
Aprendre un ofici rescatant 
fustes en desús. Recuperar 
per recuperar-se.

Un projecte sociolaboral d’AMPANS 
destinat a persones amb salut mental, 
el projecte solidari de la Transèquia 2022

Gràcies Parc de la Sèquia!



Som un servei social especialitzat que té l’objectiu de capacitar les 
persones amb malaltia mental perquè adquireixin les competències 
necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la 
inserció laboral. 

Qui som?

Servei Prelaboral

• Atenció continuada (37,5 hores a la setmana).
• Programa de 3 anys de durada, subvencionat pel Departament de 

Drets Socials. 
• Valoració integral de la situació social de la persona i seguiment 

individualitzat.
• Activitats i formacions adreçades a recuperar els hàbits laborals i 

les capacitats personals i socials.
• Activitats de coordinació interna. Entre els serveis d’AMPANS (cen-

tre ocupacional, centre especial de treball i servei inserció labo-
ral).

• Activitats de coordinació externa (coordinació amb xarxa de salut 
mental, serveis socials, dispositius formatius, recursos d’inserció i 
programes laborals, i altres entitats i serveis de la comarca).

Què fem?



Taller de restauració 
de mobles
El Servei Prelaboral que fa més de 12 anys que realitza un taller 
de restauració de mobles com una de les principals activitats 
a través del qual treballa tots els aspectes rehabilitadors per a 
la inclusió sociolaboral de les persones amb trastorns de salut 
mental, desenvolupa un projecte de recuperació de mobles i 
articles de fusta que acaben a les deixalleries, i els transforma 
en mobles auxiliars i articles de disseny únic.

AMPANS que té un compromís històric amb el medi ambient des 
de les campanyes de recollida de l’ampolla i el paper, ha incor-
porat de forma tradicional polítiques mediambientals de respec-
te a l’entorn. El projecte de recuperació de mobles és doncs la 
suma de la missió de l’entitat de l’acompanyament a persones i 
una forma de du a terme totes les seves actuacions, respectuo-
sa amb l’entorn  i el medi ambient. Pensem que aquesta, és una 
petita aportació a l’economia circular de la nostra comarca i al 
compromís amb els 17 ODS. 

El projecte de recuperació de mobles de les deixalleries té el 
suport de: 



190
 persones ateses
amb problemes de salut 

mental del Bages

22
 persones 

participen al Taller de 
restauració de mobles

41
 persones ateses

l’any 2021

Compromesos amb els ODS



Per amor al territori, que és 
el mateix que dir, per amor a 
la seva gent, no et perdis la 

Transèquia


