Breu descripció del projecte
L’objectiu del projecte és visibilitzar i promoure el Raval com un Territori Socialment
Responsable mitjançant la implicació dels agents socials, econòmics i culturals que ja
estan exercint la seva Responsabilitat Social i motivant a la resta d’agents amb
presència al Raval a participar-hi, per aconseguir un veritable impacte en el territori.
Segons la definició de Josep Maria Canyellas:
“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. El comportament de les seves organitzacions integra de
manera compromesa el respecte i el foment dels drets humans, incloent-hi els socioeconòmics
o de tercera generació.
En un TSR tenen gran importància els processos de diàleg i les estratègies de col·laboració,
encarades a trobar solucions que creïn valor per a totes les parts, ja que generen capital social i
aporten una capacitat de governança de la comunitat, alhora que avancen cap a una Visió
sostenible del territori.”
Aquest projecte es desenvolupa a través d’un grup motor que defineix les línies
estratègiques a seguir per crear aquesta marca de Responsabilitat Social del barri sota
un criteri de territorialitat, des d’una visió integral comunitària. Aquest grup treballa
reforçant els vincles entre els diferents agents socials, econòmics i culturals del barri,
compartint i generant coneixement en relació a la Responsabilitat Social i impulsant
accions comunitàries per implicar el major número d’agents possible.
Els membres del Grup Motor del projecte “Raval, Territori Socialment Responsable” són:
Museu Marítim, Fundació Gran Teatre del Liceu, Hotel Barceló Raval, Eix Comercial del Raval,
Hotel Espanya, Hotel Le Meridien Barcelona, Pódame, Assoc. Comerciants Raval Verd, Galeria
dels Àngels, Diputació de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, Impulsem SCCL, Surt. Fundació
de Dones, Servei Solidari, Casal dels Infants per a l'acció social als barris i Fundació Tot Raval.

També hi ha un grup tècnic que du a terme la part més operativa del projecte, el qual
s’encarrega de generar documentació i continguts de les diferents accions que
s’impulsen amb l’objectiu que aquesta informació s’aprovi i es validi des del grup motor
i altres grups de treball.

Raval, Territori Socialment Responsable identifica i promociona accions de
Responsabilitat Social en les dimensions social, econòmica i mediambiental a través
de diferents línies específiques centrades en els àmbits de l’empresa, el comerç,
institucions culturals, entitats socials, la promoció de la salut, la ciutadania i els vincles
i transversalitat entre aquests.
Cada agent social, econòmic i cultural és una peça clau en el foment del Raval, com a
Territori Socialment Responsable, atès que cadascú aporta la part específica de les
seves necessitats i proposta de millora i a la vegada es pot comptar de manera global
amb una anàlisis de necessitats, propostes de solucions i treball conjunt per
aconseguir els objectius marcats. Aquesta és una manera de conèixer, reconèixer i
compartir la tasca en matèria de Responsabilitat Social que es desenvolupa en el
Territori.

