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Un projecte de formació i inserció laboral, de desenvolupament
econòmic sostenible i amb perspectiva comunitària que intervé
sobre l´espai públic, els locals comercials i els habitatges per
dinamitzar comercialment els carrers del Raval com a mecanisme
per a millorar la qualitat de vida de les persones del barri.

1. RESUM
Aparadors és un projecte que es desenvolupa al barri del Raval de Barcelona i que contempla tres eixos d´intervenció: social,
econòmic i comunitari. Aparadors dóna formació i genera ocupació adreçada a col·lectius amb especials dificultats d´inserció,
promou l´economia social i fomenta l´emprenedoria i revitalitza carrers del barri a través d´una dinamització econòmica
sostenible i de qualitat que repercuteix positivament sobre la qualitat de vida dels ciutadans/es.
Aparadors és un projecte d´acció comunitària i participació ciutadana, sota el marc d´un territori socialment responsable que
reverteix tot el seu potencial sobre els col·lectius més vulnerables per empoderar-los i fer-los participar d´un entorn que suma
i creix.

2. MARC CONCEPTUAL
Aparadors treballa sobre tres eixos que incideixen en el nostre entorn. El social, l´econòmic i el comunitari. Es treballarà
sobre les persones, l’intercanvi entre les persones i l’espai físic on interactuen les persones. Aquests eixos són elements que
estructuren i construeixen ciutat.

3.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Eix social
Dissenyar itineraris d´inserció laboral de les persones participants, partint d´una avaluació de les seves competències
professionals i personals.
Transformar les competències de les persones participants per adaptar-les a la rehabilitació de locals comercials.
Recuperar oficis tradicionals.
Donar suport a la creació de llocs de treball (autònoms o cooperatives) vetllant per emergir l´economia i fer projectes viables
per sostenir el lloc de treball.
Tutelar els llocs de treball fins a la seva consolidació (tres anys)

Eix econòmic
Donar suport als projectes d´economia social del barri del Raval i a iniciatives d´emprenedors/es mitjançant, en la primera fase
del projecte, la creació d´aparadors que promocionen els seus productes i/o serveis.
Impulsar l´ocupació dels locals comercials des d´una perspectiva de comerç de proximitat, sostenible i viable en el temps
donant servei als ciutadans/es impulsant l´economia circular.
Generar llocs de treball sostenibles en el temps.

Eix comunitari
Revitalitzar els carrers d´un barri posant en el seu eix la participació ciutadana i com a mitjà la dinamització econòmica.
Implicar als veïns i veïnes en la transformació del seu carrer recuperant la identitat del districte.
Crear nous vincles entre els veïns i veÏnes que provoquin la participació, la convivència i la solidaritat.
Millorar les condicions d´ús socials, de salut i higiene dels espais públics i de les comunitats de veÏns i veïnes donant seguretat
cognitiva i recuperant el patrimoni existent.
Reforçar l´eix comercial existent.

4. METODOLOGIA
Per poder treballar sobre els tres eixos esmentats amb anterioritat es realitzarà un procés participatiu a nivell comunitari on
s’impliquin totes les entitats i agents pròxims.
COMUNITARI:
Aquest eix es dividirà en diferents fases:
-Diagnòstic participatiu: Es realitzarà un anàlisis del espai públic dels locals que hi han al carrer, dels usos que hi han actualment.
Veure les necessitats i les demandes. Entendre les problemàtiques i les oportunitats, on participin tots els agents implicats.
-Informació i difusió: Hi haurà la voluntat de organitzar i dinamitzar trobades i debats per poder concienciar la comunitat,
seran trobades públiques amb exposicions en el carrer i en els locals.
-Directrius: Es buscarà un consens amb veïns, comerciants i administració per traçar una estratégia conjunta.
-Dinamització: Es realitzaran activitats per incentivar i fer de catalitzador en el barri i en la comunitat.

SOCIAL:
Acció formativa en rehabilitació polivalent d´edificis i aparadorisme adaptada als nous materials i sota una perspectiva
ecològica, recuperant oficis, en les següents especialitats professionals:
-

Paleteria

-

Fusteria

-

Pintura

-

Lampisteria

Durada: 300 hores
Pràctiques no laborals en espais reals de treball i amb objectiu final real. S´organitzaran equips / brigades que treballaran
interdisciplinàriament per a donar resposta a les necessitats dels espais reals de treball sota una perspectiva de simulació
empresarial.
Durada: 100 hores
Mesures de suport a l´emprenedoria: accions d´informació, assessorament i seguiment tècnic a la creació i consolidació de
llocs de treball en els diferents oficis mitjançant accions de tutoria i seguiment individualitzat.
Durada: transversal

ECONÒMIC
Convocatòria i selecció dels projectes d´emprenedoria amb les característiques favorables a l´ocupació dels aparadors
arreglats:
-

Campanya de comunicació

-

Criteris de selecció: producte i/o servei, promoció de l´economia social, necessitat del territori (atenent entre d´altres

factors a les conclusions del procés comunitari) horari i calendari, dinamització i implicació,...
Accions de suport i tutoria per a la consolidació del projecte i l´ocupació del local en tota la seva extensió sota criteris de
viabilitat i sostenibilitat.
Accions de promoció de l´economia circular, el consum responsable i de proximitat establint sinèrgies amb l´Eix Comercial
del Raval i altres institucions i entitats implicades.

5. ACTIVITATS I CALENDARI
Aprofitant les activitats culturals i de dinamització comunitària que es realitzen en el barri i en les que les entitats que lideren el
projecte participen de forma habitual, es realizaran activitats en el carrer d´intervenció com a mitjà per treballar els objectius
d´aquest eix descrits a l´apartat anterior.
Les activitats es desenvoluparan segons el següent quadre resum on s´indica el calendari:

MESOS
SETMANES

PROGRAMA:
SOCIAL
Selecció de persones participants a la formació
Disseny del pla d´intervenció d´inserció laboral
Desenvolupament de la formació tèorico-pràctica
Desenvolupament de la formació competències
emprenedories
Formació pràctica. Intervenció en local.* (veure
crononograma intervenció)
COMUNITARI
Sessió d´informació del projecte
Portes obertes als locals buits
Procés participatiu del model econòmic del carrer

Activitats comunitàries per a generar sinèrgies amb els
veïns
-SANT JORDI: Taller de Manualitats
- SANT JOAN: Berbena al Carrer_Xerrades Formatives
de Participació Veïnal
- FESTA MAJOR
- Obertura d'Aparadors Nous
- RAVAL(S)
- CASTANYADA
- CARNAVAL

Inauguració dels aparadors
ECONÒMIC
Identificació, mapeig de locals públics i privats
Determinar ubicació de la intervenció
Captació i selecció d´emprenedors/es i projectes
d´economia social local
INTERVENCIÓ AL LOCAL
Aixecament Planialtimertic del Local
Diagnosi d'estat del local
Tramitació de alta de llum i aigua
Disseny proposta d'actuació d'APARADOR
Es realitza un pressupost d'Obra
Redacció de Llicencia d'obra
OBRA

TREBALLS PREVIS
ENDERROC
PAS DE INSTALACIONS
ADEQUACIÓ DE FUSTERIES
DIVISORIES
PAVIMENT
PINTURA
MUNTATGE DE INSTAL·LACIÓ A APARADOR
NETEJA
REVISIÓ D'ACTUACIÓ

1

GENER'17
2

3

4

1

FEBRER'17
2

3

4

1

MARÇ'17
2

3

4

1

ABRIL'17
2

3

4

1

MAIG'17
2

3

4

1

JUNY'17
2

3

4

6. DESTINATARIS
Eix social:

Eix econòmic:

Eix social:

Persones aturades, beneficiaris de la RMI, Projectes d´economia social del territori

Veïns i veïnes amb mancances socials i

joves en recerca de la primera ocupació, que requereixen d´un impuls comercial.

d´integració i amb problemes d´aïllament

joves sense graduat en ESO.

Projectes d´emprenedoria que requereixen
d´assessorament i orientació

social.

7.CONSIDERACIONS

Emprenedors:
- Lloguer Reduit del Local = Amb el condicionat de dedicar hores socials a altres iniciatives del 		
programa
- Estudiar un tipus de cessió entre propietari i llogater, ja que es farà una inversió alta de 			
remodelació del LOCAL.
Imatge:
- Buscar un fil conductor en la decoració dels aparadors, creant un element distintiu continu.
- Crear una estratègia estètica que serveixi de símbol identificatori de la iniciativa.
Eix comercial:
- Fer ús d’uuna targeta regal o descompte, propia de la iniciativa, per generar comerç circular
- Buscar accions de Fidelització, dins el calendari d’activitats per donar ressò a la iniciativa.
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