PRESENTACIÓ
Aquest taller forma part del Servei Prelaboral del Baix Empordà i sorgeix amb
l’objectiu d’augmentar les competències personals, laborals i socials dels
participants de la Fundació TRESC treballant des de l’acció social i el món del
reciclatge en benefici de la comunitat.
Aquest nou taller dóna possibilitat d’atendre a uns 10-12 joves provinents de
la Xarxa de Salut Mental amb la col·laboració directa de diversos ajuntaments
del Baix Empordà.
A través d’un residu públic de la ciutat, com són les bicicletes abandonades,
se’ns presenta la possibilitat de desenvolupar un projecte de rahabilitació
personal, social i ecològic.

OBJECTIUS

- Realitzar un taller de restauració mecànica com a font
Oferir un espai d’atenció diària que potenciï i desenvolupi competències
d’aprenentatge.
funcionals i transversals perquè la persona tingui l’oportunitat de reprendre
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Xarxa de Salut Mental.
- Col·laborar amb l’Ajuntament de Platja d’Aro i la comunitat, a

IMPACTE

través d’una iniciativa social amb fons ecològic. Concretament, coordinar-se

Col·laboració en accions socials que afavoreixin la cohesió amb les altres
entitats locals.

COST inicial 30.560€
Aquest finançament inclou la inversió inicial
per adequar l’espai cedit per l’Ajuntament
de Palafrugell així com el material per a la
seva posta en marxa. Es compta amb uns
12.000€ de la nit solidària de Cap Roig
Festival (Fundació la Caixa i Clipper’s Live).

Cost assumit per la
Fundació TRESC

18.560€

2018-2019 PROJECTES PER FINANÇAR

Reutilització de les bicicletes de la deixalleria oferint-les a la ciutadania,
Aquest nou taller dona possibilitat d’atendre a un grup de 10-12 joves
prioritzant sempre el criteri de preferència de Serveis Socials.
provinents de la Xarxa de Salut Mental.
Implicació dels joves amb la comunitat de manera que el seu treball i esforç
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d’Aro perquè iniciïn la rehabilitació i el seu itinerari sociolaboral.

