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editorial
En aquesta revista, la darrera de l’any, fem un homenatge

que reclamen més complicitats entre les entitats socials i

a les persones de més edat d’AMPANS. El temps ha passat

les empreses de tecnologia mòbil. El director d’AMPANS,

per a elles i per a AMPANS i l’entitat s’ha pogut preparar per

Toni Espinal, va ser convidat a parlar-ne a la jornada orga-

adaptar-se al seu nou ritme -més pausat, més tranquil, més

nitzada pel Tercer Sector i M4Social, on va posar de relleu

assossegat-, a les seves noves necessitats, a les seves volun-

la necessitat de col·laborar i treballar en xarxa per portar a

tats. Els serveis d’AMPANS atenen a més d’un centenar de

terme conjuntament aplicacions i productes tecnològics

persones que ja han complert la seixantena. En les persones

que millorin l’autonomia de les persones. És en aquest sentit

amb discapacitat intel·lectual els símptomes d’envelliment

que AMPANS i Mass Factory, una startup vinculada al Parc de

poden aparèixer de forma prematura a partir dels 40 anys.

Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), han

Tècnics i responsables dels serveis d’atenció han format una

començat una col·laboració per posar la tecnologia al servei

comissió específica que treballa amb l’objectiu d’ajustar i

de les persones amb discapacitat intel·lectual.

adaptar els entorns i les activitats, a les necessitats i als canvis
experimentats en aquesta etapa de la vida. Garantir-ne el seu

I mentre les entitats socials miren cap als desenvolupadors

benestar i qualitat de vida és un dels nostres compromisos.

de tecnologia mòbil per innovar i cocrear, les empreses van
incorporant polítiques de responsabilitat social. El setembre

I parlant dels compromisos que AMPANS ha contret amb les

d’aquest any, un grup de professionals de la farmacèutica

persones, la formació n’és un altre. En la darrera revista us

Alexion van viure una jornada de voluntariat corporatiu amb

anunciàvem la signatura d’un conveni a tres bandes: UManre-

nosaltres, per acostar-se a la realitat de les persones amb

sa, BBVA CX i AMPANS per portar a terme el projecte Universi-

discapacitat intel·lectual. Amb ella ja són 7 les empreses que

MÉS. Doncs bé, ja està en marxa des de l’octubre passat. Vint-

han desenvolupat aquest tipus de voluntariat a AMPANS.

i-una persones estan participant en un curs a la universitat de
Manresa per entendre el món des dels àmbits de la política

Dèiem a l’inici que garantir la qualitat de vida de les persones

internacional, l’economia i la cultura amb docents universita-

ateses és un dels compromisos d’AMPANS. Garantir l’educació

ris. Es tracta d’un projecte d’inclusió a la vida universitària.

i la formació era el segon punt sobre el que reflexionem en
aquesta revista. Bé, doncs també dediquem un bon espai a

La Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell,

un tercer compromís, el de la inserció laboral i el suport a les

va ser una de les docents de luxe del programa UniversiMÉS

persones que busquen una sortida al seu futur. Des de diver-

i va donar una classe sobre el funcionament de les institu-

sos programes i serveis, AMPANS dóna suport a persones

cions catalanes. Després de la sessió a l’aula, ens va concedir

amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i risc d’exclusió

una entrevista que podeu llegir en aquesta revista. “Un país

perquè es reincorporin al món laboral. En aquesta revista re-

democràtic és un país on tots els ciutadans tenen les matei-

copilem dades i resultats dels programes que duem a terme.

xes oportunitats”, diu la presidenta del Parlament. Per saber
què va contestar a la pregunta de Jordi Feliu (entrevistador i

I com que estem tancant l’any, no podem deixar de plasmar

alumne del curs) sobre si es veu presidint algun dia el govern

les dues iniciatives nadalenques de l’entitat per aquestes

de Catalunya, caldrà que aneu a les pàgines de l’entrevista.

dates, el Concert de Nadal, amb una de les veus revelació
del panorama musical català, la jove osonenca de 17 anys

Les noves tecnologies al servei de la inclusió és un dels te-

Paula Valls, i el Calendari solidari 2017 que enguany desitja a

mes que tractem en aquesta revista amb diverses iniciatives

tothom: un any ple de color.
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Envellir
amb dignitat
Un nombre important de les
persones ateses a AMPANS han fet
camí en la seva vida al costat de
l’entitat i, com ella, s’han fet grans.
A aquestes persones, cal sumarhi les que han accedit als serveis
de l’entitat ja en edat adulta,
requerint dels suports especials
que necessita la vellesa. Garantirne el seu benestar i qualitat de vida
és un dels compromisos d’AMPANS

Mentre l’Administració pública preveu atendre les persones
amb discapacitat intel·lectual a partir dels seixanta-cinc anys
en centres de dia o residències per a gent gran, AMPANS
ha optat per continuar donant atenció a la persona, malgrat
que aquesta requereixi d’uns suports diferents, adaptantse a les seves necessitats. Les persones amb discapacitat
intel·lectual poden presentar símptomes prematurs
d’envelliment a partir dels quaranta anys. Aquestes persones
reben una atenció continuada, en molts casos perquè abans
d’arribar a aquesta edat ja han gaudit d’uns programes
d’atenció personalitzada com són el seguiment dels suports
d’atenció a la persona per assegurar i millorar la seva qualitat
de vida.
Cristina Llohis, directora d’Atenció Diürna d’AMPANS, explica
que “les persones en procés d’envelliment són ateses per
aquests serveis al centre de dia o al centre ocupacional. En
els darrers anys s’ha produït un increment de la demanda
de persones amb un grau de discapacitat inferior al 65%.
Algunes, per motius d’edat i deteriorament precoç de la salut,
han hagut de deixar el seu entorn laboral i han demanat
poder beneficiar-se dels serveis ocupacionals”. Actualment
les tres persones més grans que assisteixen diàriament a
aquest servei tenen seixanta-nou anys i la més gran atesa

AMPANS té una cura especial per a les persones amb discapacitat quan es fan grans
Les persones amb discapacitat intel·lectual poden començar a envellir a partir dels 40
anys. Un dels compromisos d’AMPANS és que aquestes persones rebin una atenció
continuada per garantir el seu benestar i qualitat de vida.
Actualment la persona més gran atesa per AMPANS té vuitanta-tres anys.
4

per AMPANS, que en té vuitanta-tres, ha deixat d’assistir
al centre i ara viu al seu pis d’AMPANS, a la llar on ha estat
sempre, seguint un ritme de vida més apropiat a la seva edat.
Llevar-se més tard, sortir a passejar... activitats adequades a
la seva avançada edat.
Planificació estratègica per garantir el benestar
Des de l’any 2006 l’atenció a l’envelliment a AMPANS queda
garantida gràcies a una comissió formada per tècnics i
responsables dels serveis d’atenció diürna i de les Llars
Residència, que treballa amb l’objectiu d’ajustar i adaptar
els entorns i les activitats a les necessitats i els canvis que
requereix aquesta població fruit del procés d’envelliment.
La comissió elabora un informe anual que serveix per a la
posterior avaluació i la planificació estratègica de l’entitat.
Les polítiques d’envelliment són prioritàries de forma ben
justificada ja que de les més de set-centes persones ateses,
aproximadament un 10% tenen una franja d’edat entre els
seixanta-un i els noranta anys i el 40% es troba entre els
quaranta-un anys -edat en la que es pot iniciar el procés- i
els seixanta.

La Directora del Servei de Llars, Janeta Camps, destaca el
paper rellevant de la comissió per a la vigilància de l’entorn:
“d’aquesta manera es poden detectar més fàcilment les
bones pràctiques, establir aliances amb serveis referents
en matèria d’envelliment, promoure projectes i participar
en esdeveniments, formacions o grups de treball externs
a AMPANS que revertiran en la millora de l’atenció a les
persones ateses, a més de vetllar pels processos formatius
del personal”.
És necessari mantenir l’atenció a aquestes persones amb
propostes específiques i personalitzades per assegurar un
envelliment actiu, millorant la qualitat de vida a mesura que
es van fent grans, a més d’afavorir les seves oportunitats de
desenvolupament per a una vida saludable, participativa i
segura. “L’envelliment actiu implica entendre aquesta etapa
de la vida com un cicle més de creixement personal, afegint
vida als anys i no només anys a la vida”.
Janeta Camps explica que “AMPANS posa en valor la
continuïtat assistencial i entén la persona com un subjecte
en procés evolutiu i necessitats canviants, que viu en un
entorn comunitari on es vincula i crea la seva xarxa relacional,

AMPANS adapta serveis i activitats a les necessitats de les persones que envelleixen
Des de l’any 2006 AMPANS té un equip de treball per garantir l’atenció a les persones
que envelleixen. L’objectiu és adaptar els entorns i les activitats a les necessitats de
les persones que es fan grans. Cada any es fa un informe per avaluar i planificar les
necessitats d’aquestes persones. Es fan propostes personalitzades perquè visquin amb
qualitat aquesta etapa de la vida.
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per això hem de ser capaços de fer front a aquests canvis i
aquesta és la tasca de la comissió que treballa per ajustar i
adaptar aquesta evolució, mantenint una atenció adequada
als canvis”.
A més d’actiu, l’envelliment també ha de ser saludable per
augmentar l’esperança de vida i que aquesta es pugui
desenvolupar amb autonomia i aportant valor a la societat. El
treball i l’atenció se centra en la persona de forma individualitzada,
valorant-la com a membre de ple dret de la societat, fent-la sentir
respectada i capaç de prendre decisions; en definitiva, es tracta
que la persona mantingui el control positiu sobre la seva pròpia
vida i el final d’aquesta. En tot el procés cal tenir en compte les
necessitats canviants de les persones i trobar l’equilibri entre
el que és més important per a elles i ells i la visió professional,
sempre entenent-les des de la seva pròpia perspectiva i les
seves vivències de passat, present i futur.
AMPANS ha desenvolupat tres compromisos d’actuació
per aquest sector, que són mantenir la persona en el recurs
habitual, entenent que ha esdevingut casa seva; adaptar els
recursos i les intensitats de suport al procés amb una bona
detecció, i dotar-nos de recursos socials especialitzats per
atendre l’alta dependència quan les seves necessitats facin
inviable l’atenció en el recurs d’origen.
La Miriam Suñé és la responsable de les Llars Sant Joan,
on hi resideixen vint-i-tres persones, totes elles en procés
d’envelliment. Per la Miriam, les necessitats més importants
d’aquest col·lectiu a la llar són l’actuació preventiva i l’atenció
immediata a nivell de salut. Això suposa una capacitat de
reacció i d’adaptació molt ràpides per atendre la persona
sempre en el moment vital en el que es troba. “És important
que la persona rebi el suport com un: on no hi arribis tu hi
arribarem nosaltres, ajudant a mantenir les habilitats que
conserva perquè necessiten sentir-se útils i saber que són
importants per viure una etapa de la vida en la qual els dies no
tan sols passin sinó que, a més, s’aprofitin”.
Per l’Eva Saez, responsable de les Llars Mión on també hi
resideixen persones en procés d’envelliment, en els darrers
anys les necessitats han variat, ja que el col·lectiu de la seva
llar ha avançat en el procés però el repte continua sent el
mateix: “oferir qualitat de vida a les persones que atenem”.

Detecció i seguiment per garantir la qualitat de vida
Com es detecta el procés d’envelliment i com s’hi actua?
Es detecten els primers indicis mitjançant informes, un
seguiment i observació del deteriorament i els qüestionaris
que ho analitzen i que s’apliquen a partir dels quarantacinc anys, en ocasions, dels quaranta, en persones amb
síndrome de down; a partir d’aquí es fa una avaluació per
àrees i un pla de treball que marcarà la modificació d’entorns,
els tractaments específics i preventius en matèria de salut
i les activitats que es poden dur a terme. Tant per fer les
avaluacions com per seguir el pla de treball, hi ha un pla de
formació específic pels professionals que han d’atendre a
aquestes persones.
El seguiment que detecta els graus del procés d’envelliment
s’aplica des de l’any 2008 a totes les persones ateses en els
Serveis d’atenció diürna i el Servei de llars de forma bianual,
o, segons el cas anualment, en totes aquelles persones a les
que ja se’ls hagi detectat els primers indicis d’envelliment.
Des dels diferents serveis s’utilitzen instruments de mesura
i registre que permeten afinar en els canvis detectats en el
qüestionari d’envelliment i en algunes ocasions s’empren
eines complementàries d’avaluació per tenir informació
més detallada i precisa segons convingui. Les dificultats per
mesurar el grau del procés d’envelliment són que algunes
capacitats que mesuren les escales d’envelliment de la
població parteixen de la base que la persona les ha tingut
abans i amb l’edat s’han deteriorat, però això en persones
amb discapacitat intel·lectual no es vàlid, ja que no es pot
mesurar el deteriorament d’una capacitat que prèviament no
hi era. Això va portar AMPANS a crear una eina pròpia que
anomenem Qüestionari d’Indicis d’Envelliment, que és el
que ens permet anar adaptant el servei i les activitats a les
necessitats de cada persona.
Per avaluar i garantir el nivell de qualitat de vida s’aplica
l’escala Gencat. Janeta Camps destaca la funció d’aquesta
eina per mesurar la qualitat de vida “que ens permet planificar
l’atenció dels professionals, tenint en compte les experiències
de vida que valoren les persones”. A partir d’aquesta escala
s’identifiquen les dimensions on la persona requereix més
suport i així podem oferir una atenció centrada en ella i el
que li cal en cada moment.

Per poder seguir l’evolució de cada persona es fa servir un qüestionari propi
Els primers símptomes d’envelliment es detecten a partir de l’observació i de qüestionaris
que ho analitzen.
AMPANS té una eina pròpia que es diu Qüestionari d’Indicis d’Envelliment i serveix per
adaptar el serveis i les activitats a les necessitats de cada persona.
6

Pla d’atenció personalitzat en pro de la salut, l’entorn i
l’activitat
El pla d’atenció que s’aplica de forma personalitzada a
les persones en procés d’envelliment inclou accions que
s’agrupen en tres àmbits principals: el de l’entorn, el de la salut
i el de les activitats.
Per millorar l’entorn s’adequa el mobiliari a les necessitats de
la gent gran, s’adapten els espais a la seva situació, es creen
entorns tranquils i acollidors, els mitjans de transport són els
que calen a les seves condicions i se’ls proporcionen ajudes
tècniques per millorar tant la seva mobilitat, com l’atenció a
la higiene personal i a les activitats del dia a dia. Es fan grups
específics en relació a les necessitats pròpies de l’envelliment
i s’elaboren itineraris laborals i ocupacionals individualitzats
que contemplin rotacions, reducció de jornada, horaris
flexibles, reubicacions i ritmes que respectin els temps
necessaris de descans.
Per la Miriam Suñé, les Llars Sant Joan són un exemple
d’adaptació al perfil de persones que hi resideixen, tant per
la infraestructura com per l’entorn càlid, agradable i familiar
que els envolta. A més, la seva ubicació permet interactuar
amb la comunitat i establir relacions amb les entitats i serveis
del poble.
Les Llars Mión estan en una fase d’adaptació per afrontar les
noves necessitats. Eva Saez explica que s’estan modificant els
espais per millorar la mobilitat instal·lant rampes d’accessos,
ja que hi ha cinc persones amb cadira de rodes. S’han
fet inversions per la compra de grues i llits articulats i els
monitors fan formacions específiques a l’espera d’una nova
llar-residència on es pugui gaudir d’uns espais més amplis.
Per a la salut i el benestar es posa en pràctica un pla preventiu
amb controls d’infermeria, planificació de dietes i ajudes
tècniques per a les discapacitats visuals i auditives, que
s’elabora en coordinació amb altres agents que operen amb
la tercera edat i amb els serveis sociosanitaris. Per la millora
del benestar emocional es proporciona un acompanyament
individual en el procés d’acceptació de l’envelliment, els canvis
o el procés de dol per la pèrdua de companys o familiars,
també s’afavoreix la seguretat emocional proporcionant un
espai propi que de cara al futur proporcioni un sentiment de
pertinença i ajuda, es fomenta la presa de decisions pròpia
de la persona per programar com vol viure aquesta etapa i en
processos posteriors hi ha una preparació per a la mort.
A les Llars Mión, per millorar els aspectes de salut aquest any
s’ha incorporat una infermera a l’equip que, segons explica
l’Eva Saez, “proporciona suport a l’àrea mèdica unes hores a
la setmana”.
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Treball d’equip i formació per garantir la millora constant

Pel que fa a les activitats, des dels diferents serveis es creen
plans individualitzats per a les persones en procés d’envelliment
que puguin garantir un bon manteniment físic, una estimulació
cognitiva i una formació i desenvolupament personal.
Als serveis d’atenció diürna, s’ofereix un servei ocupacional
basat en un pla d’activitats específiques per a les persones
grans, estructurat en tres blocs: El manteniment físic
(hidroteràpia,
gimnàstica,
psicomotricitat,
relaxació,
natació...), l’estimulació cognitiva segons el programa
de Guttmann GNPTT amb tallers de memòria, activitats
d’estimulació i programes de reminiscència, i la formació i
el desenvolupament personal amb cicles de conferències,
expressió plàstica, ús de noves tecnologies, tallers d’ocupació
terapèutica, teatre o formació i manteniment de les habilitats
instrumentals.
A les llars, les persones que hi resideixen necessiten més
temps per a la realització de les activitats de la vida diària. A
la Mión, per exemple, l’Eva explica que “s’han fet grans i ha
canviat el tipus de suport que necessitem, ara ens cal un tipus
de suport més extens o generalitzat que no pas fa uns anys,
que només necessitaven suport verbal en la higiene, el vestir,
l’alimentació o la cura de la salut”. Afegeix que els suports
van encaminats a mantenir les habilitats que ja tenien durant
el màxim de temps possible per assolir l’envelliment actiu i
saludable i que aquests suports varien segons la persona i
estan descrits en programes individuals per a cada una d’elles.

Pel que fa als professionals que atenen aquestes persones,
Janeta Camps explica que reben una formació específica
que s’articula en base a quatre eixos: la salut i l’envelliment,
la planificació de suports, les relacions i la comunicació amb
l’estimulació cognitiva i el suport als professionals; a més
AMPANS participa amb altres partners estatals i europeus
en projectes i estudis sobre la matèria, tant per avançar en
la implantació de bones pràctiques professionals com en el
coneixement de metodologies que millorin la qualitat de vida
de les persones.
A més de la coordinació interna dels serveis d’AMPANS, hi ha
una coordinació externa per conèixer activitats i iniciatives
interessants. Cristina Llohis explica que “ens coordinem amb
el sector de la gent gran per conèixer i aprendre de la seva
experiència, amb la secció de psiquiatria d’Althaia i formem
part de l’Associació d’Entitats del Camp de la Discapacitat
(DINCAT) per promoure la formació i iniciatives per a la millora
de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en
procés d’envelliment”.
Moltes de les activitats dels serveis d’atenció diürna es fan
amb altres col·lectius externs (associacions de jubilats,
clubs de gent gran, residències, etc.) i es fomenta el servei
a la comunitat amb projectes de voluntariat conjunt com
el projecte ENCAIX, on persones grans d’AMPANS amb
membres d’un club de gent gran realitzen tasques en benefici
d’un tercer, en aquest cas una Ludoteca de Manresa.
Un dels exemples més gratificants d’aquesta col·laboració i
coordinació amb institucions i col·lectius externs és la tasca
que s’està fent amb la Residència per a gent gran L’Atzavara

El pla d’atenció a les persones que es fan grans inclou millores en tres àmbits: entorn,
salut i activitats.
Per millorar l’entorn es creen espais tranquils i acollidors i se’ls ajuda a moure’s.
També es fan controls d’infermeria i planificació de dietes per millorar la salut.
Les activitats s’adapten a les condicions de cada persona perquè puguin tenir un bon
desenvolupament físic i personal.
8

de Sant Joan de Vilatorrada, que treballa estretament amb
les Llars Sant Joan d’AMPANS. Els dos són centres per a gent
gran que hi ha a la població i la seva directora Judit Busons
ens explica que encara que dels quaranta-nou residents
que tenen, actualment només un presenta discapacitat
intel·lectual, s’han establert vincles molt estrets entre les
persones d’ambdues residencies gràcies a les activitats
conjuntes que fan periòdicament. La necessitat continuada
de recursos i suports són punts en comú que tenen la
residència pública i les Llars d’AMPANS i encara que les
persones que hi viuen tinguin un perfil diferent, els mètodes
d’avaluació tampoc difereixen massa ja que a L’Atzavara
es fa una avaluació contínua mitjançant Plans d’Atenció
Individualitzada en coordinació amb els serveis sociosanitaris.
La relació de col·laboració i cooperació va començar
organitzant trobades cada dimecres al matí en uns locals de
Cal Gallifa, on les persones d’ambdues residències es troben
per fer activitats conjuntes que van des de la tertúlia fins a
animades sessions de ball sense oblidar el “SuperBingo”,
que és l’estrella d’aquestes actuacions conjuntes. Aquestes
sinergies ha anat augmentant i, amb elles, les activitats que
cada vegada son més continuades i variades: celebren festes
tradicionals, aniversaris, sessions de teatre o actuacions
musicals conjuntes com la que es va poder veure amb motiu
de la fira DISCAT. Algunes d’aquestes activitats són obertes a
la població i això encara els ha integrat més en el teixit social
de Sant Joan de Vilatorrada.

il·lusió i ja no podrien passar els uns sense els altres. Encara
que els residents de L’Atzavara siguin persones derivades
d’un entorn familiar a partir d’una edat avançada i, en canvi,
els d’AMPANS han crescut i han fet el procés d’envelliment
a la Fundació, els professionals i els residents dels dos
centres comparteixen un objectiu comú: una vellesa activa
en un entorn que els proporcioni l’escalf humà, els garanteixi
l’atenció a la salut i els proporcioni la qualitat de vida que es
mereixen.
L’atenció continuada a les persones amb discapacitat
intel·lectual i en procés d’envelliment a AMPANS té un
objectiu molt clar i perfectament ben definit: Són persones
a les que hem de garantir el dret de viure amb dignititat, amb
benestar, amb felicitat.

La Judit destaca l’encert d’aquesta estreta col·laboració,
sobretot pel que suposa a l’hora d’establir llaços d’amistat
i fomentar l’intercanvi d’experiències entre les persones
residents en ambdós centres. De fet, les activitats s’han
convertit en una eina tan necessària com sol·licitada ja que
la gent de L’Atzavara i les Llars Sant Joan les demanen amb

AMPANS treballa en equip per millorar l’atenció a les persones grans
L’equip d’AMPANS rep formació per atendre millor les persones que es fan grans.
Així coneixen nous mètodes de treball i milloren les bones pràctiques.
Algunes activitats es fan conjuntament amb altres grups de gent gran. Per exemple, les
Llars Sant Joan fan activitats amb la Residència de Gent Gran L’Atzavara. L’activitat que té
més èxit és el “SuperBingo”.
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Nelson Mandela va dir que l’educació
és l’eina més potent per canviar el
món. AMPANS, la FUB i el BBVA CX
han fet un pas endavant per garantir
que les persones amb discapacitat
intel·lectual tinguin accés de ple dret a
canviar-lo amb la força de la formació.
L’UniversiMÉS és un programa que
normalitza l’accés a l’oferta formativa
de qualitat, es tracta d’un projecte
d’inclusió a la vida universitària.
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Universi+
AMPANS i la Universitat,
amb el suport del BBVA CX,
comparteixen els valors de
la formació
Des del sis d’octubre, la Universitat Central de Catalunya a
Manresa té vint-i-un nous alumnes que participen en una
iniciativa conjunta d’AMPANS, la UManresa (UVic-UCC) i
BBVA CX; una proposta pionera no tant en el sentit que
els alumnes amb discapacitat intel·lectual puguin rebre
formació de la Universitat, com que ho facin en el mateix
campus durant tot un curs acadèmic gaudint dels drets i
els avantatges acadèmics que comporta formar part de la
família universitària. És el primer programa a l’estat espanyol
que proporciona una oferta formativa per potenciar
l’enriquiment i el desenvolupament personal de les noies
i nois amb discapacitat intel·lectual que hi participen i que
s’han integrat a la comunitat universitària.
La suma dels valors d’AMPANS i els valors universitaris
La Dra. Carlota Riera, Degana de la Facultat de Ciències
de la Salut, i l’Àngels Fusté, responsable de Comunicació i
Màrqueting de la Fundació Universitària del Bages, van ser
les encarregades de fer una primera proposta del projecte.
La Direcció General de la FUB va veure clar que proposar
un programa com el FUBmésGran, que ja funciona per a
les persones majors de cinquanta-cinc anys, que permetés
formar persones amb discapacitat intel·lectual no per a la
obtenció d’un títol sinó per oferir un espai de creixement
acadèmic i personal amb el rigor i els valors de la Universitat,
era una proposta d’inclusió plenament integrada en els valors
universitaris. L’Àngels i la Carlota van tenir clar des del primer
moment que havia de ser coliderat i organitzat amb AMPANS
com a institució de referència en el territori, posant en comú

l’experiència i el coneixement d’ambdues institucions.
Cristina Llohis, Directora d’Atenció Diürna d’AMPANS i
coordinadora del programa juntament amb Laia Cladellas de
la FUB, explica com la Universitat “ens va venir a trobar” i a
partir d’aquí es van pactar continguts, triar docents i posar
en marxa un pla de treball elaborat colze a colze, en el que
AMPANS va proporcionar als docents tàctiques per tal de
dur a terme les sessions amb efectivitat i garantir-ne els
resultats, com ara l’aplicació d’estímuls visuals, el maneig de
frases curtes i estructurades i tot un conjunt d’estratègies per
captar l’atenció dels alumnes; el que a AMPANS coneixem
com a mètodes d’adaptació cognitiva que fa temps que
formen part del dia a dia de la Fundació.
La Cristina Llohis resumeix perfectament en una frase
aquesta aportació conjunta de valors: “arribem al mateix
lloc però hi arribarem molt millor junts”. Des de la Universitat
ens diuen que es van sentir molt segurs tenint AMPANS al
darrere, a més d’aquesta manera els alumnes reben uns
coneixements complementaris que no coincideixen amb
aspectes formatius com els temes de salut que la Fundació
ja tracta a fons amb les persones a les que dóna suport.
Per a la Universitat aquest és un projecte tan important com
innovador en el que en paraules de Carlota Riera “partint del
nostre saber, volem posar el coneixement universitari al servei
de tots els col·lectius, aquest és un valor que la FUB porta al
seu ADN des de la nostra fundació”.

Un grup de 21 persones usuàries d’AMPANS ha començat a anar a la Universitat
aquest curs
Participen en un programa que es diu UniversiMÉS que han preparat conjuntament
AMPANS i la UManresa. Té el suport de BBVA CX.
Els nois i noies que hi participen tenen els mateixos drets i avantatges acadèmics que la
resta d’estudiants de la Universitat.
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Igualtat d’oportunitats
La convocatòria ha estat oberta a tots els que han volgut
participar-hi mitjançant un procés i uns criteris de selecció
clars i objectivables que ens explica la Cristina Llohis: “els vam
explicar que no és un programa per a la inserció laboral i vam
tenir en compte els criteris d’edat, capacitats intel·lectuals
i nivell de llenguatge i comprensió verbal adequats. Era
important que els aspirants entenguessin el projecte però
sobretot que mostressin un alt grau de motivació, això ho
vàrem mesurar amb una escala que emprem en el Servei
Prelaboral d’AMPANS per valorar la motivació laboral; en
aquest cas la vàrem adaptar per poder saber quina era la seva
motivació per a l’estudi. Els tècnics dels serveis d’AMPANS
juntament amb els de la FUB van tenir entrevistes personals
amb totes les candidates i candidats per escollir els que
tenien el millor perfil i finalment vàrem arribar a la llista de
vint-i-un nous alumnes universitaris”.
Les entrevistes es van fer a les instal·lacions de la FUB i la
Directora d’Atenció Diürna d’AMPANS ens explicava amb
quina actitud de respecte els candidats accedien a la prova
i entraven en el campus universitari. Llohis diu que “era
emocionant només de veure-ho”; la mateixa emoció que va
sentir la Montse del servei de neteja d’AMPANS al saber que
era una de les seleccionades, ella explica amb orgull com
després de tota una vida dedicada al treball i a la família ha

pogut complir un somni pel que fins i tot molts dels seus
éssers més estimats i propers no la veien capaç: rebre una
formació i formar part de la vida universitària.
Que totes les noies i nois que han accedit al programa ho
fessin amb igualtat d’oportunitats i sense que l’aspecte
econòmic pogués ser un problema per formar part de
l’experiència era una de les condicions que des del primer
moment AMPANS va tenir molt clara i que ha estat possible
mercès a la col·laboració i el suport de BBVA CX. L’entitat
financera ha proporcionat una beca a tots els alumnes,
que els ha permès pagar la matrícula i els costos d’aquests
estudis.
L’escenari vivencial per entendre la convivència social
Al llarg de cinquanta hores que s’impartiran durant tot el
curs escolar amb classes presencials cada dues setmanes,
el programa inclou el coneixement dels conceptes de l’art i
l’expressió artística centrats en les arts plàstiques, les arts
escèniques i les arts musicals; l’aprenentatge de l’economia

La motivació és el requisit més important per accedir a l’UniversiMÉS
A l’hora de triar els alumnes va ser molt important que estiguessin motivats.
Un cop escollits tots havien d’entrar a la Universitat amb les mateixes oportunitats.
Per això una de les condicions va ser que rebessin una beca de BBVA CX per pagar la
matrícula.
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i la vida quotidiana centrant-se en els conceptes d’economia,
el funcionament dels bancs i l’economia familiar i l’anàlisi de la
història i l’actualitat explicant com hem arribat fins aquí, què és
la globalització, quines són les pautes per assolir un món més
just, com fomentar les relacions humanes i com aprendre al
llarg de la vida.
Tots aquests ensenyaments s’imparteixen a les aules de la FUB
en format de classes, debats i tallers, amb sortides didàctiques
que els permeten descobrir els conceptes en directe i sobre
el terreny.
Tota l’estructura està pensada per oferir un model d’entendre
el món amb el mateix rigor i la mateixa qualitat de formació
que s’ofereix als alumnes de grau. La Doctora Riera destaca
que “el sol fet que part del professorat sigui universitari i el
mateix que ofereix els ensenyaments de formació contínua,
demostra que hem volgut oferir el mateix nivell que reben tota
la resta d’estudiants de la FUB”.
De fet, el prestigi i la capacitació de l’equip docent que imparteix
les sessions del programa ja ho diu tot en quant a la qualitat
i el rigor: Jordi Conca, Director dels Estudis d’Empresa de la
UManresa és el professor del mòdul d’economia; la llicenciada
en Sociologia i especialitzada en Comunicació i Màrqueting

digital, Marta Tiñena, té al seu càrrec les classes del mòdul que
ensenya a comprendre el món; i el músic i compositor Natxo
Tarrés és el professor del mòdul d’Art i Cultura.
La responsable de comunicació de la UManresa deixa clar
que encara que els continguts siguin per a discapacitats
intel·lectuals no deixen de ser normalitzats i molt atractius,
tant que ella mateixa i altres persones de la Universitat han
expressat les ganes de poder assistir a blocs de formació com
el del coneixement de l’art i la cultura tant per les fórmules
innovadores a l’hora d’impartir les classes com pels continguts
que presenta.
Al final de cada jornada els participants expliquen la seva
experiència i les aportacions rebudes en un Blog obert a
tothom des de la pagina www.universimes.cat. Llegint-lo
t’adones que les ganes, la il·lusió i el descobriment són les
principals motivacions que els empeny a una participació
engrescada i convençuda.
Després de la lliçó de convivència, la Montse Alonso i el
Benjamí Pérez explicaven que “veient la convivència de l’ésser
humà al llarg de la història hem après que totes les persones
necessiten companyia”.
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Il·lusió i formació a dues bandes
Des d’AMPANS la Cristina Llohis va proposar que cada
alumne amb discapacitat intel·lectual comptés amb l’ajut
i l’acompanyament d’un estudiant universitari que li donés
confiança i li servís de referent com a fórmula per normalitzar
la presència de persones amb necessitats de suport dins la
Universitat. Tots els universitaris que actuen com a mentors
han estat seleccionats d’entre un grup de voluntàries dels
estudis de Logopèdia perquè com explica Carlota Riera: “amb
els logopedes tenen moltes coses a explicar-se i compartir en
els espais no formals de la Universitat”.
Aquests mentors que formen parella amb els integrants del
programa els acompanyen de forma invisible durant tot el
procés duent a terme activitats diverses al llarg del curs; els
ensenyaran com és la vida universitària i els acompanyaran pel
centre, tot i que els participants a l’UniversiMÉS s’han adaptat
ràpidament al campus; ho deia un dels nois d’AMPANS a l’inici
quan, amb una sincera seguretat, manifestava que “no sé qui
ensenyarà a qui”.

La relació humana que pugui sorgir d’aquestes parelles
universitàries és un altre dels valors que tant la coordinació de
la Universitat com la d’AMPANS apunten com un dels resultats
que poden ser més positius i que pot tenir continuïtat. Encara
queda molt camí per recórrer però l’experiència ja s’ha mostrat
com un repte engrescador a dues bandes, els alumnes del
programa s’han fet seu el Campus i han expressat les ganes
de formar part de la família universitària exhibint el material i
fent servir el carnet que els integra de ple dret; els alumnes
del programa UniversiMÉS gaudeixen dels mateixos serveis
i avantatges que els alumnes del Centre Internacional de
Formació Continua de la UVic-UCC. Parlant d’aquest aspecte,
la Degana de la Facultat de Ciències de la Salut ens deia com
a fet anecdòtic que hi ha alumnes matriculats de grau que
encara no han recollit les seves credencials i han mostrat
menys interès que els alumnes de l’UniversiMÉS.
El repte de la integració no ha estat només per a les noies i
nois d’AMPANS, a l’equip docent universitari es va crear un
cert entusiasme per participar en el programa i tothom volia
donar classes. La Carlota i l’Àngels comenten com, un cop
el projecte s’ha posat en marxa, els professors escollits per

Parelles universitàries per aprendre els uns dels altres
Els participants de l’UniversiMÉS compten amb l’ajut d’un altre estudiant de la Universitat.
Són voluntaris que amb els nois i noies d’AMPANS formen parelles universitàries.
Faran activitats diverses al llarg del curs i els ensenyen aspectes de la vida universitària.
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Aquests són els protagonistes de la nova escena
universitària:
Projecte: Dra. Carlota Riera, Degana de la Facultat de Ciències
de la Salut i Àngels Fusté, responsable de comunicació i
màrqueting de la Fundació Universitaria del Bages.

impartir les diferents disciplines han patit pànic escènic i els
ha fet respecte tenir al davant un auditori amb un alumnat
diferent, cosa que els ha suposat afrontar nous reptes i
superar pors.
El programa fa que la UManresa apliqui els valors d’institució
diversa i integradora, com diu el seu Director General, el
doctor Valentí Martínez, “és un projecte pensat i concebut
per sumar persones a la universitat, sumar diversitat a la
comunitat universitària i sumar voluntats d’entitats diferents
però decidides a concentrar recursos i coneixements a favor
d’un objectiu comú”.
Per al President d’AMPANS, Sebastià Catllà, aquest és “un
projecte de generació d’oportunitat que obre la Universitat
a tothom, fent-la més accessible i acollidora” i remarca que
“canviarà les persones, tant les que hi participaran directament
en el programa com el conjunt de la comunitat universitària.
Serà positiu per a tothom”.

Coordinació: Cristina Llohis, Directora d’Atenció Diürna
d’AMPANS i Laia Cladellas, Llicenciada en Podologia,
Diplomada en Logopèdia i professora de Logopèdia de la
UManresa.
Equip Docent: Jordi Conca, Llicenciat en Administració i
Direcció d’Empreses i Director dels Estudis d’Empresa de la
UManresa; Natxo Tarrés del grup GOSSOS, music i compositor
i Marta Tiñena, Llicenciada en Sociologia i especialista en
Comunicació i Màrqueting Digital .
Alumnes: Oriol Alabern, Montse Alonso, Rosa Carné, Laura
Estrada, Jordi Feliu, Meritxell Garcia, Alejandro Gonzalez, Rosa
Maria Gracia, Antonio Hinojo, Anna Maria Moreno, Montserrat
Núñez, Moisés Pajares, Gisela Pala, Marta Padró, Benjamí
Pérez, Xavier Pous, Gemma Prat, Jordi Preñanosa, Eloi Rihuete,
Pilar Sallés, Jordi Solé.
Entitats Promotores: AMPANS, Fundació Universitària del
Bages, BBVA-CX.
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Carme
Forcadell
La Presidenta del Parlament
de Catalunya va exercir de
professora a la FUB en el
programa ‘UniversiMÉS’
Forcadell va impartir una classe als
alumnes sobre el funcionament de les
institucions catalanes en la qual va
mostrar la seva passió i els seus dots
per a l’ensenyament, una feina a la que
vol tornar després del seu pas per la
política i d’haver complert amb un compromís que, ens explicava, “va acceptar
perquè es tractava d’una situació excepcional”. Amb tot, també ens va acabar
dient, després que els alumnes de l’UniversiMÉS opinessin que això de fer de
Presidenta se li dóna molt bé, que mai
es pot dir “d’aquesta aigua no en beuré”.
Una entrevista de Laura Estrada, Jordi
Feliu i Joan Barbé, amb la col·laboració
de Marta Padró, Alejandro González i
Anna Maria Moreno.
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L’actual classe política té empatia i
és sensible amb les necessitats de
les persones amb discapacitat?
Jo crec que majoritàriament sí, s’està
treballant des de fa temps en això i tenim la sort de tenir una societat molt
activa que s’ha mobilitzat moltes vegades per aquests temes socials; per tant
això ha empès la classe política a sensibilitzar-se amb totes aquestes qüestions. La classe política està sensibilitzada perquè tenim una societat que hi ha
treballat molt, s’ha preocupat molt i ha
fet que els polítics se’n preocupessin.
Una altra cosa són els recursos, però la
voluntat jo crec que hi és.
Com a membre de la Comissió de
la Dignitat, garantir el contingut
d’aquesta paraula per a les persones
amb discapacitat és més una qüestió
de pressupost o de sensibilitat?
Són les dues coses. Evidentment primer has de tenir sensibilitat perquè si
no la tens ja no ho fas, però per poder

portar a terme els projectes necessitem pressupost. Jo crec que són necessàries ambdues coses ja que si tens
sensibilitat però no tens pressupost
poques coses podràs fer i la sensibilitat
la tenim perquè la nostra societat és
molt solidària, amb molts altres temes
però amb aquest també i ha empès els
polítics. Hi ha sensibilitat i, per tant, s’hi
han de poder posar recursos.
Un dels mòduls del programa UniversiMÉS ensenya el funcionament
orgànic de les institucions del país.
Si un mòdul així s’hagués impartit a
la població en general ara tindríem
menys conflicte?
(riu) Podria ser, el que he explicat abans
a la classe és que nosaltres al
Parlament tenim convenis amb ensenyament precisament per això, amb
alumnes de primària, secundària i universitaris. No tenim programes específics pels ciutadans en general, però
també hi estem treballant i ens agra-

daria tenir-ne perquè entenem que és
importantíssim; especialment perquè
molta gent coneix el que fa el govern
però poca gent coneix el que fa el Parlament.
Com valoreu el fet que les persones
amb discapacitat intel·lectual puguin accedir a la Universitat?
Ho trobo fantàstic, per això m’ha fet
tanta il·lusió venir aquí, perquè és un
projecte pioner, engrescador i que ens
ha d’honorar com a país. Que puguem
tenir el dret a la formació continuada
tota la vida és un gran objectiu, el dret
a anar a la universitat i a formar-se és
un dret de totes les persones independentment de les seves circumstàncies.
Per tant, és una idea fantàstica i quan
em van explicar el projecte vaig veure
que està en la línia del que estem treballant sobre la igualtat d’oportunitats.
Un país democràtic vol dir això, un país
on tots els ciutadans tinguin les mateixes oportunitats.

“Un país democràtic vol dir un
país on tots els
ciutadans tinguin les mateixes
oportunitats”
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Està previst fer habitatges protegits pels joves amb discapacitat intel·lectual?
No, de moment no, el que sí que hi ha a vegades són places
concertades en residències. Però pot ser una petició que
surti d’aquí, de vosaltres, i es pot vehicular a través dels grups
parlamentaris.
Les persones amb discapacitat intel·lectual tindrem sempre
feina?
I les persones que no tenen discapacitat tindran sempre feina? Això no ho podem saber, el que s’intenta és tenir un país
on totes les persones tinguin els mateixos drets, per tant vosaltres heu de tenir els mateixos drets que les altres persones.
És difícil tenir feina en una situació de crisi com la que estem,
és difícil que tothom tingui feina, el que hem d’aconseguir és
tenir un país on totes les persones tinguin aquesta possibilitat i això s’ha de treballar.
Des de l’administració es podrien fer lleis per preservar
el dret a vot, en cas de persones parcialment incapacitades?
Si una persona està parcialment incapacitada pot votar, per
no poder votar ha d’estar totalment incapacitada. De tota
manera és un projecte que s’ha de poder fer, que s’ha de fer.

“Per vetllar per
la igualtat de les
persones, el dret
a la informació
accessible a tothom
és bàsic”
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Hi ha persones amb discapacitat Intel·lectual treballant
actualment al Parlament?
Si, n’hi ha quatre. L’any 2005 va començar la primera i ara ja
en tenim quatre, el Parlament sempre ha estat molt sensible
amb tots aquests temes.
La permanència a Espanya garanteix els drets socials
dels sectors més desfavorits i febles?
Als grups parlamentaris que treballen per la independència
els mou precisament això, poder garantir els recursos perquè
totes les persones que vivim a Catalunya puguem tenir millor
qualitat de vida i en especial poder ajudar a les persones que
més ho necessiten. Realment el que hem vist ara és que el
Tribunal Constitucional ha tombat moltes lleis que no tenen
res a veure amb el procés polític, sinó que tenen a veure amb
temes socials com la Llei d’igualtat entre dones i homes, la
Llei de pobresa energètica, la Llei dels dipòsits bancaris o la
mateixa Llei contra les curses de braus i el maltractament
animal, que és una qüestió de sensibilitat. Jo crec que tenir la
independència és tenir els recursos per poder tirar endavant
totes aquestes eines, senzillament.
Seria possible publicar amb lectura fàcil les lleis o normatives aprovades pel Parlament?
Hem elaborat una guia en Lectura Fàcil per les visites al Parlament. Però no es publica cap normativa en Lectura fàcil. És
una bona pregunta. Crec que és necessari treballar-hi. Per
vetllar per la igualtat de les persones, el dret a la informació
accessible a tothom és bàsic. És una tasca difícil, però ho
hem de fer.
Com prepareu els mítings?
Tinc qui m’ajuda. Perquè tothom no sap de tot.

En el full de ruta traçat és prioritari garantir els drets de
les persones?
La resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya el 9 de
setembre de l’any passat precisament tenia tot un annex que
feia referència a temes socials, és essencialment això. Fins i
tot en el debat de política general i després en la qüestió de
confiança del President Puigdemont se’n va parlar. Quan en
el Parlament de Catalunya els grups parlamentaris han parlat
del tema de la independència sempre ha anat lligat a temes
socials, mai s’ha entès una cosa sense l’altra. Senzillament
aquest és l’objectiu perquè si no podem garantir una millor
qualitat de vida, millors serveis socials, millor educació i millor sanitat, no ens serveix.

ta electoral, per tant no puc dir mai “d’aquesta aigua no en
beuré” però la meva feina estarà feta. Em vaig presentar per
‘Junts pel Sí’ a l’entendre que es tractava d’una situació excepcional i un cop s’hagi fet el referèndum que va proposar
el President Puigdemont a la qüestió de confiança i hi hagi
les noves eleccions, jo ja hauré fet la feina.

La mala pràctica de la comunicació és una de les culpables de la tensió política que vivim?
En part, jo crec que hi ajuda; per exemple nosaltres hem viscut
episodis, ara que parlàvem de la Llei d’igualtat entre dones i
homes, de mitjans de comunicació que quan es parlava en
referència a un diputat explicaven el que havia dit aquell diputat sobre aquella proposta que havia fet, però quan parlaven
d’una diputada estaven explicant quina roba porta. Tracten diferent segons el gènere i això és una mala pràctica; moltes vegades no es va a les fonts de la informació i això genera males
pràctiques, per fer bona comunicació cal anar a les fonts de la
notícia. Al Parlament ho hem viscut amb el tema de diputats i
diputades, les diputades s’han queixat que moltes vegades se
les valora pel seu físic o manera de vestir i no pel seu programa o pel que han dit i això a un diputat no li passa mai.
Ara que hem parlat de la igualtat de gèneres i que ja hem
vist que això de fer de Presidenta se li dóna bé, potser el
país mereix una Presidenta de la Generalitat. Heu pensat si en un futur podríeu ser-ho?
(riu) Ho agraeixo molt, a mi no m’agrada dir mai “d’aquesta
aigua no en beuré” però en principi quan s’acabi aquesta
legislatura no tinc previst tornar-me a presentar. Ara, també us diré una cosa, quan vaig acabar de ser presidenta de
l’Assemblea Nacional de Catalunya, també vaig dir que no
em volia dedicar a la política, que volia tornar a treballar al
Departament d’Ensenyament i vaig acabar anant en una llis-

Entrevista a Carme Forcadell
La Carme Forcadell és la Presidenta del Parlament de Catalunya.
Va fer una classe als alumnes de l’UniversiMÉS i els va parlar de com funciona el
Parlament i les institucions catalanes. Després de la classe alguns alumnes li van fer
aquesta entrevista.
La Carme Forcadell va explicar que anar a la universitat és un dret de totes les persones.
La Carme va explicar que han elaborat una guia en Lectura Fàcil per les visites al
Parlament. Però que no es publica cap normativa en Lectura fàcil i s’hi hauria de treballar.
Els alumnes de l’UniversiMÉS li van dir que se li donava molt bé ser presidenta i li van
demanar si en un futur seria presidenta de la Generalitat.
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ACTUALITAT

L’equip de la
farmacèutica Alexion
viu un dia de voluntariat
corporatiu
Una trentena de treballadors i directius de l’empresa bio
farmacèutica ALEXION, especialitzada en tractaments
de malalties rares han viscut una jornada de voluntariat
corporatiu a AMPANS, acompanyant i compartint les
activitats que desenvolupen les persones usuàries de
l’entitat.
Superar un circuit d’esport adaptat, practicar boccia - esport
paralímpic-, participar en tallers de cuina, horticultura i art
floral, o restaurar mobles, són algunes de les activitats a
les que va haver de fer front el personal d’Alexion, seguint
les instruccions de les persones usuàries d’AMPANS que
desenvolupen aquestes tasques dins de les activitats
ocupacionals i d’inserció laboral d’AMPANS.
L’experiència viscuda pels professionals d’Alexion a AMPANS,

mitjançant l’empresa Voluntariado y Estrategia (consultora
especialitzada en programes de retorn social i voluntariat
corporatiu), també l’han experimentat amb anterioritat
altres 6 plantilles corporatives d’ empreses com: Kids&Us,
Stradivarius, Telefónica, RocaSalvatella, Wrigley i Proseat.
AMPANS acull activitats de Voluntariat Corporatiu de
diferents empreses des del 2011
AMPANS ha rebut en diverses ocasions les activitats de
voluntariat corporatiu de diverses empreses que impulsen
polítiques de Team Building entre els seus equips, i volen
fomentar aspectes com la solidaritat, la cooperació i la
cocreació entre els seus líders i equips.
Aquestes empreses creen estratègies organitzatives, faciliten

Treballadors de la farmacèutica Alexion comparteixen activitats amb els usuaris
d’AMPANS
Els treballadors de l’empresa Alexion van passar un dia a AMPANS.
Algunes de les activitats que van fer van ser tallers de cuina, horticultura i art floral.
Els treballadors van seguir les instruccions de persones del Centre Ocupacional i d’Inserció
Laboral d’AMPANS.
Moltes empreses vénen a AMPANS per fer voluntariat en equip.
Els voluntaris protagonistes són els treballadors de l’empresa.
20

Mass Factory i AMPANS
col·laboren per
fomentar la tecnologia
al servei de les persones
amb discapacitat

i destinen recursos perquè les persones dels seus equips
dediquin un temps al voluntariat en equip, i puguin explorar
les seves habilitats, el seu talent o les seves capacitats
per ajudar i contribuir a l’entorn, mitjançant activitats en
organitzacions sense ànim de lucre que aporten un impacte
positiu a la comunitat.
Aquest tipus de voluntariat, força recent al nostre país, és una
de les eines més transversals que utilitzen les empreses que
impulsen polítiques de Responsabilitat Social Corporativa
(RSC). Els protagonistes del programa de voluntariat
corporatiu són els propis empleats que porten a terme el
projecte i el compromís social de l’empresa, i tots els agents
implicats en surten beneficiats.

AMPANS i l’empresa tecnològica Mass Factory han
establert una col·laboració per promoure conjuntament
projectes tecnològics que millorin la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats
de suport.
L’entitat bagenca i l’empresa de base tecnològica,
associada al Parc de Recerca de la UAB, cooperaran en
el desenvolupament d’aplicacions que siguin d’utilitat per
a les persones que requereixen de suports per millorar la
seva autonomia personal, com ara el sistema App&Town
Compagnon. Aquest sistema, que ja comercialitza Mass
Factory, permet fer desplaçaments en transport públic
amb un guiat precís a través d’un sistema mòbil i un continu
monitoratge dels usuaris a través d’un Centre de Control a
persones amb discapacitat intel·lectual, sensorial o física i,
també, a persones “fràgils”.
Per AMPANS la participació a Mass Factory respon a
l’estratègia de la fundació en incorporar les tecnologies
de la informació com a eines que milloren la qualitat de
vida de persones amb necessitats de suport.
Mass Factory és una empresa jove però consolidada i amb
acords comercials a diversos països del món, i que ha
estat guardonada amb els Premis Vodafone Connecting
for Good a la Innovació en Telecomunicacions (2016) o
el Premi Excel·lència empresarial a la Integració social a
través de les TIC (Graustic 2016).

AMPANS col·labora amb l’empresa de
tecnologia Mass Factory
AMPANS vol que les noves tecnologies
serveixin per ajudar a millorar la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual. Per aquest motiu, AMPANS ha
començat a col·laborar amb l’empresa Mass
Factory que crea productes tecnològics que
utilitzaran les persones.
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ACTUALITAT

Toni Espinal parla de
l’acostament de les noves
tecnologies al tercer sector ,
al “m4SocialDay”

AMPANS participa en una trobada per
acostar la tecnologia a les entitats socials
El Director General, Toni Espinal, va formar part
d’una taula rodona amb altres professionals del
sector. Va remarcar que les noves tecnologies
i el sector social han de treballar conjuntament
per a la inclusió social de les persones.

El Director General d’AMPANS, Toni Espinal, va participar el
passat mes de novembre al m4socialday, un punt de trobada
de l’acció social, el món tecnològic i l’emprenedoria, organitzat
per la Taula del Tercer Sector i m4Social.
Espinal, que formava part de la taula rodona “Digitalització,
indústria i necessitats socials: més lluny o més a prop?”, va posar de relleu la necessitat de col·laboració entre les iniciatives
privades a l’entorn de les noves tecnologies i el sector social
per treballar en xarxa, dissenyar productes conjunts i compartir projectes per la inclusió social de les persones.
Toni Espinal compartir taula amb Lluís Miret, director d’operacions IL3 i Therese Jamaa, General Manager de GSMA, en un
acte moderat per la periodista Nereida Carrillo. La Jornada tenia per objectiu reforçar la innovació i digitalització del tercer
sector social en col·laboració amb administracions i empreses.
D’altra banda, i en el marc de la jornada, la Taula va anunciar
que en la pròxima edició del Mobile World Congress que se
celebrarà a Barcelona a finals de febrer, publicarà un informe
sobre la situació digital al Tercer Sector, que alerta d’un gap
entre l’ús que la ciutadania fa del mòbil i l’acció que en fa el
sector social.
L’ m4Social day es va celebrar el passat 24 de novembre a l’auditori de Barcelona Activa i va comptar amb la presència de més
de 200 persones. En la cloenda, també hi van participar la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa i la Tinent
de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz.

Preservar l’autonomia
personal, tema central de les
Jornades Tècniques de l’Institut
Guttmann, amb la participació
d’AMPANS
Pere Rueda, Responsable de l’àrea de Planificació d’AMPANS,
va formar part de la taula rodona “Atenció centrada en la persona, el repte de preservar l’autonomia personal” a les XXVIII
Jornades Tècniques de l’Institut Guttmann que es van celebrar el passat 18 d’octubre a Barcelona.
Pere Rueda va parlar d’aquest tema referit a l’àmbit de les
persones amb discapacitat intel·lectual.
Les jornades, adreçades a professionals i responsables dels
serveis públics i privats d’atenció a les persones, pretenien
donar una visió integral i innovadora de l’atenció i la inclusió social de les persones amb discapacitat i/o dependència
que gira entorn de l’apoderament, l’autonomia personal i la
neuroètica.
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AMPANS participa a les Jornades Tècniques
de l’Institut Guttmann
El Pere Rueda és professional d’AMPANS. Va
participar a la taula rodona sobre “Atenció
centrada en la persona” a les Jornades de
l’Institut Guttmann. El Pere Rueda va parlar
de l’atenció a les persones amb discapacitat
intel·lectual.

L’Obra Social “la Caixa”
destina 24.000 euros per a la
inserció sociolaboral de les
persones amb discapacitat
L’obra social “la Caixa” col·labora amb
AMPANS perquè les persones amb
discapacitat intel·lectual puguin formar-se
i tenir una feina
‘La Caixa’ ha concedit 24.000 euros a
AMPANS en un programa d’ajuts dirigits a
persones amb necessitats de suport.
L’acord l’han signat el president d’AMPANS,
Sebastià Catllà i el Director de Banca
Institucions de CaixaBank, Toni Noguera.

Els alumnes del Màster en
Atenció Centrada en la Persona
de la UVIC, fan una classe a
Comabella i visiten serveis
Els alumnes del Màster en Atenció Integral i Centrada en la
Persona en Àmbits d’Envelliment i Discapacitat de la UVIC
van rebre el passat mes de novembre una classe a AMPANS.
És la primera trobada de les tres que fa durant el curs aquest
màster semipresencial i, entre diversos centres, han escollit
conèixer AMPANS i visitar les instal·lacions de Comabella.

L’Obra Social “la Caixa” ha concedit 24.000 euros a AMPANS
com a entitat seleccionada en la convocatòria d’Inserció sociolaboral 2016, que ofereix ajudes a projectes dirigits a persones en situació vulnerable perquè reforcin les seves capacitats
i puguin adequar-se a les necessitats de la xarxa empresarial
del territori, aconseguint accedir-hi tan a nivell laboral com social. L’acord s’ha formalitzat a través de la signatura d’un conveni entre el president d’AMPANS, Sebastià Catllà, i el Director
de Banca Institucions de CaixaBank, Toni Noguera.
La convocatòria d’Inserció sociolaboral correspon al Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que impulsa anualment l’Obra Social “la Caixa” i que aquest any preveu destinar
més de 17 milions d’euros a les set convocatòries en què es
diversifica. Totes les organitzacions sense ànim de lucre que
treballen en pro d’aquests col·lectius en risc d’exclusió poden
accedir a aquest programa.
La selecció dels projectes s’ha fet a partir de criteris d’avaluació que han pres en consideració aspectes com la complementarietat amb els recursos existents al territori; el suport
de l’Administració i la col·laboració efectiva entre les entitats
a través del partenariat; la participació dels destinataris; el voluntariat i la implicació de la comunitat on es duen a terme.
El president de la Fundació Bancària “la Caixa”, Isidre Fainé,
ha destacat la importància d’aquesta convocatòria en un context com l’actual perquè “contribueix directament a l’objectiu
d’aconseguir una societat més justa, igualitària i integradora,
en la qual els col·lectius més vulnerables poden tenir oportunitats per accedir al mercat laboral. Aquest ha de ser un compromís de tots”.

Els alumnes d’un màster de la Universitat de
Vic visiten les instal·lacions d’AMPANS
El màster tracta l’Atenció Integral centrada
en la persona en àmbits d’envelliment o
discapacitat. El Pere Rueda és professional
d’AMPANS responsable de planificació de
serveis i també professor d’aquest màster.

El Pere Rueda, Responsable de l’àrea de Planificació d’AMPANS i professor del Màster els va parlar de “l’aplicació del
model per a la inclusió social en diferents recursos d’atenció
a persones amb discapacitat”. Després de la classe el grup
va fer una visita guiada pels diferents centres i serveis de l’entitat.
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ACTUALITAT

AMPANS desitja
un any ple de color
amb el Calendari
solidari 2017

Gener: Roger Lorente / Febrer: Laura Estrada / Març: Rosa Torralba / Abril: Cristina Rodríguez /
Maig: Irene Muñoz / Juny: Luis Zarza / Juliol: Marc Prat / Agost: José Muñoz /
Setembre: Ramon Rodríguez Octubre: Alberto Ruiz / Novembre: Alfred Garcia / Desembre: Marta Padró
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Aquest 2017, AMPANS
acompanyarà les persones cada dia de l’any
amb tots els colors de
la vida. Així és com ho
descriu el calendari
solidari de l’entitat, on
el color i les persones
usuàries són els protagonistes per cada mes
de l’any.

La diversitat i el fet que la vida, sortosament, no és en blanc i negre, sinó que
és plena de tonalitats i matisos, és el fil
conductor d’un calendari molt artístic,
divertit i fresc.
El Calendari s’ha fet amb el suport de
MONTANA COLORS, una empresa de
pintures en esprais, que és també client dels serveis de Centre Especial de
Treball (CET) d’AMPANS. Els escenaris
que es mostren a cada pàgina del calendari s’han pintat íntegrament amb
les pintures en esprais de l’empresa
santvicentina, que, a més, ha fet pos-

sible la impressió i distribució del calendari, perquè el missatge d’inclusió
social i laboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual i necessitats
de suport estigui present a tot el territori de la Catalunya central, mitjançant
10.000 exemplars distribuïts amb el
Regió 7.
El Calendari 2017 està ideat i realitzat
amb el Garden d’AMPANS. Com cada
any, AMPANS també presenta un vídeo
del making off del calendari que es pot
veure al seu canal de YouTube.

AMPANS desitja un bon any als seus col·laboradors i seguidors amb l’acolorit Calendari
solidari 2017
Cada mes de l’any està protagonitzat per un color i una persona usuària d’AMPANS.
L’empresa Montana Colors ha fet possible el calendari. Regió7 va distribuir 10.000 calendaris el
17 de desembre.
Les fotos es van fer al Garden i el vídeo de com es va fer es pot veure al YouTube.
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ACTUALITAT

Construir una visió de futur
entre les entitats membres del
Foro Calidad

Escoles del Baix Llobregat s’interessen pel funcionament de
l’escola Jeroni de Moragas

Les entitats membres del Foro Calidad (FOCA) es van reunir
a les 9enes Jornades anuals, el passat mes de novembre a
Béjar, Salamanca.
Es tracta d’un grup de cooperació entre 7 entitats de la Federació d’Associacions a favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual (FEAPS) de l’estat espanyol i té la voluntat de
compartir bones pràctiques, aprendre i construir una visió
de futur fomentant el desenvolupament organitzatiu a través
del model d’excel·lència europeu EFQM, sigles en anglès de
la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat.
La novena edició de les jornades FOCA va comptar amb diverses conferències i tallers enfocats a intercanviar experiències per fomentar l’excel·lència en gestió del sector.
AMPANS, com a membre i una de les entitats fundadores, hi
va participar de forma activa amb ponències sobre la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·
lectual, tecnologia al servei de les persones, innovació i drets
de les persones.
Entre les organitzacions que formen el Foro Calidad hi trobem a més d’AMPANS, Amadip Esment (Mallorca), Aprosub
(Córdoba), Asprodes (Salamanca), Gautena (San Sebastián),
Uliazpi (San Sebastián) i San Cebrián (Palencia).

Els Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat van
visitar el passat mes d’octubre, l’escola Jeroni de Moragas, a
AMPANS, per conèixer de prop el seu funcionament com a
Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos
de suport a la inclusió (CEEPSIR), amb l’objectiu d’implantar
el model d’aquest servei a la seva comarca.
A la trobada hi van participar els responsables de les escoles d’educació especial el Pontarró (Martorell) i Can Rigol (El
Prat de Llobregat), juntament amb els directors dels Equips
d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP), i els
inspectors de centre i de diversitat dels Serveis Territorials
d’Ensenyament de la Catalunya Central i el Baix Llobregat.
L’escola Jeroni de Moragas dóna atenció i suport a alumnes
amb necessitats educatives especials escolaritzats a les aules dels centres ordinaris en col·laboració amb els Serveis
Territorials d’ Ensenyament a la Catalunya central, com un
dels 11 centres existents a Catalunya que actuen com a proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) de suport a la inclusió.
L’escola desenvolupa aquesta funció des de l’any 2010 en un
àmbit d’actuació que s’ha anat ampliant i que actualment engloba escoles de Manresa, Solsona, Navàs, Sallent, Monistrol de
Montserrat i Sant Vicenç de Castellet.

Diverses entitats que treballen per la
inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual es van reunir a Béjar,
Salamanca
Les Jornades es diuen Foro Calidad i AMPANS n’és un dels membres i fundadors.
Les 7 entitats que formen part del Foro
Calidad es van trobar per compartir bones pràctiques en organització i funcionament.

Escoles del Baix Llobregat vénen a AMPANS per conèixer el funcionament de
l’escola Jeroni de Moragas
L’escola Jeroni de Moragas dóna atenció i suport a alumnes amb necessitats
educatives especials. Escoles del Baix
Llobregat van venir a conèixer l’escola
Jeroni de Moragas per tenir un servei
similar a la seva comarca.
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L’Ajuntament de Berga col·labora per portar les Noves
Oportunitats als adolescents i joves de la ciutat
L’Ajuntament de Berga i AMPANS han signat un conveni mitjançant el qual, el consistori de la capital del Berguedà cedirà
espais per desplegar el programa de “Noves oportunitats per
a Joves” a la ciutat i atendre els joves candidats a participar.
Mitjançant l’acord de col·laboració signat per l’alcaldessa de
Berga, Montserrat Venturós, i el director general d’AMPANS,
Toni Espinal, l’Ajuntament de Berga facilitarà espais per a la
realització del programa de Noves oportunitats, atendre les
necessitats dels joves i desplegar les accions previstes, orientades a aconseguir que els joves retornin als estudis que
van abandonar o trobin una sortida laboral al seu futur.
AMPANS va constituir a finals del 2015 una UTE amb la Fundació Intermèdia per tal de desplegar el programa pensat
específicament per a joves en risc, a 5 comarques de la Catalunya central (Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès i Osona).
En aquests moments l’equip que duu a terme el programa ja
acompanya a 250 joves d’entre 16 i 24 anys dins d’aquest pla
que es fa amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya
i el Fons Social Europeu, dins el marc del Pla de Garantia Juvenil.
El Programa ofereix actuacions integrades d’orientació, formació i acompanyament als joves, i d’intermediació amb
centres d’ensenyament, entitats i empreses, i es caracteritza

per oferir als joves itineraris de fins a 2 anys, per ajudar-los
a desenvolupar els seus projectes professionals i personals.
Totes les actuacions són personalitzades de manera que
la formació i la metodologia s’adapten a les necessitats de
cada jove.
El programa que segueixen els joves que s’incorporen al projecte té una àmplia vessant innovadora en l’aspecte metodològic i un gran valor afegit perquè reforça les seves competències socials, cíviques i emprenedores, així com un treball
d’ apoderament a partir d’ interessos motivacionals com l’esport, la cultura i les noves tecnologies.
Els tècnics del programa ajuden al jove a entrar en contacte
amb l’entorn professional i empresarial, buscant quines són
les seves motivacions, interessos i habilitats, amb acompanyament i amb seguiment tutorial.
Mitjançant el conveni signat entre l’Ajuntament de Berga
i AMPANS, el consistori de la capital del Berguedà cedeix
les seves instal·lacions i facilitarà la coordinació per dur a
terme el programa entre els joves de Berga. AMPANS, mitjançant la UTE amb Intermèdia, també ha signat acords de
col·laboració amb el Consell comarcal del Solsonès, amb la
Fundació Mil·lenari de Vic, amb el Consell comarcal del Berguedà i amb l’Ajuntament de Gironella.

L’Ajuntament de Berga col·labora amb AMPANS
Han fet un acord per portar el programa ‘Noves Oportunitats per a Joves’ a la ciutat de Berga.
El programa orienta els joves perquè tornin a estudiar o trobin una feina.
Actualment AMPANS acompanya a 250 joves de la Catalunya central d’entre 16 i 24 anys .
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ACTUALITAT

Acompanyament
i orientació per la
Inserció Laboral

Programa d’orientació i acompanyament per
frenar les dificultats d’inserció de les persones amb discapacitat i malaltia mental
El programa Serveis integrals d’Orientació, Acompanyament i
Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i malaltia mental (SIOAS) ha acompanyat aquest any 65 persones, de
les quals 21 han aconseguit una contractació.
L’objectiu d’aquest programa ha estat primordialment el d’orientar segons els seus perfils i interessos laborals, valorar i definir un itinerari individual per la inserció, facilitar la formació
necessària per garantir la seva preparació i incorporació amb
èxit a la feina. Sense oblidar l’acompanyament a la persona al

llarg del seu procés d’inserció i donant el suport adient per tal
de facilitar la consolidació i el manteniment de la feina. Alhora
s’ha procurat donar resposta a les demandes de les empreses
per cobrir llocs de treball i oferir assessorament i suport pel
seu desenvolupament i la col·laboració amb la xarxa assistencial i social de la comarca.
A través del programa es pretén donar una sortida a les dificultats d’inserció dels col·lectius més vulnerables. Es realitza un
treball centrat en la persona, destacant les potencialitats, avaluant i treballant les habilitats individuals per tal de fomentar la
plena integració de la persona a l’empresa ordinària.
Un dels punts forts d’aquest programa és el Treball amb Suport, un model d’integració laboral per a persones amb discapacitat originat als Estats units en els anys 80. El que es pretén

Cuina
d’il·lusions
T. 93 872 56 58
www.canonge.cat
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a través d’aquesta metodologia és proporcionar un conjunt
d’estratègies i procediments tècnics de suport, ajustats a les
necessitats dels treballadors amb discapacitat. 14 del total
dels participants han estat atesos a través d’aquest model de
suport de manera individualitzada, partint sempre dels interessos personals i d’una planificació centrada en la persona.
El programa va finalitzar el 30 de juny i es va dur a terme dins
de ORDRE EMO/225/2015, de 17 de juliol per la qual s’aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions pel
Departament de Treball, Afers Socials i Família, cofinançat pel
Fons Social Europeu.
Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció
AMPANS ha finalitzat el programa Mesures actives d’inserció
per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció
2015-2016. L’objectiu d’aquest programa, subvencionat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Família i cofinançat pel
Fons Social Europeu, ha estat potenciar l’increment de possibilitats d’inserció, tant dins l’àmbit social com laboral, en persones que es poden trobar en una situació de risc d’exclusió
social i son perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI).
En el programa hi han participat 33 persones de les quals 8
han aconseguit una contractació.
L’atenció ha estat personalitzada, posant a l’abast dels participants un seguit de recursos que les han situat en una posició
més favorable per afrontar el món laboral. S’han valorat les
competències de cada persona participant amb les competències demandades en el mercat laboral per concretar els

objectius adients. S’ha elaborat per a cada participant un pla
personalitzat, ja sigui amb accions individuals o de grup. Mitjançant la valoració tècnica s’ha realitzat una detecció de les
necessitats de la persona; amb aquesta valoració, i s’ha definit un itinerari individual, que en alguns casos ha contemplat
també pràctiques a l’empresa. Cada persona ha participat en
diversos blocs i, dins de cada bloc, en un o diversos mòduls/
accions, desenvolupats mitjançant tutories i sessions de grup
en les que s’ha treballat, fonamentalment competències clau i
transversals, context laboral, diagnòstic de l’ ocupació i pla individual d’inserció, motivacions i interessos, mercat de treball i
ocupacions, recerca de feina, ús de les TIC.
Integrals, un pla per a joves a l’atur
AMPANS duu a terme el Programa Integrals emmarcat en les
iniciatives de segones oportunitats, i dirigides a persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil. L’any passat el
programa va donar atenció a 18 joves, dels quals 5 van aconseguir un contracte laboral i 3 van participar en experiències
de voluntariat. El Programa Integrals està adreçat a joves que
per circumstàncies diverses han abandonat o no han finalitzat
els estudis post obligatoris i necessiten un procés de reflexió
i orientació per dirigir les seves trajectòries cap a l’execució
d’un projecte professional i vital.
El Programa ofereix servei d’orientació, formació i facilitació
d’experiències professionals i rep el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Fons Socials Europeu (FSE).

AMPANS acompanya i orienta les persones per ajudar-les a trobar una feina
Un equip de tècnics d’ AMPANS dóna suport a persones amb diferents perfils per ajudar-les
a trobar feina.
Un programa dóna suport i acompanyament a persones amb discapacitat i malaltia mental.
També hi ha un programa específic per a persones que reben la renda mínima d’inserció.
I el programa Integrals orienta joves cap a un futur laboral.
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Els comerciants de Manresa
i CaixaBank destinen un
percentatge de les compres
de Nadal fetes amb targeta a
quatre entitats socials

Els botiguers de Manresa i CaixaBank fan
una campanya junts per col·laborar amb les
entitats socials
Una part dels diners que es paguin amb les
targetes de Caixa Bank anirà a parar a les
entitats socials com AMPANS.

CaixaBank, la Unió de Botiguers i Comerciants, i les associacions de comerciants dels carrers Barcelona, Sobrerroca, plaça
Major, Sant Miquel i voltants, el Born, carrer Nou i carrer Urgell,
promouen, un any més, la campanya solidària d’aquest Nadal.
L’entitat financera i les entitats de comerciants destinaran el
2% de les compres que es realitzin a projectes socials d’AMPANS, Creu Roja, Càritas i Arans, després que els botiguers les
han escollides per col·laborar-hi. Els organitzadors preveuen
recollir fins a 20.000 euros en aquesta campanya.
Segons la directora de Negoci de CaixaBank a Manresa, Beatriu Dorado, la iniciativa pretén promoure el comerç de proximitat i projectes socials. Per al president de la Unió de Botiguers, Jaume Pont, és important col·laborar en aquest tipus
d’iniciatives que a més a més visualitzen que som sensibles a
situacions d’emergència i necessitats socials.
A la presentació del projecte que es va fer a les oficines de CaixaBank del Passeig de Manresa, hi van assistir representants
de les associacions de comerciants i també dirigents de les
entitats socials que rebran l’ajut, entre els quals el president
d’AMPANS, Sebastià Catllà.

AMPANS i la Biblioteca de
Balsareny reben el Premi Bones
Pràctiques de Lectura Fàcil
L’Associació Lectura Fàcil ha concedit el Premi Bones Pràctiques 2016 a AMPANS i la Biblioteca Pere Casaldàliga de
Balsareny. Es tracta d’una iniciativa que té l’objectiu de premiar projectes de diferents àmbits que utilitzin materials de
Lectura Fàcil per promoure la lectura, la inclusió social i la
democràcia informativa i s’hi han presentat una vintena d’experiències de tot l’estat espanyol. El premi ha estat un lot de
llibres valorat en 400 euros. El Club de Lectura Fàcil, fruit de
la col·laboració entre AMPANS i la Biblioteca Pere Casaldàliga
de Balsareny, va néixer amb l’objectiu de fomentar la lectura entre les persones amb discapacitat intel·lectual. El grup,
que es reuneix un cop a la setmana, està format per vuit persones usuàries d’AMPANS i les sessions estan programades i
dinamitzades per un voluntari, una bibliotecària i una professional d’AMPANS.
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Premi ‘Bones Pràctiques de Lectura Fàcil’ per
AMPANS i la Biblioteca de Balsareny
El Premi l’ha recollit el Club de Lectura Fàcil i
és un lot de llibres.
El Club de Lectura Fàcil el formen usuaris del
Centre Ocupacional d’AMPANS. Es troben un
cop a la setmana a la Biblioteca de Balsareny.

Una llar a
La Balconada
Al carrer Oleguer Miró del barri manresà de La Balconada
hi viu una família singular: el José Luis, el Francisco, el Sergio, el Marcos, el Kevin, el Francisco José, el Toni, el Marc, el
Manuel, l’Abel, el Francesc i el Lluís. Tots ells són nois amb
discapacitat intel·lectual als qui la Martina, el David i el Pep,
coordinats per la Maria Josep, acompanyen perquè puguin
assolir els seus objectius en un entorn familiar, garantint-los
els seus drets i les oportunitats necessàries per poder créixer amb qualitat de vida. Certament no és una família amb
una estructura massa habitual, però és una família que ha
esdevingut exemplar en un temps en el que les aliances i
la integració, a Manresa n’hem tingut episodis recents que
en testimonien la dificultat, no s’exerceixen amb l’esperit i la
normalitat que seria desitjable.
La llar de “La Balco”, com la coneix tothom, fa uns dies que
ha complert vint-i-cinc anys i cal felicitar-los, no només per
l’aniversari sinó perquè s’ha convertit en un model a seguir
de convivència i inclusió social amb la comunitat. Els nois
de la Balco s’han guanyat l’amistat, el suport i el respecte de
la gent del seu barri, de l’entorn on practiquen les seves activitats, comparteixen les seves emocions i treuen a passejar
pel carrer les seves il·lusions, amb una fórmula tant simple
com efectiva: conviure des de la confiança per allunyar la
desconfiança.

Treballar en equip no és fàcil, no sempre ve de gust i acceptar la diversitat de vegades costa perquè no tenim el temps
ni la voluntat per entendre-la, acceptar-la i compartir el que
ens pot aportar de positiu. Les manresanes i manresans de
la Balconada que han compartit en aquests vint-i-cinc anys
les alegries i les dificultats de la quotidianitat d’aquesta gran
família han demostrat que no és gens difícil poder canviar
una ciutat si el canvi comença des de la gent més propera
que ens envolta; la de l’escala, la del carrer, la del barri, oferint
amabilitat, integració i solidaritat per compartir el comú interès en un entorn proper més humà i divers, on tothom s’hi
pugui sentir acceptat.
Per l’aniversari, els seus veïns del bar Malibú els van obsequiar amb una xocolatada compartida amb gent del barri,
mentre dels balcons i finestres d’alguns habitatges penjaven
pancartes d’enhorabona. Ningú s’imagina una millor felicitació per a unes persones que des de la discapacitat han demostrat la plena capacitat de conviure, que avui en dia no és
pas poc i està dit ben aviat. Als protagonistes d’aquesta història manresana protagonitzada per gent d’AMPANS els hem
de donar les gràcies per la lliçó d’integració, però sobretot
per desmuntar les teories d’aquells que encara pensen que
viure i conviure en el respecte i la tolerància no és un valor de
la nostra època ni de la nostra societat. Per molt anys!

La Llar de La Balconada fa 25 anys
La Llar Balconada és la llar del José Luis, el Francisco, el Sergio, el Marcos, el Kevin, el Francisco José, el Toni, el Marc, el Manuel, l’Abel, el Francesc i el Lluís.
Per celebrar els 25 anys de la llar, els veïns de La Balconada van fer una xocolatada al bar
Malibú.
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AMPANS atén a persones
amb Malaltia Mental
a través del Servei
Prelaboral, ajudant-les
a recuperar i mantenir
les habilitats laborals i
socials
En els darrers 10 anys AMPANS ha atès a més de 130 persones mitjançant el Servei Prelaboral, impulsant projectes
i activitats orientades a la inserció laboral de les persones
amb malaltia mental i a combatre l’estigma social que recau
sobre les persones que les pateixen.
El Servei Prelaboral, engegat l’any 2007, és un programa específic per a persones amb trastorn mental greu. Des de l’inici ha atès a 130 persones i ha aconseguit 44 contractacions
laborals.

Els professionals de l’equip fan un anàlisi de la situació psicosocial de la persona atesa, oferint-li orientació professional i
un itinerari formatiu per ajudar a la persona a recuperar els
hàbits laborals i els aprenentatges.
El Servei Prelaboral treballa en coordinació amb la xarxa
de salut mental de la Fundació Althaia i promou projectes i
activitats amb altres entitats bagenques que donen servei i
suport a les persones amb aquesta problemàtica.
Suport en la Inserció

Però tan important és ajudar a les persones a recuperar les
habilitats laborals, com el suport que requerirà per aconseguir que mantingui la feina en el temps. Aquest és un dels
principals objectius del servei que té una capacitat de 25
persones, el nombre de places del servei que rep el suport
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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Per acompanyar a les persones amb malaltia mental en el
procés d’inserció, AMPANS disposa, a més del Servei Prelaboral, de diversos programes específics d’inserció i formació
laboral, i suport en el lloc de treball. Des del Servei d’inserció
es realitzen activitats formatives i accions de prospecció per
trobar lloc de treball a les persones ateses.

Actualment 120 persones reben el suport d’aquests programes que desenvolupa AMPANS. L’entitat, mitjançant el seu
Centre Especial de Treball dóna feina a 34 persones amb malaltia mental i suport a 7 persones més que estan treballant
a diverses empreses de la comarca, a través del programa
de Treball amb Suport, impulsat pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Familiars, persones usuàries i professionals es troben
a la Jornada de portes obertes del Servei per compartir
experiències
Les portes obertes del Servei Prelaboral van reunir el passat
mes de novembre a més d’una seixantena de familiars de les
persones usuàries del serveis, amb les persones que hi són
ateses i l’equip professional.

En el decurs de la trobada, es va exposar el treball fet i els
resultats assolits per part de les persones usuàries i l’equip, i
es van donar a conèixer activitats que realitzen durant l’any,
entre les quals el monitoratge a la Setmana de Jocs al Carrer,
que es fa a Manresa, en col·laboració amb el CAE. De fet,
el seu president, Nasi Muncunill, va ser una de les persones
convidades a intervenir, per explicar la relació del Servei Prelaboral amb l’entitat que representa.
També hi van participar persones que havien format part del
Servei Prelaboral i que ara estan treballant al Centre Especial
de Treball o a l’empresa ordinària, i l’Associació de Familiars
de Malalts Mentals del Bages.

El Servei Prelaboral d’AMPANS ajuda persones amb malaltia mental
En els últims 10 anys AMPANS ha atès més de 130 persones al Servei Prelaboral.
El Servei Prelaboral fa activitats orientades a la inserció laboral.
A més del Prelaboral AMPANS també té altres programes que atenen persones amb malaltia mental.
El mes de novembre es van fer les Portes Obertes de Prelaboral i hi van assistir més de 60
familiars.
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Paula Valls, Bandarra
Street Orkestra i White
Heaven, al Concert de Nadal,
amb el suport de l’Obra
Social “la Caixa”
AMPANS ha presentat Paula Valls al seu clàssic Concert de
Nadal “Amics d’AMPANS”. Es tracta d’una jove de Manlleu, de
només 17 anys, que ha debutat al mercat discogràfic amb
Black and White, i que és una de les veus revelació de La Marató de TV3, protagonitzant la cançó de l’espot publicitari que
emet la televisió de Catalunya.
La cantant es perfila com una de les grans veus del panorama
musical i alguns ja l’han titllada com la Norah Jones catalana.
A l’actuació musical de la jove cantant, s’hi suma la Bandarra Street Orkestra, una formació de més 20 músics d’instruments de vent i percussió, originaris del Camp de Tarragona,
amb una gran força escènica, liderats per Pau Bandarra.
Finalment, el cartell també compta amb les espectaculars
veus de la formació bagenca White Heaven, i del cor de veus
de l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS, que posaran el toc
sensible i tendre, amb un gran esforç al darrere i un equip de
voluntaris que dirigeixen el cor: Queralt Valls i Laia Tatjé.
Les entrades del concert de Nadal d’AMPANS, que compta
amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i la col·laboració de
l’Ajuntament de Manresa, van destinades al programa de beques per famílies amb pocs recursos. L’any passat 342 famílies es van beneficiar d’aquest programa, que es dota amb
donacions de particulars, empreses i ajudes de les administracions públiques i amb accions com el Concert de Nadal i
el Calendari Solidari. En total, durant l’any 2015 AMPANS va
destinar gairebé 90.000 euros a beques.

Paula Valls, Bandarra Street Orkestra i White Heaven són els artistes convidats al Concert de Nadal
Els diners que es recullin amb les entrades del concert de Nadal es donaran a les famílies
amb pocs recursos. Compta amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” i col·laboració de
l’Ajuntament de Manresa. La cantant Paula Valls va ser al Garden per conèixer els alumnes
del cor de l’escola. La van entrevistar i ella va cantar algunes cançons.
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Paula Valls canta al Garden envoltada dels alumnes del cor
La jove promesa de l’escenari musical català va conèixer els
alumnes del cor de l’escola, amb qui compartirà escenari al
Concert de Nadal. La trobada, en un entorn nadalenc immillorable com és el Garden, va satisfer molt a la cantant, que va assegurar que s’hi havia sentit molt còmoda. Els alumnes del cor

La verema
d’Urpina. Una festa
de solidaritat
Un cop més Urpina va reunir desenes
de persones per la verema solidària, el
passat 1 d’octubre. Aquest any la formatgeria va ser una de les grans novetats i l’escenari d’un dels actes més
esperats: el tast de vins, enguany en un
entorn magnífic, la plaça amb vistes a
Montserrat, i uns convidats de luxe. Un

li van entregar una samarreta d’AMPANS i van fer-li preguntes
sobre la seva vida professional i personal.
Paula Valls va cantar ‘a pèl’ alguns temes del seu àlbum Black
and White i va compartir algunes cançons de Nadal amb els
alumnes del cor. Tant ells com els assistents van quedar meravellats i amb ganes de més.

tast i maridatge dels formatges Muntanyola d’AMPANS i els seus vins d’Urpina, comentat per l’enòleg Joan Soler i
l’expert en formatges, David Morera,
amb l’Oller del Mas com a celler convidat. Una altra de les activitats de més
èxit organitzades per AMPANS.
La verema solidària d’Urpina es consolida com una de les grans cites matinals
del programa de la Festa de la Verema
del Bages, amb activitats a tota la finca
pensades per a tots els públics. Des de
la botifarrada del matí, fins a l’arrossada
de migdia, una caminada entre vinyes

de 7 Km de recorregut, la collita i aixafada de raïm amb la mascota infantil de
la Festa Major de Manresa -el Picapoll-,
un rocòdrom, jocs, tallers i paradetes.
Una vegada més, l’Esport Ciclista Manresà, va fer un ple absolut en la sortida
en BTT cap a Urpina, des del Garden;
una activitat que ve organitzant en col·
laboració amb AMPANS des dels darrers anys. Finalment, un grup de balls
country, de Sant salvador de Guardiola,
van posar música i espectacle, a l’esdeveniment.

Verema solidària a la finca Urpina d’AMPANS
El dia 1 d’octubre es va celebrar a Urpina la verema solidària. Hi va haver activitats per a
totes les edats: rocòdrom, jocs, tallers i paradetes. L’Esport Ciclista Manresà va organitzar
una sortida en bicicleta des del Garden fins a Urpina.
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Un any de “champions” pels formatges Muntanyola. Premiats
entre els millors formatges de
Catalunya, l’estat i el món
Els formatges Muntanyola, que AMPANS elabora a la seva
formatgeria de la finca Urpina (Sant Salvador de Guardiola),
van ser premiats al World Cheese Awards. Més de 3.000 formatges d’arreu del món van competir per rebre el prestigiós
reconeixement a nivell mundial atorgats a San Sebastián en
el marc de l’International Cheese Festival. Un jurat format per
més de 250 experts van atorgar medalles d’or, plata i bronze
en diferents categories. El formatge blau de cabra de Muntanyola es va endu una medalla d’or i el formatge blau de
búfala una medalla de plata.
Amb el reconeixement del World Cheese Awards els formatges Muntanyola han sumat tres premis aquest 2016. Al març
el blau de búfala va endur-se la Medalla d’Or al Fira Làctium
de Vic, un premi que reconeix la categoria de millor formatge
artesà de Catalunya. El mateix formatge va ser considerat el
millor formatge artesanal de la seva categoria al certamen
de formatges d’autor més important que es fa a l’estat espanyol, el Gourmet Quesos, celebrat a Madrid el mes d’abril.

Formatges Muntanyola elabora formatge artesà amb 4 varietats de llet: cabra, búfala, vaca i ovella, des de la finca Urpina,
a Sant Salvador de Guardiola, on AMPANS hi desenvolupa un
projecte agrosocial que dóna feina i acolliment a persones
amb discapacitat. Actualment a la formatgeria hi treballen
17 persones.
Els formatges Muntanyola es poden trobar a diverses xarcuteries i botigues especialitzades i als punts de venda propis
d’AMPANS (Garden i Canonge).

Aquest 2016 els formatges Muntanyola han rebut premis a nivell català, espanyol i mundial
Els formatges Muntanyola van rebre una medalla d’or i una de plata a un concurs de formatges del món, el World Cheese Awards.

La consellera d’Agricultura,
Meritxell Serret, visita la finca
Urpina i la formatgeria
La consellera d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de
la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, va visitar el mes
de novembre les instal·lacions de la finca Urpina de Sant Salvador de Guardiola, on va ser rebuda pel president d’AMPANS,
Sebastià Catllà. Amb motiu de la visita territorial al Bages, l’alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda, i la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Laura
Vilagrà, van acompanyar la consellera en el recorregut que va
fer per la finca. A més de la formatgeria, la visita va fer parada a
la llar-residència, que acull 25 persones amb discapacitat intel·
lectual al costat mateix d’una de les vinyes d’Urpina.

Foto: La consellera d’Agricultura, el president d’AMPANS, la delegada
del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central i l’alcalde de Sant
Salvador de Guardiola durant la visita a la formatgeria.

La consellera d’Agricultura visita Urpina
La consellera d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya va visitar Urpina el mes de novembre.
Va fer una ruta per la finca i va visitar les instal·lacions de la formatgeria i de la llar-residència.
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Separats són bons,
junts són
insuperables
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AMPANS i Lledoners
participen en un projecte
conjunt per compartir
experiències. El projecte
arriba a la quarta edició
Un any més s’ha posat en marxa el projecte de col·laboració
entre l’escola Carme Karr dels Lledoners i un grup de
persones ateses als serveis diürns d’AMPANS. El projecte,
que va començar com una experiència pilot, reuneix les
persones que hi participen en tres trobades al llarg del curs
amb l’objectiu de conèixer la realitat social dels dos col·lectius
així com també crear un espai de reflexió conjunta.
La primera trobada del grup d’aquest curs es va fer el passat
mes de novembre a les instal·lacions d’AMPANS. Estava

format per 6 interns de Lledoners, alumnes de l’escola
Carme Karr, ubicada dins el centre penitenciari, i 8 persones
d’AMPANS, 6 usuaris i dues monitores. La trobada va
arrencar en una presa de contacte a través d’ una dinàmica
de coneixença per trencar les etiquetes socials i una visita als
diferents serveis que l’entitat té a Comabella. Les activitats
van finalitzar amb una valoració de la trobada per part dels
participants.
Amb el lema “Aprenem junts, compartim experiències”, la
iniciativa vol ser un punt de trobada per establir relacions de
respecte, sense prejudicis i on es treballi l’empatia a través de
les diferents sessions de treball.
“És absurd posar etiquetes perquè qui posa etiquetes es
perd el millor de cada persona”, reflexionava un intern
de Lledoners a l’acabar l’edició anterior. Al seu temps un
participant d’AMPANS assegurava que aquest projecte els
havia servit “per reflexionar i veure que realment darrere de
totes les persones hi ha sentiments i emocions que fa que
tots siguem iguals”.
Està previst que d’aquí a final de curs es facin dues trobades
més, una visita al centre penitenciari de Lledoners i una
sortida de convivència a l’exterior.

Persones d’AMPANS i Lledoners comparteixen experiències
És un projecte comú entre persones del centre penitenciari de Lledoners i persones ateses
als serveis diürns d’AMPANS. Ja és la quarta edició del projecte. Vol servir per intercanviar
experiències entre els dos col·lectius
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El grup comarcal Incorpora
Bages, Berguedà i Osona es
troba a AMPANS
Les entitats participants de la xarxa Incorpora al territori Osona, Bages i Berguedà es van reunir el passat mes de novembre a les instal·lacions d’AMPANS per compartir bones pràctiques, suggeriments i iniciatives per a la millora del treball del
projecte Incorpora a la comarca, la prospecció conjunta i, en
definitiva, augmentar la proximitat entre els tècnics Incorpora
del territori. El programa Incorpora, de l’Obra Social ‘la Caixa’,
té l’objectiu de facilitar la integració laboral a persones en risc
d’exclusió social. Actualment un total de 6 entitats del Bages,
Berguedà i Osona en formen part, entre elles AMPANS, que ha
liderat el programa Incorpora a la comarca des del seu inici.

Les entitats del programa Incorpora es troben a AMPANS
La xarxa Incorpora d’Osona, Bages i Berguedà es van trobar el mes de novembre a AMPANS. L’objectiu és compartir suggeriments i iniciatives.
El programa Incopora de l’Obra Social “la Caixa” facilita la integració laboral a persones en
risc d’exclusió social.

Dues visites destacades del
govern de la Generalitat
La tardor passada, AMPANS va rebre les visites de dos alts càrrecs del govern de la Generalitat de Catalunya, interessats en
conèixer de primera mà la tasca que l’entitat porta endavant.
Acompanyat del Director general d’AMPANS, Toni Espinal, i del
Director de l’àrea de desenvolupament, Xavier López, el director general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, Josep Vidal, va visitar diversos dels serveis
d’AMPANS, com ara el Garden, la formatgeria i el Canonge.
Posteriorment, AMPANS va rebre també la visita del secretari
general del Departament de Territori i Sostenibilitat, el badaloní Ferran Falcó. També va ser acompanyat per Toni Espinal
i Xavier López, que li van exposar la visió des d’ AMPANS del
sector de la discapacitat i l’atenció a persones, i els diversos
àmbits en els quals treballa l’entitat. Entre els serveis visitats,
Falcó va conèixer la llar residència d’infants i adolescents El
Turó, a Pineda de Bages.

Dues persones del govern de la Generalitat han visitat AMPANS
Josep Vidal, director general d’economia social i tercer sector, va visitar el Garden, la Formatgeria i el Canonge.
Ferran Falcó, secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat, va visitar la llarresidència El Turó, a Pineda de Bages.
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1. La xarxa humana inaugura la
Mediterrània
2. Presents a la II Discat, a Sant
Joan de Vilatorrada
3. 10 anys amb el segell medi
ambiental EMAS
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4. Compartint el Premi Olimpia Special Olimpics amb la
direcció
5. Ens visita la Fundació Bomosa
6. La Fundació DKV, de visita al
Canonge

7. Una foto al Garden d’alumnes de La Joviat
8. Participant del Giving Tuesday a les xarxes socials
9. Donant la benvinguda als
Joves del Programa de Garantia Juvenil
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10. Triant el raïm del proper U
d’Urpina al celler El Molí

13. Preparant els plats a la
Nocturna Vinum

16. Al Congrés de FEAPS a
Córdoba

11. A la cursa de la Mercè, amb
la PB Santpedor

14. Les tapes de la Nocturna
Vinum

17. Un instant de la festa de la
Gent Gran a Urpina

12. Simulacre d’incendi a la
Residència Julio Payàs

15. Preparant el proper Congrés de Conducta

18. Sortida al Parc de l’Agulla
d’un grup de joves de la Residència d’Adolescents d’Els
Comtals
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LA FUNDACIÓ RESPON

Patrimoni
protegit

El Patrimoni Protegit és una nova solució per a la protecció econòmica
de les persones amb discapacitat. Es
desprèn de la Llei de Patrimoni Protegit de les persones amb discapacitat
per tal de satisfer les necessitats vitals
d’aquest col·lectiu. Es forma mitjançant aportacions inicials i posteriors
de diners, béns i drets. Així, els pares
o tutors de persones amb discapacitat,
sense haver d’efectuar una donació
(que té un major cost fiscal) ni una venda, i sense haver d’esperar transmetre
els béns per herència, poden vincular
determinats béns a la satisfacció de les
necessitats vitals de la persona amb
discapacitat. Els béns i drets s’aïllen
del patrimoni personal del beneficiari i
queden sotmesos a un règim d’administració específic.

Qui pot ser titular d’un patrimoni protegit?

• Persones amb discapacitat intel·
lectual igual o superior al 33%.
• Persones amb discapacitat física o
sensorial igual o superior al 65%.
Quan es tracta de persones amb discapacitat intel·lectual no es requereix
que aquesta discapacitat hagi estat
reconeguda judicialment.

Quins drets reconeix la llei
a la persona amb discapacitat? Sempre que la persona tingui

la
fundació
respon

Feu-nos arribar la vostra consulta
a l’apartat de correus 410-08248
de Manresa o mitjançant l’adreça
electrònica:
fundacio@ampans.cat
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capacitat suficient d’obrar (facultat per
saber l’abast i significat de les seves
actuacions i respondre per les conseqüències) tindrà dret a decidir sobre
tot el que fa referència a la seva persona i al seu patrimoni:
• Constituir el seu patrimoni protegit.
• Ser l’administrador del patrimoni o
designar una altra persona per a l’esmentada funció.
• Rebre aportacions de tercers o negar-s’hi.
• Adoptar, en previsió d’una incapacitació judicial en el futur, qualsevol disposició relativa a la seva pròpia persona
o béns, inclosos la designació de tutor.
• Sempre que tingui capacitat d’obrar
suficient -encara que no sigui plena-, la
persona amb discapacitat tindrà dret a
decidir tot el concernent a la seva persona i al seu patrimoni.

Qui pot crear el patrimoni
protegit? La creació del patrimoni
pot realitzar-la tant la pròpia persona
amb discapacitat, com els seus pares,
tutors, guaridors o guardadors de fet, i
requereix una aportació al principi de
béns o drets. Un cop creat el patrimoni
qualsevol persona hi pot realitzar aportacions, sempre a títol gratuït.

Com es crea?

En escriptura pública: la persona que constitueix el
patrimoni protegit ha d’anar al notari
que li assessorarà sobre quines són les
regles d’administració més adequades
en funció de les necessitats de la persona amb discapacitat i els béns aportats.

Qui pot constituir el Patrimoni Protegit?

• La pròpia persona amb discapacitat.
• Els pares, tutors, guaridors o guardadors de fet i qualsevol persona amb
interès legítim.

Quins béns poden ser aportats? El patrimoni es forma a través
d’aportacions inicials i posteriors de
diners, béns, i drets. La llei és molt àmplia en aquest aspecte, i, per tant, es
poden aportar qualsevol tipus de béns
que puguin generar rendiments econòmics.

Com s’extingeix el Patrimoni Protegit? El Patrimoni

s’extingeix per la mort del beneficiari
o perquè aquest deixi de complir la
condició de persona amb discapacitat. El jutge pot acordar l’extinció del
Patrimoni Protegit quan així convingui
a d’interès de la persona amb discapacitat.

La norma preveu la possibilitat que els
aportants puguin recuperar els seus
béns, o la part proporcional d’aquests
no disposada, quan es produeixi l’extinció. També els béns poden integrar
la massa hereditària del beneficiari del
Patrimoni, quan es produeixi la seva
mort.

EL MIRALL

Envellir amb
discapacitat i un
somriure
AMPANS té una trajectòria de més de cinquanta anys atenent a persones amb discapacitat intel·lectual. Des de 2006, una comissió
de tècnics i responsables dels serveis d’atenció diürna i Llars residència treballa per
mantenir un tracte adequat als canvis que
presenta aquesta població fruit del procés
d’envelliment. Els resultats es poden explicar
amb el somriure de l’Asun.
De les set-centes persones ateses a AMPANS, aproximadament un deu per cent tenen entre 61 i 90 anys i prop del
quaranta per cent estan entre els 41 i els 60. Cal tenir en
compte que algunes d’aquestes últimes poden presentar
signes d’envelliment de forma prematura, cosa que requereix preveure una precoç detecció. Els objectius de l’atenció a aquest sector són garantir la salut i el benestar coordinant-nos amb els grups que treballen per a l’atenció a la
tercera edat, assegurant el seu benestar emocional i seguint
un pla preventiu de salut; dur a terme activitats de manteniment físic, estimulació cognitiva, formació i desenvolupament personal i procurar un envelliment actiu i saludable en
un entorn que garanteixi la seva felicitat emocional.
En el grup dels residents amb edat més avançada hi ha
l’Asun. Té 82 anys i actualment viu a les llars Sant Joan, un
espai de convivència que acull a 23 persones més, totes elles
en procés d’envelliment i ateses per un equip professional
que segueix un pla continuat de formació. Mentre elaborem
aquest reportatge, la veu de l’Asun cantant els “hits” de la
seva joventut ens acompanya des del pis de sota, contenta
de poder viure en un entorn de familiaritat i calidesa humana. Manté els vincles amb el seu germà i la seva germana
esperant les sovintejades visites d’aquesta última per anar a
esmorzar amb ella. Mentrestant, el seu dia a dia està ocupat
per un programa d’activitats que al matí contempla piscina

i gimnàstica, entre d’altres, i a les tardes hi ha propostes
de formació i lleure que li permeten dedicar molt temps a
la seva gran vocació dels darrers anys, la pintura. Es mostra
com una incansable artista que no para d’omplir de colors
tots els dibuixos que se li posen al davant; encara que per
ella el millor moment de la jornada és el de rebre la paga i poder sortir a alguna granja del poble a fer el refresc i l’entrepà.
No només s’ha fet la mestressa i és l’alegria de la llar, sinó
que, a més, ja s’ha convertit en una de les veïnes més estimades i conegudes a Sant Joan de Vilatorrada, un poble de deu
mil habitants al costat de Manresa que ha acollit i integrat
aquesta llar d’AMPANS que ja forma part indissoluble del teixit social de la vila.
Si algú es pregunta si és feliç, només cal mirar-la i veure amb
quina il·lusió aquests dies va a comprar la roba amb la Sònia,
la seva monitora referent que té cura de totes les seves necessitats, i com prepara la maleta on hi encabeix engrescada
un altre de les seves debilitats, la colònia, de la bona això si;
tot preparant-se per exercir de bona gourmet – té un paladar
molt selecte – a l’estada d’estiu que farà a Bellver de Cerdanya.
Fins als 75 anys va anar al Centre Ocupacional, on rebia atenció diürna i desenvolupava activitats per mantenir-se activa.
Ara gaudeix plenament a la llar de la seva merescuda jubilació. L’Asun té una discapacitat intel·lectual de grau mig, una
bona mobilitat i és una d’aquelles persones increïbles que
no s’adonen que són meravelloses però ens ho fan notar.
Tots som capaços de fer coses i tenim limitacions, l’Asun no
amaga les seves perquè té la virtut de mostrar la bellesa de
la seva mirada i això li dona totes les capacitats per ser feliç
mostrant-nos dia a dia el seu valor més gran: transformar l’estat d’ànim dels qui l’envolten amb un somriure tan gran com
sincer i contagiós.
Article publicat a Magna Magazine
Novembre del 2016

L’Asun es fa gran amb un somriure
L’Asun és una de les persones més grans ateses a les llars d’AMPANS. Fins als 75 anys va anar
al Centre Ocupacional i ara en té 82 i viu a les llars Sant Joan. És l’alegria de la llar i és una de
les veïnes més estimades i conegudes de Sant Joan de Vilatorrada.
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DE PORTES ENDINS

jordi
mir

Psicòleg
Responsable
de Qualitat
d’AMPANS

És membre de l’equip directiu d’AMPANS
des de l’any 1.992 quan va entrar amb
l’encàrrec de dirigir la Residència Julio
Payás, que donava cobertura a persones
amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport extens. . L’any 2010 inicia
una nova etapa com a Responsable del
Departament de Qualitat, vetllant per la
incorporació i respecte de les polítiques
referents a aspectes organitzatius de
qualitat i excel·lència.
Quan parlem de qualitat de vida,
d’autonomia, de drets, com es tradueix en les persones amb un grau de
discapacitat intel·lectual profund?
La majoria són persones que no poden expressar la seva voluntat, les seves preferències, els seus desitjos. Un
element clau és la col·laboració de la
família. Treballem junts per millorar els
aspectes del dia a dia que tenen a veure
amb la qualitat de vida de la persona.
El respecte als seus drets, l’observació
de les seves reaccions, un lloc digne
per viure, una atenció mèdica de qualitat, una bona alimentació... vigilar tots
aquests aspectes ajuden a millorar la
qualitat de vida de la persona.
Perquè et vas dedicar a la població
amb discapacitat intel·lectual i què
n’has après?
Durant els estudis a la universitat em
vaig orientar cap a l’atenció de les persones amb necessitats especials i una
de les coses que aprens d’aquesta professió és el paper clau dels professionals i de la gestió d’ equips.
Què diries dels professionals
d’AMPANS, en termes generals?
El personal d’AMPANS té un fort component vocacional i d’esperit de servei
que depassa, sovint, els objectius pro-

fessionals. Són constructives, dialogants, reflexives i proposen millores.
Als inicis, l’equip era petit i les decisions
es prenien entre tots. A mesura que
creixia, es viu un procés de professionalització que canvia el model, mantenint
viu l’esperit de voluntarietat i servei.
El 2010 deixes la direcció de la residència i passes a liderar la Qualitat.
Durant la meva etapa a la residència
vàrem començar a treballar de forma
interna i participant de fòrums externs
en una cultura organitzativa que garantís l’atenció de qualitat a les persones.
Vàrem començar per organitzar les tasques professionals mitjançant processos, fent formació dels professionals,
registrant tota la nostra actuació per
poder obtenir indicadors i valorar els
resultats...
Com veus AMPANS d’aquí a 10 anys?
AMPANS seguirà creixent, diversificant
l’atenció cap a noves necessitats; de
fet, ja ho hem començat a fer. Però seguirà fent la mateixa feina, acompanyar
i donar suport a les persones, i amb el
mateix esperit que fins ara.
Què significa per tu AMPANS?
A la feina sempre hi ha components
emocionals, i en la nostra més. Un dels
moments més intensos va ser engegar
Julio Payàs; vàrem viure la il·lusió de
treure endavant un nou projecte, de fer
un equip, que tindria un impacte molt
directe en les persones i famílies.
I el teu paper en la consecució del segell d’excel·lència EFQM 500+ ?
És el resultat d’un conjunt d’esforços de
tota l’organització i de la bona feina dels
seus equips. Jo només em considero
com l’estilista d’aquest projecte.

Entrevistem a Jordi Mir, que treballa a AMPANS des de
fa gairebé 25 anys.
Jordi Mir va ser durant 18 anys director de la Residència
Julio Payàs. Ara però és el responsable del Departament
de Qualitat. El Departament de Qualitat vetlla perquè es
compleixin els objectius de l’entitat, amb els temps i recursos acordats.
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DE PORTES ENFORA

Durant anys Cap de la Unitat de Neurologia d’Althaia i metge de la residència Julio Payàs. Referent en epilèpsia i
malalties neurològiques, un dels seus
grans reptes ha estat contribuir al benestar dels seus pacients a Julio Payàs.
Nascut al País Basc, diu que porta “els 8
cognoms bascos”. Als 23 anys va arribar a Barcelona per ingressar a l’ escola de neurologia de l’Hospital del Mar.
Preguntem a l’equip tècnic de la residència sobre la seva relació al llarg de
20 anys amb el Dr. Ugarte, i tots coincideixen a destacar la seva excel·lència
professional, la seva humanitat i una
gran sensibilitat comunicativa cap a
les famílies i l’equip de professionals.
Quan va començar la dedicació a
AMPANS?
El 1982 vaig acabar la meva formació a
l’Hospital del Mar i el Dr. Adolf Pou Serradell, el meu cap i mestre en neurologia, em va proposar per a una plaça
a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Així és com vaig arribar al Bages.
El 1994, vaig entrar a AMPANS com a
metge de la residència Julio Payàs.
Què opina de la feina que fa l’entitat?
Estic convençut que si no la coneixes des de dins és molt difícil valorar
l’abast i la repercussió de la feina tan
important que fa. Per mi AMPANS és
“un bombó”. En múltiples ocasions he
compartit amb el personal de la residència Julio Payàs la meravella de tenir
l’oportunitat de tractar amb aquests
pacients i sentir que la feina que fas
ajuda a millorar la seva qualitat de vida.
No està a les nostres mans poder revertir la discapacitat, però si que podem intervenir per millorar la seva qualitat de vida. I hi ha un equip fantàstic
de gent que s’hi dedica.

Vostè és un referent en epilèpsia i
malalties neurològiques. Quin ha
estat el principal repte com a metge
de la Residència Julio Payàs?
El meu repte ha estat la dificultat de
comunicació amb el pacient per poder
fer un bon diagnòstic i un tractament
adequat. Amb les persones amb una
discapacitat intel·lectual profunda,
l’olfacte clínic és necessari per dirimir
si estàs davant d’una epilèpsia real,
d’un desmai, o d’un tractament que no
funciona... Aquí el paper dels professionals d’atenció directe i de la família,
és vital. El canvi de tractaments, per
obtenir una millora pel benestar del
pacient, és una de les actuacions més
delicades i dificultoses, i s’han de fer
de forma molt coordinada, a un ritme
adequat, cal una molt bona coordinació entres tots els professionals que intervenen. Amb l’ajut dels professionals
i les famílies he après a comunicar-me
amb el pacient. Saber llegir un somriure, una carícia o una expressió com a
gest d’agraïment o d’alleugeriment,
m’ha ensenyat molt més que qualsevol
altra cosa el que significa la meva feina
pels meus pacients.

ANTONIO
UGARTE

Neuròleg
Metge de la
Residència
Julio Payàs

Ara que, per raons de jubilació,
deixa el lloc de metge a la Residència Julio Payàs, quin consell donaria
al seu successor?
He complert una etapa i deixo pas a
una excel·lent doctora, Natàlia Mas, una
persona que té una gran sensibilitat cap
aquestes patologies. Malgrat la neurologia és molt àmplia, l’essencial és voler millorar el benestar de les persones,
independent de la malaltia crònica a la
que s’hagi de fer front. Al llarg d’aquests
anys he adorat els professionals que
m’han acompanyats, i estic convençut
que l’admiració mútua continuarà.

El Dr. Antonio Ugarte ha estat metge de la Residència
Julio Payàs des del 1993.
És neuròleg, el metge que tracta les malalties del cervell i
del sistema nerviós, i és expert en epilèpsia. Assegura que
per atendre als seus pacients cal tenir una bona coordinació amb els cuidadors i les famílies. Diu que la seva funció
com a metge és millorar el benestar dels seus pacients.
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Històries de persones
que has de conèixer
El Ruben i el Gerard, els hackers
en pràctiques del departament
d’informàtica

El Ruben Milián i el Gerard Feliu, alumnes de 4t de PATT (Programa d’Atenció a la Transició al Treball) de l’Escola Jeroni
de Moragas d’AMPANS, estan aprenent des del curs passat
com a ajudants en pràctiques al Departament d’Informàtica
d’AMPANS.
PAT cobreix l’etapa de 16 a 20 anys de secundària post-obligatòria i és un programa específic de l’escola de transició al
treball.
L’objectiu d’aquestes pràctiques és que els nois aprenguin i es
formin com a ajudants d’informàtica, és a dir, adquireixin els
coneixements necessaris per poder resoldre problemes bàsics.
El Toni March, membre de l’equip d’informàtica d’AMPANS,
és el seu referent. No és el primer cop que el Toni ajuda a formar joves per ser ajudants d’informàtica; havia tingut alumnes de grau mitjà i superior de diferents Instituts del Bages,
però és el primer cop que les pràctiques les fan alumnes de
l’escola, de la mateixa fundació.
Aquestes pràctiques formen part d’un projecte que es diu PIL
(Programa Individual Laboral) que es porta a terme a l’etapa
superior de la nostra escola, a PATT. Aquí el que es pretén és
preparar i formar als alumnes per entrar al món laboral, tenint
en compte les seves capacitats i preferències.
El Gerard i el Ruben sempre han mostrat preferències i aptituds per a la informàtica i després de dos anys de pràctiques d’informàtica a l’escola realitzant feines relacionades

amb aquest àmbit, les mestres implicades, van pensar que
aquests nois estaven preparats per anar més enllà. Així que
van demanar si seria possible acollir-los en el departament
d’informàtica de la casa i es va accedir; tot un repte per ells.
Les mestres creuen que és una bona oportunitat pels nois i
per altres que vindran darrera d’ells amb la mateixa il·lusió.
Actualment estan encantats i agraeixen molt l’oportunitat
que se’ls hi està brindant amb l’existència d’aquest projecte.
Amb el Toni tenen molt bona relació, se senten còmodes
treballant amb ell, l’admiren professionalment i els dos nois
asseguren que els ha ensenyat moltíssimes coses. Tot i venir d’un món molt diferent de l’àmbit escolar, el Toni gaudeix
molt transmetent coneixements i per a ell és una experiència molt positiva.
El Ruben i el Gerard combinen la formació a l’aula i al servei
d’informàtica. El Toni, que observa com van fent avenços, té
clar que una de les opcions de futur és que puguin acabar
treballant a departaments d’informàtica i per ell seria molt
satisfactori.
Per part seva, els nois ho tenen molt clar: no volen que aquest
projecte acabi i esperen poder seguir formant-se com a ajudants d’informàtica. Mirant al futur, els agradaria treballar
com a informàtics en el mateix departament d’informàtica
on estan fent les pràctiques o també els agradaria poder treballar en alguna empresa.

El Ruben i el Gerard fan pràctiques al departament d’informàtica d’AMPANS
Els dos són alumnes de 4t de PATT de l’Escola Jeroni de Moragas d’AMPANS. Al Ruben i al
Gerard els agrada molt la informàtica i se’ls hi dóna molt bé. Ara fan d’ajudants a l’equip
d’informàtica d’AMPANS.
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Ctra. Manresa - Santpedor km 4,4
08251 Santpedor
T 92 827 28 82
garden@ampans.cat

PREMI SÈQUIA

El PREMI SÈQUIA als hereus de
l’esperit dels manresans del segle XIV
vol reconèixer persones i institucions
vinculades a la Ciutat que destaquin
per la seva actitud compromesa amb
el benestar col·lectiu i per la seva
capacitat per sobreposar-se davant
de l’adversitat. En definitiva, que
visquin i hagin fet propi l’esperit que va
permetre la construcció de la Sèquia.

MÉS INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES:
Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
festesdelallum@umanresa.cat

AVUI, COM AL SEGLE XIV,
L’ACTITUD MARCA
LA DIFERÈNCIA

Sense ser un requisit indispensable
es valoraran de manera especial
les candidatures que contribueixin
a posar de relleu el treball i les
actituds de persones o institucions
que actuen des de l’anonimat i/o són
poc conegudes.
El premi té dues categories:
• PREMI SÈQUIA a persones físiques
• PREMI SÈQUIA a institucions,
col·lectius, empreses o grups

Les associacions, institucions
i empreses manresanes poden
presentar candidatures al premi,
tant en la modalitat individual com
col·lectiva, abans del 31 de desembre
de 2016.

