BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Barri del Raval de Barcelona
Reconeixement Respon.cat 2016 als territoris socialment responsables

Premis

respon.cat 2016
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

El Barri del Raval de
Barcelona, representat per
la Fundació Tot Raval ha
rebut el Reconeixement
Respon.cat 2016 als
territoris socialment
responsables
Organisme impulsor Fundació Tot Raval
Organismes col·laboradors
–G
 rup Motor del TSR: Casal dels Infants per a l’acció social als barris,
Servei Solidari, Impulsem SCCL, Museu Marítim de Barcelona, Eix
Comercial del Raval, Associació d’Amics de la Rambla, Associació
de Veïns i Veïnes, Taula del Raval, i Fundació Tot Raval.
– Patrons, Amics i Protectors de Tot Raval
– Districte de Ciutat Vella i altres administracions públiques presents al
barri.
– Altres organitzacions, comerciants, empreses i veïnat del barri
Any d’inici 2010
Pàgina web www.ravalresponsable.org / www.totraval.org

DESCRIPCIÓ
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. Així doncs, un Territori Socialment Responsable és aquell que contribueix a la millora de l’entorn i la qualitat de vida de la ciutadania a través del treball conjunt i la implicació de les persones que en formen part.
“Un Territori Socialment Responsable és aquell que tendeix a la sostenibilitat fent front als
seus reptes econòmics, socials i ambientals amb la col·laboració i el compromís de tots els
agents. Així, tots ells, les grans empreses, les pimes, les administracions públiques i les organitzacions socials, desenvolupen bones pràctiques de responsabilitat social, i reconeixen la
seva part de responsabilitat davant 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. Aquest treball conjunt també permet treballar i incidir en la identitat de barri i el sentiment de pertinença des de la proximitat, generant vincles i enfortint les relacions entre les persones. En aquest sentit, la
millora del sentiment de pertinença entre veïns i veïnes del Raval, però també entre
la resta d’agents que interactuen al territori, contribueix a promoure la responsabiliAmb la col·laboració de:
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tat social dels mateixos. Una major coresponsabilitat de tots els agents donarà lloc a
accions que contribueixin a la millora objectiva de les condicions de vida del barri, i
a projectar a l’exterior la imatge d’un barri cultural, dinàmic, inclusiu i compromès.
El projecte es dinamitza des d’un grup motor, integrat per representants dels àmbits
de l’empresa, organitzacions, entitats socials i comerços.
Des de Tot Raval busquen fomentar la coresponsabilitat de tots els agents del territori,
incloent entitats socials i educatives, institucions culturals, empresariat, administració pública i ciutadania, a través d’un procés comunitari que porti a la construcció del
Raval com a Territori Socialment Responsable.
INICI I MOTIVACIONS
El projecte del “Raval, Territori Socialment Responsable” sorgeix com a resposta a
una de les necessitats detectades per les entitats que formen part de la Xarxa Laboral
del Raval. A causa de les dificultats d’inserció dels col·lectius que atenen les entitats de
la Xarxa, aquestes expressen la urgència d’impulsar la sensibilització de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE). En aquest sentit, les entitats de la Xarxa decideixen
unificar esforços per potenciar les actuacions d’intermediació externa i fomentar la
signatura de convenis de col·laboració. A finals del 2009, Impulsen SCCL , una de les
entitats membre de la XLR, va celebrar una Jornada amb el títol “Construïm Territori
Responsable” i hi van assistir representants d’empreses, entitats socials i institucions
públiques del Raval que fa temps que estan exercint la seva Responsabilitat Social al
barri. D’aquestes Jornades va sorgir el compromís de promoure el Raval com a Territori Socialment Responsable i de crear una comissió integrada per representants
de diferents agents del territori. Amb aquesta idea, durant el 2010, des de la Xarxa
Laboral i aprofitant la implementació del projecte “Intervenció Comunitària Intercultural” impulsat per la Fundació “la Caixa” es crea el Grup Motor del “Raval, Territori
Socialment Responsable” (TSR).
Aquest grup motor TSR funciona actualment de forma independent del projecte “Intervenció Comunitària Intercultural”. Des d’aquest grup s’està treballant actualment
en un decàleg de bones pràctiques per als diferents agents del territori que vulguin
contribuir a un Territori Socialment Responsable, així com en un projecte de dinamització del barri a través d’accions formatives i ocupacionals al Nadal de 2015.
OBJECTIUS
Promoció del Raval com un Territori Socialment Responsable mitjançant la implicació de tots els agents del barri (organitzacions socials, culturals, agents econòmics, i
veïnat) que ja estan exercint la seva Responsabilitat Social. Amb els següents grans
reptes:
•Ω V
 isibilitzar i reconèixer les accions responsables que desenvolupen els diferents
agents del Raval: veïnat, entitats socials, comerços, empreses i institucions culturals (mitjans de comunicació generals, jornades, accions comunitàries, webs
2.0...).
•Ω M
 otivar a més agents a implicar-se en l’ impuls i desenvolupament del projecte,
que contribueixi a la consolidació d’un model d’intervenció socialment responsable que generi noves oportunitats de desenvolupament.
•Ω C
 rear un espai de generació d’idees i projectes comunitaris de Responsabilitat
Social Territorial.
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•Ω V
 isibilitzar i posar en valor tot allò que ja s’està desenvolupant al territori en
matèria de Responsabilitat Social, afavorint el coneixement mutu, la comunicació i el treball comunitari entre els agents socials, econòmics i culturals implicats al barri del Raval.
•Ω Generar un model d’intervenció que contribueixi a la visió positiva del territori.
Al 2015 s’han definit els següents objectius:
•Ω F
 omentar el treball en xarxa, el coneixement mutu, la coordinació i la comunicació entre els diferents agents que actuen al territori, de forma que s’enforteixi
el teixit associatiu i la implicació dels diferents agents, inclosa la ciutadania, en
aquest teixit i en les activitats comunitàries al barri.
•Ω S
 ensibilitzar i promoure el Raval com a Territori Socialment Responsable (TSR)
entre veïns i veïnes del barri així com d’altres agents (organitzacions socials,
centres educatius, comerciants, empreses, equipaments i institucions locals),
dotant de contingut i definició compartida aquest concepte, generant marca al
voltant del concepte de TSR, i donant visibilitat a les accions socialment responsables del territori i fomentant-ne de noves.
ACTUACIONS
•Ω D
 inamització del grup motor i implementació de les línies estratègiques del projecte.
•Ω 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.
En aquest sentit, l’Hotel Barceló, Pódame, el Liceu i el Grup 62 col·laboren en l’homenatge a la gent gran del Casal de Gent Gran Josep Trueta, amb un lot de regals i la seva
presència durant aquest acte.
•Ω E
 s va planificar un programa d’assessorament sobre la Responsabilitat Social
Territorial en diferents equipaments culturals del territori.
•Ω C
 ampanya 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.
•Ω C
 oncurs logo de “Raval, Territori Socialment Responsable”: Realització d’un
concurs per a triar un logo destinat a ser la imatge representativa del projecte
“Raval, Territori socialment Responsable”.
•Ω D
 isseny, edició i difusió de 1.500 exemplars del tríptic informatiu de “Raval,
TSR”, on s’inclouen exemples d’accions responsables en l’àmbit laboral i de recursos humans.
•Ω D
 isseny i implementació del banc on-line www.ravalresponsable.org, on es
recullen accions socialment responsables que desenvolupen diferents persones
i organitzacions del Raval.
•Ω P
 resentació pública del tríptic i del banc on-line en el marc de la jornada “El
Raval aprèn del Raval” (23 d’abril del 2012).
•Ω Ponències en 4 jornades relacionades amb la Responsabilitat Social:
Ω – 2n Congrés Europeu de Voluntariat
Ω – 2a Setmana de la Responsabilitat Social
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Ω – Jornada Red Retos
Ω – Jornada de la Cambra de Comerç de Saragossa
•Ω Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xlbr-r0niDc
•Ω P
 remi. Les farmàcies del Raval han rebut el 1er Premi ‘Raval, Territori Socialment Responsable.
Accions més destacades de 2015
•Ω Projecte “Vine al Raval – Il·lumina el Raval” Raval Km0.
•Ω Elaboració Decàleg de bones pràctiques TSR.
•Ω P
 lanificació Jornades d’Economia Social i Solidària, amb el lliurament dels premis TSR en base al decàleg de bones pràctiques.
Accions més destacades de 2016
•Ω Projecte #Raval Km0 (Enllumenat de Nadal i bosses de roba Km0).
•Ω Presentació Decàleg de bones pràctiques TSR.
•Ω Realització de les Jornades d’Economia Social i Solidaria del Raval.
Organitzacions promotores / implicades
En el projecte participen tot un seguit d’entitats que, més enllà de ser beneficiàries,
poden aportar valor afegit al projecte sent agents actius del projecte, és a dir, participant en la seva definició, execució i avaluació. Aquestes són:
•Ω G
 rup Motor del TSR: Casal dels Infants per a l’acció social als barris, Servei Solidari,
Impulsem SCCL, Museu Marítim de Barcelona, Eix Comercial del Raval, Associació
d’Amics de la Rambla, Associació de Veïns i Veïnes, Taula del Raval, i Fundació Tot
Raval.
•Ω Patrons, Amics i Protectors de Tot Raval.
•Ω Districte de Ciutat Vella i altres administracions públiques presents al barri.
•Ω Altres organitzacions, comerciants, empreses i veïnat del barri.
També ha rebut el suport del SOC en el marc del Pla Estratègic MIDIT 2020.
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