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Amb suports 
i en xarxa 
no hi ha límits, 
hi ha oportunitats

Compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat



L’any 2016 hem atès 2.189 persones; la resposta a noves necessitats socials com ara 
joves en risc als quals acompanyem perquè trobin una sortida al seu futur, és una de 
les raons que expliquen aquest creixement significatiu. Es tracta d’un nou servei que 
dóna suport a 300 joves que han abandonat els estudis i no treballen. Els ajudem a 
millorar les seves competències, i els acompanyem mitjançant programes específics 
impulsats dins del Pla de Garantia Juvenil.

L’atur en les persones amb discapacitat intel·lectual continua sent un dels principals 
reptes. Aquest 2016 hem acompanyat més de 800 persones en la recerca de feina, 
de les quals 233 han aconseguit un contracte laboral. L’escola i els serveis assistencials 
donen atenció a prop de 900 persones; des de la més petita, de 3 anys, a la persona 
més gran atesa que ha complert els 83, ben acompanyada, estimada i amb bona 
qualitat de vida. 

En els propers anys volem seguir acostant els nostres serveis a les ciutats i als barris, 
aprofitant recursos i oportunitats inclusives que ens ofereix la societat, la comunitat, 
enfortint els vincles amb els llocs d’on venim. Estem impulsant també nous serveis per 
acollir a joves tutelats que, per edat, han d’abandonar els serveis residencials d’infants 
i adolescents; també per a joves amb trastorns de conducta, i serveis per a persones 
amb necessitats de suport extens i en fase d’envelliment. 

AMPANS afronta nous reptes, com ara la creació de nous llocs de treball, fomentant 
la col·laboració entre el sector social i les iniciatives públiques i privades,  apostant pel 
desenvolupament de sistemes i aplicacions que millorin el dia a dia de les persones 
amb necessitats de suport, i també en temes que facin més eficient la gestió de les 
entitats socials. Estem establint llaços de relació i aportant coneixement a entitats de 
la discapacitat de Colòmbia, i participem als fòrums europeus sobre drets, autono-
mia personal i noves oportunitats, que situen la persona al centre, i la fan partícip de 
projectes de co-creació, aportant el seu valor, les seves habilitats i experiència vital.

AMPANS som un equip de gent cohesionat i compromès, que acompanya les perso-
nes en els seus objectius i en el seu dia a dia; professionals formats i entusiastes de la 
feina que fan, convençuts que amb suports i en xarxa no hi ha límits, hi ha oportuni-
tats. Ho vam posar de manifest a primers d’any amb la impactant Xarxa Humana amb 
La Fura dels Baus. Un clar missatge adreçat a la societat: junts fem futur. 
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Missió, visió 
i valors 
Des dels seus orígens AMPANS treballa 
per aconseguir la màxima qualitat de 
vida per a les persones amb discapa-
citat intel·lectual, mantenint intacte la 
missió i els valors que van inspirar als 
seus fundadors.

Missió 
AMPANS és una entitat del Bages que 
treballa per promoure l’educació, la 
qualitat de vida i la inserció laboral 
de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, i també malaltia mental 
i altres col·lectius en risc d’exclusió, 
creant i gestionant centres, serveis, 
programes, suports i activitats empre-
sarials amb criteris d’excel·lència 

Visió
Ser una organització referent en la 
prestació de serveis a les persones 
amb necessitats de suport 

Valors
Respecte 
Amabilitat i tracte humà
Qualitat
Professionalitat
Responsabilitat 
Compromís

Com ens organitzem
Som una entitat amb participació i gestió democràtica que fomenta els lideratges, l’apoderament de les persones i 
la participació mitjançant comissions i equips de treball. Fomentem el diàleg i la reflexió amb l’ajuda d’eines de bon 
govern com l’ERES (Espai de Reflexió Ètica) perseverant en el coneixement del Codi d’Ètica, redactat per primera 
vegada l’any 1.997, amb la voluntat d’unificar procediments i maneres de fer inspirades en valors. El Codi d’Ètica 
d’AMPANS, que va ser revisat per darrera vegada l’any 2015, recull els valors de l’organització escollits per tots els 
col•laboradors i operativitzats  per cada centre i servei. 

L’organització, que situa les persones al centre de tota la seva acció, actua en els àmbits socioeducatius, formació 
i inserció, i serveis laborals, generant oportunitats i acompanyant les persones amb la intensitat i continuïtat que 
requereixen en els diversos moments de la seva vida. 
 

AMPANS és una fundació privada independent i sense ànim de lucre 
regida per un patronat el qual vetlla pel compliment de la missió de 
l'entitat iniciada l’any 1965 a Manresa per un grup de pares de fills i 
filles amb discapacitat intel·lectual.



El  Pla Estratègic és un punt d’aturada i de reflexió que ens 
ajuda a orientar i a definir els objectius i les accions que hem 
de seguir per assolir el futur que volem per a les persones i 
famílies que atenem. 
Més de 80 professionals de l’entitat, 13 experts externs i el 
Patronat de l’entitat, amb el suport metodològic d’Antares 
Consulting, van participar en la redacció del pla que es re-
visa de forma anual, i que situa un seguit d’ accions prio-
ritàries encaminades a seguir avançant en la sostenibilitat 
del projecte, fomentant la innovació i les aliances, projectant 
nous serveis per donar resposta a la demanada d’atenció de 
les persones i reduir la llista d’espera. 
Seguim impulsant entorns comunitaris inclusius i estem 
desplegant el suport conductual positiu. En l’atenció a joves 
i persones en situació de vulnerabilitat, acompanyem les 
persones mitjançant orientació, formació i inserció laboral, 
i amb programes de mentoria social. Estem aportant el nos-
tre coneixement i expertesa en l’àmbit de serveis a Colòm-
bia,  i desenvolupant projectes vinculats al coneixement 
com ara formació online en col•laboració amb la Universitat 
de Gales (Regne Unit), divulgació de la plataforma de reha-
bilitació cognitiva Neuro Personal Trainer amb l’Institut Gu-
ttmann, i aplicació de les TIC per a la gestió documental i 
Business Intelligence. 
La revisió del pla també recull el compromís per la trans-
parència de l’entitat, dedicant un apartat específic de la web 
on es poden consultar totes les nostres dades, i la millora 
de la comunicació amb la creació d’un espai web destinat 
a famílies. 

Pla estratègic 2015-2017

L’optimització de recursos i la gestió responsable dels consums 
són un dels eixos de la nostra actuació ambiental. Duem a ter-
me la nostra activitat respectant el medi ambient, i fomentant i 
participant en iniciatives  internes i externes de respecte a l’en-
torn. Ex. Capità bombeta -de sensibilització interna d’optimit-
zació de recursos-; jornada europea Leat’s Clean Up.

  

Consums:
• Aigua: 33.190 m3
• Gasoil calefacció: 28.899 litres
• Gasoil processos productius: 6.505 litres
• Electricitat: 1.704.123 kwh
• Gas natural: 241.580 m3
• Càlcul emissions de CO2: 452 tones 

Residus: (dades en kg) 
• Abocador: 14.040 
• Especial: 55.95
• Fracció Verda: 96.042
• No especial: 13.520
• Total: 96.098

Treballem d’acord amb bones pràctiques i sistemes de 
gestió: una auditoria externa comptable anual, les certifi-
cacions ISO de Qualitat, Riscos Laborals i Medi Ambient, i 
també EMAS, i l’avaluació cada 2 anys sota el model europeu 
d’excel·lència EFQM. Aquest sistema de gestió ens permet 
avaluar de forma global l’organització identificant els punts 
forts i les àrees de millora per assolir amb millors resultats la 
nostra missió.

El càlcul d’emissions s’ha realitzat segons la Guia Pràctica de càlcul d’emis-
sions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) Versió 2014 editada 
per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Medi ambient

Qualitat i excel·lència

 EFQM 500+ (entre 501 i 550 punts assolits a la darrera cer-
tificació, any 2015).

Treballem per la plena inclusió de les persones i participem de la transformació social de 
forma col·laborativa, promovent el treball en xarxa amb entitats i organitzacions amb qui 
compartim objectius comuns.

 Som membres de: 
ARFIE (Association for Research and Training on Integration in Europe)
Club EMAS
Clúster Créixer 
Consell de Participació Social Ajuntament de Manresa
Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya
Dincat, Plena Inclusió
EAMHID (European Association for Mental Health in Intellectual Disability)
FEAPS. Plena Inclusión
Finan3
FOCA (Foro para la Calidad)
Respon.cat
SHIP2B

 Adherits al:
Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de drets humans, treball, medi ambient 
i anticorrupció 

 Col·laborem amb:
Programa Incorpora de “la Caixa”
Punt de la Discapacitat del CIO – Centre d’Iniciatives per a l’ocupació de l’Ajuntament de 
Manresa. 
Projecte europeu Enable (Co-creació)
ACCIO –projecte de cooperació amb Sud-amèrica

 Som centre:
Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”
Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya, Agència de col·locació pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya Nº autorització: 0900000035
CEEPSIR (Centre d’educació especial de programes, serveis i recursos) per prestar ser-
veis de suport a la inclusió als centres escolars.

 Participem en les empreses socials:
L’estoc
La casa de Carlota
Mass Factory

Projectes

Vincles instucionals

 Estem treballant en l’acostament del servei de Centre Ocupacional als nuclis mu-
nicipals, seguint una trajectòria de l’entitat que basa el model d’atenció en proximitat i 
vincles a la comunitat, amb la complicitat i la col·laboració de tots els agents del territori: 
ajuntaments, entitats i veïns. Les persones disposaran de servei ocupacional al seu mateix 
municipi, i d’aquesta manera podran desenvolupar la seva vida diària, plenament integra-
des al seu entorn d’origen.

 Estem desplegant el model de Suport Conductual Positiu als diversos centres, 
serveis i programes, en l’atenció a les persones que mostren conductes desafiadores. 
AMPANS aposta per aquest model universal perquè permet prevenir i donar resposta a 
les conductes problemàtiques, abordant el paper dels mestres, monitors, pares, tutors i 
creant entorns favorables per una millor atenció a aquestes persones.

 Estem treballant en la projecció de nous equipaments: un servei residencial per 
a persones amb necessitats de suport extens i nous equipaments per a  infants i ado-
lescents amb trastorns de conducta. També estem treballant per la posta en marxa 
d’un nou equipament que acollirà l’escola d’educació especial, Jeroni de Moragas, a 
les mateixes instal·lacions de Santa Maria de Comabella. Algunes de les activitats de 
Centre Especial de Treball es traslladaran al Polígon industrial Els Dolors (Manresa). 

 Treballem en la promoció de l’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual 
i en situació de vulnerabilitat i en els propers mesos obrirem un nou establiment comer-
cial que suposarà nous llocs de treball.

 
   Apostant per la innovació per la millora de la qualitat assistencial. Estem aprofitant 
totes les eines que ens ofereix la innovació per ajudar-nos de la tecnologia en la millora i 
el desenvolupament de la comunicació de les persones amb discapacitat, l’atenció i su-
port a les persones amb autisme i l’acompanyament a les persones en fase d’envelliment. 

Encaran el futur cap a la plena inclusió

Tots els nostres projectes van encaminats a fer més fàcil la vida de les persones 
que requereixen suports, i les seves famílies, i aconseguir una entitat cada cop més 
sostenible i eficient.



L’equip humà. Amor i ofici Suport social

10.996 targeta client ‘Amics d’AMPANS’

927 col·laboradors econòmics

613 clients dels serveis laborals 

84 empreses inseridores

32 empreses que han facilitat pràctiques

83 voluntaris en actiu

41 patrocinadors i espònsors

31 entitats i centres que ens han visitat

87.000 visites a la pàgina web

4.583 seguidors al Facebook

3.508 seguidors al Twitter

89.640 visualitzacions al Youtube

Convenis i aliances
Unim forces amb les administracions i altres agents institucionals i socials en 
l’acompanyament i suport a les persones.

 Col·laboradors institucionals
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament d’Ensenyament

 Altres col·laboradors institucionals
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya
Ajuntament de Manresa
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
Diputació de Barcelona
European Comission (Erasmus +)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

 Principals Aliances 
Althaia (Xarxa Assistencial de Manresa)
Compass Group
Fundació Institut Guttmann
Fundación Intermedia
Jardinarium
L’estoc, SCCL
La Casa de Carlota (Uno y Tres Ceros, SL)
Mass Factory Urban Accesible Mobility, SL
Schelich Gmb
Taller Àuria, SCCL

 Convenis
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
BBVA CX
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Solsonès
Escola Sant Gervasi
Fundació Mil·lenari de Vic
Obra Social “la Caixa”
Residència Mont Blanc

Som un equip de professionals cohesionat i compromès que acompanya 
les persones en els seus objectius i en el dia a dia; professionals formats, 
responsables i entusiastes de la feina que fem. 

Potenciem la formació continuada per garantir la qualitat de la nostra 
tasca i fomentem una cultura d’aprenentatge, millora contínua i 
innovació, al mateix temps que promovem accions que generin 
intercanvis de coneixement i oportunitats d’aprenentatge. 

Passió i professionalitat. Actitud i competències. El resultat d’aquesta 
suma és talent i compromís, valor essencial del nostre equip i cultura. 
corporativa.

Els nostres col·laboradors, alhora que ajuden a fer sostenible el projec-
te, són ambaixadors de la nostra tasca i ajuden a la plena inclusió de les 
persones des de diverses formes de col·laboració.
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de discapacitat
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72%

Sense certificat de discapacitat

Amb certificat de discapacitat
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Evolució del nombre total 
de persones 

treballadores a l’entitat

76% contractes indefinits

4,5 índex de satisfacció (sobre una puntuació de 5)

638 persones treballadores formades

247 cursos de formació

12.393 hores de formació



Serveis 
a les 
persones 

Hem acompanyat 2.189 persones durant aquest 
2016, de les quals més de 900 de forma diària als 
nostres centres i serveis, treballant en la promoció 
de l’educació i la formació, la qualitat de vida i la 
plena inclusió de les persones amb discapacitat in-
tel·lectual i malaltia mental, i també en situació de 
vulnerabilitat, especialment joves.

Atenem les persones, i també les seves famílies, 
amb la intensitat i suports que necessiten mit-
jançant serveis i programes que ajuden a l’autono-

mia personal i social perquè puguin fer realitat els 
seus projectes de vida, i per fer més fàcil el seu dia 
a dia. 

 Índex de satisfacció de les persones  
                   usuàries: 4’3 (sobre una puntuació de 5)
 Índex de satisfacció de les famílies: 4’5                      
                   (sobre una puntuació de 5)

Serveis 
socioeducatius 
Persones ateses

 Escola d’Educació Especial  222
- Escola Jeroni de Moragas: atén alumnes amb ne-
cessitats especials de 3 a 20 anys. 

 Serveis d’atenció diürna 351
- Servei Prelaboral: persones amb trastorn mental sever. 
- Centre Ocupacional: destinat a persones majors 
d’edat que tenen un grau mitjà o sever de discapacitat.
                            - La Llum (Santpedor)
                            - Canonge (Manresa)
                            - La Colònia (Súria)

 Llars infants i adolescents 58
Proporciona llar a infants i joves amb necessitats 
de suport intermitent, limitat o extens. 
- Armengou 
- La Caseta 
- El Turó 

 Llars adults 152
Proporciona llar a les persones amb necessitats de 
suport intermitent, limitat o extens. 
- Zamenhof 
- Balconada 
- Mión 
- Sant Joan  de V.                                                                                              

 Residències 117
- Els Comtals: acolliment per a persones amb tras-
torns de la conducta. 
- Julio Payàs: per a persones adultes amb necessi-
tats de suport extens; equipament públic gestio-
nat per AMPANS. 

  Suport a l’autonomia a la pròpia llar 15
Suport en l’àmbit domiciliari que té per objectiu 
que les persones tinguin accés a models de vida 
independents i el màxim de normalitzats possible.

Serveis de 
formació i inserció
Persones ateses

 Servei d’Inserció 804
Acompanya les persones en la recerca de feina 
mitjançant programes personalitzats. Ofereix su-
port, acompanyament i orientació.
          233 Insercions laborals:  
     182 contractes a l’empresa ordinària  
     40  contractes en CET  
     11 contractes en pràctiques  

 Suport en el treball 189
Suport a les persones en el seu lloc de treball, ja 
sigui a l’empresa ordinària o al Centre Especial de 
Treball.
      30 Treball Amb Suport (TAS)  
      159 Unitats de Suport a l’Activitat Profes-
                        sional (USAP)  

 Formació 112
Clau en la millora de les  habilitats de les persones 
per desenvolupar coneixements, aptituds i acti-
tuds que permetin donar resposta a les necessi-
tats laborals i d’adaptació social.
                     30 Certificats de Professionalitat 
                           (sociosanitari i magatzem)
                         22  Formació Ocupacional (jardineria i vivers)
                      60 Punt Formatiu Incorpora (neteja, 
                           indústria i atenció al client)

 Centre de Noves Oportunitats 396
Programa per a joves de 16 a 24 anys no escolarit-
zats i que no treballen. L’objectiu és aconseguir el 
màxim d’insercions dins de la formació reglada i en 
el camp laboral.  

 Funciona 53
Programa d’orientació dissenyat per AMPANS desti-
nat a majors de 16 anys que requereixin d’un suport 
per orientar el seu itinerari formatiu i professional.

Serveis 
a les famílies
Serveis realitzats

 Respir      37
Adreçat a les famílies de persones amb discapacitat 
intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, 
requereixen d’una acollida temporal del seu fill o filla.

 Escola d’estiu                                                                   70
Activitats d’oci infantil i juvenil, i activitats inclusi-
ves de lleure durant l’època d’estiu. De forma lú-
dica i divertida es reforça l’autonomia personal, el 
benestar, les relacions interpersonals i la interacció 
amb l’entorn. 

 Grups d’ajuda mútua                                        2
Formats per pares per donar suport a les famílies. Re-
dueixen l’aïllament social i generen sentiment de perti-
nença i solidaritat. Dos grups en funcionament el 2016.

 Servei d’acollida                                                             6
Facilita la conciliació laboral dels progenitors/tutors 
oferint un servei d’acollida al matí a Santa Maria de 
Comabella (Santpedor).

 Oci i lleure
Programa d’activitats de lleure i esport amb l’objectiu 
de fomentar l’autonomia personal i desenvolupar la 
socialització mitjançant l’oci.

 Beques                                                                      394 
El programa de beques es dota amb donacions de 
particulars, empreses i institucions. AMPANS va des-
tinar 90.000€ a finançar reduccions de quota de la 
prestació del servei o serveis complementaris (mate-
rial escolar, menjador, transport).

Evolució del 
nombre de 

persones ateses
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1.459 1.653

2.189

- Florinda 
- Magnet 
- La Colònia (Súria) 
- Urpina (St. Salvador de G.)

- Centre de dia Julio Payás: persones adultes amb 
necessitats de suport extens.

Persones ateses



Activitats 
comercials

SERVEIS

 Arts gràfiques: Impremta i distri-
bució. 

 Servei de jardineria: serveis de 
jardineria, a empreses, particulars o 
organismes públics.

 Neteja i manteniment d’espais: 
Solucions de neteja i manteniment 
de les instal·lacions.

 Manipulats i serveis industrials: 
Solucions d’externalització dels pro-
cessos de fabricació i manipulació. 

 Serveis de Medi ambient: Gestio-
na les deixalleries i recollida selecti-
va al Bages, per concessió del Con-
sorci de Residus del Bages.

PUNTS DE VENDA

 Garden: Servei de venda de plan-
tes, flors, articles de decoració.

 Quioscos: Gestió del quiosc de 
l’hospital de St Joan de Déu i del 
quiosc de la plaça Sant Domènec 
(Manresa).

 Canonge restaurant: Al centre 
de Manresa. Ofereix cuina de mer-
cat, saludable i de proximitat.

PRODUCTES

 Vins Urpina: Cultiu de vinyes i 
elaboració de vins amb DO Pla de 
Bages.

 Formatges Muntanyola: a la finca 
Urpina (Sant Salvador de Guardiola). 

 Lots de Nadal: Elaborats amb  
productes propis, de proximitat i 
amb valor social.

Facilitem de manera personalitzada un procés que encamini la persona a tenir oportunitats en el 
món laboral, ja sigui mitjançant Treball amb Suport (TAS) o en Centre Especial de Treball (USAP), en 
empreses de la comarca o en serveis i establiments productius creats especialment per AMPANS, 
per assegurar una alta ocupació entre les persones amb discapacitat i necessitats de suport del 
nostre territori. 
Des del Centre Especial de Treball (CET) oferim tots aquells serveis que una empresa pot externa-
litzar, facilitant el compliment de la Llei General de Discapacitat (antiga LISMI). 

Treball i activitats 
comercials

Entitats vinculades 
o impulsades per 
AMPANS 
Fundació Privada Tutelar Santa Maria de Co-
mabella: Promoguda i fundada l’any 1994 per AM-
PANS.Disposa d’un patronat independent i garan-
teix la protecció de les persones amb discapacitat 
intel·lectual que han seguit per decisió d’un jutge, 
un procés de modificació de la capacitat, per sal-
vaguardar aspectes de la seva vida.

AMPANS Medi Ambient SL: Constituïda el 2006 
per a la gestió  de serveis ambientals, recollida se-
lectiva i transport de residus, i la gestió de deixalle-
ries i de plantes de reciclatge i selecció de residus.  

AMPANS Obres i Serveis SL: Constituïda l’any 
2006 per la realització de manteniment d’instal·la-
cions i edificis, la construcció de jardins i el seu 
manteniment, i la neteja de locals, edificis i ins-
tal·lacions. 

Empresa d’Inserció Sociolaboral: Creada l’any 
2008 amb la finalitat d’aconseguir la integració 
sociolaboral de persones en situació de greu risc 
d’exclusió social. 

Ca l’Urpina: Promoguda per AMPANS l’any 2014 
per la gestió de l’explotació agrícola, ramadera i fo-
restal, i les seves activitats complementàries de la 
finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola (Bages).

Índex de satisfacció dels clients dels nostres serveis de CET: 4’4 sobre una puntuació de 5. 
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Premis i reconeixements 
AMPANS
 Premi Simeó Selga del Rotary Club Manresa Bages pel projecte “Mentors” 
 Premi Olímpia en la categoria d’esport adaptat
 Premi Nit de l’Esportista categoria Special Olympic
 Reconeixement als 10 anys amb segell EMAS (Sistema comunitari de 

gestió i auditoria ambiental de la Unió Europea)
 Premi Bones pràctiques en Lectura Fàcil organitzat per l’Associació LF al 

Club de Lectura d’AMPANS i la Biblioteca de Balsareny

Formatges Muntanyola
 Millor formatge Blau Gourmet Quesos de Madrid 
 Medalla d’Or Lactium 2016 de Vic al Formatge blau de búfala d’Urpina
 Medalla d’Or i Plata als Formatges Muntanyola en el World Cheese 

Awards 2016

Els fets més destacats de l’any

Xarxa humana. A més de 40 metres d’alçada pro-
tagonitzada per la gent d’AMPANS tanca el 50è ani-
versari. Sota el lema “amb suports i en xarxa no hi ha 
límits, hi ha oportunitats” persones usuàries, treballa-
dors, famílies, empreses, col·laboradors, donants, i 
voluntaris van participar a la Xarxa Humana, amb La 
Fura dels Baus. La Plaça Sant Domènec es va fer pe-
tita per aplegar els milers de persones que van viure 
l’espectacle carregat de missatge.

Formatgeria. Inici de l’activitat de la formatgeria Mun-
tanyola a les instal·lacions d’Urpina. AMPANS elabo-
ra els formatges Muntanyola a la finca Urpina, a Sant 
Salvador de Guardiola, des de primers del 2016. Unes 
instal·lacions modernes i ben equipades on s’hi elabo-
ren formatges artesanals a partir de 4 varietats de llet: 
cabra, búfala, vaca i ovella. El projecte ocupa 12 perso-
nes, 9 de les quals amb discapacitat intel·lectual, i ja ha 
obtingut premis de reconeixement.

Premi d’Investigació. AMPANS entrega el VI Premi 
d’Investigació i d’Innovació sobre persones amb dis-
capacitat intel·lectual. El lliurament va tenir lloc a la 
UManresa-FUB, amb la consellera d’Ensenyament Me-
ritxell Ruiz, la Dra. Amaia Hervás, cap de la Unitat de 
Salut Mental infanto-juvenil de l’Hospital Universitari 
Mútua de Terrassa, i Antoni Esteve, president del grup 
Esteve, patrocinador del Premi. 

Llibre 50 Aniversari. AMPANS presenta el llibre “Valors 
amb història” que recull la història del seu primer  mig 
segle de vida. El llibre recull prop de 80 testimonis, opi-
nions i reflexions, i més de dues-centes fotografies que 
expliquen la trajectòria que ha seguit AMPANS en el seu 
mig segle de vida. La periodista i presentadora de ràdio 
i televisió, Sílvia Cóppulo, va ser l’encarregada de dirigir 
la presentació.

EFQM. AMPANS reuneix 800 persones a l’acte d’en-
trega del segell d’Excel·lència Europea EFQM500+. 
Aquesta menció del Club Excel·lència en Gestió situa 
AMPANS en un grup d’una seixantena d’organitza-
cions que assoleixen aquest nivell de reconeixement 
a tot l’estat. L’acte es va celebrar al Kursaal i va comp-
tar amb la participació de Xavier Sala i Martin, i de 
col·laboradors com Josep Salvatella, Pau Dueñas, o el 
cuiner Nandu Jubany, entre d’altres. 

Relleu institucional. Sebastià Catllà agafa el relleu 
de Domènec Casasayas a la presidència d’AMPANS. 
Després del nomenament del Patronat, màxim òrgan 
de decisió de la fundació, i succeint a Domènec Casa-
sayas. Fundador del grup Oliva Torras, ocupa el càrrec 
de President del Consell d’Administració, i fundador 
també del celler Collbaix, Catllà és un empresari que 
destaca pel seu compromís amb el teixit associatiu, 
industrial i econòmic del Bages. 

Noves Oportunitats. AMPANS presenta el programa 
Noves Oportunitats per a joves, amb la col·laboració 
de fundació Intermedia, dins del Pla de Garantia Juve-
nil i el pla d’actuació del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu. El programa 
va dirigit a joves que han abandonat els estudis i no 
treballen, i ofereix actuacions d’orientació i formació. 

Visites institucionals. La presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, va fer una classe als alumnes de 
l’UniversiMÉS. La consellera de Treball, Dolors Bas-
sa, va visitar el Canonge, el Garden, i Els Comtals. La 
consellera d’Ensenyament Meritxell Ruiz va presidir el 
lliurament del VI Premi d’Investigació i d’Innovació. La 
consellera d’Agricultura, ramaderia i pesca, Meritxell 
Serret, va visitar la finca Urpina. 

UniversiMÉS. Inici del programa UniversiMÉS, impul-
sat per la FUB, BBVA CX i AMPANS. Vint-i-una perso-
nes amb discapacitat intel·lectual han participat en la 
primera edició del programa UniversiMÉS. L’objectiu 
d’aquest programa és que les persones amb discapa-
citat intel·lectual puguin participar de la vida universi-
tària i del creixement personalen un pas més cap a la 
normalització i la plena inclusió als entorns comunitaris.

La felicitat  té relació amb la capacitat de ser agraït, 
de mirar als ulls a les persones, de parlar amb el cor, 
de tenir vincles, relacions personals significatives, de 
sentir-te que formes part d’alguna cosa més gran, de 
tenir reptes, grans o petits, fraccionats en objectius 
assolibles. 
El que volen les persones amb discapacitat és el ma-
teix que volen totes les persones. 
El que volen les famílies de les persones amb discapa-
citat és el mateix que volen totes les famílies.

“

”
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Aplicacions dels fons

Ajuts concedits i altres despeses 39.231,24
Aprovisionaments 5.121.024,91
Despeses de personal 15.175.241,40
Altres despeses d'explotació 3.681.240,56
Despeses financeres 859,37
Diferències de canvi 23,66
Increment inversions en immobilitzat 1.705.660,61
Increment inversions en entitats grup a llarg 131.000,00
Disminució deutes a curt termini 678.035,98
Disminució creditors per activitats i altres comptes 240.978,49
Disminució provisions a curt termini 34.938,67
Increment en existències 104.773,91
Increment altres partides capital corrent 4.179.075,86
TOTAL FONS APLICATS 31.092.084,66

Origen dels fons

Ingressos de les activitats 27.592.085,87
Altres ingressos de les activitats 693.933,55
Vendes d’immobilitzat 8.030,91
Altres resultats 606.428,73
Disminució inversions financeres a llarg 1.265.008,27
Increment periodificacions a curt termini de passiu 294.085,90
Disminució inversions financeres a curt 630.755,08
Disminució periodificacions a curt d'actiu 1.756,35
TOTAL ORIGEN DELS FONS 31.092.084,66

Dades econòmiques

Desglossament procedència de les donacions

Entitats no lucratives 70.213,80
Empreses 129.553,35
Particulars 57.430,61

257.197,76

Desglossament ingressos de les activitats
100,00%

Vendes i prestacions de serveis 77,09%
Subvencions oficials a les activitats 19,80%
Donacions i altres ingressos per a activitats 0,91%
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts -0,25%
Altres ingressos de les activitats 2,45%

Desglossament despeses de les activitats
100,00%

Ajus concedits i altres despeses 0,16%
Aprovisionaments 21,32%
Despeses de personal 63,18%
Altres despeses d'explotació 15,33%
Despeses financeres 0,00%
Diferències de canvi 0,00%

Origen dels fons 
provinents de les 
subvencions ofici-
als a les 
activitats

Desglossament procedència subvencions oficials a les activitats         

Administració estatal 27.063,26
Administració autonòmica 5.529.599,15
Administració local 26.297,61
Fons europeus 18.511,16

5.601.471,18
                  

Aplicacions dels 
fons  destinats a 
les despeses de les 
activitats

21,32%
63,18%

15,33%

0,00% 0,16%
0,00% Despeses de personal

Altres despeses d’explotació

Ajuts concedits i altres despeses

Aprovisionaments

Despeses financeres

Diferències de canvi

Origen dels fons 
provinents de les 
donacions per a acti-
vitats

Origen dels fons
provinents dels ingres-
sos de les activitats  

Vendes i prestacions de serveis

Altres ingressos de les activitats

Donacions i altres ingressos per a 
les activitats

Subvencions oficials a les activitats

Reintegrament de subvencions, 
donacions i llegats rebuts76,70%

1%-0,25%
2,44%

19,70%

27,30%

50,37%

22,33%

Empreses

Particulars

Entitats no lucratives 

Administració autonòmica

Administració estatal

Fons europeus

Administració local

0,33%0,47%
0,48%

98,72%

Estem compromesos a garantir la continuïtat assistencial al llarg de la vida de les persones que atenem. En un sector on les necessitats superen els recursos 
disponibles, la recerca constant de vies per generar recursos, junt a l’eficiència i a l’austeritat són d’obligació ètica per a la nostra organització. 
Totes les dades econòmiques i de l’entitat les podeu consultar a través de la pàgina web d’AMPANS, a l’apartat específic de Transparència.

Aquesta memòria recull l’activitat de l’entitat de gener a desembre de 2016 i cobreix l’activitat de la Fundació AMPANS. La memòria és un document que es pu-
blica anualment i es pot consultar a www.ampans.cat Contacte: comunicacio@ampans.cat


