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AMPANS, entitat sense afany de lucre, s’inicia com a associació l’any 1965 per un grup 
de pares i mares amb la vocació de donar una dimensió pública i social a les persones 
amb discapacitat intel·lectual. L’any 2010 l’associació es transforma en Fundació. 

Amb més de 46 anys d’història, la missió de la Fundació AMPANS és la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, 
creant i gestionant centres, serveis i suports, sota criteris d’eficiència i eficàcia.

Gràcies a totes les persones, empreses, entitats i institucions que ens feu costat per 
ajudar-nos a seguir avançant.



De tots els reconeixements, 
el que més ens importa 
és el que ens dones tu
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Domènec Casasayas, president d’AMPANS

Els dotze mesos de l’any 2010, una vegada més, 
han estat plens d’activitat;  activitat i reptes que 

ens han de seguir motivant per tal de donar atenció, for-
mació, ocupació i la millor qualitat de vida  a les persones 
amb discapacitat, que són objecte de la nostra missió. I 
això ho hem fet i ho seguirem fent mitjançant la profes-
sionalitat i el compromís diari dels gairebé 600 treballa-
dors i treballadores d’AMPANS.

Durant aquest darrer any s’han posat en marxa els nous 
serveis d’acolliment residencial i d’atenció diürna “la Co-
lònia” (Súria) i “Urpina” (Sant Salvador de Guardiola) 
que han servit per diversificar el model i la xarxa de ser-
veis, a la vegada que eixugar la llista d’espera en el servei 
de llar - residència.

Millorar la qualitat de vida de les persones a les que ate-
nem és la nostra raó de ser. Per aquest motiu, no sola-
ment avancem en serveis d’atenció a les persones, sinó 
també en investigació, formació i coneixement.  Aquesta 
labor es tradueix, per exemple, en el lliurament del III Pre-
mi d’Investigació i Innovació d’AMPANS, o en la celebra-
ció del I Congrés Estatal sobre Alteracions de la Conduc-
ta,  organitzat conjuntament amb la Fundació Althaia, i 
que s’han traduït en un impacte positiu entre les entitats 
que atenem a persones amb discapacitat.

L’any 2010, és també l’any de la culminació del procés de 
transformació d’AMPANS en Fundació, amb l’objectiu de 
dotar-se de totes les eines  que preveu la legislació vigent 
per  garantir,  amb la màxima seguretat, els béns i el futur 
de les persones amb discapacitat intel·lectual.

El pas a fundació no significa cap canvi en el funciona-
ment de l’entitat,  que des de fa més de 45 anys treba-

lla per aconseguir la màxima qualitat de vida per a les 
persones amb discapacitat intel·lectual i ho fa mantenint 
intactes la missió i els valors que van inspirar als funda-
dors d’AMPANS. És doncs, aquest, un bon moment per 
agrair la col·laboració de les persones que heu contribuït 
a fer que AMPANS sigui avui dia un referent al sector, i 
que esperem seguir tenint la vostra confiança i el vostre 
suport per seguir avançant.

Abans d’acabar,  volem esmentar un acte molt significa-
tiu i que vàrem organitzar amb molta il·lusió  per brindar 
una trobada als amics: el Concert de Nadal Amics d’AM-
PANS, que va ser possible gràcies  al suport de l’Ajunta-
ment de Manresa i del Teatre Kursaal,   tot un èxit que 
esperem repetir. 

En definitiva, l’any 2010 ha estat un any de treball con-
tinuat al servei de les persones, al servei d’un projecte 
educatiu, laboral, social que fa possible una societat cada 
vegada més implicada i més igualitària. Som diferents, 
som iguals.

Agrair, finalment, la confiança que ens donen les per-
sones amb discapacitat i les seves famílies, entitats, em-
preses, ens locals, institucions, administració pública de 
la Generalitat, i persones a títol individual que fan que el 
projecte Ampans, dia rere dia, sigui una realitat.     
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Toni Espinal, director d’AMPANS

Venim vivint uns darrers anys convulsos, compli-
cats per una societat fonamentada en l’estat del 

benestar. La crisi ha afectat el teixit empresarial del nos-
tre país, i moltes empreses no han pogut sobreviure a la 
situació, fet que ha comportat que persones i famílies 
senceres hagin de viure en condicions poc favorables i 
desconegudes fins ara.

La pèrdua de llocs de treball és una de les principals 
conseqüències de la crisi,  i tot l’esforç fet durant anys 
per la creació i manteniment de llocs de treball per a 
persones amb discapacitat intel·lectual corre el risc ge-
neralitzat d’un retrocés. Malgrat tot, AMPANS ha seguit 
creant ocupació per les persones amb dificultats d’ in-
clusió social aquest 2010, ja sigui mitjançant el treball 
protegit o a través de la inserció laboral a l’empresa 
ordinària, i s’ha ampliat la contractació de  personal 
d’atenció directa, amb la posada en marxa de dos nous 
serveis d’acolliment residencial (Urpina i La Colònia, a 
Sant Salvador de Guardiola i a Súria, respectivament). 
Tot i la pèrdua de clients i la reducció de comandes que 
han experimentat els serveis laborals d’AMPANS, una 
política de contenció de la despesa i l’estalvi energètic, 
i una diversificació de les línies de negoci, han fet possi-
ble seguir generant llocs de treball. 

La formació del personal és una aposta clara d’AMPANS, 
que millora dia a dia les condicions de treball dels seus 
empleats, i que aplica un pla d’ igualtat d’oportunitats 
que permet que les dones ocupin llocs de responsabilitat 
en l’organigrama de l’entitat. La implicació del personal 
d’AMPANS és clau per l’èxit de la missió d’AMPANS.

El respecte al mediambient amb polítiques d’eficiència 
energètica i de reducció de generació de residus, ens 

permeten ser cada dia més diligents en la protecció del 
medi ambient.

AMPANS vol ser referent en gestió de serveis per a les 
persones amb discapacitat intel·lectual i en atenció a 
persones amb trastorns de conducta. Aquests objectius 
marcaran les línies d’actuació de futur de l’entitat, que 
treballa per fomentar les capacitats i l’autonomia de 
les persones. Diversificar les fonts de finançament per 
disminuir la dependència de les institucions públiques, 
impulsar la innovació i el coneixement,  i seguir fomen-
tant la sensibilització del teixit empresarial i social per 
contribuir a una societat més madura i cohesionada, 
són també objectius claus de l’entitat.
 
Plantejar reptes, oportunitats, projectes que il·lusionin 
i que tinguin impacte social, que permetin a les em-
preses sumar-s’hi no només amb valor econòmic, sinó 
també amb valor social, a través de voluntariat amb ho-
res del seu personal, de compartir coneixement, de fo-
mentar la participació, de fer-la partícep del projecte, és 
crear tendència, models nous de col·laboració; perquè 
pensem que AMPANS i empresa responsable sumen 
per una societat més justa i solidària. 
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Visió  

Ser una organització de referència a Catalunya en la gestió de serveis i suports per 
a persones amb discapacitat intel·lectual.

MISSIÓ VISIÓ VALORS

Missió 

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual,  creant i gestionant centres, serveis i suports; 
sota criteris d’eficiència i eficàcia.

Són referències importants en la missió d’AMPANS:

 Les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 La Comarca del Bages.

 I els col·lectius de persones amb necessitats de suport. 
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Valors

Atenció individualitzada Cada persona i família rep 
una atenció específica, concreta i personalitzada, per 
mitjà d’uns recursos humans, materials, tecnològics, 
terapèutics i organitzatius, que tenen en compte les 
seves necessitats, els seus interessos i desigs, les seves 
característiques i circumstàncies personals, les seves  
potencialitats, les seves diferències ètniques i culturals, 
així com les del seu entorn; per tal de desenvolupar 
al màxim les seves capacitats i objectius, i així poder 
integrar-se en la societat. Tot això es concreta en un Pla 
Centrat en la Persona.

Compromís Ampans, com a entitat, i els seus treballa-
dors,  promouen una actitud positiva, implicada, coo-
perativa, d’ajuda mútua i responsable, que va més enllà 
de la provisió de serveis, i que repercuteix en l’equip i 
en l’organització amb l’objectiu de millorar la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat i de les seves 
famílies.

Conducta ètica Ampans i els seus treballadors com-
parteixen uns valors i tenen un comportament basat 
en  la transparència, l’honestedat, la confidencialitat, el 
respecte, la justícia social, el tracte igualitari, i que dóna 
sentit i significat a totes les accions de l’organització. 

Inclusió social Ampans garanteix que totes les perso-
nes tinguin oportunitats, i assegura la participació de 
manera plena i normalitzada en els entorns personals 
i comunitaris per evitar al màxim fractures socials que 
suposin risc d’exclusió i aïllament de la resta de la so-
cietat.

Aprenentatge i millora continua L’entitat té la vo-
luntat d’estar constantment informada i oberta a pro-
cessos de millora del coneixement dirigits a la millora 
de les accions, les pràctiques, el treball, els serveis, i així 
poder aplicar aquells canvis que siguin necessaris per 
tal de ser més eficients i eficaços en la realització de les 
nostres tasques.

Professionalitat El personal respon a l’activitat de 
l’empresa d’una manera eficaç aprofitant al màxim els 
coneixements adquirits i adequant-los a la realització 
del treball i a les tasques encomanades,  per tal de do-
nar respostes òptimes i eficients en les responsabilitats 
i reptes personals.

Respecte L’acceptació de les diferències i la diversitat 
per part del personal d’Ampans garanteix que  les per-
sones i les seves famílies es sentin ateses, recolzades i 
protegides en els seus drets d’igualtat, inclusió comuni-
tària, elecció, entre altres.

Responsabilitat Ampans garanteix el compliment dels 
deures i obligacions  de les persones, de les famílies, del 
personal, mitjançant una gestió eficaç i eficient dels re-
cursos que tenim a la nostra disposició, la promoció de 
pràctiques positives, la difusió de la informació neces-
sària; i així poder assumir les conseqüències derivades 
de les accions dels diferents grups.

Treball en equip Ampans entén i fomenta la parti-
cipació, l’expressió, l’aprenentatge, la interacció dels 
professionals, la comunicació, la complementarietat, 
la coordinació per tal d’aconseguir uns resultats posi-
tius, creatius i beneficiosos, a la vegada que  fomenten 
un clima de sintonia, confiança, col·laboració i ajuda 
mútua, indispensables per assolir un treball de qualitat.







www.ampans.cat  –  facebook.com/ampans  –  twitter.com/ampans

ESCOLA 
D’EDUCACIÓ

ESPECIAL

 Per a infants i 
adolescents amb 
necessitats educatives 

especials

ACOLLIMENT 
RESIDENCIAL

 Suport a l’autonomia a la 
pròpia llar

 LLars-Residència

 Residència d’infants i 
adolescents

 Residència per adults amb 
necessitats de suport extens i 
generalitzat

 Residència per adults amb 
necessitats de suport extens 
(trastons conducta)

SERVEIS A LES 
FAMÍLIES

 Programes de respir

 Servei d’acollida matinal

 Colònies

 Activitats de lleure i 
recreatives

FUNDACIÓ TUTELAR

 La fundació tutelar 
protegeix i vetlla pels 
drets i pels interessos 
de les persones amb 
discapacitat intel·lectual 
tutelades

ELS NOSTRES SERVEIS A  MANRESA I AL BAGES
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   Els 
Comtals

St. Joan de
Vilatorrada

St. Salvador
de Guardiola

Santpedor
(AMPANS)

AMPANS Manresa

Santa M. de Comabella-Santpedor
1. Garden
2. Residència Julio Payàs
3. Escola Jeroni de Moragas
4. Serveis Centrals
5. Centre Especial de Treball
6. Centre Ocupacional La Llum

Manresa i comarca del Bages
1. Residència Armengou
2. Residència Els Comtals
3. Llars Sant Joan

4. Llars Zamenhof
5. LLars Florinda
6. LLars Magnet
7. LLars Balconada
8. Llars Mión
9. Centre Ocupacional Canonge Muntanyà
     i restaurant El Cafè del Canonge
10. Residències La caseta i El Turó
11. Llar Residència Urpina (S. Salvador Guardiola)
12. Llar Residència i Centre Ocupacional La Colònia (Súria)

En projecte
1. Els Comtals II (Manresa) 
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CENTRE OCUPACIONAL 
I ATENCIÓ DIÜRNA

 Acolliment diürn 
especialitzat i activitats 
acupacionals i de 
desenvolupament que 
afavoreixen l’autonomia 
personal

 Servei prelaboral per a 
persones amb trastorn 
mental sever per recuperar 
les habilitats per incorporar-
se la món laboral

INSERCIÓ LABORAL

 Centre Especial de 
Treball

 Enclavament

 Inserció a l’empresa 
ordinària (treball amb 
suport)

ELS NOSTRES SERVEIS A  MANRESA I AL BAGES

4. Llars Zamenhof
5. LLars Florinda
6. LLars Magnet
7. LLars Balconada
8. Llars Mión
9. Centre Ocupacional Canonge Muntanyà
     i restaurant El Cafè del Canonge
10. Residències La caseta i El Turó
11. Llar Residència Urpina (S. Salvador Guardiola)
12. Llar Residència i Centre Ocupacional La Colònia (Súria)

En projecte
1. Els Comtals II (Manresa) 



Les polítiques d’actuació de la fundació tenen per objectiu donar resposta a les  necessitats de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual en tots els àmbits de la vida i que les seves famílies trobin el suport que requereixen.

Per complir aquest objectiu AMPANS crea i gestiona un ampli ventall de centres i serveis, personalitzats i adaptats, que 
donen cobertura a les persones en totes les etapes de la vida.

 Escola d’Educació Especial 
 Inserció Laboral, a través de l’Empresa Ordinària i del Centre Especial de Treball (CET)
 Atenció Diürna
 Servei Prelaboral per a Persones amb Malaltia Mental
 Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar
 Acolliment Residencial 
 Programa de Lleure 
 Serveis de Respir 
 Fundació Tutelar

FER LA VIDA MÉS FÀCIL A LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I A LES SEVES FAMÍLIES, 
ÉS LA RAÓ DE SER D’AMPANS

AMPANS, nascuda el 1965 com a entitat social sense ànim de lucre, dóna atenció integral i especialitzada 
a les persones amb discapacitat intel·lectual, amb l’objectiu de fomentar la seva plena integració social i 
una vida el màxim de normalitzada possible. L’entitat, que es transforma en fundació en el 2010,  treballa 
en el desenvolupament de centres i serveis de qualitat, gestionats sota criteris d’eficiència i eficàcia, que 
ofereixen una atenció individualitzada, continuada i adaptada a les necessitats de les persones a les quals 
dóna atenció
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QUALITAT DE VIDA

La qüestió fonamental del treball d’Ampans 
és fer que totes les persones amb discapacitat 
intel·lectual que són ateses per l’entitat tinguin 
una vida de qualitat.

AMPANS ho fa possible tenint en compte els di-
ferents paràmetres que afavoreixen el benestar 
de les persones: benestar emocional, benestar 
físic, desenvolupament personal, relacions in-
terpersonals i inclusió social, i autodetermina-
ció.

Facilitar i ajudar a les persones a poder expres-
sar les seves emocions, a tenir autoestima, sen-
sació de satisfacció personal i ajudar-la a ser fe-
liç, són factors claus pel benestar emocional de 
les persones.

Procurar un bon estat de salut general, una 
alimentació adequada, sensació de seguretat i 
confortabilitat, i un entorn familiar i acollidor 
proporcionaran el benestar físic.

L’aprenentatge, la formació o la rehanilitació 
ajudaran al desenvolupament personal.

Un altre dels factors claus pel benestar de les 
persones, es fonamenta en les relacions inter-
personals i la inclusió social, mitjançant accions 
d’integració, participació a la comunitat, reco-
neixement social i habilitats comunicatives.

Finalment, l’autodeterminació, que significa el 
dret a decidir, a escollir, i a tenir objectius i fites 
personals, contribuiran a millorar la qualitat de 
vida de les persones.
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Per donar la millor atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies, AMPANS dissenya políti-
ques d’actuació que  tenen en compte els següents factors i que defineixen el seu estil de treball:

Creixem en serveis per adaptar-nos 

a les necessitats de 

les persones que atenem

Persones usuàries

 2009 2010
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UN ESTIL DE TREBALL BASAT EN UN TRACTE PERSONALITZAT 
I DE CALIDESA

L’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual,  les seves necessitats i expectatives,  són la principal 
referència a l’hora de dissenyar la política d’actuació de la Fundació AMPANS.  Com a organització 
compromesa amb les persones amb discapacitat intel·lectual i amb les seves famílies, ofereix serveis 
assistencials continuats, flexibles, adaptats i propers

 Continuïtat assistencial
 Presència a la comunitat 
 Compromís amb les persones i amb el territori
 Calidesa en el tracte amb les persones
 Equipaments confortables i adaptats 

 Propers a les persones i a les seves famílies
 Flexibilitat i adaptabilitat
 Formació i recerca
 Implicació de les persones 
 Qualitat dels serveis

 168 Escola
 241 Centres Ocupacionals 
 14 Centre de Dia Julio Payas
 25 Servei Prelaboral MM

 148 Llars Residència Adults 
 44 Residències Nens-Adolescents
 66 Residència Suport Generalitzat
 30 Res. Problemes Comportament

 140 Centre Especial de Treball
 25 Inserció Empresa Ordinària

Atenció Diürna

Serveis Residencials

Serveis Laborals

FOTOS



 148 Llars Residència Adults 
 44 Residències Nens-Adolescents
 66 Residència Suport Generalitzat
 30 Res. Problemes Comportament
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Perfil Persones Ateses 2010  
  
Distribució segons sexe 
Homes 283
Dones 436
Distribució segons edat 
0-18 140
18-20 47
21-30 116
31-40 175
41-50 142
51-60 67
+60 32
Distribució segons dependència 
No depenent 22
Grau I 79
Grau II 145
Grau III 175
No resolució 298
Promig grau discapacitat 68,3
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Millorar i fer la vida més fàcil a les persones amb discapacitat intel·lectual incideix directament en la millora de la 
qualitat de vida de les seves  famílies. El suport a tots nivells envers les famílies (informació, assessorament, acompan-
yament, ...), la defensa dels  drets i de les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual, i la seguretat en 
el present i en el futur de l’organització, formen part de la missió d’AMPANS.

AL SERVEI DE LES FAMÍLIES

 Informació dels serveis 
 Orientació professional
 Informació de recursos i prestacions

 Programes de respir 
 Informació d’aspectes legals
 Garantir la tutela judicial i el procés d’incapacitació
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El desenvolupament de nous serveis d’atenció i de suport més propers a les famílies per evitar desplaçaments,  infor-
mació, orientació i assessorament, impuls dels Grups d’Ajuda Mútua,  programa de beques, foment de la integració 
social de les persones amb discapacitat intel·lectual, etc, formen part de la xarxa de serveis i programes que ofereix 
AMPANS, a través dels seus professionals, amb l’objectiu de donar una atenció de màxima qualitat a les famílies.

Servei de respir en famílies

Servei de respir adults en residència i llars-residència

Acolliment matinal / Club de tarda

SERVEIS A LES FAMÍLIES: 
Suport i assessorament 

Formació i escola de pares

Fundació tutelar

Grups d’ajuda mútua
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INSERCIÓ 
LABORAL
Una de les prioritats d’AMPANS és facilitar l’accés 
al món laboral de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i malaltia mental. Un equip de professio-
nals els dóna suport en les diferents accions del procés 
d’inserció:

Servei d’Inserció laboral

 Orientació professional
 Preparació laboral mitjançant formació ocupacio-

nal i formació en competències transversals
 Suport a la inserció i seguiment continuat
 Serveis d’ajut personal i social necessaris per millo-

rar la seva qualitat de vida

Centre Especial de Treball

El Centre especial de treball, iniciat el 1969, actual-
ment dóna ocupació a 140 persones amb discapacitat 
intel·lectual

 Impremta: edició de tot tipus de documents en su-
port paper en offset o digital, disseny i presentació 
final, i aplicacions en suports interactius.  

 Manipulats: retractilats, encapsats, comptatges de 
peces, manipulació de paper i cartró. 

 Neteja: aspiracions i neteges industrials, aparca-
ments.

 Jardineria: disseny, construcció i manteniment de 
zones verdes i enjardinades.

 Garden: botiga Garden de plantes de jardí i articles 
de decoració.

 Manteniment: manteniment general d’edificis i 
instal·lacions, mobiliari urbà.

 Medi Ambient: recollida selectiva de residus.
 Quiosc: botigues de premsa, revistes i articles de 

papereria en dos centres hospitalaris de la comarca
 Restauració El Cafè del Canonge.
 Enclavaments laborals: contracte de serveis entre el 

CET i l’empresa contractant per desplaçar un equip 
de treballl a l’empresa ordinària.

Persones treballadores amb discapacitat

  2009 2010

300

200

100

0

149 165

Treball amb Suport

Donem resposta a les demandes de les empreses del 
territori, assessorant-les i acompanyant la persona en el 
procés de recerca de feina.

Incorporació, adaptació i consolidació del lloc de treball: 

 Borsa de treball
 Acompanyament en el procés de recerca de feina
 Anàlisi del lloc de treball i selecció de candidats
 Informació i assessorament sobre contractació, le-

gislació i beneficis per l’empresa
 Període inicial d’adaptació al lloc de treball, mit-

jançant un conveni de pràctiques.
 Formació continuada del treballador
 Suport i seguiment en el lloc de treball adequat a 

les necessitats detectades a través d’un preparador 
laboral

 Assessorament i orientació a les persones de 
l’entorn laboral proper
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Cursos de formació ocupacional

 Auxiliar d’hostaleria i neteja: 18 alumnes inicien el 
curs,  15 el finalitzen, 3 insercions laborals

 Auxiliar de serveis de neteja: 11 alumnes inicien el 
curs, 9 el finalitzen, 4 insercions laborals

 Auxiliar de jardineria i centres de jardineria: 
 13 alumnes inicien el curs, 10 el finalitzen, 4 inser-

cions laborals

POIN (Itinerari Personal d’Inserció per a col·lectius amb 
especials dificultats.)

 30 alumnes, 12 insercions laborals

Durant  aquest 2010 AMPANS ha dut a terme els següents programes i accions formatives adreçats a persones amb 
especials dificultats (persones amb discapacitat) i/o persones aturades en general. 

Aquests programes i cursos han estat subvencionats pel Departament d’Empresa i Ocupació, pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu.

Cursos i programes de formació ocupacional

IPI (Itinerari Personal d’Inserció)

 01/07/2009-31/03/2010: 50 participants , 25 in-
sercions laborals

 01/05/2010-31/12/2010: 141 participants, 40 in-
sercions laborals

Curs d’auxiliar de fires i congressos

 22 alumnes de diferents serveis d’AMPANS
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L’objectiu d’aquesta política és doncs tendir cap a 
l’excel·lència en la nostra gestió, i els principis de la ma-
teixa  són els que detallem tot seguit:

 Gestionar cercant la màxima qualitat, aplicant 
la millora continuada en tots els processos, 
analitzant els indicadors rellevants i dissenyant 
els serveis per donar resposta a les persones 
ateses i a les seves famílies. 

 Entendre la qualitat de servei com un dret in-
herent de les persones ateses, el dret a sentir-
se, per exemple, com a casa. 

 
 Adoptar polítiques de “management” que  fo-

mentin la màxima implicació de totes les per-
sones de l’organització i garantir la formació 
contínua.

AMPANS assumeix com un deure el compliment de les 
disposicions legals vigents en matèria de Prevenció de 
Riscos  Laborals,  Medi Ambient i Qualitat, entenent 
com un dret bàsic el de la seguretat i salut de cada 
treballador/a  i com una obligació la consideració dels 
impactes ambientals en la planificació de tots els seus 
serveis i activitats.

Desenvolupament professional dels treballadors 
Adaptació a la societat del coneixement
Desenvolupament de projectes

AMPANS com a entitat de referència a Catalunya en el camp de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, 
gestionem els nostres centres i serveis sota un sistema integrat de gestió, que engloba la Qualitat, el Medi Ambient 
i la Prevenció de Riscos Laborals, d’acord amb les normes ISO. Prenem com a referents d’actuació el model EFQM,  
amb la finalitat clara d’enfortir els resultats basats en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual de la comarca del Bages, i l’optimització dels recursos i de la gestió.

GESTIÓ DE LA QUALITAT
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Projectes d’investigació

 Plataforma de telerehabilitació cognitiva “PREVIRNEC” per recuperar determinades funcions cognitives com són: 
atenció, memòria i funcions executives  de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 Estudi sobre alumnes amb Alteracions de la Conducta al Bages.

Innovació

 Utilització de les Tecnologies de la Informació 
i Comunicació (TIC) al servei de cada centre.

 Enfocament web 2.0 com a canal de comu-
nicació tant interna com externa als diferents 
grups d’interès.

 “Software” informàtic AmpansGest per a la 
gestió d’usuaris, recursos humans i del siste-
ma de qualitat, fonamentalment.

Qualitat

 Aplicació de l’eina de qualitat de vida Gencat
 Autoavaluació de la qualitat de vida segons el 

model de qualitat FEAPS.
 V enes Jornades dels “Foro para la Calidad” 

(FOCA).

INNOVACIÓ PER MILLORAR LA VIDA DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ I RECERCA EN CONVENI I COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ORGANITZACIONS: 

Desenvolupament Cognitiu: 

Conveni Institut Guttmann 
(desenvolupament projecte Previrnec)

FOCA (Foro para la Calidad-expertesa/innovació) 

Alteracions de la Conducta 

Conveni UAB (psicopatologia)
Seminaris d’alteracions de conducta

I Congrés estatal sobre Alteracions de Conducta 
(AMPANS i Althaia)
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L’atenció global i de qualitat a les per-
sones amb discapacitat intel·lectual no 
seria possible sense la implicació d’un 
equip de persones  que dia rere dia 
aporta tota la seva qualitat professional 
i humana en l’atenció a les persones. 
La seva dedicació professional, amb un 
alt grau d’autoexigència i predisposats 
a la millora contínua, ha permès que 
AMPANS sigui avui dia una entitat de 
referència en gestió de serveis per a 
persones amb discapacitat intel·lectual, 
i que té entre els seus objectius tendir 
a l’excel·lència. El personal d’AMPANS 
assumeix com a propis els valors de 
l’entitat.

DADES DE PERSONAL-2010

Nº plantilla: 581 treballadors/es

Contractes indefinits: 86,2%

Origen plantilla: 92% Bages

Mitjana edat: 37 anys

Sexe plantilla: 66% femení

Taxa d’absentisme: 4’7%

Nº cursos de formació: 149

Total hores de formació: 9.277 h.

Nº treballadors formats: 461

Índex de satisfacció del personal: 7,6

Avaluació del desenvolupament 
professional: 28% de la plantilla

Persones en pràctiques: 55 

UN EQUIP DE PERSONES
QUE CREIX PER DONAR SERVEI

PROFESSIONALITAT 
I CALIDESA 
EN EL TRACTE
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 2009 2010
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Pla d’Igualtat 

Beneficis Socials 
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Pla de Formació 

Formació específica 

Formació EFQM 
Formació en temes de conducta 
Formació noves tecnologies 

Sistemàtica de promocions 

Jornada de formació de persones treballadores amb discapacitat 

El nostre equip està format per

34% homes

66% dones

Personal

La població d’origen del personal d’AMPANS és ma-
joritàriament de la comarca del Bages (foment de la 
riquesa a l’entorn)

Manresa  Resta Bages Fora del Bages
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Persones amb malaltia mental

Persones amb discapacitat física

Persones amb discapacitat intel·lectual

Persones sense discapacitat

L’entitat posa en pràctica 

polítiques que fomenten la 

participació del personal, el 

seu creixement professional, la 

seguretat i l’estabilitat, i les eines 

i els mecanismes que permeten 

desenvolupar amb qualitat la 

seva tasca com a professionals.
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APOSTA PER LA
FORMACIÓ CONTINUADA

Durant el 2010 s’ha realitzat formació en els següents àmbits : 

 Mòduls de formació continuada per a 
cuidadors/es de persones amb disca-
pacitat

 Atenció al trastorn conductual 
 Formació en el programa de rehabili-

tació cognitiva PREVIRNEC
 Sistemes de Planificació Centrada en la 

Persona (PCP) 
 Noves tecnologies aplicades a la co-

municació
 Formació en direcció de serveis de 

persones amb dependència
 Models d’inserció laboral per a perso-

nes amb discapacitat
 Formació en noves funcionalitats del 

Programa de gestió Ampans-gest 
 Formació tècnica en serveis produc-

tius 

S’ha iniciat el procés de qualificació professional del personal cuidador de persones amb discapacitat, 
a través del programa Qualifica’t 

  2009 2010

Cursos de 
formació

Trelalladors/es 
formats

153

468

149

461500

400

300

200

100

0

Cursos i treballadors formats
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FORMACIÓ CONTINUADA
VII Jornades de Formació

Se celebra amb caràcter anual i oberta a tots els profes-
sionals d’AMPANS. L’última es va a fer a les instal·lacions 
de l’organització a Santa Mª de Comabella (Santpedor), 
el passat  18 juny de 2010. Hi van participar 184 pro-
fessionals i van donar una valoració global de 7’8 a les 
jornades. 
La trobada dels professionals també és el marc de pre-
sentació de les bones pràctiques dels diversos centres i 
serveis

El personal d’AMPANS també 
participa en formació externa:

 I Jornades Internacionals sobre Discapacitat 
Intel·lectual 

 30enes Jornades DINCAT 

 II Jornada sobre atenció a la dependència 

 Jornada Innovació i Acció social 

 Primer Fòrum Impulsa 

 III Congrés sobre fisioteràpia pediàtrica 

 Jornades de Punt de Trobada tecnologia i discapaci-
tat

 V Jornades FOCA a Mallorca 

 Congrés FEAPS a Toledo

 Jornada d’educació i telecomunicació : Instruments 
per transformar l’educació

 III Trobada de serveis i recursos gestionats per enti-
tats d’AMMFEINA.

 III Congrés comarcal de deixalleries del Bages . 

 Intercanvi formatiu amb l’entitat de Mallorca AMA-
DIP-ESMENT. 

Convenis de pràctiques amb els següents cen-
tres docents:

Universitats

FUB, UVIC, UAB, UB, Univ. Blanquerna Ramon Llull, 
UNED, UOC, ISEP, Fundació Pere Tarrés

Instituts d’Educació Secundària

IES Lacetània, IES Castellet, IES Miquel Bosch i Jover, IES 
d’AURO, IES Guillem Catà, CFGS, IES Montserrat Roig, 
CFGS

Escoles Concertades

LA SALLE, ESCOLA JOVIAT, ESCOLA DIOCESANA NAVÀS
 
Centres de Formació 

COP, GRUP AULA, CE La Plana, CIO MANRESA, CAE, 
Escola de capacitació agrària de Manresa, Centre de 
capacitació agrària Pirineu
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MEDI 
AMBIENT
La preservació i el respecte al medi ambient 
és un criteri integrat en la gestió d’AMPANS

Dos dels serveis laborals de l’entitat, la re-
collida selectiva i la gestió de les deixalleries 
(13 fixes i 3 mòbils) estan estretament rela-
cionats amb la protecció i sostenibilitat del 
medi ambient. 

Altres projectes ecològics:

 Horts ecològics
 Reciclatge de cartró i paper
 Participació a l’Ecoviure
 Setmana Verd



Tipus de Residus QUANTITAT
ABOCADOR 41.660

ESPECIAL 338

FRACCIÓ VERDA 26.240

NO ESPECIAL 71.408

Total general 139.646

No especial 
50%Fracció verda 

19%

Especial 
0%

Abocador 
31%

RESIDUS AMPANS

CONSUMS ENERGÈTICS AMPANS 
(Dades Comabella)
 

Font d’energia Quantitat Unitat 

Aigua xarxa 16.081 m3 

Aigua fonts pròpies 358 m3  

Gasoil 47.484 litres 

Electricitat 667.000 Kw 

Gas natural  111.085 m3  

  
Càlcul emissions de 
CO2 en tones 518 tones CO2 

(segons la Guia Pràctica per al càlcul d’emissions de 
gasos amb efecte hivernacle. Versió Març 2010. Ofici-
na Canvi Climàtic)   
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PROJECTES 
REALITZATS 
2010

La Llar-residència La Colònia es va inaugurar el 16 d’abril de 2010

 Signatura del Conveni de Col·laboració entre el De-
partament d’Acció Social i Ciutadania i AMPANS pel 
desenvolupament de serveis especialitzats per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual (abril 2010)

 Celebració del 1r Congrés Estatal sobre Alteracions 
de Conducta, organitzat per AMPANS i ALTHAIA 
(maig 2010)

 Presentació del projecte d’atenció en discapacitat 
intel·lectual, salut mental i addiccions per Manresa 
i àrea d’influència. Xarxa de serveis. Presentat con-
juntament per AMPANS i ALTHAIA al Departament 
de Salut (maig 2010)

 Validació de la Plataforma de Desenvolupament 
Cognitiu PREVIRNEC

 Avaluació de la Qualitat de Vida individual mitjant-
çant l’escala GENCAT

 Autoavaluació de la Qualitat de Vida global mitjant-
çant l’eina d’avaluació FEAPS

 Constitució del 1r grup d’autogestors (persones 
usuàries del Centre Especial de Treball), per fomen-
tar l’autodeterminació, l’autonomia i la participació 
en la presa de decisions

 Suport a la inclusió educativa de l’alumnat amb 
NEE (Necessitats Educatives Especials) en els centres 
d’ensenyament ordinaris

 Seminaris de Formació permanent sobre Abordatge 
i Tractament dels Trastorns de Conducta per a mes-
tres i professors dels centres d’ensenyament ordina-
ris

 Obertura de dos nous serveis d’acolliment 
residencial: Urpina i La Colònia (Sant Salvador de 
Guardiola i Súria respectivament)
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Vista Panoràmica de la Llar-residència Urpina, inaugurada el 17 d’abril del 2010

AMPANS està impulsant els següents projectes de futur
 La construcció de Comtals II (Residència de 30 places per a persones amb trastorns de la conducta)

 Desenvolupament dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

 Curs de Postgrau sobre Alteracions de la Conducta

 Projecte pel foment del Voluntariat

 Recerca de noves fonts de finançament

 Desenvolupament del pla de comunicació en Social Media
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AMPANS  està inscrita al Registre de Fun-
dacions de la Generalitat de Catalunya 
com a FUNDACIÓ AMPANS des del 21 de 
desembre de 2010, després que el De-
partament de Justícia aprovés la resolució 
sobre la  transformació de l’associació en 
fundació.  D’aquesta manera culmina un 
procés llarg, iniciat fa uns anys,  amb la 
voluntat que l’entitat disposi de tots els 
mecanismes que preveu l’actual marc 
legislatiu per consolidar i assegurar amb 
total garantia els béns i el futur de les 
persones amb  discapacitat intel·lectual. 

El pas d’associació a fundació no significa 
cap canvi en el funcionament de l’entitat,  
que des de fa més de 45 anys treballa 
per aconseguir la màxima qualitat de 
vida per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual i ho fa mantenint intactes la 
missió i els valors que van inspirar als fun-
dadors d’AMPANS. 

La tasca d’una organització com AMPANS 
requereix de la col·laboració de persones 
sensibles i solidàries que donen la seva 
confiança a AMPANS, amb un ajud ines-
timable perquè les persones amb disca-
pacitat intel·lectual puguin tenir una vida 
digna i sentir-se al màxim de recolzades i 
estimades. 

El Patronat de la fundació,  integrat pels 
membres de la Junta Directiva i el Comi-
tè Consultiu, és l’ òrgan  que vetllarà pel 
cumpliment de la missió de l’entitat.

ELS ACTES MÉS 
RELLEVANTS DEL 2010

FUNDACIÓ AMPANS
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La llar-residència Urpina (Sant Salvador de Guardiola), 
i la llar-residència i centre ocupacional La Colònia (Sú-
ria), inaugurades el mes d’abril per la llavors conselle-
ra d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, dóna 
acolliment residencial a 48 persones adultes, i en el 
cas  de Súria, també atenció de centre ocupacional a 
46 persones. Es tracta de dos nous serveis de l’entitat 
que s’adapten a noves necessitats, noves oportunitats 
d’ocupació, en el cas d’Urpina, a través de les vinyes, 
activitats i lleure vinculades a l’entorn rural, i que fo-

menten l’arrelament i la integració al municipi. A través 
de la participació, formem part activa de la vida quoti-
diana i associativa dels municipis que acullen els nous 
serveis, participant dels actes de festes majors, festes 
tradicionals, fires, etc.

Tenir cura de les vinyes de la finca, que produeix el vi 
Urpina de denominació d’origen Pla de Bages, és una 
de les principals ocupacions de les persones residents 
del nou servei. 

INAUGURACIÓ I POSADA EN MARXA DE DOS NOUS SERVEIS 
DE LLARS RESIDÈNCIA 

Es tracta de l’únic Premi sobre per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
que s’atorga a nivell estatal, i que 
vol reconèixer la feina de persones, 
entitats, associacions i equips que 
es dediquen a l’estudi, la investi-
gació i les pràctiques innovadores 
per millorar l’atenció i la qualitat de 
vida de les persones amb discapaci-
tat intel·lectual.

En total s’atorguen 6 premis en dues modalitats, 3 d’investigació i 3 d’innovació. Els primers premis estan dotats amb 
3.000 € cadascun, i es publiquen tots els treballs guardonats. El III Premi es va lliurar en el decurs de l’acte de Clausura 
del I Congrés Estatal sobre Alteracions de la Conducta, amb la presència de la llavors Consellera de Salut, Marina 
Geli. Amb aquests guardons AMPANS premia els millors treballs de recerca i d’innovació que tracten sobre qualsevol 
aspecte o matèria que faci referència a les persones amb discapacitat intel·lectual, que desenvolupi pautes, mètodes 
o coneixements eficaços per a una millora de la intervenció i de la qualitat de vida de les persones, en els àmbits de 
l’educació, el treball, l’atenció diürna, la salut, la intervenció familiar o l’atenció residencial.

LLIURAMENT DEL III PREMI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ 
SOBRE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, 
CONVOCAT PER AMPANS
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AMPANS impulsa, conjuntament amb Althaia, el I Congrés Estatal sobre Alteracions de la Conducta. 

Més de 700 persones, membres de diversos col·lectius professionals vinculats a la sanitat, l’educació i els serveis so-
cials, van participar en el Congrés que es va fer els dies 6, 7 i 8 de maig, a Món Sant Benet, i que va clausurar la llavors 
consellera de salut, Marina Geli.

L’objectiu del Congrés s’adreça a l’estudi i la investigació de tots els aspectes que millorin l’atenció i la qualitat de vida 
de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental i addiccions, amb dany cerebral i altres malalties 
neurològiques i, als infants i adolescents amb problemes de salut mental.

AMPANS i ALTHAIA, uneixen esforços per coordinar les seves activitats i els seus professionals per oferir un enfoca-
ment integral i una atenció de qualitat a les persones.

L’organització del congrés, que es tornarà a celebrar el 2012, ha significat el punt de partida dels experts dels diversos 
àmbits de tractament de les persones afectades per aprofundir en nous camps i incorporar la voluntat de continuïtat 
de compartir i avançar en el coneixement. L’estat de salut general d’una persona, també incorpora la conducta que, sens 
dubte, és un requisit indispensable  per gaudir d’una participació en la vida social d’èxit, i que és un dret de tot ciutadà.

PRIMER CONGRÉS ESTATAL SOBRE ALTERACIONS DE LA 
CONDUCTA, ORGANITZAT PER AMPANS I ALTHAIA
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El Concert de Nadal és un projecte que neix del si dels 
Amics d’Ampans, amb la voluntat de reunir en un acte 
solidari i lúdic a les persones, entitats, institucions i em-
preses, que ajuden  a l’entitat a seguir desenvolupant la 
tasca de l’organització i a seguir avançant en la sensi-
bilització de la societat respecte al dret de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, a la plena integració i a 
una vida digne.

El projecte es va plantejar des d’un primer moment com 
un espai de solidaritat i cultura amb un objectiu, recu-
perar l’esperit de les històriques campanyes del Sol a 
Comabella o de l’Ampolla i el Paper, que ens posaven 
en contacte directe amb el teixit social. 

Amb el Concert de Nadal es visualitza la tasca de 
l’entitat, fomentant el respecte i suport a les persones i 
famílies a les quals donem atenció.

El director general de Catalunya Caixa, Adolf Todó, 
el campió del món de Moto 2, Toni Elías i l’alcalde de 
Manresa, Josep Camprubí, es van fer Amics d’AMPANS 
durant l’acte, acompanyats a l’escenari per persones 
usuàries dels Serveis d’AMPANS. El concert va tenir el su-
port de l’Ajuntament de Manresa, el Teatre Kursaal, 
Catalunya Caixa, Laboratoris Esteve i Oliva Torras.

CONCERT DE NADAL 
AMB LA POLIFÒNICA DE 
PUIGREIG I AMB EL SUPORT 
D’INSTITUCIONS, ENTITATS, 
EMPRESES I PERSONES, QUE 
S’ADHEREIXEN ALS AMICS 
D’AMPANS
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Més de 300 persones van participar en la primera jorna-
da solidària Stradivarius-Ampans, en una iniciativa  pio-
nera del grup d’Inditex per contribuir a la sensibilització 
respecte als drets i les necessitats de les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

La trobada es va fer a les instal·lacions d’AMPANS a 
Santa Maria de Comabella, a Santpedor, i va comptar 
amb la col·laboració de l’escola de dansa, Julieta Soler, 
que es va afegir a la iniciativa solidàriament. 

Stradivarius va posar a la venda samarretes dissenya-
des expressament per a l’ocasió, amb la fusió dels logos 
de la seva organització i de l’entitat AMPANS, amb el 
lema de la jornada: “Tu també jugues”. Els beneficis 
de la venda es van destinar a l’entitat. Stradivarius ha 
encetat una relació amb AMPANS aquest 2010, amb la 
incorporació a la seva plantilla laboral de persones amb 
discapacitat intel·lectual, a través del Servei d’Inserció  
d’AMPANS.

La jornada es va completar amb tallers de maquillatge i 
costumització de roba, concurs de dibuix, sortejos i es-
morzar, i va transcórrer en un ambient familiar i distès.

STRADIVARIUS I AMPANS 
COMPARTEIXEN UNA 
JORNADA SOLIDÀRIA



AMPANS reuneix a més de 300 persones 
en la primera festa de La Verema orga-
nitzada a la finca Urpina, a Sant Salva-
dor de Guardiola, que acull una de les 
llars de l’entitat per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual.

Desenes de persones, majoritàriament 
nens i nenes, van poder collir el raïm de 
la vinya, premsar-lo en botes com es feia 
tradicionalment i emportar-se una am-
polleta de record del  most que n’havien 
extret.

El maridatge entre el Vi Urpina 2008 i la 
cuina del restaurant El Cafè del Canon-
ge, presentat per l’enòleg Joan Soler, va 
ser un altre dels actes destacats, amb un 
èxit de participació que va superar totes 
les previsions.

La festa de La Verema va ser també el 
marc de la inauguració de l’Aula de la 
Natura, un itinerari adaptat per a nens 
i nenes en edat escolar, per conèixer de 
prop la flora autòctona de la zona, un 
projecte que s’ha fet amb la col·laboració 
de l’Obra Social de Caja Madrid. 

L’alcalde de Sant Salvador de Guardiola, 
Albert Miralda, el president d’AMPANS, 
Domènec Casasayas, i el Coordinador 
de l’Obra Social de Caja Madrid a 
Catalunya, Sergi Capell, van presidir la 
inauguració.

FESTA 
DE LA VEREMA

MULTITUDINÀRIA I ACTIVA 
PARTICIPACIÓ A LA  FESTA 
DE LA VEREMA D’URPINA
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U D’URPINA, és el nou vi de quali-
tat, de la varietat Cabernet Sauvig-
non, amb D.O. Pla de Bages, que 
comercialitza AMPANS.

Junt amb aquest nou vi, i el ja con-
solidat Urpina, obren una nova lÍ-
nia d’Inserció Laboral per  a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual.

U D’URPINA

PRESENTACIÓ DEL NOU VI D’AMPANS 
AMB D.O. PLA DE BAGES

Merlot

Cabernet Sauvignon
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8.000 Amics d’AMPANS

1.300 Col·laboradors econòmics

645 Clients comercials

1.300 Admiradors al Facebook

PROJECCIÓ 
SOCIAL

Cabernet Sauvignon

Diverses personalitats destacades 
s’han sumat a la Campanya dels 
Amics d’AMPANS, de reconeixe-
ment a la tasca social de l’entitat 
en l’atenció a les persones amb dis-
capacitat intel·lectual.

L’entitat vol donar a conèixer  a la 
societat que l’envolta, la feina que 
desenvolupa per millorar la qualitat 
de vida de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual i de les seves 
families, i fer-la partícep del seu 
projecte.

L’objectiu dels Amics d’AMPANS és 
fer una xarxa de persones solidàries 
i sensibilitzades, conegudes o 
anònimes, que s’impliquin i donin 
suport a la plena integració social 
de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
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EN XIFRES

Destí dels fons
Aplicats a les despeses de les activitats

Ajuts concedits i 
altres despeses

Aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses 
d’explotació

Despeses financeres

Impost sobre beneficis

12,31%

62,70%

23,49%

0,21%
0,06%

1,23%

APLICACIONS DELS FONS 
 
Ajuts concedits i altres despeses 42.912,17

Aprovisionaments 4.766.645,54

Despeses de personal netes de provisions 12.725.876,45 

Altres despeses d’explotació netes de provisions 2.497.945,80 

Despeses financeres 250.286,05 

Impost sobre beneficis 11.715,50 

Inversions en inmobilitzat 1.098.355,75

Inversions en entitats del grup  139.959,92

Disminució creditors i altres comptes a pagar 3.024.198,81

Increment inversions financeres a curt i efectiu 2.582.976,01

Increment altres actius corrents 2.181,52

 
TOTAL FONS APLICATS 27.143.053,52 

 
  
DESGLOSSAMENT DESPESES 
DE LES ACTIVITATS 100,00% 

Ajuts concedits i altres despeses 0,21% 

Aprovisionaments 23,49% 

Despeses de personal 62,70%

Altres despeses d’explotació 12,31% 

Despeses financeres 1,23%

Impost sobre beneficis 0,06% DESGLOSSAMENT 
PROCEDÈNCIA SUBVENCIONS I 
DONACIONS
   9.230.098,80

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA  8.845.886,41

ESTATAL    21.896,74
AUTONÒMICA  8.806.323,00
LOCAL    17.666,67

PRIVADA    384.212,39

AMPANS
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Origen dels fons
Provinents dels ingresos de les activitats

Vendes i prestacions de serveis
Subvencions i donacions de les 
activitats
Altres ingressos de les 
activitats
Altres resultats nets de provisions
Ingressos financers

50,92%

0,33%0,80%
10,45%

37,50%

ORIGEN DELS FONS 
 
Ingressos de les activitats 21.762.778,01 

Altres ingressos de les activitats 2.572.122,12 

Altres resultats nets de provisions 197.029,59

Ingressos financers 82.332,52  
Variació valor dels instruments financers  266,78 

Subvencions, donacions i llegats rebuts -26.666,20 

Desinversions inmobiliàries 375.000,00  
Disminució existències 53.962,71 

Disminució deutors i altres comptes a cobrar 1.960.969,87 

Increment altres passius corrents 165.258,12 

 
TOTAL ORIGEN DELS FONS 27.143.053,52 

 
 

EN XIFRES

Origen dels fons
Provinents dels ingresos de les activitats
Subvencions i donacions de les activitats

95,41%

0,24%
4,16%

0,19%

Administració estatal
Administració autonòmica
Administració local
Privada

DESGLOSSAMENT INGRESSOS 
DE LES ACTIVITATS 100,00% 

Vendes i prestacions de servei 50,92% 

Subvencions i donacions de les activitats 37,50% 

Altres ingressos de les activitats 10,45% 

Altres resultats nets de provisions 0,80% 

Ingressos financers 0,33% 

AMPANS
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ALS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ

Durant el 2010 la Fundació 
AMPANS ha tingut una 
presència destacada als mitjans 
de comunicació d’àmbit local i 
d’abast nacional.

El I Congrés Estatal d’Alteracions 
de la Conducta va acaparar 
l’interès dels medis, amb 
entrevistes als organitzadors i als 
principals ponents del Congrés.

Un altre moment destacat va ser 
la inauguració de les dues noves 
residències d’AMPANS, Urpina 
i La Colònia, amb un directe al 
programa “Els matins” de TV3, 
dirigit per Josep Cuní, al TN 
Comarques, a La Vanguardia, a 
l’Avui, i als mitjans locals: Regió 
7, Canal Taronja i el Canal Català 
Central.

El rotatiu Regió 7 va dedicar un 
reportatge d’Inserció Laboral, 
posant de testimoni persones i 
empreses solidaries mitjançant la 
tasca d’AMPANS.

A més, alguns mitjans de 
comunicació han col·laborat 
solidàriament amb AMPANS, 
oferint espais gratuïts en motiu 
de l’organització del Concert 
de Nadal. Expressem el nostre 
agraïment: Regió 7, Radio 
Manresa, El Setmanari, Styl FM, 
i el digital Manresainfo.cat

 

Emissió en directe de l’obertura d’Urpina pel programa “Els matins” de TV3

Instant de la roda de premsa de presentació del Concert de Nadal

Participem als actes de la Marató de 
TV3, ballant una lipdup
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JORDI MORROS

DISSABTE, 6 DE NOVEMBRE DEL 2010

JOVES D’AMPANS
LLUITEN PER SER UN
MÉS EN LA NOSTRA
SOCIETAT

REVISTA ÉS UN SUPLEMENT SETMANAL DE REGIÓ7

Viatges
Tres dies de trekking
per Andorra 14

DIRECTOR: MARC MARCÈ I CASAPONSA.

EMPRESA EDITORA: EDICIONS INTERCOMARCALS SA.

Fauna 
L’oca vulgar
15

Reportatge
Itàlia exporta màfia
La globalització del crim 6

Entrevista
A. Nicolás Pachón
«S’ha de repensar la missió» 7

TRASTORNS DE CONDUCTA I PLURIDISCAPACITAT El primer projecte va ser fer una residència de 30 places per a infants i adolescents
amb discapacitat intel·lectual. Però es va trobar més viable començar amb petites unitats de convivència i anar creixent. Actualment Ampans té
tres llars-residència per a menors, que ofereixen 44 places. No hi ha gaire oferta d’aquestes característiques al país, i per això hi ha llista d’espera

�

Ampans ofereix  places per a
infants i adolescents amb disca-
pacitat intel·lectual. La majoria
són menors que presenten tras-
torns de conducta, però també
s’atenen onze usuaris amb pluri-
discapacitats: paràlisis cerebrals i
altres síndromes específiques que
fan que tinguin diversos dèficits
sensorials (de visió, d’audició, de
comunicació...).

Janeta Camps, directora de les
llar-residència d’Ampans, assegu-
ra que «hi ha molt pocs» centres a
Catalunya per acollir infants i ado-
lescents amb discapacitats i que
per això, malgrat que l’oferta de
l’entitat bagenca ha anat creixent
des del , no es dóna a l’abast
per absorbir la demanda que hi ha
en llista d’espera. Malgrat que la
llista d’espera és única per a tot Ca-
talunya i és gestionada per la Ge-
neralitat, Camps apunta que els
usuaris que s’atenen a Ampans
«són de la zona».

La llista d’espera també s’ha
engruixit darrerament perquè «fins
ara la Generalitat no reconeixia el
dret a accedir a aquesta tipologia
de serveis». De tota manera, se-
gons la directora de les llar-resi-
dència d’Ampans, les famílies «fan
esforços per mantenir el nen en

l’àmbit familiar, a força de molt sa-
crifici, que pot ser esgotador».

La meitat, tutelats pel Govern
Ampans va percebre la necessitat
d’aquest servei pel contacte directe
amb les famílies, «que s’organitzen
diferent que fa anys, i si no és la

mare qui renuncia a la feina»,
apunta Camps. I va trobar el suport
de la Generalitat per implantar
l’oferta de llar-residència. Inicial-
ment s’havia de fer un edifici amb
 places residencials, però es va
decidir començar de mica en mica,
primer amb un pis al centre de

Manresa i després amb dues cases
a Pineda de Bages. 

També cal tenir en compte que
la meitat dels menors usuaris de
les llars-residència d’Ampans són
tutelats per la direcció general
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (DGAIA) de la Generalitat.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Les 44 places de residència per a menors
amb discapacitats d’Ampans fan curt

5
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La llar-residència El Turó, si-
tuada a la urbanització de Pineda
de Bages, va ser inaugurada per la
consellera d’Acció Social i Ciuta-
dania, Carme Capdevila, el  de
març del . Ara ha fet un any.
És una casa gran, i es va dividir en
tres unitats de convivència. Es van
agrupar els infants i adolescents
per edats i necessitats de suport. 

Un dels nuclis de convivència és
format per quatre adolescents
amb trastorns de conducta que te-
nen un nivell d’autonomia elevat:
usen el seu propi portàtil i van a
Manresa a la biblioteca, al cine...

També hi ha onze usuaris amb
pluridiscapacitats i, dins de les
seves característiques, es treballa
perquè tinguin la màxima auto-
nomia possible: que mengin sols,
que ajudin a vestir-se... Les seves
habitacions estan adaptades, però
també s’ha buscat que en els espais
comuns hi hagi zones encoixina-
des per facilitar els canvis posturals.
A més, es beneficien de la piscina
que hi ha al jardí, que facilita els ex-
ercicis de fisioteràpia.

Els . m2 de jardí també són
una vàlvula d’escapament per als
set usuaris amb trastorns de con-
ducta d’entre  i  anys que for-
men el seu propi nucli. «Quan
van arribar el seu primer Déu vos
guard era donar-te una coça. Ara
ja s’hi pot parlar», afirma Emma
Badia, directora de les llar-resi-
dència d’infants i adolescents
d’Ampans, que explica que «han
après a confiar en nosaltres i nos-

altres els hem après a tractar. Fan
explosions d’agressivitat per trans-
metre la seva desconfiança al can-
vi, i la seva adaptació, tenint en
compte les seves mancances afec-
tives perquè provenen de famílies
desestructurades, ha estat difícil.
Però fem una valoració positiva
d’aquest any, perquè ens han obert
portes per treballar amb ells. Ara el
monitor és el seu referent i poden
dir que aquí és casa seva».

«El primer que feien fa un any era
donar una coça, ara ja s’hi pot parlar»

Antònia Barbero, coordinadora de la llar-residència El Turó, juga amb el Jonathan, de 4 anys i tutelat per la DGAIA

MIREIA ARSO

L’Aitor, de 8 anys, juga al jardí acompanyat d’un professional d’El Turó

MIREIA ARSO

EL TURÓ: una gran casa a Pineda
de Bages amb 22 places

Estrenada fa un any, és una
residència de 22 places que té

tres unitats de convivència
diferenciades. Una la formen quatre
adolescents de 16 a 18 anys que
tenen trastorns de conducta. Una
altra és integrada per set infants
d’entre 4 i 10 anys amb trastorns de
conducta i, la tercera, per onze
usuaris d’entre 4 i 18 anys amb
pluridiscapacitats. La casa té 763 m2
construïts i un jardí de 5.440 m2.

LA CASETA: 15 places específiques
per a trastorns de conducta

Oberta el juny del 2008, és
una casa, també a Pineda,

amb quinze places destinades a me-
nors, d’entre 10 i 21 anys, que tenen
trastorns de conducta, amb un nivell
d’autonomia baix.

LA LLAR ARMENGOU: un pis per a 7
adolescents al centre de Manresa

El 2006 es va crear la llar Ar-
menou, un pis al centre de

Manresa, per a set adolescents de
16 a 20 anys. Són més autònoms i
es comprometen a ser responsables.

3

2

1

LES LLAR-RESIDÈNCIA

Hi ha pocs centres a Catalunya amb l’oferta de l’entitat bagenca, i per això no s’absorbeix la demanda en llista d’espera�

Dr. Codina López / Dr. Fernández Sallent

C/ Pare Clotet, 12, bxs 
Manresa
Tel. 93 874 84 07 

HEMORROIDES – FISSURES – FÍSTULES – VARIUS I CIRURGIA GENERAL

URGÈNCIES 610 427 847

Varius: 
solució sense quiròfan

preu sessió:

 70 €
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MIREIA ARSO

Manresa va formalitzar ahir l’acolliment del Circ Cric, que plantarà la vela
del 4 al 8 de desembre a la zona esportiva del Congost, com a ciutat amiga
del circ. Així, Jaume Mateu, el pallasso Tortell Poltrona, va rebre la salutació
de Valentí Oviedo, gerent de Manresana d’Equipaments Escènics, que
s’encarrega de programar a la ciutat, i del manresà Pep Garcia, qui s’ha
encarregat que totes les gires del Cric fessin estada a Manresa. La rebuda va
tenir lloc a la sala Sant Domènec, on es fan els tallers de circ de la ciutat.

�

Manresa, ciutat amiga del circ, acull el Cric 

L’actriu esparreguerina Anna Li-
zaran va obtenir ahir el Premi Bu-
taca a la millor actriu de teatre per
la seva participació a El ball, un
muntatge del Teatre Nacional de
Catalunya i el Centro Dramático
que també va ser guardonat en les
categories d’espectacle teatral, ac-
triu de repartiment (Francesca Pi-
ñón), escenografia (Max Glaenzel)
i il·luminació (Kiko Planas). Liza-
ran va recollir el premi en la vet-
llada celebrada a l’Artèria Paral·lel.

La jornada va deparar un gran
èxit per a Pegados (The Kaktus Mu-
sic Corporation), que va ser me-
reixedor dels Butaca al millor mu-
sical, actriu del gènere (Alícia Ser-
rat) i composició musical (Ferran

González i Alícia Serrat). American
Buffalo va ser el millor espectacle
de petit format i el seu director, Ju-
lio Manrique, va recollir el guardó
en aquest apartat. El millor actor
va ser David Bagès (L’auca del se-
nyor Esteve), Xavi Melero (Hoy no
me puedo levantar) el millor in-
tèrpret de musical i Llorenç Gon-
zález (L’auca del senyor Esteve)
millor actor de repartiment.

Dies Irae (dansa), Alícia, un
viatge al país de les meravelles
(vestuari), Democràcia (text tea-
tral), Urtain (producció espanyo-
la), Infierno, Purgatorio, Paradiso
(estrangera) i Llits (altres disci-
plines) també van ser premiats. La
gala va atorgar el Butaca a la tra-
jectòria a Lita Claver, la Maña. 

TONI MATA I RIU | MANRESA

Anna Lizaran, Premi Butaca
a la millor actriu per «El ball»

Casasayas, president d’Ampans; Camprubí, alcalde de
Manresa; Noguera, director de la Polifònica; i Espinal, director d’AmpansM
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Ampans organitza aquest Nadal
el seu primer concert solidari, una
iniciativa que es pretén que esde-
vingui l’acte central anual de la
campanya Amics d’Ampans. La
Polifònica de Puig-reig és la for-
mació que estrenarà aquesta nova
proposta, que tindrà lloc el dijous
 de desembre a les  del vespre
al teatre Kursaal de Manresa.

L’entrada del concert costarà
 euros i els beneficis de la re-
captació es destinaran a oferir be-
ques a les famílies amb fills amb
discapacitat. «En aquest moment
moltes famílies tenen dificultats
econòmiques, i això pot incidir en
la qua-
litat de

vida dels discapacitats, que fins ara
feien activitats com anar al gimnàs,
a classe de música,  de colònies...»,
ha exposat Toni Espinal, director
d’Ampans. L’associació de pares de
fills amb discapacitats ja ofereix
«una dotació significativa de be-
ques, però aquest any hem fet
curt», ha remarcat. El president
d’Ampans, Domènec Casasayas,
ha assenyalat que amb la campa-
nya Amics d’Ampans, en marxa
des de fa cinc anys, «volem crear

un clima de normalitat i que les
persones amb discapacitat siguin
ciutadans de ple dret». El dia del
concert, tothom qui ho vulgui po-
drà omplir la butlleta per fer-se
Amic d’Ampans, i s’aprofitarà per
formalitzar l’adhesió d’Adolf Todó,
director general de Catalunya-
Caixa; del pilot Toni Elías; de la
mezzosoprano Mireia Pintó (que,
a més, és l’assessora musical d’Am-
pans); i de l’alcalde de Manresa, Jo-
sep Camprubí.

La Polifònica cantarà nadales ar-
ranjades per fer «un concert emo-
tiu i especial», segons el director,

R a m o n
Nogue-
ra.

PEPA MAÑÉ | MANRESA

Ampans organitza un concert
solidari amb la Polifònica 
de Puig-reig al teatre Kursaal 

La recaptació de l’actuació, que es farà el 16 de desembre i costarà 16
euros, es destinarà a oferir beques a famílies amb fills amb discapacitat
�

ALBERT BONJORN SIBIS
Ha mort a l’edat de 73 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Sant Josep de Manresa.

JOSEP FÀBREGAS BADIUA
Ha mort a l’edat de 87 anys. La

cerimònia de comiat se celebrarà
avui, dimecres, a les 11 del matí, a
la sala Montserrat de funerària
Fontanova de Manresa.

MARIA BARRACHINA
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les 10 del
matí, a la capella de l’asil d’Iguala-
da.

RAMONA PRAT BRUGULAT
Ha mort a l’edat de 90 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les 11 del
matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Talló.

JUAN ÁNGEL TORNERO PÉREZ
Ha mort a l’edat de 67 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a les 4 de la
tarda, a l’església parroquial de
Santa Maria de Puigcerdà.

TERESA XANDRI MONSÓ
Ha mort  al’edat de 86 anys. El

funeral per la seva ànima se cele-
brarà avui, dimecres, a 2/4 de 5 de
la tarda, a l’església parroquial de
Puig-reig.

Tal dia com avui:
–1708: guerra de Successió: els
anglesos s’apoderen de la ciutat
menorquina de Maó.
-1936: Guerra Civil Espanyola: la
Junta de Defensa Nacional nome-
na Francisco Franco cap d’Estat i
Generalíssim dels Exèrcits.
-1977: es restableix la Generalitat
de Catalunya, per decret-llei del
govern d’Adolfo Suárez.
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IGUALADA
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FUNERALS

CARLES ILLA

Moià acull la 19a
Festa Bastonera

Els carrers de Moià es van
omplir de gom a gom per veure i
poder gaudir les moltes ballades
de totes les colles bastonaires
que van participar a la 19a festa
bastonera de Moià. Es van poder
seguir les evolucions de set
colles: Sabadell, Terrassa (amb la
del xics i la dels grans), Manresa,
Malla, Tona, Prats de Lluçanès i
Moià. La matinal va ser plena de
colors i de gent.

�

MIREIA ARSO

Grans i petits ballen
sevillanes a Cal Miquel
per celebrar els 50 del
barri navassenc

Cal Miquel de Navàs ha celebrat
una festa major molt especial, ja que
enguany el barri ha celebrat el mig
segle de vida. Durant tot el cap de
setmana es van celebrar actes de tot
tipus, com una exposició de 500
fotografies antigues i una actuació
de sevillanes en la qual hi van
participar grans i petits.

�

Jaume Vallcorba
i Rocosa
Creu de Sant Jordi

El President i el Govern
de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Generalitat de Catalunya
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TROBADA

FESTA MAJOR

EL BATEC DEL CARRER

Més de  persones van parti-
cipar en la primera festa de la ve-
rema organitzada per Ampans a la
finca Urpina, a Sant Salvador de
Guardiola, que acull una de les
llars de l’entitat per a persones
amb discapacitat intel·lectual. Tots
els actes van ser molt concorreguts.
Desenes de nens i pares van poder
collir el raïm de la vinya, premsar-
lo com es feia tradicionalment i
emportar-se’n una ampolleta de
record. El maridatge entre el vi Ur-
pina  i la cuina del restaurant
El Cafè del Canonge, presentat
per l’enòleg Joan Soler, va ser un al-
tre dels actes més destacats. La fes-
ta va ser també el marc de la in-
auguració de l’Aula de la Natura,
un itinerari per a nens amb disca-
pacitat o sense per conèixer de
prop la flora autòctona de la zona,
un projecte que s’ha fet amb la
col·laboració de l’Obra Social de
Caja Madrid. L’alcalde de Sant Sal-
vador, Albert Miralda, el presi-
dent d’Ampans, Domènec Casa-
sayas, i el coordinador de l’Obra
Social de Caja Madrid a Catalunya,
Sergi Capell, van presidir la inau-
guració.

REDACCIÓ | MANRESA La primera verema d’Ampans reuneix
més de 300 persones a la finca Urpina

Els nens van xafar el raïm amb els peus i es van poder endur una ampolleta amb el most que n’havien extret

Les famílies van poder collir el raïm de la vinya i premsar-lo tal com es feia tradicionalment�
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Mútua Igualadina MPS
dóna un televisor a la
Marató d’Igualada

Un any més, Mútua Igualadina
MPS va fer entrega d’un televisor per
per sortejar entre els donants de la
Marató d’Igualada, dissabte passat,
25 de setembre. El sorteig es va dur
a terme en finalitzar la Marató, a les
deu de la nit, per una mà innocent.
De totes les butlletes que havien
dipositat tots els donants, la
guanyadora va ser la de la senyora
Esther Morist.

�
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CARLES ILLA

Ampans va inaugurar ahir la
seva primera llar-residència per a
persones amb discapacitat in-
tel·lectual en un ambient rural. Es
tracta de la finca Urpina de Sant
Salvador de Guardiola, un equi-
pament que inclourà activitats re-
lacionades amb la ramaderia i l’a-
gricultura. Centenars de perso-
nes no es van voler perdre ahir al
migdia la inauguració del nou re-
cinte, que donarà cabuda a un
total de  persones.

El projecte, que ha tingut un cost
de , milions d’euros, ha estat fi-
nançat conjuntament per la Ge-
neralitat i Ampans. Ahir, la conse-
llera del departament d’Acció So-
cial i Ciutadania, Carme Capdevila,
no es va voler perdre l’oportunitat
de conèixer de primera mà fins a
l’últim racó de la nova residència.
Va visitar les instal·lacions segui-
da del president d’Ampans, Do-
mènec Casasayas; l’alcalde de Sant
Salvador, Albert Miralda, i el di-

rector dels Serveis Territorials
d’Acció Social i Ciutadania a Bar-
celona, Josep Gonzàlez-Cambray.
Van ser acompanyats en tot mo-
ment per Joan Vila i Dolors Isern,
el matrimoni propietari de la fin-
ca que ha donat a Ampans a can-
vi de la tutela dels seus dos fills.

«Aquest equipament va més
enllà del seu entorn, busca donar
més oportunitats a les persones
amb discapacitat intel·lectual», va
dir la consellera a l’hora dels par-
laments, fent referència al fet que
un dels serveis complementaris de
la nova residència és una granja es-
cola on també es faran tallers d’a-
prenentatge d’agricultura i rama-
deria. Capdevila també va aprofi-
tar per agrair a la família Vila-
Isern la seva donació –els va rega-
lar una placa commemorativa– i
a Ampans la feina que estaven
fent. «En aquesta legislatura us
he acompanyat en la inauguració
de cinc equipaments, el darrer
ahir (divendres per al lector) a

Súria. Tant de bo que entre tots pu-
guem aconseguir un nou repte a la
societat: veure les capacitats de les
persones amb discapacitats», va
afegir la consellera. Capdevila,
que divendres va ser reconeguda
com a Amiga d’Ampans, també va
rebre de Domènec Casasayas un
cavall de plata, que és l’antic logotip
de l’associació.

La nova llar consta de tres plan-
tes i una superfície construïda de
. m. A l’interior, disposa de
cinc unitats de convivència for-
mades per dos habitatges de sis
places cadascun, i tres més de
quatre places. A més a més, en
cada unitat hi ha sala d’estar, men-
jador i espais destinats a l’ús per-
sonal. «Sembla un hotel» o «quines
vistes a Montserrat», van ser alguns
dels comentaris dels primers cu-
riosos que van conèixer la llar-re-
sidència per dins.

L’equipament, adreçat a ma-
jors de  anys, anirà destinat
principalment a persones que vi-

uen a Sant Salvador de Guardiola,
Manresa i la zona sud del Bages.
Les persones ateses tindran servei
d’atenció i ocupació durant el dia
a la mateixa finca amb activitats re-
lacionades amb la ramaderia, l’a-
gricultura, la restauració i la nete-
ja. La seva posada en funciona-
ment suposarà la creació de més
d’una vintena de lloc de treballs.

La inauguració de la nova llar-
residència de Sant Salvador se

suma a altres projectes per a per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual impulsats per Ampans en
col·laboració amb Acció Social i
Ciutadania. Després de la inau-
guració de la nova llar-residència
i centre ocupacional de Súria (veu-
re Regió d’ahir), queda pendent
l’ampliació de les llars a Mion, a
Manresa, i a Sant Joan de Vilator-
rada. En total, el Bages guanyarà 
noves places en els mesos vinents.  

GEMMA ALEMÁN | SANT SALVADOR

La consellera i el president d’Ampans amb la família Vila-Isern

SALVADOR RESÓ

Sant Salvador disposa de
la primera llar-residència
en àmbit rural d’Ampans

Centenars de persones van assistir a la inauguració de l’equipament,
que inclou 24 places adreçades a discapacitats intel·lectuals
�

Navàs va donar ahir el tret de sor-
tida a la Fira de Primavera amb un
gran èxit de convocatòria i amb
prop de  expositors (entre els
que hi ha situats al passeig de Ra-
mon Vall i l’Expo Navàs de la pis-
ta Sant Jordi), una vintena més dels
previstos inicialment.

Una xerrada sobre les possibi-
litats de la fibra òptica per a les pe-
tites i mitjanes empreses ja va

omplir divendres al vespre la bi-
blioteca. La jornada d’ahir també
va arrencar amb èxit de bon matí
amb l’experiència pilot que ani-
mava els comerciants del poble a
treure les parades al carrer, davant
la botiga. Van ser una quarantena
els establiments que es van apun-
tar a la iniciativa, «que s’haurà de
polir, però l’objectiu de l’any vinent
és poder-la estendre també a
diumenge», va explicar ahir el re-
gidor de Comerç i Promoció Eco-
nòmica, Toni Claramunt.

Aprofitant la fira, també es van
poder visitar les noves depen-
dències municipals ampliades fa
uns quants mesos amb els ajuts del
fons estatal, i durant tot el dia es

van organitzar diverses propostes
lúdiques, entre les quals desta-
quen la trobada de gegants, amb
una dotzena de colles, i per primer
cop un taller de circ i malabars a
càrrec de l’associació cultural Sal-
tans, de Castelladral. D’altra ban-
da, el concurs de pintura ràpida
també va aconseguir doblar el
nombre de participants respecte a
l’any passat, i ahir n’hi va haver .  

Avui hi haurà la segona i última
jornada de fira, normalment la
que atreu més públic, i que també
s’acompanyarà de diverses activi-
tats durant tot el dia. La inaugu-
ració oficial es farà a / de , amb
una visita a tots els expositors a càr-
rec de les autoritats.

JORDI ESCUDÉ | NAVÀS

Els comerciants del poble
també es van abocar ahir a
l’experiència pilot de treure
les parades al carrer

�

La Fira de Primavera de Navàs arrenca
amb més expositors dels previstos

Algunes de les colles de la trobada de gegants d’ahir a la tarda

ALBERT OBRADORS

AJUNTAMENT DE CARDONA

Unes 30 entitats cardonines van
treure ahir el seu estand al carrer i
van muntar activitats per donar-se a
conèixer en la segona Fira d’Entitats,
que organitzen l’Ajuntament i la
Comissió Social, que s’ha creat per
prevenir les drogodependències.
Aquesta comissió va aprofitar la fira
per presentar el seu logotip i la
coordinadora, Muntsa Junyent, va
explicar les activitats que s’han
organitzat durant tot l’any.

�

Cardona treu al carrer una
trentena d’associacions
a la Fira d’Entitats
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Comunica als seus clients i públic en general de la població de Rajadell que, amb 
la finalitat de continuar invertint i de millorar la qualitat del servei elèctric, 
caldrà interrompre el subministrament d'energia als carrers que es detallen a 
continuació i a les hores següents:

RAJADELL
- DIMARTS, dia 20 d'abril. Ref. 2715717
- de les 9:00 matí a les 13:00 hores, migdia.
- Carrers  afectats: CAN SERVITGE, S/N, 9, BOMBEIG.

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar. Per a qualsevol 
aclariment poden trucar al tel. 902 509 600.

Distribuidora de Energía
Eléctrica del Bages, S.A.
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Breus

El Banc de Sang de Manresa
organitza entre avui i el dia 
d’abril una campanya especial de
donació de sang a la seu de l’Hos-
pital de Sant Joan de Déu. Amb
motiu de la diada de Sant Jordi, re-
galarà un llibre a totes les persones
que facin donació de sang. L’horari
del Banc de Sang és de dilluns a di-
vendres, d’ a  i de  a . La uni-
tat mòbil serà divendres a la pla-
ça de Catalunya, de  del matí a
 del migdia, i al carrer d’Àngel Gui-
merà (davant del Golo Golo), de 
de la tarda a  del vespre.

REDACCIÓ | MANRESA

El Banc de Sang regala
un llibre als donants

CAMPANYES

Dins la campanya bagenca Su-
permercats, no gràcies, divendres
passat, a l’Ateneu Popular La Sè-
quia, es va fer una activitat for-
mativa-divulgativa sobre els abu-
sos dels grans supermercats, a la
qual van assistir unes  persones.
Dissabte, primer davant del Mer-
cadona del Francesc Moragas i
després davant del Caprabo del
Passeig, es va fer una acció teatral
de sensibilització i denúncia. Uns
 activistes de tot Catalunya van
donar suport a l’acció.

REDACCIÓ | MANRESA

Accions a Manresa contra
els grans supermercats

SENSIBILITZACIÓ

Quedem?, el projecte d’Òmnium
Cultural per fomentar la cohesió
social per mitjà  d’activitats cultu-
rals i de lleure, organitza aquest
dissabte la sortida Coneguem la vi-
nya i el celler Fargas-Fargas. El
punt de trobada, a les  del matí,
serà a la plaça d’Espanya, davant
de l’institut Lluís de Peguera. La vi-
sita durarà quatre hores i les ins-
cripcions es poden fer fins diven-
dres mitjançant el correu electrò-
nic quedembages@omnium.cat o
bé trucant al    . 

REDACCIÓ | MANRESA

Sortida de Quedem?
per conèixer la vinya

PROGRAMES

Com cada any, els voluntaris
adscrits a l’àrea assistencial de la
Coordinadora de Jubilats i Pen-
sionistes de Manresa repartiran als
avis i àvies de les residències de la
tercera edat de Manresa, públiques
i privades, la tradicional rosa de
Sant Jordi. Des de primera hora es
reuniran al local social gairebé
una cinquantena de voluntaris
per seleccionar les roses, fer els ra-
mets i deixar-les a punt per als
membres dels equips que les han
de distribuir personalment.

REDACCIÓ | MANRESA

La Coordinadora reparteix
roses a les residències

ENTITATS

Mig miler de professio-
nals participaran en el pri-
mer congrés estatal sobre
alteracions de la conduc-
ta, que tindrà lloc el ,  i
 de maig a Món Sant Be-
net. Primeres figures de
l’àmbit estatal i europeu,
d’on arribaran el  dels
assistents, hi tindran veu.
Entre aquestes, Adolf To-
beña, expert en temes d’a-
gressivitat; Amaia Hervàs,
una autoritat a l’estat espanyol
sobre autisme, i Ellenor Mitten-
dorfer, estudiosa dels factors de risc
de la conducta suïcida en joves. 

El congrés, que organitzen con-
juntament la Fundació Althaia i
Ampans fruit d’un conveni de
col·laboració signat el , i que
vol tenir continuïtat, és el primer
que se celebra a l’estat en què es
tractarà el tema de les alteracions
de conducta des d’un punt de vis-
ta global, incloent-hi la discapaci-

tat intel·lectual, la salut mental i les
addiccions en adults, el dany ce-
rebral i la salut mental infantoju-
venil. Ahir en van fer la presenta-
ció a Món Sant Benet quatre dels
seus responsables: Manel Jovells,
director general d’Althaia; Toni
Espinal, director general d’Am-
pans; Pere Bonet, director de la di-
visió de salut mental d’Althaia, i
Pere Rueda, director de planifica-
ció d’Ampans. Espinal va destacar
el treball des de fa més d’un any de

la comissió organitzadora;
Jovells va remarcar la im-
portància d’oferir una as-
sistència integral i coordi-
nada a les persones afec-
tades per alteracions de la
conducta, i Bonet va dir
que el congrés permetrà
«conèixer l’estat de la
qüestió» del camp que
tracta i va parlar de «la
voluntat d’Ampans i Al-
thaia de ser referents» en
l’àmbit que protagonitza

les jornades.
Rueda va repassar el programa

i va recordar que el  hi havia
a Catalunya . persones amb
el certificat de minusvalia per ma-
laltia mental o discapacitat in-
tel·lectual, i un total de . per-
sones a la comarca del Bages.

Ahir, l’única preocupació dels
organitzadors era que els proble-
mes generats en les línies aèries pel
volcà islandès Eyjafjalla no s’a-
llarguin més del compte.

GEMMA CAMPS | SANT FRUITÓS 

El primer congrés estatal
d’alteracions de la conducta
reunirà 500 professionals

Organitzat per la Fundació Althaia i Ampans, aplegarà a Món Sant Benet
referents en temes com l’agressivitat, l’autisme i les conductes suïcides
�

4 conferències magistrals
Seran a càrrec del neurobiòleg
Adolf Tobeña, autor d’una tesi

doctoral sobre conductes agressives
a l’Orient Mitjà; Amaia Hervàs, espe-
cialista en autisme; Miquel Casas,
que tractarà els factors neurobiolò-
gics i comportamentals al fracàs es-
colar; i del psicòleg Jim Mansell, a qui
el Parlament del Regne Unit va en-
carregar un informe per planificar els
serveis per a les persones amb alte-
racions de la conducta al país.

40 ponències
Hi destaca la presència del
professor Jesús Flórez, expert

mundial en psicofarmacologia; Elle-
nor Mittendorfer, especialitzada en
temes de conducta suïcida en ado-
lescents; el navarrès Javier Tirapu,
que parlarà del dany cerebral, i el
professor Josep Toro, que ha estu-
diat especialment el tema de la bulí-
mia en nens i adolescents.

Una taula final de polítiques
El darrer dia es parlarà de les
polítiques a nivell de Catalu-

nya, d’Espanya i d’Europa a l’hora d’a-
tendre les persones amb alteracions
de la conducta. Hi participaran: el
psiquiatre Wolfgang Rutz, que ha es-
tat responsable de l’OMS a Europa;
José García, que ha estat conseller de
Salut i Serveis Socials a Astúries, i
tres representants dels departa-
ments de Salut, Serveis Socials i Ciu-
tadania i Educació de la Generalitat.
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LES CLAUS

Rueda, Espinal, Jovells i Bonet, ahir a Sant Benet

GEMMA CAMPS

15% DESCOMPTE 
en els altres tractaments

FINANÇAMENT 
en 12 mesos sense interessos 

• Primera visita GRATUÏTA 

• Promoció d'ESTÈTICA
   • Higiene dental 25 € 

   • Brillant dental 25 €

   • Blanquejament 200 €

   • Ortodòncia  invisible INVISALING

Guifre el Pilós, 49  - 08242 MANRESA 

Tel. i fax 93 873 32 33
www.sanidentbages.com 

e-mail: info@sanidentbages.com

Amb l’objectiu d’ajudar les fa-
mílies en aspectes que els poden
ser d’utilitat, Ampans va organit-
zar la conferència Protegim els
nostres fills: procés d’incapacitació
i tutela, a càrrec de Ramon Landa
Pérez i José Manuel del Amo Sán-
chez, magistrats titulars del jutjat
de primera instància i instrucció
número  i  de Manresa, respec-
tivament, i Francisco José Córco-
les Sánchez, fiscal de Manresa.

Una setantena de persones, en-
tre familiars i professionals dels di-
ferents centres i serveis d’Ampans,
i membres del patronat i de la
junta directiva de l’entitat,  van as-

sistir a la conferència, durant la
qual tant els dos jutges com el
fiscal van fer una interessant ex-
posició sobre qüestions com ara
tuteles i procediments judicials, i
van explicar quina és la tasca de fis-
cals i jutges pel que fa a procedi-
ments d’incapacitació. També van
explicar la diferència entre pàtria
potestat rehabilitada, prorrogada
i tutela, i van aclarir què és una in-
capacitat total i una de parcial.

Després de l’exposició, va tenir
lloc un col·loqui molt participatiu,
durant el qual el públic va poder
plantejar els seus dubtes, amb
l’objectiu de millorar el futur de les
persones amb discapacitat.

REDACCIÓ | MANRESA

Dos magistrats  i un  fiscal
resolen dubtes sobre les
incapacitacions i tuteles

L’acte organitzat per Ampans va reunir una setantena de persones

AMPANS
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COMPOSICIÓ PATRONAT

Domènec Casasayas i Serra   President

Josep Balañà i Masó            Vicepresident

Joan Garriga i Giralt                      Secretari

Josep M. Boldú i Clos            Tresorer

Conxita Codinach i Moncunill Patró

Dolors Duarri i Torras Patró

Jaume Torreguitart i Enrich Patró

Jaume Torras i Casas Patró

Jordi Planell i Hernàndez Patró

Lluís Sánchez i Seuba Patró

Pere Camps i Bau Patró

Sebastià Catllà i Calvet Patró

Amàlia Rossell i Badia Patró

Baltasar Corrons i Graell Patró

Carles Odena i Bisa Patró 

Enric Corredor i Tatje Patró 

Félix Puigmartí i Ponsa Patró 

Jaume Espinal i Farré Patró 

Joan Calatayud i Segalés Patró

Josep Corrons i Espinal Patró 

Josep Sinca i Cura Patró 

Rosa Puigarnau i Ubach Patró

Valentí Roqueta i Gillaumet Patró 

Xavier Jovés i Garcia Patró 

ORGANIGRAMA
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Patronat

Comissió Delegada del Patronat

Comissió Executiva del Patronat
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Serveis centrals

Direcció general

Toni Espinal i Freixas Director general   



MEMÒRIA RSC 201046

Aquesta primera memòria de responsabilitat social co-
breix l’exercici 2010. La memòria serà anual.

Per definir els continguts s’ha fet una validació inter-
na de les actuacions que Ampans ha realitzat durant 
el període d’actuació de la memòria, tenint en compte 
l’experiència de memòries existents en el sector.

La memòria recull totes les activitats que realitza Am-
pans. La única limitació és aquella que és necessària 
segons la llei de protecció de dades que Ampans com-
pleix seguint la legislació vigent. No s’ha procedit a fer 
verificació externa de la informació presentada.

Nivell d’aplicació:
El nivell d’aplicació autodeclarat és el C segons 
l’estàndard GRI G3.

Dades de contacte 
Ferran Torrijos Martin – Tlf. 93.827.23.00 – ampans@ampans.cat
Més informació a www.ampans.cat / www.facebook.com/ampans  / www.twitter.com/ampans

CIF: G-08444671 Raó Social: Fundació Ampans C/ Sant Rafael, 4 - Manresa

PARÀMETRES DE LA MEMÒRIA

TAULA INDICADORS GRI     

Indicadors de perfil    Acompliment econòmic  

1.1 p. 4-5  EC1 p. 40-41 

2.1, 2,6 p. 46  EC4 p. 40-41 

2.2, 2.7 p.11    

2.3 p.45     

2.4 p,11                 Acompliment social

2.5 n/a  LA1 p. 24 

2.8 p.24 i p,40-41  LA7 p. 24 

2.9 p.30-34  LA10 p. 24,26-27 

2.10 n/a  LA12 p. 24 

3.1 p.46  LA13 p. 25 

3.2,3.8, 3.10, 3.11 No hi  ha   PR6 p. 36-39, p,42-43 
 memòria anterior  

3.12 p.46     

4.1-4.4 p.45 

4.14, 4.15 p. 8   Acompliment ambiental 
   EN3 p. 29 

   EN8 p. 29 

Informat totalment   EN16 p. 29 

Informat parcialment   EN22 p. 29 



Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Família

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació

Finançadors institucionals:

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Col·laboradors institucionals:

Associats a: Aliances amb: 

Negocis conjunts amb: 

Amb la col.laboració de: 

Ajuntament de 
Sant Joan de Vilatorrada

Ajuntament de 
Sant Salvador de Guardiola

Ajuntament de Santpedor

Universitat Autònoma de Barcelona

Entre  tots  fem  més

Col·laboradors amb obres socials o 
programes associats:

•	CENTRE	RESIDENCIAL	DEL	BAGES	S.L.-	RESIDÈNCIA	
RELAT

•	COMERCIAL	DE	TEIXITS	EURTEX	S.L.
•	COOPERATIVA		DAINA-	ISARD	SCCL	
D’ENSENYAMENT

•	CUBE	FITNESS	S.L.
•	DECATHLON		ESPAÑA		S.A.U.
•	DRUNI	S.A.
•	ESCOLA	SETELSIS
•	ESPECIALITATS	I	SERVEIS	INTEGRALS	S.L.	

•	ESPECTÁCULOS	PADRÓ	Y	CABOT	S.L.-	CINEMES	
BAGES

•	FORN	INTEGRAL		JORBA	S.L.
•	FUNDACIÓ	SOCIOSANITÀRIA	DE	MANRESA
•	GLOBAL	PASTISSERIA	S.L.
•	INNOVACIÓ	I	TÈCNIQUES	DE	CONSERVACIÓ	S.A.	
•	KONCEPTO	FRESO	S.L.
•	MATADERO	FRIGORÍFIC	DEL	CARDONER	S.A.
•	MONESTIR	SB-	XXI,	S.L.	HOTEL	MÓN
•	MUNBY	2004	S.L.

•	OPEN	IDEA	S.L.
•	PERRAMON	&	BADIA	S.A.
•	PRODUCTES	FRESOS	GAROINA	S.L.
•	PUBLIMANRESA	S.L.
•	SISTEMES	DE	RESTAURACIÓ	CATALUNYA	S.L.-						
MC	DONALDS

•	SOLSONA	AUTOMOCIÓ	S.L.
•	STRADIVARIUS	LOGÍSTICA	S.A.
•	SUARA	SERVEIS	SCCL	-	ESCOLA	BRESSOL		LA	LLUM

Empreses que han inserit laboralment persones amb discapacitat intel·lectual a través d’AMPANS

AMPANS,	entitat	sense	afany	de	lucre,	s’inicia	com	a	associació	l’any	1965	per	un	grup	
de	pares	i	mares	amb	la	vocació	de	donar	una	dimensió	pública	i	social	a	les	persones	
amb	discapacitat	intel·lectual.	L’any	2010	l’associació	es	transforma	en	Fundació.	

Amb	més	de	46	anys	d’història,	la	missió	de	la	Fundació	AMPANS	és	la	millora	de	la	
qualitat	de	vida	de	les	persones	amb	discapacitat	intel·lectual	i	de	les	seves	famílies,	
creant	i	gestionant	centres,	serveis	i	suports,	sota	criteris	d’eficiència	i	eficàcia.

Gràcies	a	totes	les	persones,	empreses,	entitats	i	institucions	que	ens	feu	costat	per	
ajudar-nos	a	seguir	avançant.

		Coordinadora	Catalana	
d’Entitats	Tutelars



www.ampans.cat - facebook.com/ampans - twitter.com/ampans




