Què és la Responsabilitat
Social (RS)?
La RS és el compromís que tenen les
persones d’un territori, ja sigui de forma individual o en grup, vers el benestar de la societat.

Què és un Territori
Socialment
Responsable (TSR)?
Un TSR 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.

Raval, Responsable
Barri històric, en costant transformació,
tradicional i modern, complex, innovador i
divers. El compromís i la implicació de les
persones que hi formen part són característiques d’aquest barri.
El Raval es reconeix i es mostra com un
Territori Socialment Responsable.

T’hi apuntes? Què pots fer?
Si vols compartir la teva acció socialment
responsable, conèixer més exemples o vols més
informació :
Visita’ns a www.ravalresponsable.org
On trobaràs el Banc on-line, un espai que recull
accions socialment responsables que desenvolupen diferents persones que viuen i treballen
al Raval, contribuint a mostrar i difondre aquest
tipus d’iniciatives.
Demana’ns assessorament
Si vols actuar d’una manera responsable,
et podem donar algunes idees.
Posa’t en contacte amb nosaltres:
Fundació tot Raval, Plaça Caramelles 8,
08001, Barcelona.
Tel. 93 442 6868
www.totraval.org
info@totraval.org
Grup motor:
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.
Impulsa:
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
I N T E R C U LT U R A L I TAT I C O H E S I Ó S O C I A L

Col· labora:

Sigues socialment responsable al Raval

Accions responsables

s’estan
fent al

Raval
Les i els comerciants
• Existeixen vàries associacions de comerciants
que treballen conjuntament per la millora del
barri.
• Han impulsat la campanya No t’aturis, vine al
Raval. En la qual comerços del barri ofereixen,
un dia a la setmana descomptes en els seus
productes i serveis a persones que estan a
l’atur.
• Es preocupen pel benestar de la clientela:
ajuden a persones amb dificultats a pujar les
seves compres, farmàcies col· laboren amb
campanyes de salut, entre d’altres.

Les empreses

Les veïnes i els veïns

• S’impliquen en la formació de les persones
mitjançant pràctiques, visites i altres.

• Hi ha moltes persones que ofereixen el seu
temps i coneixements de forma voluntària.

• Donen oportunitats de treball a persones
amb dificultats per trobar feina fent arribar les
seves ofertes a la Xarxa Laboral del Raval.

• D’altres participen en iniciatives per mostrar
els aspectes positius que té el barri.

• Tenen en compte les característiques del
barri a l’hora de desenvolupar el seu projecte
empresarial.

Les entitats socials
• Treballen en xarxa i comunitàriament per
desenvolupar projectes per a la millora del
barri.
• Obren les portes perquè la ciutadania
participi en les seves activitats.
• Comparteixen recursos per ser més sostenibles.

Tant el veïnat com
les organitzacions
• S’impliquen en les celebracions del Raval
oferint temps, productes i serveis, afavorint
el coneixement mutu.
• Moltes organitzacions cedeixen els seus
espais per realitzar activitats socials i culturals.
• Procuren que els seus proveïdors siguin
Socialment Responsables: compren productes
de comerç just i de proximitat (Km 0),
o contracten serveis de l’entorn, etc.

Les institucions culturals

• Participen en activitats que realitzen les
entitats socials i altres organitzacions.

• Obren les portes a les veïnes i els veïns del
Raval, facilitant l’accés a l’oferta cultural.

• Tenen cura dels espais del seu voltant perquè es mantinguin nets i en bones condicions.

• Desenvolupen projectes conjuntament amb
les entitats socials.

• Respecten el medi ambient: reduint,
reutilitzant i reciclant. Disminueixen el nivell
de soroll per facilitar el descans del veïnat.

• Estan obertes a escoltar i desplegar iniciatives enriquidores per al barri.

