DECÀLEG DEL TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE

DECÀLEG DEL TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE: UN 10 PER AL RAVAL
Un barri socialment responsable és un 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.
Sota aquesta premissa, des del grup motor del Raval Terrritori Socialment Responsable, hem elaborat el Decàleg del Territori
Socialment Responsable, una guia pràctica i orientativa per poder reconèixer i posar en valor diferents experiències i accions que es
desenvolupen, o es poden desenvolupar, al territori amb mires de fer del Raval un Territori Socialment Responsable (TSR), un
territori que dia a dia respon a les necessitats de tots i de totes i que permet la vertebració de vies per a la millora de la qualitat de
vida al barri.
I tu, què pots fer?
Si estàs interessat/da, com a veí/na, empresa, entitat, organització, comerç o equipament del barri en ser part d’aquest grup creixent
de persones i organitzacions compromeses en la construcció d’un Raval com a Territori Socialment Responsable anima’t a conèixer
els 10 criteris de responsabilitat per aconseguir entre tots i totes un 10 per al Raval:
1.

Realitzar contractacions laborals en condicions dignes i d’acord amb la legalitat.

El treball es “el dret de tota persona a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement elegit” (Pacte
per als Drets Econòmics, Socials i Culturals). Tenir condicions de contractacions dignes significa oferir un espai laboral amb
oportunitats de creixement i desenvolupament humà, tenir un lloc on els treballadors i treballadores se sentin valorats i tractats
amb respecte.
I jo, què puc fer?
Puc aportar en l’acompliment d’aquest dret mitjançant la contractació de persones en situació d’atur . Per a tal
efecte, tinc a l’abast incentius per a la contractació de persones en condicions de legalitat.
La Generalitat de Catalunya té programes d’incentius per a la contractació de persones amb dificultats d’inserció.
Els coneixes?
La Xarxa Laboral del Raval ha impulsat la campanya #Buscofeina digna. Has signat el manifest?
2.

Prioritzar la contractació de persones del barri del Raval.

L’alt índex d’atur és una de les grans preocupacions del veïnat del Raval, així com de les entitats socials i serveis públics del
barri.
I jo, què puc fer?
Puc aportar a la millora de la situació vital d’una família contractant una persona del territori.
Des de la Xarxa Laboral treballem amb entitats d’inserció social que compten amb perfils professionals diversos
que et poden interessar i fan seguiment i acompanyament per garantir les millors condicions per a la inserció
d’aquestes persones.
3.

Prioritzar la compra de productes i serveis de proximitat.

Els productes de proximitat, són els actualment coneguts com a “productes Km 0”, productes i serveis fets al barri.
I jo, què puc fer?
Puc comprometre’m a afavorir l’economia local i permetre que empreses cooperatives, petits i mitjans
productors/es i nous emprenedors/es puguin tirar endavant amb les seves iniciatives.
Al Raval hi ha de tot. Coneixes l’Eix Comercial del Raval i les associacions de comerciants del teu carrer? I el
catàleg d’iniciatives d’Economia Social del Raval?
4.

Promoció i aplicació de polítiques d’igualtat de gènere.

Igualtat de gènere no vol dir només generar igualtat d’oportunitats, sinó també generar les condicions necessàries per a
desenvolupar i aprofitar aquestes oportunitats.
I jo, què puc fer?
Puc comprometre’m amb la igualtat de gènere trencant amb els estereotips i rols de gènere, promovent la
participació de les dones en els diferents àmbits de la nostra societat, visibilitzant les seves aportacions i èxits en
els diferents àmbits de la nostra societat i posicionant-nos activament i denunciant qualsevol tipus de violència
vers les dones.
5.

Participar o formar part dels grups del treball que promouen o executen projectes socials, culturals o comunitaris al
barri.
Al Raval hi ha més de 350 entitats i organitzacions que treballem en xarxa dia a dia per a aconseguir una millor qualitat de vida i
millorar les condicions socio-econòmiques, educatives i culturals del barri.
I jo, què puc fer?

El Grup Motor del TSR està format per: Assoc. Amics de la Rambla, Assoc. Veïns/es Taula del Raval, Casal dels Infants per a l’acció social als barris, Eix
Comercial del Raval, Impulsem SCCL, Museu Marítim, Servei Solidari i Fundació Tot Raval.
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Puc fer part dels espais comunitaris promoguts per agents públics i privats i que es basen en la lògica del treball
en xarxa
Coneixes el grup motor del Territori Socialment Responsable, el Grup Interreligiós del Raval, la Comissió de
Festes, la Comissió de Salut comunitària, l’Eix Comercial del Raval, la Xarxa Laboral del Raval, el Festival de
S
Cultura Raval’( ), la Ravalstoltada, Sant Jordi al Raval, etc.? Hi vols participar?
6.

Compartir i oferir els recursos, capital humà i coneixements dels quals es disposen, amb altres institucions o entitats i a
les persones del territori.

Aquest punt respon al concepte d’Interdependència, com els diferents agents del territori estem interrelacionats/des, en la
mesura que depenem els uns dels altres; i que per tant, és impossible analitzar l’acció o l’impacte d’una entitat o organització
del Raval sense tenir en compte la resta d’agents del barri. Compartir és una acció que enforteix els vincles solidaris, promou la
cohesió social i propicia espais d’intercanvi, diàleg i aprenentatge mutu entre les persones d’una mateixa comunitat.
I jo, què puc fer?
Puc aportar el territori amb voluntariat, cessió d’espais, posant els meus coneixements i habilitats al servei de la
comunitat, intercanviant productes i serveis, etc.
Coneixes el Banc del Temps del Raval i el programa Baixem al carrer?
7.

Implementar polítiques de cura i respecte al medi ambient. Realització de processos sostenibles

La cura del medi ambient i evitar el malbaratament de recursos és cosa de tots i totes.
I jo, què puc fer?
Puc reduir, reciclar i reutilitzar, consumir productes no empaquetats, preferiblement frescos i de proximitat,
comprar articles de segona mà o fets amb materials sostenibles i no nocius pel medi ambient, intercanviar
productes i serveis,
Coneixes el punt verd del barri i els horaris de recollida? Coneixes els mercats de segona mà del barri?
8.

Promoció d’estils de vida saludable.

Quan parlem de salut no només ens referim a la salut física, sinó també a la salut mental i emocional de les persones. La cura
del nostre entorn més proper és important per aconseguir la millora de la qualitat de vida i la salut de la població del barri.
I jo, què puc fer?
Puc facilitar la conciliació familiar i personal de l’equip de treball, promoure espais de cura i construir un ambient
de treball saludable per al desenvolupament de l’activitat en qüestió.
Coneixes les activitats saludables que s’ofereixen des de diferents equipaments del barri (Centre Cívic Drassanes,
Casal de barri Folch i Torres, Centre esportiu Can Ricart, entre d’altres..)?
Coneixes l’escola de salut per a gent gran? Hi vols formar part?
9.

Rendició de comptes i verificació de processos amb transparència.

La construcció de confiança a través de mecanismes de transparència i rendició de comptes és quelcom desitjable no únicament
des de l’àmbit de l’administració pública sinó també a implementar des de les organitzacions socials i processos comunitaris.
Una major transparència pot afavorir la construcció de complicitats i l’assoliment d’una participació plena i en igualtat de
condicions de la ciutadania i la resta d’agents del territori
I jo, què puc fer?
Puc treballar en pro de la transparència a partir de la socialització de les decisions, lleis i normatives que afecten
la comunitat a través dels espais de participació oberts al territori i a través de les noves tecnologies de la
informació, pàgines web i xarxes socials.
10. Complir i promoure els cinc valors per a la construcció d’un Territori Socialment Responsable.
Facilitar el diàleg, posar en valor la diversitat, generar cohesió social, generar sentiment de pertinença al barri i generar
oportunitats, riquesa i competitivitat són els reptes que assumim com a propis des del grup motor del Territori Socialment
Responsable i que creiem desitjables per a la resta d’agents del barri.
I jo, què puc fer?
Puc donar suport a la promoció i execució de projectes que ajudin a millorar la qualitat de vida dels veïns i
veïnes, col·laborar amb la creació d’espais de trobada intercultural, estar oberts a escoltar a les persones del barri
en les seves necessitats i propostes de transformació, i realitzar processos interns d’avaluació dels seus processos
i accions.
Coneixes el grup motor del Territori Socialment Responsable? En vols formar part?

El Grup Motor del TSR està format per: Assoc. Amics de la Rambla, Assoc. Veïns/es Taula del Raval, Casal dels Infants per a l’acció social als barris, Eix
Comercial del Raval, Impulsem SCCL, Museu Marítim, Servei Solidari i Fundació Tot Raval.

