
Raval
Territori Socialment 
Responsable (TSR)



Dades històriques rellevants de 
El Raval

• 1960: 105.000 hab.
• 1996: 35.000 hab.

• Anys 80: prostitució, droga, 
marginalitat...

• 1981-1996: Fugida de 70.000 hab
• Finals 80: PERI
• 2000: Arribada de la tercera onada 

migratòria



El Raval avui

• 48.962  hab.
• 49,2%. de població 

immigrada (2010).
• + de 70 nacionalitats.
• Laboratori de 

Convivència.
• Espai estratègic molt 

sensible als canvis 
socials. 

• Repte: Construir Model 
de Ciutat plural, 
responsable, solidaria i 
sostenible.



Fundació Tot Raval
• Fundació Tot Raval, és una plataforma de 60 membres i 79 

amics i protectors (associacions, institucions, persones i 
empreses) vinculades al Raval que es crea el 2002 amb un 
objectiu comú: la millora de la qualitat de vida en el barri.

• Tot Raval desenvolupa un treball comunitari amb més de 300 
organitzacions del territori, partint d’una visió integral del barri, 
que incideix de forma transversal en els àmbits social, cultural i 
econòmic i comercial.



Complicitat amb 
més de 300 

organitzacions 
socials, culturals, 

comercials i veïnat 
amb qui fem 

projectes conjunts



El projecte és impulsat per les entitats que formen part 
de la Xarxa Laboral del Raval i gràcies a la 
implementació del projecte “Intervenció Comunitària 
Intercultural” de l’Obra Social de La Caixa.

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

Raval Territori Socialment Responsable



El projecte va sorgir al 2010 de les entitats que formen 
part de la Xarxa Laboral del Raval.

L’objectiu del projecte és fer del Raval 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 i per 
tant visibilitzar-lo. 

Una altre objectiu és motivar a la resta dels agents amb 
presència al Raval a participar per aconseguir un veritable 
impacte al territori.

Raval Territori Socialment Responsable

Museu Marítim, Fundació Gran Teatre del Liceu, Hotel Barceló Raval,
Eix Comercial del Raval, Hotel Espanya,  Galeria dels Àngels, Diputació de Barcelona, Fundació 

Surt, Servei Solidari, Impulsem SCCL i Casal dels Infants per a l'acció social als barris i la 
Fundació Tot Raval

2010. Creació i consolidació del grup motor
(agents socials, empresarials, culturals, veïnals i comercials)



• Visibilitzar 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 comunitàrias, webs 2.0…).

• Motivar 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.

Reptes del TSR



Elements de difusió 

https://vimeo.com/70845607





http://www.ravalresponsable.org/



RS dels agents del territori



Veïnat
El barri del Raval compta amb un veïnat molt actiu 
que participa en els diversos processos comunitaris 
i s’implica des de diferents espais associatius en la 
promoció de la convivència intercultural.

RS dels agents del territori
EL VEÏNAT



Les Entitats Socials del Raval es caracteritzen per 
treballar per reduir les desigualtats socials de la població 
i per facilitar la igualtat d’oportunitats de les persones 
del barri.

RS dels agents del territori
LES ENTITATS SOCIALS



El comerç representa un element cohesionador de la 
comunitat, que contribueix a la dinamització social i 
econòmica del barri. 
Campanya “No t'aturis, vine al Raval”, Mostra d'Arrossos del 
Món, Participació a les festes majors

RS dels agents del territori
EL COMERÇ



Cada vegada hi han més empreses del territori que participen en 
accions comunitàries, i que s’impliquen en els processos de 
formació i inserció amb les entitats del barri, entre d’altres accions 
de responsabilitat amb el seu entorn. 

RS dels agents del territori
LES EMPRESES



Les Institucions Culturals d’aquest territori 
promouen una política de proximitat:

Obrint les portes als veïns i veïnes del 
Raval i contribuint d’aquesta manera a 
trencar la frontera entre els preus i l’accés 
a l’oferta cultural. 

Participen als grups de treball en 
projectes educatius i comunitaris i 
cedeixen els seus espais per a que algunes 
entitats desenvolupin activitats.

RS dels agents del territori
LES INSTITUCIONS CULTURALS





Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, 
d'acord amb el Programa d'ajusts a  Projectes Innovadors i Experimentals,
regulat per l'Ordre EMO/312/2012
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