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editorial
La feina d’un equip de persones amb disCapacitat, malal-

pació en la comunicació de tota l’organització. Ara ja no es

tia mental i en situació de vulnerabilitat al capdavant d’una

tracte només de protagonitzar les informacions, sinó també

deixalleria, ha rebut la millor puntuació de l’estat espanyol

de produir-les, de participar en la seva elaboració, en la seva

segons l’informe d’una destacada agència de consumidors.

realització i ser-ne portaveus.

La notícia va merèixer un lloc destacat a la premsa local i

Si la feina i el futur laboral de les persones amb disCapacitat

demostra que “empresa social” i “excel·lència” són perfecta-

encapçala la primera part de la revista, els nous projectes

ment compatibles.

anunciats per l’entitat com ara el residencial per a perso-

L’excel·lent notícia que encapçala la revista contrasta amb

nes amb disCapacitat Intel·lectual que es fan grans, ocupa

les dificultats per les quals passen els centres especials de

també un espai preferent. Hi haurà temps per a presentar

treball de les entitats sense ànim de lucre per les dificultats

detingudament aquest nou projecte, per innovador i arqui-

arrossegades des de la crisi i les retallades, amb un marc le-

tectònic, que ha d’estar llest el 2020, però ja n’apuntem al-

gal que no dóna respostes a les necessitats del sector social

gunes pistes en aquest número de la revista. Unes pàgines

i que deixa en clar desavantatge les persones amb disCapa-

que també recullen que l’acostament entre dues entitats

citat intel·lectual, especialment les que tenen més necessi-

de la disCapacitat com la colombiana Crear Unidos i AM-

tats de suport. El reportatge vol fer un toc d’atenció a tots els

PANS, comencen a donar fruits amb l’obertura de la primera

agents implicats, des de l’administració, les empreses i les

de les cases que acolliran infants i joves amb disCapacitat

pròpies entitats, per trobar nous models que protegeixin el

Intel·lectual d’Envigado, al districte de Medellín. Un exemple

dret al treball i una atenció més global per un futur i una vida

de cooperació internacional entre territoris i entitats que tre-

millor per les persones més vulnerables.

ballen per societats més inclusives.

Precisament, del futur del treball en parla també l’economista
Xavier Sala i Martín que, com sabeu, és membre del consell assessor d’AMPANS, un òrgan de voluntariat que orienta l’entitat en els canvis socials, tecnològics i econòmics
que ens esperen com a societat. Sala i Martin explica a
l’entrevista que amb la robotització, caldrà tornar la humanitat a les persones i es pregunta perquè a les escoles no hi
ha una assignatura que ensenyi a ser feliç. L’entrevista, que
podeu seguir també a través de les xarxes socials d’AMPANS,
li han fet precisament persones que treballen al Centre Especial de Treball dins d’un nou projecte que també es presenta
en aquesta revista, l’AMPANS News. Es tracte d’un informatiu
en format televisat que s’emet a través de les xarxes i que
repassa l’actualitat corporativa i social de l’entitat. El projecte
s’emmarca dins de l’estratègia de l’entitat d’ampliar la partici-
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La deixalleria de
Bufalvent rep la
millor puntuació
d’un estudi
que compara
deixalleries de tot
l’estat
L’Organització de Consumidors i
Usuaris (OCU) ha avaluat un total
de 37 deixalleries de tot Espanya
i n’ha examinat el funcionament,
la informació i els procediments
de reciclatge de cadascuna d’elles.
La de Bufalvent, a Manresa, del
Consorci de Residus del Bages,
gestionada per AMPANS, ha
obtingut la millor puntuació.

“La feina ben feta no té fronteres”. Ho deia una mítica
campanya publicitària dels anys 80 que molts de vosaltres
recordareu, i així ho acaba de demostrar el servei de
deixalleries d’AMPANS. Una feina que moltes vegades
no és prou visible, ni prou reconeguda, però de vital
importància per la supervivència del nostre planeta davant
el volum esgarrifador de residus que generem el conjunt
de la societat dia rere dia.
L’OCU ha valorat i ha puntuat la deixalleria de Bulfalvent
de Manresa amb una nota d’ excel·lent. L’informe ha tingut
en compte la gestió dels residus i el seu tractament, la
informació que es facilita als ciutadans usuaris del servei
i l’atenció que aquests reben des de la mateixa deixalleria.

La Deixalleria de Bufalvent rep la millor puntuació de tot Espanya.
Un estudi que compara diferents deixalleries de l’estat espanyol ha donat la millor
puntuació a la de Bufalvent.
La secció de Medi Ambient d’AMPANS es cuida de la gestió d’aquesta deixalleria i de 15
més del Bages i el Moianès.
El servei de deixalleries dóna feina a 27 persones
4

La secció de
deixalleries i medi
ambient ocupa a 27
persones i el Consorci
de Residus del
Bages és una de les
principals empreses
en volum de feina pel
Centre Especial de
Treball.

Quan un usuari accedeix a la deixalleria de Bufalvent, s’atura

i tot s’han imprès la notícia del Regió7 i la tenen penjada a

amb el seu vehicle en un punt marcat a l’asfalt i l’encarregat

l’escriptori!” explica Ortega.

de torn el rep i li fa sempre dues preguntes: d’on ve (barri)
i què porta. Ho anota en un full on queda tot registrat, i a
continuació l’indica a quin punt s’ha d’acostar per distribuir
el material, si és rebuig o reciclatge, o si bé hi ha algun
residu a desballestar. En funció de la càrrega, l’acompanyen
i l’ajuden a descarregar. A simple vista, s’observa que tot és
ordre i pulcritud, en un espai ampli i net, i que cada cosa és
exactament al lloc on ha de ser.

Actualment l’equip de deixalleries està format per 27
persones, de perfils i necessitats de suport diverses, però
totes amb un element comú: els apassiona el reciclatge,
treballar a l’aire lliure i l’atenció al client, i no canviarien la seva
feina per res.
El desballestador
Un dels punts que l’OCU ha tingut molt en compte a l’hora

Andreu Ortega, responsable del servei de deixalleries

de valorar i puntuar les 37 deixalleries de tot l’estat, és la

d’AMPANS assegura: “Estem molt satisfets de la feina ben feta

figura del desballestador. Aquest si és un tret diferencial de

a la deixalleria de Manresa, que és la que reconeix l’informe

la deixalleria de Bufalvent.

de l’OCU però, en realitat, estem molt satisfets del servei que
estem fent de tota la resta de les deixalleries que gestionem,
perquè el funcionament i la feina és exactament la mateixa
que fem a tots els pobles de la comarca” . L’Andreu reconeix
que la notícia els ha causat il·lusió i que és un reconeixement,
però afegeix que “nosaltres seguirem treballant igual que ho
fem cada dia, perquè la millora contínua forma part de la
nostra manera de treballar”.
Malgrat aquest reconeixement, a la deixalleria de Bufalvent
van per feina i tothom està atrafegat. Els preguntem sobre
aquest reconeixement i esbossen un somriure de satisfacció.
N’estan orgullosos perquè no passa cada dia que t’avaluïn
per sorpresa i et posin al capdamunt del rànquing. “Fins

El Miguel n’és l’ànima. Té 58 anys i en fa 12 que treballa
a la deixalleria desballestant tots els materials en desús
que arriben a les instal·lacions. Té un espai habilitat per
fer aquesta feina dins de la deixalleria, i és l’encarregat de
separar els articles que estan compostos per més d’un
material i que, sense aquesta feina de separació, s’haurien
de llençar a rebuig.
És un apassionat del reciclatge i del Medi Ambient en general,
i a la deixalleria s’hi sent com a casa. Li agrada la feina, el
tracte amb els companys i els clients usuaris de la deixalleria,
i està convençut que “conec a tothom”. El Miguel assegura
que “si pogués, treballaria fins als 70 anys perquè m’encanta”.

A la deixalleria de Bufalvent hi ha desballestador.
El Miguel és el desballestador de Bufalvent.
Treballa a la deixalleria des de fa 12 anys i li encanta la seva feina.
Es dedica a separar materials per a poder-los reciclar.
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Les campanyes de l’ampolla i el paper van connectar

un servei professionalitzat que podia oferir AMPANS com

AMPANS i el medi ambient

a Centre Especial de Treball per a la inserció laboral de

L’any 1973 AMPANS va ser una de les entitats pioneres

persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat.

d’iniciar el reciclatge de tones i tones de vidre i de paper,
arrel de les campanyes solidàries per recaptar fons
per impulsar i mantenir els serveis a les persones amb
discapacitat intel·lectual, organitzades durant prop de 25
anys per milers de voluntaris del Bages. Amb la recuperació
de les ampolles de cava i els papers de diari i revistes, que les
cases guardaven durant tot l’any fins l’arribada de la recollida
que sempre es feia el primer diumenge després de la nit de
Reis, es van finançar molts dels projectes d’AMPANS.

Actualment la secció de Medi Ambient gestiona la recollida
selectiva dels municipis de la comarca del Bages; un total
de 16 deixalleries fixes i 3 de mòbils de les comarques del
Bages i el Moianès. El servei de deixalleries dóna feina a 27
persones.
Treball amb valor social però igual d’eficient i competent
El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, que
formalment

es va constituir l’any 2002, ubicat al Parc

No va ser fins l’any 1998 que es va posar fi a una de les

Ambiental de Bufalvent, a Manresa, gestiona la recollida

campanyes més importants que ha dut a terme l’entitat i

selectiva i les deixalleries mòbils i fixes de la comarca,

un gran moviment de voluntariat. Un parell d’anys després,

amb una decidida aposta per la sensibilització i l’educació

el que havia començat com una iniciativa solidària de

ambiental pel futur del nostre entorn.

recaptació de fons, es consolida com una oportunitat i

AMPANS SEMPRE HA RESPECTAT EL MEDI AMBIENT.
La campanya solidària de l’Ampolla i el Paper va ser una de les primeres accions
d’AMPANS amb el Medi Ambient.
Anys després AMPANS crea la secció de Medi Ambient com a Centre Especial de Treball
que dóna oportunitats de feina a persones amb discapacitat i necessitats de suport.
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La relació del Consorci amb AMPANS comença l’any 2000
amb la gestió de les tres primeres deixalleries: Navarcles,
Súria i Sant Fruitós de Bages. El 2001 comença a gestionar,
també per concurs públic, la Deixalleria de Manresa i l’any
2009 ja són 13 deixalleries fixes i 3 de mòbils. En els anys
següents s’incorporaren 3 deixalleries més: Balsareny,
Sallent i Cardona, que fan un total de 16 deixalleries i 3 punts
mòbils.

queixa i és important posar-ho en valor perquè té molt mèrit”.
Ricard Jorba, gerent del Consorci, assegura que “la relació
amb AMPANS sempre ha estat particular. Treballar amb el
tercer sector fa que s’estableixi un vincle de confiança mútua,
no és el mateix que amb empreses del sector privat”.
Sensibilització social i ambiental
El futur del reciclatge està a les nostres mans perquè s’ha

Ricard Jorba, gerent del consorci de Residus del Bages,

d’actuar amb sensibilitat des d’ara mateix. Per això un dels

assegura que ”si AMPANS ha anat guanyant els concursos

punts essencials de la deixalleria és la tasca d’educació

de gestió de les deixalleries és perquè es presenta com

ambiental que porta a terme a les escoles de la comarca.

qualsevol altra empresa, amb les mateixes condicions i els
mateixos paràmetres. Tenen un valor social però han de
respondre igual que qualsevol altra empresa que hi pugui
competir”.

La sensibilització ambiental va de la mà de la sensibilització
social; i és que l’equip de deixalleries d’AMPANS recorre
les escoles de la comarca amb una de les 3 deixalleries
mòbils contribuint a una crucial tasca d’educació ambiental,

En el conjunt de deixalleries de la comarca hi ha un trànsit

ensenyant a reciclar des de petits. Són les persones

de més de 130.000 visites l’any i la de Manresa, la més

d’AMPANS les que expliquen a les escoles el funcionament

transitada, té una mitjana de 122 entrades al dia. Un fet a

del reciclatge i la rellevància de les tres “R”, reduir, reutilitzar

destacar, segons Jorba, és que “pràcticament no hi ha cap

i reciclar,

i transmetre els valors del compromís, la

responsabilitat, i el respecte al medi ambient.
L’obligatorietat s’imposarà com a opció de futur per
reciclar
Es constata que a Catalunya només recicla un 40 per cent
de la població, un percentatge que ha quedat estancat amb
el sistema voluntari de contenidors al carrer. En canvi, amb
la implementació d’un sistema obligatori de reciclatge, el
percentatge s’incrementa significativament fins el 70 o el 80
per cent. És per això que el “porta a porta” és el sistema que
s’està imposant a Catalunya des de l’Agència de Residus com
a política a aplicar.
Andreu Ortega explica que “la realitat és que hi ha moltíssima
gent que no recicla i és necessari reciclar molt més del que
s’està fent per arribar als percentatges que exigeix Europa”.
A més del “porta a porta” que ja funciona a diversos municipis
del Bages, el Consorci de Residus del Bages està posant en
marxa una prova pilot de contenidors amb control d’accés
als municipis de Rajadell, Balsareny i Sant Fruitós de Bages.
Aquest sistema (del que se n’ha recollit l’experiència al País
Basc) persegueix incentivar una millor separació dels residus
per duplicar els percentatges de reciclatge.

AMPANS treballa igual de bé que una altra empresa però amb valor afegit.
La gestió de les deixalleries del Consorci es fa per concurs públic.
AMPANS s’hi presenta amb les mateixes condicions que altres empreses.
La diferència és que té un valor afegit perquè dóna feina a persones amb discapacitat o
necessitats de suport.
8

L’objectiu del Consorci de Residus del Bages és que d’aquí
a uns anys tots els municipis consorciats disposin d’algun
sistema de recollida alternatiu als contenidors tradicionals,
que els permetin augmentar de forma molt significativa els
índexs de recollida selectiva.

Cada cosa al seu lloc i un lloc per a cada cosa
Els residus que no es poden llençar en cap dels
contenidors que tenim a la via pública han d’anar

Andreu Ortega explica que “la tasca del servei de deixalleries

a la deixalleria. Des de l’oli de cuinar, passant per

d’AMPANS ha d’anar cap al porta a porta” . Ricard Jorba fa

electrodomèstics, fustes o esprais, per exemple.

unes previsions que apunten que “si aconseguim tancar els

Al Bages hi ha dos tipus de deixalleries: les fixes, que

contenidors de rebuig, la secció de medi ambient d’AMPANS

són grans instal·lacions situades en alguns del municipis

recollirà el triple d’envasos i el doble de paper i vidre que fins

de la comarca; i les mòbils, que són furgonetes que van

ara”.

recorrent diferents punts del Bages per recollir residus

Com en tot, cal seguir avançant per aconseguir millors
resultats, sense oblidar que el sosteniment del nostre planeta
és a les mans de tots i cadascuns de nosaltres. Reduint,
reutilitzant i reciclant. Penseu-hi cada cop que llenceu un
trist paper, un trosset de plàstic, un pot vidre, una llauna...

de mida més petita.
El servei comarcal de deixalleries funciona en xarxa
per tal que qualsevol ciutadà pugui utilitzar qualsevol
deixalleria, amb una àmplia cobertura horària.
Quins residus podem portar a la deixalleria fixa?
Piles, fluorescents, bateries, pintures, dissolvents,
productes de neteja, olis, vidre de portes i finestres,
mobles, electrodomèstics, fustes, pneumàtics, ferralla,

Els residus que no van a cap dels
contenidors que tenim al carrer, han
d’anar a la deixalleria.
Oli per cuinar, electrodomèstics,
fustes, piles, radiografies... són coses
que s’han de portar a la deixalleria.
Hi ha dues opcions: les deixalleries
fixes i les deixalleries mòbils.
Les deixalleries fixes són grans
instal·lacions situades a les afores dels
pobles de la comarca.
I les deixalleries mòbils van voltant pels
barris dels pobles perquè els ciutadans
ho tinguin més a prop.

roba, sabates, runa… i cada cosa té un lloc on s’ha de
dipositar.
Quins residus podem portar a la deixalleria mòbil?
Ferralla i electrodomèstics de petit format, com ara un
televisor petit, bateries, cables elèctrics, fluorescents,
oli vegetal, piles, radiografies, roba, tóners, coles i
dissolvents, pintures i vernissos, esprais, càpsules de
cafè, CD i DVD.
Per més informació entreu a la web del Consorci de
Residus del Bages
www.consorcidelbages.cat/
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Les entitats de la
disCapacitat treballem
per millorar les
possibilitats de
desenvolupament
professional de les
persones que tenen
majors necessitats de

10

suport. Reivindiquem
canvis en els marcs
legislatiu, polític
i empresarial que
afavoreixin la inclusió en
l’ocupació i acabin amb les
desigualtats d’accés a un
treball digne.

La inclusió
laboral de les
persones més
vulnerables
demana nous
models i més
socials
El repte d’acabar amb les
desigualtats de la integració
laboral de les persones amb
disCapacitat intel·lectual,
malaltia mental i en situació
de vulnerabilitat.

On treballen les persones amb discapacitat intel·lectual?
Les entitats del sector de la disCapacitat treballem des de fa
anys per la inclusió laboral de les persones amb necessitats
de suport. Per fer-ho possible hem impulsat serveis
específics per ajudar les persones a trobar un lloc de feina
adequat i adaptat al seu perfil, amb l’objectiu que puguin
treballar en un entorn normalitzat, com ara les empreses de
l’entorn geogràfic i, quan no és possible, en centres especials
de treball.
Així doncs, les persones amb disCapacitat Intel·lectual
poden accedir a un contracte laboral mitjançant dos models
d’entorn laboral:
•

La Inserció a l’empresa ordinària: la persona amb
discapacitat intel·lectual treballa en el mercat laboral
ordinari, és a dir, a qualsevol empresa del territori, però
ho fa amb el suport individualitzat d’un professional
(Treball amb suport, TAS). Durant unes hores a la
setmana, aquest professional l’ajuda a accedir, mantenir
i millorar en el seu lloc de treball.

•

L’accés a un Centre Especial de Treball (CET): van ser
concebuts per l’antiga LISMI (LLei d’ Integració Social

11
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del Minusvàlid) com un instrument per protegir l’accés
al treball a persones que, pel grau de disCapacitat i la
intensitat de suport que requereixen, necessiten un
entorn més adaptat de treball.
Els CET(s) van néixer, doncs, per protegir especialment
el dret al treball de les persones que requereixen més
suports, i assegurar que reben l’acompanyament integral i
individualitzat que necessiten per desenvolupar la seva tasca.
Les Unitats de Suport a l’Activitat Professional (USAP) -equips
multidisciplinaris integrats per psicòlegs, treballadors socials
i monitors especialitzats-, ajuden la persona a superar les
dificultats en el procés d’incorporació a una feina, mantenirla i desenvolupar-s’hi cada vegada millor.
Però els CET(s), com a sortida laboral per les persones amb
més necessitats de suport, corren perill, si més no, el model
actual. Un marc legislatiu que no ha sabut adaptar-se, ha
permès que empreses mercantils puguin crear lliurement

L’ocupació és un aspecte
clau per a la plena inclusió
de les persones, no
només perquè garanteix
la seva independència
econòmica i afavoreix la
seva autodeterminació,
sinó també perquè amplia
l’espectre de relacions socials
i vitals que són normals per a
la resta de la població.

Centres Especials de Treball que es beneficien de les
ajudes de les administracions que no distingeixen entre els
tipus de discapacitat i els graus d’intensitat de suport que

les persones. El que és segur és que els models d’inserció,

requereixen les persones per tenir i mantenir una feina. Això

no només de les persones amb disCapacitat Intel·lectual

fa que hi hagi desigualtat de condicions i que l’aparició de

sinó de totes les que tenen una situació de vulnerabilitat,

CET(s) lucratius deixin en situació més feble les plantilles

haurà de canviar en un futur proper. L’administració haurà

de persones amb majors necessitats de suport, com les

d’augmentar l’atenció i el suport a uns col·lectius que tindran

integrades majoritàriament per persones amb disCapacitat

greus dificultats per integrar-se al mercat de treball”.

intel·lectual i malaltia mental.
En paraules de Toni Espinal “cal un model més social del que
Una altra diferència entre les empreses lucratives i els CET

hi ha ara, vinculat a drets, on l’àmbit del treball formi part

impulsats per entitats socials com AMPANS, és que, aquests

d’una atenció molt més estructural que tingui en compte

últims, revertim tots els beneficis en la millora de la qualitat

altres aspectes fonamentals pel desenvolupament de les

de vida de les persones que atenem.

persones com ara la formació, l’esport, la cultura, l’oci...

Calen canvis i sobretot una actuació urgent de les
administracions per encarar un canvi de model d’ocupació

La irrupció de les noves tecnologies i la robotització també

per les persones amb necessitats de suport, que passen per

amenacen el futur laboral de les persones amb disCapacitat

una redistribució més justa de les ajudes i nous conceptes

Intel·lectual, igual que afectaran la feina de persones amb

que englobin l’ocupació des d’una mirada integral de

molta més formació. AMPANS, però, ha començat a buscar

l’atenció a la persona.

solucions com explica Espinal: “totes les feines que estem
creant van dirigides a client final i no són robotitzables; a més,

El director general d’AMPANS, Toni Espinal, afirma que “des

estem convençuts que al voltant del canvi social apareixeran

de fa anys estem mirant de trobar el model legislatiu ideal

noves feines que nosaltres podrem fer relacionades amb

o l’evolució que ha de seguir l’actual, perquè ofereixi un

serveis a les persones, amb una societat que tindrà més

encaix adequat a les persones amb més dificultats d’inserció.

temps d’oci... i aquí nosaltres si que hi tenim alguna cosa a

La idea és molt simple; els ajuts que dóna l’administració

jugar”.

haurien d’anar en relació directa a les dificultats d’inserció de

Les persones amb discapacitat intel·lectual poden treballar en empreses de la
comarca o en Centres Especial de Treball (CET), segons el tipus de suports que
necessiten.
Els CET es van crear perquè les persones que necessiten més acompanyament per
treballar tinguin una feina adequada.
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La diversitat en l’àmbit laboral, un factor d’enriquiment

social i una perspectiva d’igualtat, que promogui el

comunitari

desenvolupament de les diferents capacitats i que no es
redueixi a criteris exclusivament de productivitat, és un clam

La contractació de persones amb discapacitat intel·lectual

del sector.

als Centres Especials de Treball (CET) s’ha agreujat en
els darrers anys, arrossegats encara pels efectes de les

La presència de la diversitat en l’àmbit laboral és un factor

retallades i la crisi. L’any 2016 només 13.730 persones amb

d’enriquiment comunitari i un indicador de desenvolupament

disCapacitat estaven contractades a Catalunya, en la seva

del benestar que cal saber transmetre i valorar. D’una banda,

majoria, al sector serveis. Pel sector és urgent obrir la porta a

l’activitat laboral de les persones amb disCapacitat suposa

noves contractacions que compensin la progressiva exclusió

un estalvi per al sistema de prestacions i recursos socials

d’aquestes persones que són les que registren unes taxes d’

i, de l’altra, un estalvi en les prestacions per desocupació.

ocupació més baixes.

En un altre ordre d’aspectes positius, l’ocupació d’aquestes
persones facilita la reincorporació dels seus familiars al

L’aplicació de polítiques públiques i d’iniciatives socials que

mercat laboral, reduint les hores de dedicació i millorant

promoguin la inclusió de les persones amb discapacitat

l’autonomia i la qualitat de vida dels membres de la família.

intel·lectual i l’accés al treball des d’una clara orientació

Els CET estan en una situació difícil per la crisi.
En els darrers anys gairebé no han pogut contractar més persones amb disCapacitat.
Les entitats demanen que els governs distribueixin millor les ajudes econòmiques per
contractar més persones i amb millors condicions.
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reportatge

Diversos camins per a persones amb necessitats

treball, majoritàriament en CET(s), o persones amb

diverses

un grau inferior al 65% i que tenen valoració de Servei
Ocupacional d’Inserció (SOI).

A l’inici d’aquest reportatge abordàvem les sortides i la
situació de les persones amb necessitats de suport que pel

•

El Servei Prelaboral és un servei social específicament

seu perfil poden accedir a un lloc de treball. Però què passa

adreçat a

quan la opció de tenir una feina no és la més adequada a les

estabilitzades

necessitats de la persona?

procurar la seva capacitació i iniciar o recuperar un

El final

itinerari d’inserció amb la finalitat d’aconseguir una

de l’etapa educativa obligatòria a les escoles

d’educació especial està enfocat a la preparació cap a la vida

persones amb

trastorn

mental sever,

de la fase de la malaltia, per tal de

integració laboral.

adulta. Per tenir una orientació dels recursos més adequats
per a cada persona, ja siguin assistencials o laborals, l’ Equip

Les persones vinculades a aquests serveis participen d’

de Valoració i Orientació Laboral (EVO) del Departament de

activitats que tenen per objecte un aprenentatge en els

Treball, Afers Socials i Família, realitza una valoració de cada

hàbits d’autonomia personal i social, i una millora de la

persona que indicarà el servei més adequat en funció de la

relació amb l’ entorn. Quan és possible, s’afavoreix una

intensitat de suport que requereixen.

aproximació als entorns laborals de les diferents seccions
del CET. Com? algunes de les activitats d’aquests serveis

•

El Servei Ocupacional

persones

es fan a l’entorn del Garden, per exemple, regar les

amb un grau de disCapacitat de fins el 65%, un cop

plantes o etiquetar-les. Activitats que fan acompanyats

han acabat l’escolarització i que no requereixen nivells

d’un monitor o

de suport generalitzat que els podria oferir un Centre

vinculades a una producció directa, sinó que tenen

de Dia. L’objectiu d’aquest servei social és facilitar el

per objectiu reforçar les capacitats,

desenvolupament de les persones en totes les seves

la motivació i l’autoconfiança, i que es combinen amb

dimensions i vincular persones i comunitat per afavorir

activitats formatives i de desenvolupament personal,

la seva inclusió social.

que són claus en el programa del servei.

està destinat a

preparador laboral, que mai estan
l’aprenentatge,

En els casos en què l’aprenentatge avança i resulta
Aquest servei també s’adreça a persones que tenen

exitós i satisfactori per la persona, es planteja un salt cap

més d’un 33% de disCapacitat que amb preparació i

a la inserció laboral. S’esdevé aleshores una contractació

acompanyament podrien acabar accedint a un lloc de

laboral, en la major part dels casos, al CET.

Les persones amb discapacitat intel·lectual que acaben l’escola es preparen per la
vida adulta.
La Generalitat fa una valoració de la situació de cada persona per derivar-la al servei
d’atenció més adequat.
Hi ha persones que passaran a formar part del Centre Ocupacional on faran formació i
activitats que reforçaran les seves habilitats i autoestima.
AMPANS també disposa d’un servei Prelaboral destinat a ajudar les persones amb malaltia
mental a recuperar hàbits laborals i les relacions socials.
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CLARA MATAS

La infermera de les plantes
La Clara va començar a l’escola Jeroni
de Moragues
l’any 2005. Sis anys després es va incor
porar al CO.
Una part de la jornada la passa amb els seus
companys
al Garden on se la veu feliç i ens explica
molt contenta
que és la mà dreta de la Marta, la seva
monitora. Viu
a la colònia de Vilafruns (Balsareny)
amb la seva
tieta i cada dia, de dilluns a divendres,
de 9’30h a
les 17’30 de la tarda, va a AMPANS on,
amb els seus
companys i amics, participa en nombroses
activitats i
fa de voluntària a una residència d’avis
de Santpedor.
També fa pàdel i participa d’assembl
ees, del grup
d’autogestors, de l’Aula de formació, i sobre
tot li agrada
ser al Garden on sobretot cuida les plant
es perquè com
diu ella “són la meva vida i jo sóc la seva
infermera”.

BLANCA PLASCENCIA
Un somriure net

La Blanca té 21 anys, viu a Navàs i treballa a la bugaderia de
la Residència Julio Payàs d’AMPANS amb un contracte de
mitja jornada. L’hospital de dia d’adolescents del CESAM la
va derivar al Servei Prelaboral d’ AMPANS. Allà la van ajudar
amb un itinerari personalitzat i va fer diverses formacions. Va
fer pràctiques en una empresa de la comarca, fins a tenir una
plaça a la secció de neteja del CET d’AMPANS.
“Fa uns anys no hagués imaginat que podria tenir feina, ni
que treballar en una bugaderia m’agradaria tant”. El cas de
la Blanca és un cas de desenvolupament personal, formació
i èxit en tot el procés. Ara queda el pas a l’empresa externa.
Ella no ho descarta “perquè seria una experiència més que
voldria conèixer”.
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reportatge

El Servei d’Inserció Laboral. Agents facilitadors de
suports i oportunitats
Per accedir a un lloc de treball per a les persones amb
DisCapacitat Intel·lectual AMPANS disposa del Servei
d’Inserció, amb diversos punts d’atenció a persones amb
disCapacitat i en situació de vulnerabilitat que busquen una
sortida laboral.
A més dels punts d’atenció d’AMPANS, també té un punt
d’atenció al CIO, el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació,
de l’Ajuntament de Manresa, específic per a persones amb
disCapacitat. Com a Agència de Col·locació, també fa un
paper d’intermediació destinada a persones amb un grau més
alt de preparació. I com a agents del Programa INCORPORA
de l’Obra Social “la Caixa” acompanyem a persones amb
disCapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat
mitjançant programes de formació i d’intermediació.
Per atendre les necessitats de cada persona, el Servei
d’Inserció crea itineraris personalitzats en funció de les
possibilitats d’ocupació que presenten, tenint en compte
que inclusió i formació van de la mà. Cristina Lara i Cristina
Benito, membres de l’equip, expliquen que “la prioritat de les
persones quan arriben al servei és tenir feina i independència
el més aviat possible” però elles consideren més important
que “abans reforcin les competències bàsiques del treball i la
capacitat d’assumir responsabilitats”.

El Servei d’Inserció d’AMPANS ajuda les persones a preparar-se per un futur laboral i a
trobar un lloc de treball.
Les persones que hi arriben volen trobar una feina de seguida, però els professionals
del servei primer els ajuden a completar la formació i a preparar-se bé perquè el lloc de
treball que ocupin sigui un èxit.
16
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entrevista

Xavier
Sala i Martin
“El segle XXI serà el de tornar la
humanitat als éssers humans”

Entrevistem Xavier Sala i Martin per parlar
del futur de la feina. El professor d’economia
de la Columbia University ens rep al seu domicili familiar de Barcelona i ens fa sentir
com a casa. Hem preparat una entrevista
amb Jordi Soler i Montse Alonso. Tots dos són
treballadors del CET d’AMPANS. Mentre la
Montse ven diaris al quiosc de l’hospital Sant
Joan de Déu de Manresa, el Jordi, membre
de la secció de Jardineria d’AMPANS, manté
curosament els jardins i els entorns d’aquest
hospital.
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L’equip de comunicació d’AMPANS ens desplacem a Barcelona amb la Montse i el Jordi. Anem bé de temps i decidim agafar
forces amb un cafè i uns sucs de fruita, i repassar junts el guió de l’entrevista. Estem il·lusionats perquè ens rebrà un dels millors
economistes i un gran divulgador. Revisem cada pregunta, fem alguna puntualització, i en surt alguna de nova. A través d’un
finestral observem tot Barcelona als nostres peus. El Jordi està una mica nerviós però la Montse l’anima. Tot anirà bé, ens diem, i
sortim amb un gran somriure cap a l’adreça que ens ha donat en Xavier. Un cop sota casa, el Jordi i la Montse presenten l’entrevista, perquè a més de llegir-la a la revista, també la podreu seguir a través del canal de Youtube d’AMPANS. Sota casa el Xavier,
ens rep el porter que ens acompanya a la porta del pis del nostre entrevistat. Premem el timbre i en Jordi és el primer a presentar-se; seguidament ho fa la Montse. El Xavier ens rep a tots amb una abraçada. Ha estat a AMPANS en diverses ocasions com a
voluntari membre del consell assessor. Darrera la porta surt un petitó; és en Max, el seu fill de 2 anys.
Montse: Xavier, què és l’economia
social? Nosaltres hi tenim algun paper?
Les empreses tenen un sol objectiu que
és tenir beneficis econòmics, però cada
cop neixen més empreses amb un objectiu d’impacte social, alhora que han
de gestionar de manera que tinguin beneficis perquè sinó no podríem fer les
accions que pretenen.
M: Jo i alguns dels meus companys
d’AMPANS treballem en un quiosc
d’un hospital. Ens trobarem en un futur sense feina?
Els números de les empreses dels diaris en paper van baixant. Cada vegada
hi ha més gent que s’informa a través
d’Internet, però els quioscos no només
venen diaris. El que haureu de fer entre
tots és buscar coses noves per oferir als
clients. Observar i estudiar què necessiten. Què els podeu oferir que no feu
fins ara? Les noves tecnologies maten

les antigues i ens hem de reciclar constantment, però no només vosaltres. Tu
treballes en un hospital. Doncs bé, els
metges també s’han de reciclar cada
dia però això no vol dir pas que hagin
de desaparèixer.
M: Quina serà la feina del futur?
Durant el segle XX hem intentat que els
éssers humans siguin robots. Els hem
ensenyat a fer les feines que fan els humans i els hem anat perfeccionant perquè cada cop ho facin millor. Ara ens
toca pensar quines coses els robots no
podran fer. Per exemple, un robot no et
podrà agafar de la mà i animar-te quan
estàs malalt. Si fins ara educàvem les
persones per fer coses que ara fan els
robots, hem de canviar l’orientació de
l’educació i reforçar els aspectes més
humans de les persones. El segle XXI
serà el de tornar la humanitat als éssers
humans. Fixeu-vos que a l’escola durant
molts anys no hem ensenyat a ser hu-

mans, a posar-se al lloc de l’altre. No hi
ha cap assignatura a l’escola que es digui “Empatia”; en canvi si que ens ensenyaven a comptar, a fer de robots. Això
ho hem d’anar canviant.
M: En què ens haurem de formar en
el futur?
L’educació està dissenyada perquè els
alumnes aprenguin professions. A les
facultats de medicina t’ensenyen a ser
metge, a les d’economia, a ser economista... Qualsevol professió corre el risc
de desaparèixer. Ensenyar professions
és un error. Hem d’ensenyar capacitats.
Hem d’ensenyar a pensar, a reflexionar.
Els humans hauran d’aprendre a fer
moltes coses, a ser molt flexibles, molt
versàtils, a saber fer moltes coses. Fins
ara ens hem dedicat a fer éssers productius i, en canvi, no hem emfatitzat
en ser feliç. Hem d’ensenyar la gent a
ser feliç. Perquè no hi ha una assignatura a les escoles que es digui Felicitat?

“Fins ara ens hem
dedicat a fer éssers
productius i, en canvi,
no hem emfatitzat en
ser feliç.”
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entrevista
Jordi: (somrient diu) Sabem que ets el millor economista
del món, però no sabem ben bé perquè?
En el futbol és molt fàcil saber qui és el millor futbolista, oi? El
que fa més gols, els millors passis... En altres professions no és
tan fàcil. La meva feina consisteix en 3 àmbits: donar classes,
pensar i predir, i escriure allò que pensem, i divulgar el coneixement per fer-lo accessible a tothom.
J: Si els robots t’acaben prenent la feina, a què et dedicaries?
(somriu) Intentaria fer alguna altra cosa perquè m’agrada treballar. Ara mateix, sense robots, ja hi ha una cosa que m’ocupa
una part molt important del meu temps, i és el meu fill Max.
Abans de tenir-lo, dedicava tot el dia a l’ economia, i en canvi
ara li dedico menys de la meitat del temps. La major part del
temps la passo amb el meu fill.
J: Les americanes de colors, l’economia en colors... quin
és el teu color preferit de veure la vida?
Una de les raons per les que porto moltes americanes és perquè m’agrada cada matí anar a l’armari –després, si vols, te
l’ensenyaré- inspirar-me i vestir-me tal i com em sento aquell
dia. Hi ha dies que es veu un cel blau i aquell dia tinc ganes
de posar-me de blau. Hi ha dies que hi ha un sol groc... Veig el
món de molts colors i cada dia és diferent.
El Jordi li explica que ell i la Montse participen d’un programa universitari inclusiu que es diu UniversiMÉS impulsat per
la UManresa amb la col·laboració d’AMPANS i el suport econòmic del BBVA CX. És el seu segon any. Són alumnes d’un curs
amb docents universitaris que els imparteixen matèries de política, economia i cultura, entre d’altres. Es mostren interessats
per conèixer com fa les classes en Xavier.
M: Tenim curiositat per saber com són les teves classes a
la universitat de Colúmbia?
Gairebé com si fossin un show de televisió. Si heu vist el programa de TV3 “Economia en colors” sembla que jo estigui
actuant però de fet estic fent classe. Les anècdotes ajuden a

memoritzar les teories. Hi ha una dita que diu que una imatge
val més que mil paraules, i jo en tinc una altra que diu que una
anècdota val més que mil imatges.
De cop, el Jordi canvia de tema i vol saber alguns aspectes d’economia domèstica. Es pregunta si invertir en borsa és segur i li pregunta quin pla de pensions faria.
La borsa és molt perillosa perquè un dia puja i l’altre baixa, i si
compres el dia que està amunt però de sobte se’n va avall, ho
perds tot. Ara bé, si compres quan està avall i després puja,
també pots tenir la sort de guanyar molts diners. El primer de
tot és demanar consell en algú que en sàpiga. També depèn
força de la teva edat. Si ets molt jove i et queden molts anys
per a jubilar-te, aleshores val la pena tenir plans de pensions
que tenen més risc (més borsa) i a mida que et vas fent gran,
has d’escollir plans de pensió que tinguin molt poca borsa, és
a dir, molt poc risc.
Ara és la Montse qui es mostra preocupada per les pensions i recorre a les notícies que el fons estatal de les pensions està gairebé buit. Com s’explica que haguem arribat
fins aquest punt, pregunta la Montse?
Encara hi ha gent que es pensa que quan ets jove i estàs cotitzant, el govern et retén diners per la teva pensió, els posa en
un banc i te’ls retorna quan t’has jubilat. Però això no funciona
així. Tota la gent que està actualment treballant destina una
part del salari a pagar les pensions dels jubilats d’avui. Què ha
passat doncs? Els anys 50 i 60 van ser els anys del baby boom.
Les parelles van tenir molts fills; persones que actualment tenim entre 50 i 60 anys i que ara ens comencem a jubilar. Però
nosaltres, -fills del baby boom-, a diferència dels nostres pares, vam decidir tenir pocs fills perquè tenir fills començava a
ser car. Aleshores, què passarà quan jo em jubili? que serem
molts jubilats i al darrera hi haurà molt pocs treballadors que
hauran de pagar les pensions de molts avis, i no hi haurà prou
diners. Això és un problema que passa a Espanya, però també
a EEUU, al Japó, a la Xina...

“Hem d’ensenyar
la gent a ser feliç.
Per què no hi ha una
assignatura a les
escoles que es digui
Felicitat?”
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Es mira la Montse i el Jordi, i els tranquil·litza:
Quan vosaltres us jubileu, vosaltres sereu de la generació dels
poquets. També hi haurà “pocs” joves treballant però pagaran
les pensions de “pocs” jubilats. Per tant, vosaltres no tindreu
aquest problema; el tenim la generació del baby boom.
J: La Montse i jo som d’AMPANS. Què en saps de la nostra
entitat?
Vaig conèixer AMPANS a través d’un amic que tinc al Bages
que es diu Pep Guardiola. El tema de les ONG sempre m’ha
interessat molt. El Pep feia una xerrada amb vosaltres i allà vaig
conèixer al Toni Espinal, el director de la vostra entitat, i em
va entusiasmar la feina que feu. Després vam coincidir en un
parell d’ocasions i en Toni em va convidar a ser membre del
consell assessor. Estic encantat de poder aportar alguna cosa
a la vostra entitat, d’ajudar-vos a pensar o a dibuixar el món
que ve.
J: Com és AMPANS?
La característica més gran d’AMPANS és la capacitat d’innovar
i de provar coses noves que no sabem si funcionaran però
això és la innovació. Provem, provem, provem. I aquesta capacitat és la que fa d’AMPANS una cosa única al món i, a banda
de la mida humana de la gent que en forma part, m’interessa
molt aquesta capacitat de fer coses noves. Només s’innova,
provant, descartant i tornant-hi.

UMBELE vol dir futur
Una ONG fundada per Xavier Sala i Martin
Tornar el futur als habitants de l’Àfrica a força de canalitzar recursos econòmics des dels països rics, és l’objectiu
principal de la fundació Umbele, creada l’any 2004 per
Xavier Sala i Martin, catedràtic d’economia a la Universitat de Columbia i professor associat a la Universitat Pompeu Fabra.
La idea és utilitzar els missioners, una xarxa de persones
que es troba a la primera línia de la batalla contra la pobresa i que tenen el respecte de tots els ciutadans perquè
estan dedicant la seva vida a ajudar als desemparats, per
canalitzar i administrar recursos als països de l’Àfrica.
Han fet realitat projectes a Rwanda, Burkina Faso, Costa
de Marfil, Ghana, Mozambique, Kenya, Malawi i Togo.
Més info a: es.umbele.org

Entrevistem Xavier Sala-i-Martin, economista i professor de la Universitat de
Columbia.
La Montse Alonso i el Jordi Soler han entrevistat l’economista Xavier Sala-i-Martin a casa
seva, a Barcelona, acompanyats de l’equip de comunicació d’AMPANS.
Sala-i-Martin parla d’economia social i de la feina del futur.
Explica que els robots no podran fer les feines més humanes i que l’educació ha de
reforçar els aspectes més humans de les persones.
Xavier Sala-i-Martin diu que porta americanes de colors perquè cada matí s’inspira i es
vesteix segons com se sent aquell dia.
El Xavier Sala-i-Martin forma part del consell assessor d’AMPANS i explica que està molt
content de poder ajudar-nos a pensar com haurem de ser en el futur.
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actualitat institucional

Nous i innovadors
projectes
AMPANS projecta un nou equipament d’acolliment residencial específic
per a persones amb discapacitat en situació d’envelliment.
L’Ajuntament de Manresa ha cedit els terrenys de la Parada a
AMPANS, que seguint les tendències d’atenció europees, es
concretarà en un projecte que dóna resposta a les necessitats
de les persones amb disCapacitat que envelleixen en el si
de les famílies i que, sovint, s’han d’acabar separant per una
manca de recursos específics.
En aquests moments, mitjançant els seus serveis de
continuïtat assistencial, AMPANS acompanya 265 persones
que tenen més de 45 anys. L’aposta per avançar cap a
models més inclusius, que fomentin la diversitat com un
valor social, la participació en la vida comunitària i la qualitat
de vida de les persones i de les famílies, fa que s’impulsin
projectes com aquest, per resposta a les persones grans
amb disCapacitat, i a les situacions familiars que, arran de
l’envelliment de tots els seus membres, requereixen suports
per assegurar la unitat de convivència de pares i fills.
Es tracta d’un equipament distribuït en 3 espais: Llars
residència, Benestar i Salut i espai comunitari. Disposarà de
60 places de llars-residència per a persones que requereixen

suport, 50 places de servei diürn de teràpia ocupacional
per a persones amb necessitats de suport, i 12 habitatges
destinats a persones i famílies amb necessitats de suport
puntual per a la seva autogestió i vida independent.
AMPANS preveu començar les obres el mes de setembre
amb l’objectiu que estigui llest per a la seva posta en marxa,
l’octubre del 2020.

AMPANS farà un nou equipament residencial al barri de La Parada de Manresa.
Ho farà en un terreny que és propietat de l’Ajuntament però que cedeix a AMPANS.
Aquest equipament tindrà moltes novetats, com ara que hi haurà uns pisos perquè famílies amb fills amb discapacitat, on tots els membres s’han fet grans, hi podran viure junts.
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Obre la primera llar per a infants
i adolescents a Envigado amb la
col·laboració d’AMPANS
d’aquests joves” deia Erika en una entrevista durant la seva
visita a l’entitat catalana.

AMPANS ha col·laborat amb l’ONG colombiana Crear
Unidos per obrir dues llars-residència per a persones amb
discapacitat al municipi d’Envigado, prop de la ciutat de
Medellín (Colòmbia). Aquesta primavera s’inaugura una
de les dues llars-residència, un edifici que allotjarà fins a 8
adolescents i joves amb discapacitat intel·lectual. Durant
aquest 2018 es preveu una segona fase on es posarà en
marxa la segona llar-residència, amb capacitat per allotjar 16
persones.
Crear Unidos, fundada el 2003, ofereix assistència a joves
d’entre 15 i 17 anys amb discapacitat intel·lectual de la zona
d’Envigado, al sud del país. Va establir contactes amb
AMPANS a partir d’una expedició organitzada per ACCIÓ a
Colòmbia. La seva fundadora, Erika Alexandra, va viatjar a
Catalunya l’any 2016 per conèixer de primera mà el model
d’atenció d’AMPANS basat en la inclusió comunitària. “Volem
crear un servei de llars-residència seguint el vostre
model d’atenció, fomentant els vincles comunitaris i la
inclusió, el paper actiu de les persones que hi viuran, i
alhora generar oportunitats d’inserció laboral pel futur

La responsable de projectes europeus i internacionals
d’AMPANS, Janeta Camps, explica que “Colòmbia està en
un moment de creixement i paral·lelament ha d’impulsar
polítiques socials i universals que actualment no atenen
una gran part de la població. Amb la nostra experiència
i coneixement poden materialitzar-se en el creixement
de serveis per a persones amb discapacitat i joves en
risc d’exclusió social” i afegeix que “aquesta experiència
ens dóna una oportunitat de treballar en un ambient
totalment diferent, amb altres dinàmiques, que ens fa
créixer i ens ajuda a millorar com a organització”.
AMPANS ha acompanyat a Crear Unidos i les autoritats locals
en l’obertura dels nous centres, i per fer-ho ha comptat amb
el suport d’ACCIÓ a través de l’Oficina Exterior de Comerç
i d’Inversions de la Generalitat a Bogotà en el marc del
servei aracoop internacional, un servei d’assessorament
a empreses d’economia social per impulsar-ne la seva
internacionalització,
gestionat
conjuntament
entre
ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa- i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

AMPANS ha ajudat a obrir unes llars
per a persones amb disCapacitat
intel·lectual a Envigado, Colòmbia.
Ha col·laborat amb l’entitat colombiana “Crear Unidos” que fa un temps
van venir a visitar AMPANS perquè els
ajudéssim en el seu projecte de llars.
La primera llar ja s’ha obert i acull 8
adolescents.
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emprenedoria

El súper Caprabo
a ple rendiment
Aviat farà el primer mig any de vida del nou supermercat
Caprabo de Manresa, iniciativa d’AMPANS per donar feina
a 10 persones que, mitjançant aquest projecte, han trobat
una feina adaptada a les seves necessitats. Després d’un
destacat rebombori mediàtic, ens quedem amb un titular:
“El somni de treballar en un súper”.
El nou supermercat dóna feina a 10 persones amb
discapacitat, es troba al carrer Barcelona número 72 de
Manresa, té 278 m2 de superfície comercial, i s’hi poden
trobar més de 4.000 referències.
Aquest projecte d’innovació social obre noves oportunitats
per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat
i impulsa, a través del contacte directe amb el públic,
la visibilitat en la societat de la diversitat de capacitats i
aptituds, actuant com a catalitzador per a futures obertures.
Martín Gandiaga, Director General de Caprabo, va destacar,
en l’acte d’ inauguració que el nou supermercat suposa un
pas històric en el desenvolupament de l’economia social. “Per
a Caprabo significa un exemple d’integració i d’innovació.
El supermercat Caprabo d’AMPANS obre oportunitats a les
persones amb diferents capacitats i dóna visibilitat social a
l’extraordinària feina que desenvolupa aquesta entitat. Estem
satisfets de poder oferir als ciutadans l’opció de comprar en
un establiment amb valor diferencial”.

Per a Toni Espinal, Director General d’AMPANS, “la missió de
l’entitat és desenvolupar activitats que generin ocupació, que
facin visibles les capacitats de les persones que hi treballen i
un supermercat és un exemple magnífic per fer-ho”. Tot i que
AMPANS té una llarga trajectòria desenvolupant projectes
laborals i empresarials, aquest suposa un repte especial
perquè és el primer amb un equip format íntegrament per
persones amb discapacitat.
També l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va participar en
l’acte d’inauguració destacant que “com a ciutat estem molt
orgullosos de ser pioners en projectes com aquest. Aquesta
ciutat el que necessita és gent proactiva i amb valors, i
empreses amb sensibilitat per assolir conjuntament nous
reptes”.
El nou supermercat compta amb una sala de vendes en els
quals s’ofereix un assortiment de més de 4.000 productes de
marques de fabricants líders, marques pròpies i productes de
proximitat, juntament a una àmplia oferta d’aliments frescos,
especialment fruites i verdures de proximitat i de temporada.
És un format de supermercat amb més assortiment per
metre quadrat. A l’entrada de la botiga hi ha instal·lat un
corner d’AMPANS que té com a objectiu donar a conèixer
l’activitat de l’entitat entre els clients.

Ja fa gairebé mig any que
ha obert el súper Caprabo
d’AMPANS.
AMPANS va obrir un súper
Caprabo al carrer Barcelona
de Manresa el novembre
passat.
És el primer supermercat a
Catalunya que dóna feina a
un equip de persones amb
discapacitat.
El súper té més de 4.000
productes diferents i té un
espai dedicat als formatges
Muntanyola i els vins Urpina
d’AMPANS.
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L’equip
En el supermercat hi treballen 10 persones d’edats
compromeses entre els 20 i els 50 anys; quatre estan a les
caixes i quatre com a reposadors. Les altres dues persones
són cap de botiga i responsable. Set dels treballadors són
dones i tres homes.
Com a pas previ a la seva obertura, aquest projecte ha
requerit un estudi de les activitats, temps i complexitat de
la botiga per adequar els processos de treball, tasques i
funcions que requereixen la gestió d’un supermercat als
perfils i capacitats diverses de les persones que componen
l’equip de la botiga.
Aquesta tasca d’anàlisi i definició adaptada de llocs de
treball ha estat desenvolupada conjuntament per AMPANS
i Caprabo i ha suposat, al mateix temps, el punt d’arrencada
per al pla de formació específic que tot l’equip de persones
amb discapacitat ha desenvolupat en una de les botigues de
Caprabo de Manresa.
Suposa una iniciativa que, a més de generar feina, permet
avançar en la incorporació de diferents perfils de persones
amb discapacitat al mercat laboral. És un pas important en
l’obertura del model franquiciat de Caprabo a empreses de
l’economia social.

L’equip de treballadors.
Al supermercat hi treballen 10 persones que tenen entre 20 i 50 anys. Hi ha 4 persones
que treballen a la caixa i 4 que reposen els aliments de les estanteries. I les altres dues
persones són el cap de botiga i el responsable.
AMPANS i Caprabo es van cuidar de buscar els treballadors i tots ells es van formar al
Caprabo del Passeig de Manresa.
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Formar-se per treballar a l’hosteleria
Diesa Restauració ha col·laborat amb AMPANS per a formar
joves en el sector de la restauració. Fundada i dirigida per Diego Sánchez, la cadena de bars i restaurants aplega més de 20
establiments ubicats a Manresa i Sant Fruitós de Bages i, amb
més de 30 anys d’història, ha col·laborat amb el programa
de Noves Oportunitats de la Catalunya Central realitzant una
formació a mida, enfocada a cobrir les necessitats formatives
específiques de l’empresa.
La formació a la qual han participat 17 joves, d’entre 16 i 24
anys, ha comptat amb 30 hores de teoria, impartida per un
professional del sector a les instal·lacions centrals de Diesa a
Sant Fruitós de Bages i 60 hores de coneixement de l’entorn
productiu a 9 dels establiments que Diesa té a Manresa.
Durant el procés de formació, en el qual els joves identifiquen
i desenvolupen les seves competències, han estat acompanyats pels tècnics del Centre de Noves Oportunitats d’AMPANS, que els han fet la tutoria i els han orientat per apoderar-los cap el projecte professional i vital que ells mateixos han
decidit.
La valoració ha estat del tot positiva, tant per la vessant dels
aprenentatges adquirits com pel grau de satisfacció dels
alumnes. Els joves han adquirit nous coneixements i competències tècniques que els apropen a aconseguir una feina en
el sector de l’hostaleria.

El somriure de La Farola
Després de 2 anys vinculada al Servei d’inserció a través de
diferents itineraris de formació i d’orientació laboral, la Laura
Lucena ha aconseguit una feina al pàrquing i apartaments La
Farola.
Desenvolupa tasques d’atenció al client, cobraments en caixa
i dóna suport en feines administratives . Ella n’està encantada
i l’empresa també.

Exemples de formació i inserció laboral.
Diesa Restauració ha col·laborat amb AMPANS per a formar joves en el sector com a cambrers o cuiners.
17 joves han participat en la formació per aconseguir una feina en el sector de la hostaleria.
La Laura Lucena fa pocs mesos que treballa al pàrquing i apartaments La Farola. L’empresa
n’està encantada i ella també.
Ho ha aconseguit després de diferents itineraris de formació i inserció a AMPANS.
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El festival CLAM premiarà obres audiovisuals
que es fan amb la participació de persones amb
discapacitat intel·lectual
Hi ha moltes organitzacions que treballen per a les persones
amb discapacitat intel·lectual que utilitzen la imatge i les tècniques audiovisuals com a eina de formació, coneixement i
motivació personal, fent produccions pròpies de qualitat que
fomenten els principis i valors de la inclusió activa. AMPANS,
aprofitant la plataforma, els valors i la filosofia del Festival
CLAM, ha proposat crear aquest premi per divulgar les capacitats de les persones.
La primera convocatòria es farà per a la propera edició del
CLAM l’any 2019, però aquest any la programació del certamen ja inclou una sessió especial en la que es projectaran alguns treballs de mostra.
Un equip de professionals de la producció audiovisual i l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual estan redactant
el contingut de les bases en les que s’especificarà que els
treballs presentats hauran de tenir una participació mínima
del 50% de persones amb disCapacitat intel·lectal dins l’equip
(producció, actors, tècnics, direcció, altres).
Els treballs a competició, que podran tenir format de curtmetratge o documental amb una durada no superior als 20
minuts, seran escollits per un jurat de selecció format per AMPANS i el CLAM.

El “Premi AMPANS a la Creació Audiovisual de persones amb
DisCapacitat Intel·lectual” serà d’àmbit estatal i arrencarà en
l’edició del 2019.
AMPANS i el CLAM, Festival Internacional de Cinema Social de
Catalunya, han arribat a un acord de col·laboració per a la creació d’un nou premi anual i d’àmbit estatal, anomenat Premi
AMPANS a la Creació Audiovisual de persones amb DisCapacitat Intel·lectual, que tindrà l’objectiu de reconèixer
els millors treballs de producció audiovisual realitzat per
persones amb discapacitat. L’acord per impulsar aquesta
iniciativa ha estat signat entre les dues entitats aquesta primavera.
Amb aquest nou projecte, el CLAM, que enguany celebrarà
la seva 15a edició, reforça la seva voluntat de ser a prop les
entitats socials del territori, de fer costat a creadors i nous
llenguatges audiovisuals, i de donar visibilitat a iniciatives com
la d’AMPANS per promoure la plena inclusió de les persones
amb discapacitat intel·lectual.
El treball audiovisual com a eina d’inclusió
Sovint es veuen pel·lícules o produccions audiovisuals fetes
per professionals, que tracten el tema de la discapacitat, però
es desconeix la feina que fan persones amb discapacitat que
mostren en imatges la seva visió, no tan sols de la seva realitat
i el seu entorn, si no d’aspectes socials de tot tipus, vistos i
analitzats des de la seva òptica particular.

La proposta es va presentar també en una trobada de comunicadors del grup DINCAT, que aplega més de 300 entitats
associades, i es va valorar com una iniciativa innovadora i molt
positiva, entre totes les associacions i col·lectius que en foment part i que van assegurar que començaran a treballar per
presentar-hi les seves produccions.

Un premi reconeixerà les pel·lícules,
documentals i vídeos en les que hagi
participat persones amb disCapacitat
intel·lectual.
AMPANS ha creat aquest premi dins del
Festival Clam de Cinema Social que es
fa a Navarcles, Manresa i Avinyó.
El concurs començarà al festival 2019.
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Un tapís verd cobreix la
rotonda de la Bonavista,
de la mà de la jardineria
del Centre Especial de
Treball
La secció de jardineria d’AMPANS s’ha cuidat de l’enjardinament de la rotonda de la Bonavista de Manresa. Hi ha
treballat durant el mes de febrer posant verd al projecte
urbanístic de la mà del grup Mas, encarregat de l’obra.
Concretament, la secció de jardineria ha posat un tapís
verd a la rotonda i l’ha cobert amb 450 metres de gespa
natural. A totes les vores s’hi ha plantat més de 1.600 coixinets de monja, uns matolls típics de les Illes Balears que
necessiten poca aigua i fan una flor blava molt vistosa. De
fet, el conjunt de la vegetació que s’ha plantat requereix de
molt poc reg. A l’entorn de la rotonda s’hi han plantat un
total de 120 arbres entre lledoners, pereres de flor i freixes.
Els treballs d’enjardinament donen feina a un total de 10
persones de la secció de Jardineria d’AMPANS durant els
mesos d’incorporació de la jardineria a l’obra.

La secció de Jardineria d’AMPANS
ha posat verd a la rotonda de la
Bonavista.
La secció de jardineria d’AMPANS han
enjardinat la rotonda de la Bonavista
de Manresa.
Han col·locat 450 metres de gespa
natural, i han plantat 1.600 matolls
d’unes plantes que es diuen “Coixinets
de monja” i 120 arbres entre lledoners,
pereres de flor i freixes.

AMPANS posa en marxa un butlletí en format
televisiu presentat i realitzat per les pròpies
persones de l’entitat
AMPANS ha posat en marxa aquest 2018 un butlletí de
l’actualitat corporativa presentat i realitzat per un grup de
persones usuàries de l’entitat, seleccionades a partir d’un
càsting. El projecte s’emmarca dins de l’estratègia d’AMPANS d’ampliar la participació en la comunicació de tota
l’organització.
Es tracta d’un butlletí informatiu de periodicitat mensual
en el que l’entitat informa de novetats, projectes i esdeveniments, dedica un espai a compartir el dia a dia dels
seus centres i serveis, entrevista persones dels diferents
equips de treball i recomana els seus establiments i serveis
laborals.
L’objectiu d’AMPANS és que aquest format d’informatiu
ampliï progressivament els seus continguts, augmenti la
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seva periodicitat i es converteix en un mitjà àgil de comunicació de l’entitat envers la societat, on els protagonistes
siguin pròpiament les persones a qui dedica la seva missió.
L’equip de producció i realització està format íntegrament
per persones usuàries i professionals de l’entitat, que reben
el suport de l’equip intern de comunicació d’AMPANS amb
formació i recursos tècnics.
El projecte té voluntat de créixer de forma gradual amb continguts nous i amb formats creatius i innovadors, i es difondrà a través de les xarxes socials de l’entitat.

Vodafone presenta al
Mobile World Congress
una App d’utilitat per
a les persones amb
disCapacitat, en el
disseny de la qual ha
participat AMPANS
AMPANS ha participat del disseny i validació de la plataforma Mefacilyta, una eina digital de la Fundació Vodafone
per crear i compartir continguts multimèdia útils i personalitzats, dirigida especialment a persones amb necessitats
de suport, com persones amb discapacitat intel·lectual,
persones grans o persones amb paràlisi cerebral.
La fundació Vodafone mostrarà en aquesta edició del Mobile World Congress l’últim desenvolupament basat en realitat augmentada. La plataforma, atenent els últims avenços tecnològics i amb l’objectiu d’apropar cada vegada
més la tecnologia a aquests col·lectius, ofereix la creació
d’escenaris basats en Realitat Augmentada, personalitzables i desenvolupats per les persones usuàries i els professionals de les entitats que treballen amb ells. Aquests escenaris serviran, entre d’altres, per treballar les sensacions,
la percepció i els sentits. Es busca, així, millorar l’assimilació
de la informació sensorial que se’ls ofereix optimitzant la
seva relació amb l’entorn i els seus aprenentatges.
AMPANS col·labora amb la fundació Vodafone des de l’any
2014 desenvolupant i validant l’APP MeFacilyta amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i autonomia personal
en un entorn quotidià a través d’aquesta aplicació mòbil.

L’AMPANS News, l’informatiu de la
gent d’AMPANS.
Un nou projecte d’aquest 2018 és
un butlletí en format televisiu de
l’actualitat d’AMPANS.
Un equip de nois i noies presenten les
notícies, però també les preparen i les
graven.
El butlletí es pot veure a través del
canal de YouTube d’AMPANS i de les
seves xarxes socials.

Marina González, Sergi Romera i Marc Bravo. L’equip d’AMPANS que
ha participat en el disseny i validació de la Plataforma Digital.

Actualment es fa ús de l’APP a les llars-residència, al servei
ocupacional, a l’escola i als serveis laborals del Centre Especial de Treball (CET).
En el marc del Mobile World Congress 2018, la Fundació Vodafone Espanya presentarà aplicacions que faciliten l’accessibilitat de diferents col·lectius als avantatges dels dispositius
mòbils, incloses solucions de realitat augmentada i aplicacions de reconeixement biomètric per la prevenció o protecció contra abusos en els col·lectius més desafavorits.

Vodafone presenta una app amb la
participació de persones d’AMPANS.
Persones d’AMPANS ha participat en el
disseny d’una aplicació de Vodafone.
Vodafone és una empresa de telefonia
mòbil.
L’app es diu MeFacilyta i ajudarà a
millorar l’autonomia de les persones
amb discapacitat intel·lectual, paràlisi
cerebral o persones grans.
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actualitat institucional

ICL Iberia dóna un impuls
al Premi d’Investigació
i d’Innovació sobre
Persones amb discapacitat
intel·lectual
ICL Iberia ha signat un conveni de col·laboració que permetrà a AMPANS ampliar la dotació del Premi d’Investigació i
d’Innovació sobre Persones amb discapacitat intel·lectual,
l’únic premi a l’estat espanyol que fomenta el coneixement
i la recerca per la millora de la qualitat de vida d’aquestes
persones.
Pel president d’AMPANS, Sebastià Catllà “la recerca és fonamental per avançar en la millora de la qualitat de vida de les
persones que atenem, per la qual cosa promovem que els
professionals i els entorns de coneixement investiguin a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual” agraint el
suport rebut d’ICL Iberia per poder fer un pas endavant en la
consolidació i la difusió del premi obert a tota la Unió Europea i Sud Amèrica.
Per la seva banda, el conseller delegat d’ICL Iberia, Carles
Alemán destacava que “ICl Iberia vol ser un referent d’implicació social, territorial, i també en l’àmbit de la innovació, i
AMPANS és un soci natural en aquest camí”.
AMPANS lliurarà aquest any 2018 els 6 guardons de la Setena edició del Premi d’Investigació i d’Innovació, amb un augment de dotació gràcies a la incorporació d’ICL Iberia entre
els col·laboradors econòmics del Premi.
En aquesta edició, el jurat format per personalitats de reconegut prestigi relacionades amb l’atenció i l’estudi de la
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament haurà de

valorar els 19 treballs presentats i el veredicte es farà públic a
finals de març. En total s’atorgaran 6 premis en dues modalitats, 3 d’investigació i 3 d’innovació. Els primers premis es
doten amb 5.000€, els segons amb 3.000€ i els tercers amb
1.000€ cadascun d’ells respectivament, a més de la publicació digital de tots els treballs premiats.
El conseller delegat d’ICL Iberia, Carles Alemán, i el president
d’AMPANS, Sebastià Catllà, van signar el conveni a les instal·
lacions d’AMPANS, acompanyats del director general de
l’entitat, Toni Espinal, i del director de relacions corporatives
d’ICL, Lluis Rodríguez.

ICL Iberia i AMPANS han signat un conveni de col·laboració.
ICL Iberia és una empresa minera ubicada a Súria.
Aquesta empresa donarà suport econòmic perquè AMPANS pugui entregar el Premi d’Investigació i d’Innovació a persones que investiguen per millorar la qualitat de vida de les
persones amb disCapacitat Intel·lectual.
AMPANS ha pogut augmentar la dotació del Premi d’investigació gràcies al suport d’ICL
Iberia. Aquest 2018 s’entregaran dos premis de 5.000€, dos de 3.000€ i dos de 1.000€.
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AMPANS renova un segell d’excel·lència europeu i es
consolida entre les organitzacions acreditades amb
aquest reconeixement
AMPANS revalida el Segell d’ Excel·lència Europea EFQM
500+ amb una puntuació que supera l’anterior i l’aproxima
als 600 punts, i es consolida entre un grup molt reduït d’organitzacions i empreses amb un sistema d’assegurament de
la qualitat reconegut amb aquesta acreditació.
El Segell que atorga el Club Excel·lència en Gestió en representació de l’European Foundation for Quality Management
(EFQM), és un reconeixement a una forma de fer bé les coses,
una cultura de treball que proporciona a les organitzacions
una visió global per impulsar i estimular la millora contínua,
permetent a les organitzacions comprendre la relació que hi
ha entre allò que l’organització fa i els resultats que obté.
L’EFQM és una fundació sense ànim de lucre amb seu a
Brussel·les que compte amb més de 500 socis repartits en
més de 55 països. Aquesta fundació defineix el Model EFQM
de Qualitat i Excel·lència com a via per a l’autoavaluació i la

determinació dels processos de millora contínua en entorns
empresarials i organitzatius tan públics com privats, i és un
referent per a les empreses i organitzacions de la Unió Europea.
En el darrer acte d’entrega del segell EFQM 500+, AMPANS
va comptar amb destacades figures de l’àmbit empresarial i
econòmic, com és el cas de l’economista Xavier Sala i Martin
que va destacar la capacitat d’AMPANS per innovar afirmant
que aquesta organització “ha inventat un nou model d’entitat social que d’aquí a uns anys molts imitaran”.
Pel Director General d’AMPANS, Toni Espinal, la validació
per tercera vegada consecutiva d’aquest segell amb millor
puntuació “és fruit de la implicació del personal d’AMPANS,
el principal actiu de l’entitat, i és per tant un reconeixement
a molts anys de treball, impulsant de forma permanent accions de millora descrites als plans estratègics de l’entitat”.

AMPANS renova el segell d’excel·lència EFQM 500+
La forma de treballar d’AMPANS es basa en voler fer les coses cada dia millor.
Per això treballa amb un sistema de processos de millora contínua i avalua els resultats.
Aquest segell distingeix un grup d’entitats i empreses que treballen amb criteris d’excel·
lència.

Separats són bons,
junts són
insuperables
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actualitat institucional

Abordatge multidisciplinari i actuacions
preventives, claus per a la millora de la qualitat
de vida de les persones amb autisme
El Congrés Estatal d’Alteracions de Conducta, centrat en
l’autisme, va aplegar més de 630 professionals d’arreu de
l’estat en la seva IV edició, que va tenir lloc 9 i 10 de novembre amb ponents de primer nivell. L’autisme centrava l’interès del Congrés, incidint en la importància d’un abordatge
multidisciplinari i l’ implementació d’ actuacions preventives
per millorar la qualitat de vida de les persones amb aquest
trastorn, aconseguint minimitzar les conductes problemàtiques que puguin desenvolupar.
La detecció precoç i el treball en xarxa entre els àmbits sanitari, educatiu, familiar i social permeten actuar de forma
preventiva i disposar d’eines per reduir les conductes problemàtiques de persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA). Són les principals conclusions del Congrés, que
ha inclòs la presentació de diferents experiències de territoris on ja està funcionant aquest model transversal i multidisciplinari, com són el Vallès i el Bages en què l’aliança entre
AMPANS i ALTHAIA és clau.
Entre les personalitats participants al Congrés destacaven
Steve Goodman, doctor en Psicologia; Andrew Isaac, metge psiquiatra especialitzat en discapacitat intel·lectual; Bo
Hejlskov, neuropsicòleg especialista en l’atenció i educació
especial; Amaia Hervás, cap de psiquiatria infantil i juvenil de
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, i Maria Díez, coordinadora de la Unitat Multidisciplinària de TEA de l’Hospital de
Sant Joan de Déu de Barcelona.

Pere Rueda, impulsor del Congrés, homenatjat per
companys i col·legues de professió
Pere Rueda, durant anys responsable de Planificació d’AMPANS, va ser l’ànima impulsora del Congrés de Conducta
organitzat per Althaia i AMPANS. Després de retirar-se de
la vida professional més activa, va rebre l’escalf dels seus
companys i amics en un acte de reconeixement al final del
Congrés. El Dr. Pere Bonet, Director de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia, i membre de
la Comissió Permanent del Consell Assessor del Pla director
de Salut Mental i addiccions, va ser l’encarregat de glossar
la figura de Pere Rueda, de qui va destacar la seva entrega
per millorar la qualitat de vida de les persones, especialment
amb discapacitat Intel·lectual.
També hi va haver temps per reconèixer a la Federació Catalana d’Autisme pel seu treball de suport i ajuda a les famílies.
A banda, es va lliurar el guardó a la millor comunicació, presentada per Rafa Bravo i José Miguel Palacios de l’associació
Afas Tomelloso, pel treball “Creación de un Servicio especializado en discapacidad intelectual y enfermedad mental”. I
Glòria Rodrigo, mestra d’educació especial de l’escola Jeroni
de Moragas, i Georgina Ventura, del Parc Hospitalari Martí i
Julià de Girona, van ser els autors dels pòsters premiats.
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Parlen els experts:
Dr. Steve Goodman:
“Per explicar el programa de comportament integral i la iniciativa de suport a l’aprenentatge (MiBLSi, Michigan), estem mirant la manera d’abordar sistemes que puguem adreçar a problemes
acadèmics i problemes de conducta. Volem assegurar-nos que fem servir pràctiques efectives i
han d’estar basades en la recerca”

Dr. Andrew Isaac:
“És important identificar les condicions que es poden tractar farmacològicament perquè a vegades pot ser un aspecte crucial per aconseguir millores significatives”

Dr. Bo Hejlskov:
“Els aspectes a tenir en compte per gestionar els reptes de les alteracions de conducta són: primer
de tot tenir en compte que les persones amb TEA mantinguin l’autocontrol i que les persones que
les atenem també; fer servir mètodes amb l’objectiu de calmar la persona fins i tot en situacions
difícils; i en casos de violència, trobar la manera de calmar la persona i confondre-la a través de la
diversió i no pas de la contenció”.

Dra. Amaia Hervás:
“Les persones amb TEA utilitzen estratègies menys eficaces de regulació emocional. Al llarg del
temps millora la simptomatologia, la comunicació però en canvi, l’adaptació funcional sobretot en
l’època adulta relacionada amb l’aïllament fa que molts d’ells romanguin sense estructura i sense
funcionalitat”

Maria Díez:
“Els components d’èxit de la intervenció primerenca en TEA són que s’identifiquin els senyals
d’alarma el més ràpid possible; la implicació de les famílies, que rebin orientació, estratègies i
suport emocional i treballar amb programes específics basats en l’evidència que ofereixin uns
objectius comuns i coherents que tots els professionals implicats puguin posar en pràctica”.

El Congrés de Conducta estudia com millorar la qualitat de vida de les persones amb
autisme.
El mes de novembre va tenir lloc a Manresa el Congrés Estatal sobre Alteracions de
Conducta que organitzen AMPANS i Althaia.
Va tractar el tema de l’autisme i hi van participar molts especialistes de diferents països.
Per aconseguir que les persones amb autisme visquin millor, és important detectar-ho
aviat i que la família, l’escola i el personal sanitari treballin conjuntament.
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Ets dels que corres per una bona causa?
13 de maig, la cursa dels Batecs!
Les inscripcions realitzades abans
del 10 de maig gaudiran d’un preu
especial de 12 euros la inscripció.
Els dies 12 i 13 de maig, el Pla de Bages serà l’escenari de
la cinquena edició dels “Batecs Solidaris: esport + solidaritat”, les jornades esportives organitzades per AMPANS, la
Fundació Rosa Oriol i l’Obra Social “la Caixa”, que tenen com
a objectiu recaptar fons en benefici de dos projectes socials
impulsats per aquestes entitats.
Dos dies plens d’esport i solidaritat
El dissabte 12 de maig el punt neuràlgic serà el Club Tennis
Manresa, on es disputarà el Campionat de Pàdel, amb tres
categories: masculina, femenina i infantil.
El segon dia l’activitat principal serà el running. En aquesta
segona edició, la cursa solidària dels Batecs i la cursa del
Mosquit -la cursa popular manresana que ja compta amb 9
edicions-. Així, el diumenge 13 de maig tindrà lloc la 9ª Cursa del Mosquit en els Batecs, amb dos recorreguts, de 5 km
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(oberta enguany a caminadors) i 10 km, que sortiran del Parc
de l’Agulla i seguiran pel Parc de la Sèquia, un indret amb un
gran atractiu paisatgístic al mig del Pla de Bages.
La cursa de 5 km és pràcticament plana, oberta a caminadors, està pensada per aquells que s’inicien en el món del
running; mentre que en el cas del recorregut de 10 km és en
format crono, pensant en els corredors més experimentats.

PROGRAMA
BATECS
SOLIDARIS 2018
DISSABTE 12.05.2018
Sigui quin sigui el recorregut triat, el preu d’inscripció per als
adults és de 12 euros si es fa la inscripció abans del 1o de
maig.
Els més petits també tindran la seva cursa, amb itineraris i
distàncies adequades a les diferents edats. Aquetes curses
es faran al voltant del llac de l’Agulla.
Destí del projecte: Una residència per a l’acollida de 20
infants i adolescents amb autisme.
La nova llar disposarà de 5 unitats de convivència, en un
entorn confortable i de calidesa, i equipat amb tots els recursos humans i tècnics necessaris per atendre aquests infants
i joves en una etapa crucial de la vida pel seu desenvolupament, qualitat de vida i inclusió social.
El recurs donarà cobertura a infants i adolescents que requereixen d’entorns adaptats a les seves necessitats i respostes
especialitzades, amb una atenció global i personalitzada,
proporcionant a l’infant una llar que li permeti desenvolupar-se com a persona, vetllant pels seus drets i oferint oportunitats en un clima emocional i relacional, el més semblan
possible a l’àmbit familiar.
Aquesta és la cinquena llar d’acollida d’infants i joves amb
necessitats de suport especial que posarà en marxa AMPANS, després d’Armengou (Manresa), i de La Caseta, El Turó
i El Pinet (Sant Fruitós de Bages). Entre totes l’entitat dóna
acolliment a 58 nens i nenes i adolescents. Les millores en
el diagnòstic precoç de l’autisme han fet aflorar la necessitat
de serveis específics per atendre aquests infants i joves.

Arriba una nova edició dels Batecs Solidaris.
Es tracte d’una cursa solidària amb AMPANS i la Fundació Rosa Oriol.
La cursa se celebra el diumenge 13 de
maig al parc de l’Agulla, i com a novetats hi haurà botifarrada.
Però dissabte també es fan activitats
al Tennis Manresa com un torneig de
Pàdel.
Per participar-hi us podeu inscriure a
www.batecssolidaris.cat

9:00H – 20:00H
TORNEIG DE PÀDEL
Categories masculina, femenina i infantil
CLUB TENIS MANRESA

DIUMENGE 13.05.2018
09:30H
CURSES D’ADULTS

2 recorreguts: 5Km i 10Km
SORTIDA DEL PARC DE L’AGULLA

11:00H
CURSES INFANTILS
Distàncies adequades a cada edat
PARC DE L’AGULLA

Fins al 13 de maig, ja és possible inscriure’s a
la cursa i al pàdel, de forma presencial al Club
Tennis Manresa i a Rios Running - Carrer dl
Born, 16 (en el cas de la cursa) o bé a través
de la web http://www.batecssolidaris.cat/inscripcions/.
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L’equip de futbol incorpora Oliva Torras com a patrocinador i renova amb
carrosseries Tolosa

Balco”, com és conegut popularment, compta amb jugadors
de diverses llars-residència i famílies d’AMPANS que entrenen
cada dilluns amb el suport d’un entrenador, el Manel Ortiz, i un
voluntari que li dóna suport, el Marià Garcia, i competeixen a
la Lliga ACELL.

L’empresa osonenca Carrosseries Tolosa i l’empresa manresana d’enginyeria industrial, Oliva Torras, seran els patrocinadors d’aquesta temporada de l’equip AMPANS – UE Balconada. Carrosseries Tolosa es va estrenar com a espònsor de
l’equip la temporada passada i Oliva Torras s’hi suma amb
l’objectiu de poder bastir dos equips que competiran en categories diferents de la lliga ACELL, de la Federació Catalana
d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Tolosa i Oliva Torras patrocinen l’equipació esportiva i bequen els jugadors en situació de vulnerabilitat per fer front
a la quota del club. A més, també cobreixen els desplaçaments i els actes de celebració com ara el sopar de final de
temporada de tot l’equip.

11 anys de l’equip AMPANS-UE Balconada
L’equip de futbol AMPANS-UE Balconada va engegar ara fa
11 anys arran d’un projecte d’integració social a través de l’esport. La UE Balconada els va convidar a formar part del club,
pel fort arrelament de la llar d’AMPANS al barri. L’equip de “La

L’equip de futbol de La Balco ara té 2
patrocinadors.
Carrosseries Tolosa i ara també Oliva
Torras.
El suport de les dues empreses és econòmic i ajuden a pagar la roba i el material de l’equip.

El Club de Futbol
de la UE Balconada
a la Mediterranian
International Cup
Per segon any consecutiu l’equip de futbol UE BalconadaAMPANS ha participat al torneig MIC, Mediterranian International Cup, de futbol, convidats per l’Obra Social “la
Caixa”.
Jugadors, monitors i familiars es van desplaçar per setmana santa a Vidreres (Girona) per viure una jornada de convivència, competició, valors i inclusió esportiva en la que es
van enfrontar amb el Badalona, el CAR Manlleu i l’Espanyol.
Tots els assistents van rebre obsequis i trofeus per part de
l’organització que, a més dels àpats de la jornada, va posar
a la seva disposició un autocar pel desplaçament.
El MIC és un dels tornejos internacionals més importants
i participats de la temporada esportiva, que compta amb
la majoria d’equips catalans que integren persones amb
discapacitat.
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L’equip de futbol de la Balco va
participar al torneig MIC de futbol
per Setmana Santa a Vidreres, a la
comarca de La Selva.
Van jugar amb els equips del Badalona,
Manlleu i l’Espanyol.
Era la segona vegada que hi
participaven.
El torneig rep el suport de l’Obra Social
“la Caixa”.

gastronomia

El Canonge estrena un
programa d’actes amb
motiu del 10è Aniversari
amb Empar Moliner

El Canonge celebra els seus 10 anys i properament presentarà
un programa d’actes en els que destacaran un sopar fusió

Muntanyola, a la Guia Repsol
Una trentena de formatges artesans de tot Espanya,
entre ells els formatges Muntanyola, han estat els
escollits per la seva qualitat i excel·lència per figurar a la
Guia Repsol 2018.

amb Ca l’Amador, del cuiner bagenc Diego Alías, i un sopar
tast amb Empar Moliner, durant el qual, l’escriptora ajudarà
a trobar entre tots els participants els noms per a dos nous
vins Urpina que AMPANS està a punt de treure al mercat, de
varietats autòctones i dels que se n’han fet una producció
molt limitada.
Podeu consultar el programa d’actes complet a la web del
Canonge i fer la inscripció a aquests actes.

El restaurant Canonge celebra 10 anys.
Per celebrar-ho ha preparat un programa d’actes.
Un dels actes és un sopar tast amb l’escriptora
Empar Moliner.
Un altre acte és un sopar que cuinaran junts el
Canonge i el restaurant Ca l’Amador.
El programa es pot veure a la web del Canonge.

artesans a Espanya, productes moltes vegades originals
i innovadors i molt consolidats. Segons la Guia Repsol,
aquesta trajectòria ha generat un ric patrimoni que avui dia
supera les 150 varietats.

Els nostres formatges han estat elegits per formar part de
la “GUÍA REPSOL DE LOS MEJORES ALIMENTOS Y BEBIDAS
DE ESPAÑA, NO PERECEDEROS”, edició 2018. En concret,
l’ecològic de pasta tova cendrat i l’ecològic curat i rentat amb
cervesa.
Una trentena de formatges artesans de tot Espanya consten
a la Guia Repsol edició 2018. Els productes es poden veure a
la Guia Repsol online i a la Guía de los Mejores Alimentos de
la web Gastro Marca España.
La Guia Repsol escull productes cada any que ressaltin per
la seva qualitat i excel·lència passant per diferents filtres
d’experts. Des de Formatges Muntanyola estem molt
contents de figurar entre la trentena de formatges escollits
aquest 2018.
Què es té en compte a l’hora de distingir un bon
formatge?
La crosta, l’aspecte interior, el tall, la llet, el temps de
maduració, l’afinació o les cures que ha rebut són alguns dels
aspectes que es tenen en compte a l’hora d’escollir un bon
formatge. Segons la Guia Repsol, però, sens dubte els trets
més importants són l’aroma i el gust.
La conservació dels formatges moltes vegades planteja
dubtes i dificultats, però per preservar-lo correctament hem
de prestar especial atenció a la temperatura i la humitat.
Segons la Guia Repsol, “s’està produint una autèntica
revolució del formatge a Espanya”
En les últimes dècades han aparegut nombrosos formatges

Els formatges Muntanyola estan recomanats per la Guia Repsol.
La Guia Repsol és una de les guies turístiques més importants que es fan a
l’estat espanyol.
La guia recomana els formatges i informa d’on es poden trobar.
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1.

Sarau a les llars. Amics, rialles
i música per celebrar l’arribada de la Primavera

2. Els campions del món en generositat, simpatia i força. Així
són els esportistes de Special
Olympics! Enhorabona Amaia,
Tània, Julie, Carles, Alexandre,
Anna i Júlia!

38

13

3. Un terratrèmol sacseja el Kursaal al darrer Concert de Nadal amb Guillem Albà i el seu
clam a la vida.

6. Imatge de Montse Balanyà,
autora de les fotografies del
calendari i col·laboradora habitual d’AMPANS.

4. El Cor Jeroni de Moragas actua al Kursaal amb la banda de
Guillem Albà.

7.

5. 12 dissenyadors de moda vesteixen AMPANS al Calendari
Solidari 2018.

El Dia Internacional de les persones amb discapacitat (3 de
desembre) reivindiquem el
talent de les persones, que
és innat i és independent de
qualsevol altra particularitat
d’una persona.
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8. Ja no som qui som. Pel Carnestoltes prenem tantes formes com som capaços d’imaginar.
9. Comtals ha celebrat el FashionWeekend, tot un espectacle de talent i moda.
10. Les Caramelles de Sant Salvador de Guardiola han passat
per Urpina.

11. L’exterior de la residència de
Comtals després de la nevada
del 28 de febrer
12. Un grup del servei ocupacional ha pogut conèixer com es
fa la mel i han omplert i etiquetat més de 80 pots.
13. Quan fa molt de temps que no
veus a aquella persona amb
qui vas fer tanta amistat! Re-

15

trobades d’antics companys
de servei.
14. Una estrella del jazz americà,
Zalon, que havia estat corista
d’Amy Winehouse, queda impregnat de la simpatia d’un
grup d’AMPANS que el van
anar a veure al Kursaal
15. Els calçots de l’hort de Prelaboral, a punt per la calçotada
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la fundació respon

Un dia
qualsevol a
la tutelar

la
fundació
respon

Feu-nos arribar la vostra
consulta per correu
electrònic a:
fundacio@ampans.cat

40

Durant la meva etapa de
pràctiques com a estudiant de la UOC vaig anar
a conèixer la feina que fa
la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella,
una entitat sense ànim
de lucre impulsada per
AMPANS. Vaig conèixer alguns membres de
l’ equip -gairebé totes
dones-, i em va semblar
molt interessant acompanyar-les durant un dia
en la seva feina.
“La Tutelar”, que és el
nom com l’han batejada
internament, s’encarrega
de gestionar les tuteles
legals d’aquelles persones que, per raons de
discapacitat intel·lectual
o salut mental, tenen una
incapacitat que no els
permet obrar per si mateixes en termes legals.
D’aquesta manera, la Tutelar exerceix de tutors legals d’aquestes persones, ja tinguin
una incapacitat que comporti una tutela total sobre les seves gestions, o parcial quan
només requereixen una funció de “curatela” en alguns àmbits de vida.
L’equip de la tutelar es reuneix per parlar de cada cas en particular i fer-ne un estudi
de seguiment i avaluació contínua. Les persones tutelades tenen peculiaritats i necessitats diferents. Cada una de les referents gestiona de manera única i individualitzada
l’atenció a cada persona, amb un contacte directe i individualitzat amb cada tutelat
o tutelada. Alhora, la Fundació Tutelar compta amb la col·laboració d’un programa
concret que rep el nom de Programa d’Autonomia a la Pròpia Llar. L’Anna, educadora
social, ajuda a les persones usuàries d’aquest programa de manera directe donant suport en les tasques domèstiques del dia a dia.
Trobo que fan una tasca fantàstica i apassionant per la forma com milloren la qualitat
de vida i l’autonomia de cada persona; com l’ajuden i li donen suport, i amb quina estimació i afecte fan la seva feina. Segons m’expliquen, cada cas és diferent i l’actitud i
les capacitats de la persona són factors importantíssims per gestionar la tutela i, per
entendre-ho, m’han convidat a conèixer el cas de l’Antonio, amb el seu permís.
L’Antonio canvia de pis
La Júlia és la referent tutelar de l’Antonio. A la reunió de la setmana passada van comentar el seu cas i van posar en pràctica una sèrie de decisions que avui la Júlia li exposarà,
i aprofitaran per anar a fer gestions a la companyia de telèfons i al banc.
Així doncs, acompanyo la Júlia a veure l’Antonio. Quan arribem al portal, ens hem d’esperar una mica perquè ens obri i em comenta que de vegades les persones no se’n
recorden o no són a casa quan els hi fan la visita. És una feina incerta, oberta a la improvisació perquè no saps mai quines tasques poden aparèixer de noves a gestionar;
una visita al metge, una rentadora que s’espatlla...
Quan arribem al pis, l’Antonio ens convida a seure al menjador i ells dos entaulen una
conversa per veure com es troba i saber si té alguna inquietud o tasca a gestionar.

Sovint, les referents tutelars ajuden a fer la compra, però
l’Antonio és autònom en aquest sentit i se sap administrar.
L’Antonio fa poc que ha canviat de pis. Vivia a Navarcles
i es trobava sol. Tenia el desig de viure a Manresa. La
Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella li va buscar
una opció per millorar la seva situació. Li van proposar
de compartir pis amb l’Esteve, que també buscava amb
qui compartir pis i tenir companyia. Tots dos hi van estar
d’acord, i ara comparteixin pis a Manresa.
L’Antonio explica que encara està en fase de canvi, adaptant-se a la convivència i a viure en un pis al nucli urbà
d’una ciutat. S’està personalitzant la seva habitació. S’hi
ha posat un televisor i vol ensenyar-li a la Júlia. La Júlia la
mira encantada i el felicita per la feina feta i per vetllar per
fer-se un espai acollidor. És en aquests moments quan
captes el vincle que estableixen i els sentiments de reconeixement i agraïment.
Mentre parlen, la Júlia pren nota de tot el què l’Antonio li
fa saber, i anota que la setmana que ve l’Antonio necessitarà anar al podòleg. També comenten el pressupost, ja
que cada persona disposa de les seves partides en funció
dels seus ingressos i vetllen per un control conjunt dels
seus béns. A mig matí, la Júlia i l’Antonio van a fer les gestions que toquen. La primera és a la companyia telefònica per canviar internet de domicili i després al caixer, per
treure els diners que l’Antonio necessita pel seu dia a dia..
Tot va molt bé. Passegem tots 3 pel carrer i l’Antonio m’explica que li agrada viure al centre de Manresa.
Ens acomiadem al seu portal. Ell ara vol pujar cap a casa
per fer-se el llit i després anirà a comprar. La Júlia i jo tornem a la Tutelar i comentem la visita durant el viatge. La
Júlia em fa saber que ara quan arribi haurà de registrar tot
el què hem fet i com ha anat amb l’Antonio, per així poder-ne fer un seguiment i veure la seva evolució. M’enduc
la imatge d’un home entranyable, ple de bona fe i amb
ganes de valer-se per ell mateix. De la jornada de la Júlia,
m’enduc el coneixement d’una feina que desconeixia, fascinant i enriquidora.

Històries de persones
que has de conèixer

La Laura
passió pel dibuix i
la jardineria

La Laura Estrada és una apassionada del dibuix des de
ben petita. De fet, li ve de família perquè el seu avi ja dibuixava. Ella asegura que transmet millor amb dibuixos que
amb paraules.
Iqual que aquesta col·laboració amb la revista d’AMPANS,
la Laura fa dibuixos, caricatures i il·lustracions per encàrrec. Habitualment col·labora amb El Pou de la Gallina, l’Escola Agrària de Manresa i ara il·lustra contes infantils.
La passió pel dibuix la combina amb una altra passió: la
jardineria. Va estudiar
a l’Escola Agrària de
Manresa i fa 6 anys que
treballa a AMPANS,
va començar al servei de jardineria i
actualment
treballa
al
Garden.

Text: Elisabet Pàrraga
Estudiant de Comunicació de la UOC
Il·lustració: Laura Estrada
Garden Ampans

Laura Estrada.
La Laura té dues passions: el dibuix i
la jardineria. La Laura fa dibuixos, caricatures i il·lustra contes infantils. Ho
combina molt bé amb la jardineria. Fa
6 anys que treballa a AMPANS, actualment al Garden.
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de portes endins

TERESA
CATOT

Responsable
de la
Residència
Comtals

Parlem amb la directora de
Comtals.
La Teresa explica que als Comtals hi viuen 60 persones en
dos equipaments.
Les persones que viuen a Comtals tenen trastorns de conducta.
Les persones amb trastorns de
conducta de vegades no poden viure en família i necessiten
suports més especials.
Viure a Comtals els ajuda a millorar les relacions amb les altres persones i a tenir una vida
més normal.
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La Teresa és psicòloga i dedica la seva
professió a AMPANS des de fa més
de 15 anys. El seu primer contacte va
ser amb les llars on va fer de monitora i de cap de grup, fins que el 2005
va assumir noves responsabilitats amb
l’obertura de la Residència Comtals. La
residència, que ocupa una torre modernista al barri dels Comtals de Manresa,
va obrir amb 30 places per a persones
adultes amb trastorns de conducta
associats a disCapacitat Intel·lectual.
L’any 2015, els terrenys de la torre dels
Comtals van albergar un nou equipament, i entre els dos, acullen actualment a 60 persones.

alhora mostrar el millor de nosaltres
amb activitats de voluntariat comunitari, com ara les que fem a la protectora
d’animals; una activitat que ens enriqueix moltíssim. Un altre exemple és
la col·laboració que hem trobat amb la
gent del camp de Golf La Roqueta. Ens
deixen gratuïtament les pistes de Pàdel perquè puguem fer esport en unes
instal·lacions fantàstiques i a més, properes, i nosaltres hi col·laborem cuidant
el jardí o endreçant les pistes.
Una altra col·laboració que vull destacar
per la calidesa, la fidelitat en el temps i
l’amistat que hem travat, és amb les residències de gent gran Ibada i Relat.

Què és per a tu Comtals?
Per mi Comtals significa una oportunitat per a les persones a qui els trastorns
de conducta han dificultat la convivència en entorns més normalitzats i
inclusius, i han limitat les relacions socials, familiars i personals. Comtals treballa oferint els suports necessaris i un
acompanyament personalitzat, dotant
d’eines les persones perquè puguin recuperar les relacions socials i familiars
el més normalitzades possible i puguin
tornar a gaudir de recursos més inclusius. Persona i professionals compartim uns objectius i treballem conjuntament per aconseguir-los, entre els
quals descobrir i mostrar la part més
positiva de cada persona, i reforçar els
aspectes d’inclusió i convivència. Alhora, la nostra feina també té molta part
de sensibilització social, ajudant la societat a comprendre les situacions de
les persones que atenem, i treballant
per reduir l’estigma que recau sobre
elles.

Què és un trastorn de conducta?
Això serà el més difícil d’explicar. Les
persones que hi treballem relativitzem
molt les conductes i sovint en normalitzem algunes. Si mirem alguna de les
definicions que s’utilitzen hauríem de
dir que“ és aquella conducta que, per
la seva freqüència, intensitat o durada
posa en perill la seguretat física de la
pròpia persona, la d’altres o l’entorn
físic”. Una conducta que limita significativament l’accés de la persona a una
vida comunitària i normalitzada.
Jo afegiria que són respostes desmesurades o inadequades a un estímul o
una situació. És una forma de comunicar que alguna cosa no està bé o que
volen aconseguir o evitar alguna cosa.

Com es recuperen els vincles amb la
societat?
De fet les persones de Comtals estan
gaudint actualment de moltes activitats comunitàries en entorns normalitzats als que tenen dret igual que el té la
resta de la societat. Per exemple fem tallers i activitats de teatre al Kursaal com
una activitat terapèutica que permet a
les persones expressar emocions, compartir en grup una activitat, relacionarse i aprendre. Però també aprendre i

Explica’ns què hi fa un capella a
l’interior del recinte de la finca?
Em parles de l’ermita de Sant Jaume! És
una ermita molt important pels veïns ja
que molts hi han estat batejats, hi han
fet la comunió o s’hi han casat. De fet
des de que som a Comtals hem tingut algunes celebracions familiars veïnals. És un vincle històric amb la gent
d’aquest barri. Hi hem fet missa per
Nadal i per Sant Jaume, que és el Patró
del barri. Els Comtals és un equipament
que obra les portes als veïns, a les famílies... Les persones que hi viuen entren
i surten, ja sigui per anar al gimnàs, al
teatre, a caminar o a veure la família o
els amics. Vivim amb intensitat, i amb
ganes de fer coses i de compartir-les.

de portes enfora
Maria Bosch és mestra i llicenciada
en Psicopedagogia. És directora de
la Fundació Ibada des de fa més de
17 anys. Ibada gestiona dues residències per a persones grans a Navarcles
i Castellgalí, al Bages, i dóna servei a
unes dues-centes cinquanta persones.
Quina és la missió d’Ibada i en quins
projectes treballeu?
La nostra tasca a Ibada és fonamentalment en pro de l’atenció a les persones grans, si bé també donem suport
a projectes destinats als joves i infants
de la població de Navarcles. Gestionem dues residències, dos centres de
dia i el Servei d’Atenció domiciliària.
Actualment hem iniciat la construcció
de 21 habitatges de lloguer per a persones grans.
Quines similituds veus amb AMPANS en l’estil de treball, d’atenció
a les persones...?
Som entitats sense ànim de lucre que
adrecem tots els nostres esforços a
aconseguir que les persones a qui donem suport visquin d’una forma més
plena, procurant potenciar la seva
autonomia i la presa de decisions que
condicionen el seu dia a dia, però sobretot treballem i veiem PERSONES.
Explica’ns la relació amb la residència dels Comtals d’AMPANS?
L’equip de Comtals ens va proposar de
compartir setmanalment una activitat
en grup entre les persones usuàries
d’ambdues entitats. De fet, les activitats intergeneracionals ens agraden
força a casa nostra. Així que ens va
semblar una bona opció per ambdues
parts. Les persones de Comtals ens
ajuden a aconseguir activitats que degut a les característiques pròpies de
la vellesa a vegades ens limiten, com
ara sortir a fer activitats fora del centre.
També ens ajuden a l’hora de comprovar que cada realitat és diferent i mirar
més enllà de portes endins.
Amb què et quedes de la teva feina,
del teu dia a dia?
Amb que cada dia quan em llevo no
em costa gens anar a treballar. La meva

feina m’agrada molt. De fet em sembla
que totes les feines que he fet m’han
agradat. Sempre he treballat amb persones i la relació amb elles em suposa satisfacció i a la vegada implicació.
Considero que el tracte amb les persones m’ajuda a desenvolupar idees perquè és parlant i compartint amb elles
que intento conèixer què volen. A mi
i a l’equip de professionals d’Ibada només ens toca fer-ho possible.

MARIA
BOSCH

Directora
de la Fundació
Ibada

La teva carrera professional va començar a AMPANS. Com ho recordes?
Hi vaig estar vinculada primer com
a voluntària a la Masia i més tard a
l’Esplai Sant Rafel, a les acaballes dels
80. Aquí és on vaig començar la meva
tasca professional, un lloc on vaig gaudir molt i també on vaig tenir algun
ensurt d’aquells que t’ensenyen a la
vida. Treballava amb voluntaris, gent
que destinava les seves hores de lleure
“fent lleure”. Més tard, quan vaig acabar magisteri, vaig passar a treballar
al centre ocupacional, fins que el 1997
vaig decidir reorientar la meva vida
professional que m’ha portat fins aquí.
De fet, vas ser la iniciadora de
la primera revista informativa
d’AMPANS.
La revista reflecteix l’actualitat de
l’entitat i mostra com va creixent i
desenvolupa nous serveis. Em permet mantenir un cert contacte amb el
que esteu fent; i, per altra banda, em
desperta un record sentimental de la
meva època a l’Esplai, on vàrem iniciar
un taller de revista: “La veu d’Ampans”.
Tot i que no té res a veure amb la
d’avui, m’agrada pensar que ha tingut
una continuïtat.

La Maria Bosch és la directora
de la fundació Ibada, una entitat que té dues residències per
a persones grans a Navarcles i
Castellgalí.
La Maria explica que els avis
d’aquestes residències comparteixen activitats amb els nois i
noies de Comtals, com ara sortir a caminar.
La Maria també explica que fa
uns anys va treballar a AMPANS
i que feia una revista que es
deia la veu d’AMPANS que li
porta bons records.
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el mirall

Relats de vida
Joan Vilanova

Després de més de 20 anys vinculat a AMPANS, primer en trobar-hi una feina i després al centre ocupacional i a les llars Zamenof, en Joan ens va deixar a finals de novembre. Feia poc temps, amb l’ajut de
les monitores referents, que havia ordenat els seus records en un relat de la seva vida durant els actes
organitzats en motiu de la Setmana de la Gent Gran. Ens va emocionar a tots i volem compartir el seu
relat amb els nostres lectors.

Vaig néixer el 29 de setembre del 1958, fill d’una família de pagesos que vivien a una masia que es deia Can Canals al nucli
de Sant Iscle. De petit em vaig sentir sempre molt estimat per la
meva família, pels pares, per l’avi Jaume, que vivia a casa nostra,
i pels meus quatre germans.
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RECORDS D’UNA
VIDA FELIÇ
A mi sempre m’agrada molt ajudar a la gent, sentir-me útil
pels altres, recordo quan ajudava al pare a la vinya a fer sarments i a la mare a la cuina cuinant patates. Em sentia satisfet per ajudar i orgullós quan la feina quedava feta.
M’agradava molt passar les tardes jugant amb el meu avi,
entre partida i partida m’explica un munt d’aventures de la
seva vida.
A part de jugar amb l’avi, m’agradava molt jugar amb els
meus germans, quan no estaven a escola i no tenien feina,
sortien fora de casa i jugàvem a fet i amagar, o simplement
a córrer pel pati exterior… quins moments més tendres i divertits.
Amb la família tenien el costum de cada diumenge al matí
esmorzar xocolata desfeta amb pa, que bona que era aquella xocolata! Jo sempre demanava per repetir.
De petit no vaig tenir molts regals, eren tants a la família! Sí
que recordo uns reis que em van regalar un cotxe, era gran i
el feia córrer per tota la casa.
Els meus germans i jo anàvem a l’escola del Sagrat Cor de
Santpedor, anàvem caminant per la carretera i algun dia
d’estiu per la via i recordo que cada divendres primer de
mes, a primera hora del matí anàvem a missa i al sortir abans
d’entrar a l’escola paràvem al forn de Cal Taró a comprar una
coca per esmorzar. La que més m’agradava era la coca de
pa, era boníssima.
Com que em dic Joan, a casa meva sempre celebràvem la
revetlla tots plegats, menjàvem coca i tiràvem petards.
Vaig estudiar fins al 14 anys a Santpedor, i fins els 20 vaig
estar a casa, va ser una adolescència força tranquil·la, bàsicament em dedicava a ajudar la mare en les feines de casa,
i puntualment al pare quan havia molta feina a la vinya i a
l’hort. D’aquella època recordo que als estius anava amb el
meu germà Josep al passeig de Manresa a fer una orxata, i
passàvem una bona estona parlant i observant la gent que
passava.
Un fet molt important per mi va ser quan vaig començar a
treballar a AMPANS, portava uns anys a casa des de que vaig
acabar l’escola sense fer gaire cosa, a part d’ajudar als pares,

i jo sóc persona d’estar ocupada i treballar per sentir-me feliç. Me’n recordo molt de la meva primera feina, les cortines
Ponsa, posar els plàstics i els ullets metàl·lics, tires i tires de
cintes han passat per les meves mans. Vaig aprendre a fer
moltes feines, netejàvem amb fum figures de ciment, calç i
sorra, ficava una cel·lofana en unes caixes de pijames, encaixava ampolles de vi, les R de l’esqui Rossinyol, i com no les
famoses corretges que encara ara es fan al CET, corretges
de totes les mides, que enviàvem a Espanya i Bèlgica.
Que orgullós i satisfet em sentia treballant, per mi no era cap
problema aixecar-me d’hora per anar caminant de Sant Iscle
a Comabella per no arribar tard a la feina.
Una il·lusió que he tingut sempre és ser cantant. M’agrada
molt la música , em sé moltes cançons del Lluís Llach, de
Nino Bravo, John Lenon, els Beatles... Tot i que no he pogut
ser cantant sí que he pogut fer d’artista fent teatre i en algunes obres he pogut cantar les meves cançons preferides.
En una festa a l’Urpina vaig poder tocar la bateria, vaig pujar
l’escenari i amb les baquetes a la mà vaig tocar una melodia.
Em vaig sentit molt realitzar i la gent em va aplaudir molt.
Unes vacances que recordo amb molta il·lusió són les de Mallorca, per primer cop vaig agafar una avió, i em va agradar
molt. Al tornar vaig comprar una ensaïmada, les més gran
que vaig trobar per la família.
Un canvi important per mi en la meva vida va ser quan vaig
marxar de casa per viure a les llars Zamnhenoff, però de seguida em van fer sentir com a casa meva, em van acollir molt
be tots companys de pis i monitores. Allà també vaig trobar
l’oportunitat d’ajudar, era el responsable dels rentaplats i de
doblar roba.
Vull aprofitar aquestes últimes línies per agrair a les persones que estimo tot el que han fet per mi: als meus pares per
cuidar-me i donar-me tot el seu amor, als meus germans
amb els que he compartit moments familiars i personals
molt entranyables, especialment al Francesc, l’Anna i el seu
marit Jordi, que sempre han vetllat perquè no em falti de
res i als companys i monitores d’AMPANS, per cuidar-me i
deixar-me formar part de les seves vides.
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eines i recursos

Pedacitos de mis
sentimientos
Teresa Vilamitjana Joaquín
“Pedacitos de mis sentimientos” és
l’intent de superació d’una mare amb
un fill amb autisme on, a través de la
poesia, explica els seus sentiments.
Teresa Mitjana ha decidit fer realitat
un dels seus somnis: escriure un llibre
sobre la seva experiència de vida.

El Foraster del
Congost
Gabriel Martínez Surinyac
“El foraster del Congost” és una
novel·la que parla de dos periodistes
que investiguen la trobada d’una
fossa del silenci localitzada a la serra
del Montsec. No poden imaginar que
una recerca de memòria històrica farà
desenterrar una memòria personal
determinant en el destí dels dos homes,
que en tres dies es veuran implicats en
una increïble història d’amor i de mort.
Un retorn a l’abisme rural.
L’obra de Gabriel Martínez, doctor
en Ciències de la Comunicació i pare
d’una persona usuària d’AMPANS que
viu a la residència Els Comtals, ha
estat la guanyadora del XXIII Premi
de Novel·la «Valldaura-Memorial Pere
Calders» de 2017, convocat per la
Universitat Autònoma de Barcelona i
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
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10 anys

cuinant il·lusions
Consulta el programa a
canonge.cat

TOT PER
AL TEU BALCÓ,
TERRASSA
O JARDÍ
AL GARDEN
AMPANS!
Ctra. Manresa - Santpedor km 4,4
Santpedor
93 827 28 82

