
Ampans ha iniciat els tràmits
per aplicar un expedient de regu-
lació temporal d’ocupació
(ERTO) a una part de la seva plan-
tilla a causa de la pandèmia del
coronavirus, que ha obligat l’enti-
tat a tancar centres de treball com
el restaurant Canonge, a Manresa,
i el Garden, el centre de jardineria
que té Ampans a Santpedor. Dues
persones –de 10 que són– hi tre-
ballen per mantenir vives les
plantes. Tampoc no tenen feina
les persones del servei de neteja
d’escoles i altres equipaments pú-
blics, que estan tancats pel decret
del Govern espanyol. Altres cen-
tres ocupacionals, com la nau de
Serveis Industrials als Dolors, o
serveis com la recollida de deixa-
lles segueixen funcionant però ho
fan a mig gas.

En total, són 110 els empleats
d’Ampans que es veuran afectats
per l’ERTO. D’aquests, el 70% són
persones amb discapacitat. Són
menys de les 200 que inicialment
s’havia anunciat que afectaria la
mesura, d’una plantilla que té ac-
tualment uns 900 treballadors.
Toni Espinal, director de l’entitat,
assegura que «és l’única manera
de sostenir la viabilitat de les nos-
tres activitats i de l’entitat, que està
rebent un impacte econòmic
enorme a causa d’aquesta crisi».
Per a Espinal, d’aquesta manera
Ampans podrà mantenir «una
certa solidesa econòmica i no
haurem de prescindir de llocs de
treball en un futur».

La mesura laboral també afec-
tarà, per exemple, persones que
fan tasques de consergeria en ins-
tal·lacions esportives, ara tanca-
des, i d’altres que treballen per a
empreses que també han aplicat
ERTOs als seus treballadors. Espi-
nal posa com a exemple personal
d’Ampans que treballa al temple
de la Sagrada Família, a Barcelo-
na, que està tancat des del dia 13.

El director fa notar que fins ara
s’havien resistit a presentar l’ex-
pedient de regulació perquè la si-

tuació canvia cada dia: «Hi ha
clients que primer van dir que no
aturaven la producció però que
han acabat tancant, i d’altres que
semblava que presentaven un
ERTO ara han rebut molta feina i
es posen a treballar de valent». Tot
i això, Ampans ha valorat la para-
lització de les seves línies de ne-
goci i, «com que sembla que va
per llarg», ha acabat adoptant
aquesta mesura temporal, apunta
Espinal.

«La gent prefereix no treballar»
Dels treballadors amb discapaci-
tat afectats, n’hi ha que viuen en
residències d’Ampans, d’altres en
pisos tutelats, i n’hi ha que sols o
amb la família. També hi ha el 30%
de persones que no tenen disca-
pacitat i que són monitors o edu-
cadors socials, entre d’altres, que
aniran temporalment a l’atur. Es-
pinal apunta que si la situació ja
és prou excepcional per a tothom
i costa de portar, per a les persones
amb discapacitat encara ho és
més: «La majoria prefereix no tre-
ballar, té por». 

Per això, l’entitat ha recol·locat
alguns dels seus treballadors, i en
llocs com els dos supermercats

Caprabo que gestionen a Manre-
sa hi han destinat més recursos
humans de personal sense disca-
pacitat, mentre que alguns dels
treballadors habituals han canviat
de feina o aniran a l’atur tempo-
ralment. També hi ha mestres i
monitors que s’han ofert voluntà-
riament a fer reforç a les llars men-
tre duri aquesta situació. 

A més, com que els centres de
treball estan tancats, la Generali-
tat ara només pagarà el 85 % dels

serveis que realitzi Ampans en
lloc del 100 % com fins ara, lamen-
ta Espinal, que explica que han re-
clamat a l’Administració –encara
sense resposta– «que no ens retalli
aquest 15 % de la facturació per-
què tenim centres tancats però el
personal recol·locat per cobrir els
serveis residencials les 24 hores al
dia». Són unes 1.700 hores l’any,
diu, en què els usuaris són a l’es-
cola o en serveis diürns, però ara,
en canvi, a casa confinats. 
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Ampans presenta un ERTO que afecta 110
treballadors, el 70% amb discapacitat
La pandèmia ha obligat l’entitat a tancar el restaurant Canonge i el Garden Altres centres de treball funcionen a mig gas
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El Garden està tancat al públic. Ara venia la temporada més forta: primavera, Sant Jordi, el Dia de la Mare...

Dues treballadores, de deu que són, es cuiden de les plantes

Només la residència
infantil de Sant
Fruitós tira endavant

Ampans construirà a Sant
Fruitós de Bages un nou cen-
tre per a l’acolliment resi-
dencial d’infants i adoles-
cents amb discapacitat in-
tel·lectual i amb necessitats
especials de suport. S’aixe-
carà en uns terrenys munici-
pals de 8.000 metres qua-
drats al costat de l’escola
Paidos, que ara serveixen
com a aparcament. De mo-
ment, aquest és l’únic pro-
jecte de nous equipaments
que tira endavant Ampans,
per la seva «urgència», afir-
ma Toni Espinal. L’entitat ja
té la llicència d’obres i, de
fet, la construcció de la resi-
dència ja va començar fa un
parell de setmanes, però no
in situ perquè s’utilitzen mò-
duls prefabricats i el mun-
tatge no es fa sobre el te-
rreny. En tres o quatre me-
sos, segons Espinal, podria
estar del tot muntada, i lla-
vors sí que s’iniciarien les
obres al solar de Sant Frui-
tós. L’equipament tindrà 24
places per a infants d’entre
8 i 18 anys, i més endavant
el projecte es podria ampliar
amb la incorporació d’una
residència per atendre tam-
bé persones adultes amb
discapacitat intel·lectual. Els
altres projectes futurs de
l’entitat, com la residència
per a persones ja grans  amb
discapacitat i les seves famí-
lies que s’ha de construir a
la Parada de Manresa, han
quedat aturats. Ampans no
sap quan podrà engegar de
nou el seu pla d’inversions.
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