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SOC-LAB : Laboratori de creació d’ocupació en contenidors de transport marítim. Experiència pilot i 

singular, per a la promoció de l’economía social i l’empoderament dels joves. 

 
 
Descripció de l’acció  
 
SOC-LAB vol reforçar l’ocupabilitat i les competències de les persones joves no ocupades i no integrades en 
el sistema educatiu o formació, en dos sectors:  
- Street-Food i Hostaleria: sector emergent a Barcelona que cal perfeccionar professionalment i amb gran sortida laboral, 

atractiu per al jove i amb una assimilació de continguts transferibles a totes les ofertes gastronòmiques.  

- Rehabilitació i Decoració com a sector amb manca de relleu generacional. On el mercat laboral demana 
professionals polivalents del mateniment (electricitat, fontaneria, pintura, fusteria, decoració). En aquest cas 
volem rehabilitar un contenidor de transport marítim (SOC) i instal·lar una cafeteria-teteria-llibreria donant servei 
a les nostres instal·lacions.  
 

Qui pot participar  
 
Joves de 16 a 29 anys inscrits en el Programa de Garantia Juvenil  
 

Formació  i temporalització                                                                      Dates                            Hores  

  MANTENIMENT POLIVALENT I DECORACIÓ D’INTERIORS  
                                                                                                    maig/setembre            300h 

1. Disseny d´interiors 
- Tipologia d’espais, estructura i funcions 
- Croquis i realització de plànols  
- Mobiliari. Tipologia, materials i  acabats 
- Materials i Instal·lacions 

2. Operacions de lampisteria, calefacció i climatització 
- Instal·lació de canonades 
- Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de climatització 
- Instal·lació de línies elèctriques de baixa tensió     

3. Pintura decorativa 
- Preparació superfícies 
- Tècniques de pintar, tipus pintures  
- Empaperar 

4. Instal·lació elements de Fusteria 
- Definir solucions constructives i elaborar pressupostos 
- mecanitzar peces fusta i taulers  
- Muntar i/o instal·lar mobles     

Ubicació  
 
Entitat:    Impulsem SCCL  
Adreça:   C/ Tàpies, 6. 08001 Barcelona  
Telèfon:   93 443 65 83  
Correu:     garantiajuvenil@impulsem.org  
Persona de contacte:  Maria de Juan-Creix 
 

Documentació  
 
 Fotocòpia DNI /NIE 

 Full d’inscripció OTG  

 Tarja de la Seguretat Social  

 Fotografia carnet  

 Certificat Garantia Juvenil (si no ho tens t’ajudem a tramitar-ho)  
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de l’Iniciativa 

d’Ocupació Juvenil , d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”   regulat per l’Ordre TSF/289/2016 


