'economia social i solidària
Xarxa Informal / Associació diverses trobades de treball entre
(Comissionat/Bcn Activa) / Subvencions
/ Cooperativa de serveis
els participants amb la voluntat
ordinàries de l'ajuntament de Bcn / ICUB /
d'engegar un projecte conjunt.)
PDE Ciutat Vella / Coop 57
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Breu resum

Participants

Benchmarking

Entitats del Raval i
administració pública

Les Estructures del Comú
de LA FUNDACIÓ
ESPERANÇA (El Prat de
Llobregat)

Grau de maduresa

Finançament Extern

Cooperativa de Serveis /
Fundació

Grau Inicial (es parteix de les
entrevistes realitzades i entre els
participants hi ha només
contactes inicials)

Subvencions associades al pla d'impuls de
l'economia social i solidària
(ComissionatBcn Activa) / Subvencions
ordinàries de l'ajuntament de Bcn /
Programa de recursos per a la creació de
recursos socioeconòmics al territori (Bcn
Activa) / PDE Ciutat Vella / Coop 57

4 Banc de Recursos del Raval

Creació d’un banc de recursos per a les entitats del Raval.
Els recursos poden ésser de diversa índole i en tot cas seria
necessària la creació d’una plataforma de gestió dels
recursos que sigui àgil, eficaç i que permeti una seguretat i
garantia pels recursos compartits.

5 Cooperativa de serveis al territori

Incorporar totes aquelles iniciatives que fan servei a les necessitats detectades i que, són projectes en previsió o amb possibilitats d’esser portats a terme. Hi ha possibles formes de vincular aquests serveis, dintre d’una mateixa
cooperativa o bé mirar cadascun com a càpsules (això si vinculades també d’alguna manera a una entitat mare que durant els primers mesos és qui els assessora i finança -gràcies al suport de l’administració pública) i que després
ja funciona de forma autònoma

Creació d'una nova activitat econòmica basada en el Servei
de Transport en Bicicleta, que es pot generar a partir dels
recursos existents al territori. Servei sostenible, de
proximitat i que generaria ocupació orientat a:
- Millorar el Servei de l’Oferta comercial del Raval i oferir
servei missatgeria propi a les entitats.
Impulsem S.C.C.L, Establiments
Trèvol, Koiki, Manzaning,...
TRANSPORT
- Oferir una resposta a una problemàtica que afecta a la
comercials,...
gent amb manca de mobilitat (gent gran,...) a través d’un
servei de transport periòdic de compra.
Aquest servei a més a més es podria complementar amb
d’altres activitats relacionades amb la bicicleta: tallers,
rutes,...

Circuits Estratègics

Forma Jurídica

Aquest servei, ara per ara està molt vinculat a les entitats
mares i a l’administració. La seva variant artística (dibuix a
PINTAR PERSIANES
les persianes) és la que a curt termini podria tenir més
sortida com a activitat econòmica.

Visibilitzar l'economia sumergida al Raval vinculada a
alguns sectors d'oficis com són els pintors, paletes,
BORSA D'OFICIS DEL RAVAL fontaners,... a través de la creació d'una iniciativa
mancomunada que permeti donar sortida als problemes
comuns.

NETEJA

Vincular una necessitat de servei -de neteja a restaurantsa una oportunitat d’ocupació per a un col·lectiu com són
les mares dels nois/es d’Aeir Raval, en un primer terme i
d'altres persones en un futur.

Creació d'una borsa de serveis de comunicació (com a
recursos compartits). D'altra banda, possibilitat d'estudiar
BORSA DE SERVEIS DE un projecte que fomenti la intercooperació entre les
COMUNICACIÓ escoles de disseny del Raval i els establiments comercials,
que ajudi a establir un primer contacte i una futura sortida
laboral.

Impulsem S.C.C.L, Teb, Aeir

Grau Consolidat (existeix una
estructura formal o bé un pla de
treball en marxa)

Raval, la Fundació Centre
Obert Joan Salvador Gavina,

Establiments comercials,...

Xarxa Laboral del Raval,
Impulsem S.C.C.L, Establiments
Comercials, autònoms i d'altres
persones professionals

Bombolles d'ocupació

Impulsem S.C.C.L, Aeir Raval i
Establiments comercials,...

A partir del projecte #RavalKm0, s’està valorant la
Impulsem S.C.C.L, Fundació Tot
Raval, Associació de joves TEB,
FABRICACIÓ DE LLUMS possibilitat de crear un itinerari que consolidi una
oportunitat laboral oferint la fabricació de llums de Nadal.
Eix Comercial del Raval

Subvencions associades al pla d'impuls de
l'economia social i solidària
(Comissionat/Bcn Activa) / Subvencions
ordinàries de l'ajuntament de Bcn / ICUB /
PDE Ciutat Vella / Coop 57

Coopolis (Ateneu cooperatiu de Bcn)
/Subvencions associades al pla d'impuls de
Grau Inicial (es parteix de les
l'economia social i solidària
entrevistes realitzades i entre els (Comissionat/Bcn Activa)/ Subvencions
participants hi ha només
ordinàries de l'ajuntament de Bcn/
contactes inicials)
Programa de recursos per a la creació de
Cooperatives de Treball /
recursos
socioeconòmics al territori (Bcn
de Serveis / Integrals – SLL
Activa)
(Sociatat Limitada) o SAL
(Societat Anònima Laboral)
Subvencions associades al pla d'impuls de
/ Xarxes o grups de treball
Grau Intermig (s'han realitzat
l'economia social i solidària
diverses trobades de treball entre
(Comissionat/Bcn Activa) / Subvencions
els participants amb la voluntat
ordinàries de l'ajuntament de Bcn / ICUB /
d'engegar un projecte conjunt.)
PDE Ciutat Vella / Coop 57
Subvencions associades al pla d'impuls de
Grau Inicial (es parteix de les
l'economia social i solidària
entrevistes realitzades i entre els
(Comissionat/Bcn Activa) / Subvencions
participants hi ha només
ordinàries de l'ajuntament de Bcn / ICUB /
contactes inicials)
PDE Ciutat Vella / Coop 57

Xarxa laboral del Raval,
Massana, Elisava,
Blanquerna,...

Creació d'una oferta formativa als mateixos establiments
comercials que ofereixi cursos i assessorament
Ajuntament de Barcelona (Bcn
personalitzat, però de de manera mancomunada per a
Ativa), Establiments comercials
FORMACIÓ
reduir costos i amb la implicació del comerciant. Els cursos
i entitats
serien en matèria d'idiomes i comunicació principalment,
però es podrien estudiar altres temàtiques.

Coopolis (Ateneu cooperatiu de Bcn)
/Subvencions associades al pla d'impuls de
Grau Inicial (es parteix de les
l'economia social i solidària
entrevistes realitzades i entre els (Comissionat/Bcn Activa)/ Subvencions
participants hi ha només
ordinàries de l'ajuntament de Bcn/
contactes inicials)
Programa de recursos per a la creació de
recursos socioeconòmics al territori (Bcn
Activa)

Aula d'idiomes S.C.C.L

Grau Inicial (es parteix de les
entrevistes realitzades i entre els
participants hi ha només
contactes inicials)

Subvencions associades al pla d'impuls de
l'economia social i solidària
(Comissionat/Bcn Activa)/ Subvencions
ordinàries de l'ajuntament de Bcn/
Programa de recursos per a la creació de
recursos socioeconòmics al territori (Bcn
Activa)

Grau Intermig (s'han realitzat
diverses trobades de treball entre
els participants amb la voluntat
d'engegar un projecte conjunt.)

Subvencions associades al pla d'impuls de
l'economia social i solidària
(Comissionat/Bcn Activa) / Subvencions
ordinàries de l'ajuntament de Bcn / PDE
Ciutat Vella / Coop 57
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8.

Reconeixements i Agraïments

Aquest document s’ha elaborat gràcies a la col·laboració en el diagnòstic de les següents entitats i
establiments comercials:
Entitat / Servei / Establiment comercial
Fundació Tot Raval (Àmbit salut: Carmen, Direcció: Oscar, TSR: Carol, Àmbit sociolaboral: Noemi)
Impulsem S.C.C.L (Fina i Vanessa)
Eix Comercial del Raval (Ignasi)
Curtidos/eXO (Isaac)
Manzaning (Eva)
Banc del temps (Sandra)
Teb (Anna i Eva)
Setem/Pam a pam (Laura)
Fundació Surt (Anna)
Espai Contrabandos (Aida)
Gats/ Fundació Esperanzah/ Eticom (Oscar)
Fundació Roure (Marta)
Mes Opcions (Ruben Surinach)
Norai (Fina)
Associació de comerciants del C.Sant Pau i Junta de comerç (Josep Lamiel)
Associació de comerciants Raval 7 (Jordi Folch)
Associació de comerciants de la Rambla del Raval (Jordina Sangrà)
Associació de comerciants de Raval Verd (Coque)
Concept &Coco (Sonja)
Restaurant la Cabanya dels àngels (Juan)
Centre d'estética Àngels (Maria José)
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Impremta Badia (Jordi)
Bar Marsella (Josep)
Joieria Aybar (Oscar)
Emprenedor botiga móbils (Osman)
Freedonia (Coque)
La Monroe/la Rouge/la Robadora/Ramen (Jordina)
Electro Foto (Salva)
Bcn Mar Hostel (Valia)
Complices (Connie)
El Lokal/ Cooxino/ Ágora Juan Andrés (Iñaki)
Veus amb Veus (Ernest)
Llibreria Pròleg (Nuria)
Llibreria Abrakadabra (Ricardo)
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Annexes
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Annex 1: Qüestionari de l’entrevista realitzada a les activitats Econòmiques
1. Nom de la Iniciativa socioeconòmica:
Adreça:
Telèfon:
Correu:
Web/ Blog:
Persona de contacte i telèfon:
2.
3.
4.
5.
6.

Descripció de l’activitat:
Categoria (com us definiu?): Es pot marcar més d'una opció
Any d'obertura:
Horari / dies d’obertura:
Forma Jurídica:
- SL (Societat Limitada)
- Autònom/a
- SLL (Societat Laboral)
- Cooperativa
- SA (Societat Anònima)
- Associació / Fundació

- Altres:

7. Núm. De persones sòcies:
Què implica ésser persona sòcia?
8. Núm. de persones remunerades:
______ % homes / ______ % dones)
Edat ( ______ % <30 / ______ % entre 31 i 45 anys / ______ % >45)
Formació (______ % Estudis obligatoris (ESO)/ ______ % Formació Professional / ______ % F. Universitària)
- Té persones contractades:
● amb Discapacitat funcional? ______ %
● provinents de programes socials? ______ %
- Impacte (en %) de les despeses de massa salarial sobre les despeses Totals.: ______ % de la despesa Total
9. Altres Col·laboradors:
10. La vostra clientela:
On Viu - Locals (______% Barri / Districte/Bcn) / ______ % de gent i ______% d'ingressos
- Catalunya (fora de Bcn ciutat) (______%) i Estatals (______%)
- Turisme (______%)
Quin es el seu Origen - destaca alguna comunitat concreta (______% per origen)
Quina edat tenen - (______% <30 / ______ % entre 31 i 45 anys / ______ %>45)
Sexe - ______ % Homes / ______ % de Dones /______% Altres opcions:
11. Disposeu de local on realitzar l'activitat econòmica? Si / No. En necessita? Si / No.
Règim del Local 1. Lloguer (sol o compartit). / 2.De propietat
Preu m2 al mes:
Mida del Local:
Quin pes suposa el lloguer sobre la Despesa mensual (%):
12. Facturació 2015 (Ingressos anuals totals):
(vendes + prestació de serveis + altres ingressos [ajuts, subvencions, sèrie 2, capitalitzacions i donatius,
préstecs de circulant...])
Intervals:
0€ - 25.000€
25.000 a 50.000€
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50 mil€ - 100.000€
100.000 a 250.000€
250.000 a 500.000€
500.000 a 1 milió €
> 1 milió €
[Nota: La mitjana d’ingressos totals per cooperativa en l’exercici 2013 va ser de 277.865€]
Distribució Anual dels ingressos (en 12 mesos). Mesos més forts i més dèbils.
13. Quins canals de venda empreu: es pot marcar més d'una opció.
- Físic * Local Propi:_________ / * Altres Espais (altres locals,...) _______
- A Domicili
- Online
- Altres:
14. Entitats de la que forma part: Si (Tipus d'implicació i temporalitat) / No (Perquè No?)
- Associació Comercial Territorial de la Zona:
- Gremi sectorial:
- Cambra de Comerç:
PIMEC:
- Col·legi professional:
15. Practiqueu la intercooperació? de quin tipus? amb qui? temporalitat?
--> Participant a projectes comunitaris al territori:
- Festa Major , Xarxes/ Plataformes, Fires, Projectes educatius (Camí Escolar, Àlbum de cromos,...) Projectes
Culturals
--> Sectorial:
- Campanyes de Comunicació Conjuntes: Programació d'activitats culturals, Mapes, Rutes,...
- Formació
- Compartint Recursos, contactes i serveis
- Fires

16. Com visualitzeu el Futur de l'Activitat Econòmica? (Relleu Generacional,…)
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17. A continuació presentem un quadre Excel amb els diferents SERVEIS que es necessiten per gestionar la vostra activitat econòmica. Necessitem que l'empleneu amb el següent criteri:
- Si el servei el teniu Internalitzat (ho feu vosaltres) o exterioritzat (ho porta una empresa/entitat externa)
- Nom de l'entitat/empresa que us realitza el servei (en el cas que el tingueu exterioritzat)
- Valoració del funcionament (tant si està internalitzat com si es exterioritzat) (0 funcionament negatiu - 5 Excelent)
- Coneixement de si existeix un recurs compartit que ofereixi el servei, si creieu que seria interessant que es creés en el cas que No existeixi actualment)

CONEIXEU UN RECURS COMPARTIT QUE FACI EL SERVEI
Teniu el servei
Internalitzat

Teniu el Servei
Externalitzat

Nom de
empresa/entitat que fa
el servei

Valoració Funcionament
del Servei (0-5)

Existeix
(S/N)

Hi accedeixes (S/N) Pq?

No existeix pero es Necessari /Format adequat

Serveis de Gestió
Facturació i Comptabilitat
Fiscalitat
Serveis Jurídics
Informació Sectorial
Protecció de Dades

Serveis del Local
Neteja Local
Manteniment
Arquitecte
Decorador
Reparacions (Paletes)
Neteja de Persianes
Seguretat
Assegurances
Subministaments
Llum
Gas
Telefonia
Internet (Wifi)
Comunicació
Disseny Gràfic
Impremta
Comercialització
Física (Offline)
C.Manager (Online)
Pàgina Web / Blog
Finançament
Bancs
Alternatius (CAF, COOP57,…)
Proveïdors
Productes de Neteja i WC
Mobilitari
Productes del Sector
Informàtica
Logística
Transport
Magatzem

Recursos Humans
A on busquen?
Pràctiques
Menjador (social)
Salut
Riscos Laborals
Formació
Idiomes
Sectorial
Altres

Altres Comentaris: (Serveis que trobeu a faltar en el qüestionari i que penseu que seria interssant tenir en compte,….)
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Annex 2: Informe d’intercooperació i compra mancomunada: Llibreries de Ciutat
Vella
1. Introducció i metodologia:
Com a part del projecte "Intercooperació i compra mancomunada a Ciutat Vella" i amb l'objectiu de fer un
primer diagnòstic del món del llibre, s'ha fet un estudi centrat en llibreries, tenint algunes d'elles un doble
perfil com a editorials, distribuïdores i/o espais culturals (més enllà del llibre com a objecte físic).
Dels 64 establiments identificats en el districte de Ciutat Vella, s’han seleccionat, seguint les directrius del
projecte, establiments de proximitat i amb afinitat estratègica, quedant fora de la selecció llibreries que
formessin part de cadenes o franquícies.
Per a l'obtenció d'informació i recol·lecció de dades s’ha portat a terme uns qüestionaris amb la finalitat de
conèixer les necessitats, el funcionament i les pràctiques intercooperatives (formals o informals) de les
llibreries/editorials entrevistades.
A partir de la informació recollida es presenta el següent informe que té com a objectiu determinar quines
són lesnecessitats comunes sobre la base de les quals es podrien establir pràctiques d’intercooperació i
fomentar les pràctiques ja existents (entre les mateixes llibreries o amb d’altres comerços del districte)
La mostra inicial, composta per nou establiments, es va haver de reduir a sis, atès que tres d'aquests
establiments no van voler participar en l'estudi, per raons que es detallen a continuació:
-Un problema de falta de temps sumada a un desinterès en el projecte.
- Tenir aliances d’intercooperació estables i amb bon funcionament, al mateix temps que qüestionaven,
des de l'experiència, la possibilitat de noves relacions intercooperatives.
- Posicionament polític contrari a participar en activitats finançades per institucions públiques.
Les llibreries/editorials que van participar en aquest estudi van ser les següents: Espai Contrabans, El Lokal,
Veusambveu, Còmplices, Pròleg, i Abracadabra.

2. Resultats:
Per tal d’obtenir la informació, s'ha emprat una matriu que facilita la identificació de necessitats o
interessos conjunts a partir dels quals desenvolupar propostes d’intercooperació.
A continuació detallem les interseccions o divergències sobre la base dels següents blocs:
Tipus de llibreria i antiguitat
Totes les llibreries que han participat a l'estudi són llibreries especialitzades. El que les fa singulars -a més
del fons especialitzat i seleccionat amb el criteri personal de cada llibretera- són les activitats culturals que
ofereixen al seu públic, el vincle amb moviments i causes socials o la mateixa idiosincràsia de l'establiment.
Forma jurídica, sòcies, persones remunerades i col·laboradores
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Les llibreries participants varien en les seves formes jurídiques: una cooperativa, una associació, dues S.L i
dos en règim d'autònoms.
Els ingressos de les llibreries, permeten pagar el lloguer i despeses fixes mensuals. L'impacte dels salaris
suposa de mitjana un 50% de les despeses fixes mensuals, i no per a totes les llibreries és possible pagar els
sous de les persones implicades en el projecte a través dels ingressos de la llibreria, sinó que entren per
altres vies, com per exemple per les editorials associades al projecte. No es generen per tant beneficis, ni
tan sols per poder ampliar la plantilla, alguna cosa que podria ser necessari donat el volum de treball que
totes les llibreries han d'assumir. Les col·laboracions són puntuals i generalment, encara que no sempre, de
caràcter voluntari en solidaritat amb el projecte.
Horaris
Les entrevistades tenen un horari comercial habitual, amb excepcions (una llibreria solament obre a les
tardes i una altra no tanca a migdia).
Clientela
La majoria de les llibreries identifiquen al seu públic resident a Barcelona, i per a dues d'elles és significativa
la clientela resident al barri en el qual se situen. Tenir un fons especialitzat les converteix en llibreries de
referència no només en l'àmbit del districte, sumat al fet que tres de les sis llibreries seleccionades tenen
una llarga trajectòria com a llibreries de la ciutat de Barcelona.
Algunes de les llibreries també identifiquen una clientela amb un perfil internacional – especialment
llatinoamericà- no vinculat amb el turisme, el qual no genera beneficis significatius per cap de les llibreries
entrevistades.
Local
Totes les llibreries entrevistades disposen d'un local en lloguer, que suposa de mitjana un 40 % de les
despeses fixes mensuals.
Canals de venda i facturació
En totes les llibreries entrevistades predomina la venda en el mateix local. Dues de les llibreries tenen una
bona venda online, una d'elles amb un 40% de les vendes totals. També participen en fires o en jornades i
seminaris, però de manera puntual.
Entitats formals de les quals formen part
Tres de les llibreries entrevistades no participen d'entitats formals, però si participen de moviments socials i
entitats del barri. Les altres tres llibreries participen, no unitàriament, del gremi de llibreters, l'Associació
Territorial Comercial de la Zona,ACEGAL (Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes) i
l'Associació d'editors de Madrid.
Pràctiques d’intercooperació
Quatre de les sis llibreries entrevistades practiquen o han practicat la intercooperació en l'àmbit de barri:
amb col·lectius, moviments socials, entre les mateixes llibreries o editorials i amb comerços de la zona. Les
accions intercooperatives són tals com: compartir borses conjuntes, flyers informatius dels comerços del
barri, mini banc de recursos, cessió de l'espai per a activitats externes a la llibreria, i participació en fires
com a Cultures i Resistències – actualment paralitzada, però la qual es planeja reactivar- o FLIA. Dues de les
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llibreries hi han participat, juntament amb la Biblioteca Pere i Sant Pau al cicle LIA Raval des del qual es van
desenvolupar activitats culturals vinculades al món del llibre als tres espais participants.
De manera singular i particular, s'ha destacat la intercooperació amb les següents entitats XES, Coop57,
SomEnergia i Pam a Pam, Caladona, DUODA, CAPS i Casa Amèrica.
Una de les llibreries es defineix com un espai d’intercooperació entre editorials des del qual s'impulsen
activitats intercooperatives com el Cultiu de llibres, compartir estands en fires, compartir públics en
esdeveniments, difusió conjunta o diferents espais de promoció de l'edició independent com per exemple
la Fira Literal. Des d'aquest espai també s'haintercooperat amb mitjans de comunicació com Crític o La
Klau, a través de seccions de recomanació de llibres.
Tres de les llibreries assenyalen no participar en projectes comunitaris per esgotament i falta de personal.
Una d'elles anota que troben a faltar la intercooperació en l'àmbit sectorial.
Futur de l'activitat econòmica
Cap de les llibreries entrevistades es plantegen actualment el relleu generacional, encara que siguin
apostes laborals a llarg termini.
Serveis
Existeix una problemàtica compartida en relació a la mancomunizació de serveis: el temps. Compartir
serveis implica una dedicació de temps que moltes llibreries no tenen capacitat de donar, ja que per fer
sostenible el projecte les persones que treballen en aquests establiments assumeixen tant treball que no
els queda temps per a les activitats que se surten del dia a dia de la llibreria.
La singularitat de cada llibreria repercuteix en la predisposició cautelosa a mancomunar serveis relacionats
amb el disseny gràfic o espacial del comerç, ja que cada la llibreria té un estil propi que la fa única. Es
destaca l’interès per la intercooperació en relació a la formació, sempre que s'adapti a les seves necessitats
i horaris (que es faci al mateix local). Destaca la formació en qüestions referents a la comunicació, el
disseny gràfic i la facturació.
Algunes llibreries proposen línies d’intercooperació que no tenen a veure amb mancomunar serveis, però
valorades com a beneficioses per a les llibreries. Aquestes propostes s'enumeren a l'apartat de conclusions.
Serveis de gestió
Encara que en general no estan tancades a la intercooperació, algunes assenyalen que no ho veuen
com alguna cosa important o com alguna cosa que els aporti beneficis. Es destaca un baix grau de
satisfacció amb la informació que proporciona el Gremi de llibreters i es proposa un gremi alternatiu
de llibreries.També es proposa crear un espai intermedi que no impliqui una estructura com la que
seria necessària per fer un gremi. Un espai alternatiu per compartitinformació útil per les llibreries.
S’anota que seria interesant reunir-se amb el llibretersassociats de Gràcia.
Serveis del local
La neteja és una tasca que sol estar internalitzada, per la qual cosa no hi ha interès a compartir el
servei.
Tres de les llibreries entrevistades mostren interessos en la possibilitat de mancomunar el servei d'una
asseguradora (agrupar-se per tenir millors condicions)

65

Subministraments
En relació a la llum, només una té contracte amb Som Energia (i estan satisfetes) la resta té un
contracte amb Endesa, un servei que no els satisfà.
Cada llibreria té un servidor diferent d'internet (no alternatius) i cap està satisfeta. Es descarta
mancomunar aquest servei per falta de coneixement.
Comunicació
En relació al disseny gràfic sorgeix el dubte de si és apropiat compartir el servei quan cada la llibreria té
un estil propi que la fa peculiar i única. Una de les editorials treballa amb una dissenyadora, que està
creant una cooperativa de dissenyadores crítiques, un recurs que consideren molt interessant per
donar a conèixer en el sector.
La impremta és un servei que no s'ha valorat com a important. Una de les editorials precisa que
donada la seva línia en ecoedició queda restringida les impremtes amb les quals poden treballar.
Comercialització
Per a totes la comercialització es fa principalment de manera física o online. Es proposa una campanya
de comercialització conjunta amb accions que es defineixen en les conclusions.
Finançament
Quatre de les llibreries entrevistades treballen amb bancs convencionals, servei amb el qual es
mostren insatisfetes. Dues de les llibreries treballen amb Tríodes i una d'elles destaca la inoperativitat
d'aquest servei. Una de les llibreries que treballen amb entitats convencionals destaca que la banca
ètica no li oferia bones condicions com a SL. Una d'aquestes dues últimes llibreries també treballa amb
Coop57, servei amb el qual estan satisfetes.
Proveïdors
Dues de les llibreries entrevistades mostren interès en les compres compartides, però una d'elles anota la
seva necessitat d'adquirir productes ecològics, ja que estan en vies tenir el registre EMAS, una eina que
permet avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental.
Recursos humans
No és un servei que generi necessitat de ser compartit entre les llibreries. Com es va especificar
anteriorment les llibreries entrevistades no tenen capacitat econòmica per incorporar més personal, encara
que sigui una necessitat donat el volum de treball que ha d'assumir.

3. Conclusions
En general hi ha una predisposició positiva a la intercooperació, no obstant això sorgeixen dubtes dels
beneficis que podria aportar mancomunar certs serveis, tant a escala econòmica com en altres aspectes
pràctics.
Des de les llibreries s’apunta que veuen més interesant plantejar una intercooperació a nivell de ciutat, ja
que els vincles a partir dels quals es podrien fomentar i reforçar les ja existents relacions intercooperativas
entre llibreries, no es territorial sinóla afinitat cultural: difondre pensament crític. Plantejar-ho a nivell de
ciutat, per tant, podria permetre vincular a més llibreries que es posicionen en aquesta mateixa línia, i un
major nombre de llibreries implicades creuen que facilitaria certes accions intercooperatives.
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Un problema compartit, que travessa tots els ítems del qüestionari, és el temps. Fer que un projecte
econòmic d'aquestes característiques sigui sostenible implica dedicar un temps que desborda les
possibilitats de les persones, i que moltes vegades dificulta participar en altres activitats que se surtin de
l'activitat diària de la llibreria.
La intercooperació és significativa per a aquells aspectes que no poden fer soles, que facilita fer-ho en grup.
Destaquen dues línies d'interès per la intercooperació:
- D'una banda estan els serveis, dins dels quals destaca la formació (disseny, comunicació, facturació)
sempre que sigui en el mateix local o el servei d'una asseguradora.
També es proposa la creació d'un gremi alternatiu de llibreries.
- L'altra línia estaria enfocada a accions centrades a donar visibilitat als llibresi culturals:
• Agenda online d'actes de les llibreries del districte. Cada llibreria podria pujar la seva programació a
l'agenda. Per a la implicació de totes les llibreries i que l'agenda no estigués buida, el funcionament de
l'agenda hauria de ser senzill i àgil. Aquesta agenda podria ser promocionada per agents culturals del
districte.També s’anota que, en la línia que ja es va comentar, aquesta agenda tindria sentit a nivell de
ciutat i no de districte.
• Programa de TV de llibreries
• Campanya de sensibilització sobre la cadena de llibre
• Punts de llibres i borses compartides amb un mapa de les llibreries de Ciutat Vella.
• Un software que pogués extreure des de les diferents bases de dades de totes les llibreries – en els
seus diferents formats- crear un fons comú per compartir entre totes les llibreries. Aquest fons
permetria intercooperar fent fluctuar la clientela entre les llibreries de barri, evitant que el públic, per
comoditat, acabi comprant en les grans cadenes de llibreries.Tot i que ja es fa de manera informal, via
telefònica, per tant no seria rellevant totes les llibreries.
• Un barem diferent per als moviments i/o plataformes en la participació de fires o altres activitats, ja
que no disposen de recursos i per tant s'acaba produint una exclusió d'aquests, quan fins i tot puguin
compartir objectius i finalitats amb la resta de participants de les fires.
 Tenint en conte l'alt impacte que té el lloguer del local en les despeses fixes mensuals, es proposa
que l'ajuntament ajudi amb els lloguers dels locals–seguint l'exemple de França. D'aquesta manera, al
cobrir aquesta despesa tant elevada, podrien tenir més recursos humans per dedicar-se a enfortir les
relacions intercooperatives amb altres llibreries i agents del sector de llibre i promocionar la lectura i
activitats culturals.
No obstant això cal tenir en compte que una de les llibreries anota que participarien en aquestes propostes
sempre que siguin projectes autònoms i el suport de l'administració no generi cap dependència. Per tant,
potenciar la cultura, el mon del llibre i les relacions intercooperatives de les llibreries des de les entitats
públiques s’hauria de tenir en conte la singularitat i necessitats de cada llibreria en particular.
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