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UN ALTRE ADÉU A LA FACTORIA  24

L’ÈXIT DE LA SELECCIÓ BLAUGRANA 30-31

Pirelli serveix l’últim cafè

L’Eurocopa corona Iniesta
com a millor jugador

EL BAR QUE SERVIA LA FÀBRICA MANRESANA TANCA PORTES PER
JUBILACIÓ DEL PROPIETARI, QUE DEIXA ENRERE TOTA UNA ÈPOCA

EL BLAUGRANA RELLEVA XAVI, QUE HO FOU EL 2008

Els Mossos aturaven cotxes
al Bages perquè Autema
pogués fer una enquesta
 Obligaven a estacionar en un voral i els enquestadors s’hi acostaven a preguntar

sobre l’autopista  El Govern reconeix el fet, però remarca que ja ho ha aturat 10
SALVADOR REDÓ

Els policies
de Sallent,
Sant Fruitós
i Santpedor
comparteixen
uniforme
ÉS EL PRIMER PAS D’UNA
POLÍTICA DE COL·LABORACIÓ
DESTINADA A ESTALVIAR  4

EL NOMBRE D’ALTES,
D’URGÈNCIES I DE
TREBALLADORS CONTINUA
ESTABLE, I FINS I TOT ES
REGISTRA UN INCREMENT DE
CONSULTES EXTERNES  5

Les retallades
amenacen 200
ocupacions
d’Ampans que
són «més que
una feina»
ELS DISCAPACITATS
PSÍQUICS QUE ARRIBEN A
TREBALLAR ACONSEGUEIXEN
UN MÓN PROPI QUE APORTA
MOLT MÉS QUE UN SOU

J.SALLENT

L’uniforme comú porta una petita
senyera com la del Barça

Althaia manté
l’activitat
malgrat la
reducció del
3,5% del
pressupost

Treballadors al Centre Especial de Treball d’Ampans

Els puntals
de l’Assignia
es fan pregar
per renovar
els contractes

LA VÍCTIMA ÉS UN DELS PILOTS DE DOS HELICÒPTERS QUE VAN
CAURE DURANT L’EXTINCIÓ DEL FOC DE CORTES DE PALLARS

ASSELIN, JAVI RODRÍGUEZ I
MONTAÑEZ DEMANEN
CONDICIONS QUE EL CLUB NO
ACCEPTA, I LA NEGOCIACIÓ A
LA BAIXA DELS SOUS PODRIA
BLOQUEJAR-SE  27

Un pilot que carregava aigua en
un pantà per llançar-la sobre l’incendi que crema a la comarca de
Vall de Cofrents va morir ahir en
desplomar-se el seu aparell, un
dels dos que es van estavellar du-

Un mort a l’incendi del País
Valencià, que ja és més gran
que el del Bages del 1994
rant les tasques d’extinció d’un
desastre forestal que ahir a la nit
havia devorat . hectàrees,
una xifra lleugerament superior a
la del gran incendi de la Catalunya
Central del .  21

La tisorada de més del  que
el govern central ha aplicat al suport a les polítiques actives d’ocupació té ramificacions molt diverses, i afecta serveis de molts tipus, com ja ha explicat aquest
diari. Un dels sectors més sensibles
que patiran l’impacte de la retallada és el dels discapacitats psíquics, per als quals una feina és
una manera d’incorporar-se al
món. L’entitat bagenca Ampans
aplega dos-cents afectats.  2-3
K.FRESTERLING/EFE

Un bomber d’una unitat militar s’encara a les flames a prop de Llíria

2
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TRAVESSANT LES LÍNIES VERMELLES (I)  La tasca que fa Ampans per inserir persones amb discapacitat al mercat laboral es veurà
greument afectada a causa de la retallada del govern de Rajoy, que redueix la partida de polítiques d’ocupació per a Catalunya el 57 %. L’entitat
avisa que, gràcies a aquest servei, actualment té 200 persones amb discapacitat ocupades, cent més buscant feina i 50 rebent formació

Angoixa a Ampans perquè les retallades
podrien deixar 200 discapacitats sense feina
 La reducció del 57 % de la partida per a polítiques d’ocupació deixa a l’estacada entitats que vetllen per la inserció dels més vulnerables
SALVADOR REDÓ

ALBA IGLESIAS | MANRESA

La tisorada del   que Madrid
ha fet a la partida destinada a polítiques d’ocupació a Catalunya
pot tenir conseqüències gravíssimes. La retallada, que ha travessat
una de les línies vermelles fins
ara infranquejable, afectarà les
entitats catalanes que, com Ampans, vetllen perquè les persones
amb discapacitat trobin feina. A
l’entitat bagenca es podrien quedar sense ocupació prop de 
persones amb discapacitat, 
de les quals estan contractades al
Centre Especial de Treball (CET)
i  més treballen amb suport
d’Ampans a l’empresa ordinària.
Amb tot, la retallada podria
afectar més de  famílies vinculades a Ampans, ja que també es
veurien amenaçats els cursos de
formació, on actualment hi ha 
persones, i el centenar d’usuaris
més que estan buscant feina. A tots
aquests afectats encara caldria
sumar-hi la desena de professionals o tècnics dels serveis de suport
a la inserció de les persones amb
discapacitat i malaltia mental
d’Ampans.
El director general de l’entitat,
Toni Espinal, no amaga el seu
desconcert i preocupació per les
conseqüències de la retallada i
ha explicat a aquest diari que
«avui, quan ens trobem a la meitat del , encara no sabem
quant cobrarem aquest any, però
en el millor dels casos perdrem el
  de la subvenció destinada al
Centre Especial de Treball respecte de l’any passat. Així que no
ens queda més remei que ser més
competitius, més productius i buscar el suport de la societat civil». En
aquest sentit, Espinal fa una crida
a la ciutadania «perquè compri al
nostre Garden i vingui a menjar al
Restaurant del Canonge», i als
ajuntaments, «perquè siguin conseqüents amb el seu discurs polític i facin una discriminació posi-

L’entitat bagenca
es mobilitza per
primer cop a la
història per reclamar
els seus drets
AMPANS

La secció de manipulats del Centre Especial de Treball dóna feina a una cinquantena de persones

Ampans, en plena manifestació

tiva cap a les empreses que donen
feina a persones amb greus dificultats d’inserció».

Ampans no s’havia mobilitzat
mai abans, però el mes de maig
d’enguany va decidir fer una excepció per prendre part en la protesta organitzada per l’Associació
de Discapacitats Intel·lectuals
de Catalunya a l’Arc de Triomf de
Barcelona per mostrar el seu rebuig a les retallades en ocupació
per a discapacitats i reclamar
per a la protecció dels seus drets.
En total, van ser més de 
persones vinculades a Ampans,
entre usuaris, famílies i companys, les que van demanar que
la crisi no la paguin els més vulnerables. Sota el lema «Això sí
que no. Si ens retalleu, ens abandoneu», l’acte va incloure diverses activitats lúdiques, com una
batucada o una actuació castellera. Com a acte simbòlic, es va
enderrocar un mur que simbolitza les barreres que es troben les
persones amb discapacitat.

Pagar per evitar acomiadar
I és que si això no passa, Ampans,
fins i tot, podria arribar a l’extrem
d’haver de posar diners per poder
inserir més gent o, com a mínim,
mantenir els contractes vigents. En
aquest sentit, el director general de
l’entitat explica que, «a diferència
de la majoria d’empreses, la nostra principal missió no és lucrativa, sinó que tenim per objectiu donar feina a més gent amb discapacitat». Per això, els excedents
que habitualment generen les activitats comercials del CET, les
col·laboracions d’empreses, de
particulars, la venda al Garden i el
Concert de Nadal, Ampans els reinverteix en programes per donar
feina a la seva gent. Espinal alerta
que si ara disminueixen les ajudes

moments de dificultat, penso que
hem de ser agraïts amb la gent que
s’esforça per Ampans».

LA XIFRA



FAMÍLIES

Entre les persones amb discapacitat i sense que treballen al Centre
Especial de Treball, les que estan en
empreses ordinàries, les que busquen feina, les que reben formació i
els tècnics, la retallada afecta més
de 300 famílies del Bages

en picat, el marge de benefici també baixarà i «potser haurem de posar calés per mantenir els contractes que tenim».
Fins ara, l’entitat no ha acomiadat cap persona amb discapacitat, però s’han reduït jornades
laborals. El director d’Ampans veu
l’acomiadament com la darrera
opció i assegura que, «en aquests

Retallar pot sortir car al govern
Toni Espinal també ha avisat que
la retallada podria sortir molt cara
al govern, ja que «nosaltres defensem les persones amb discapacitat intel·lectual, que són les de
més baixa ocupabilitat i les que
treballant necessiten més suport.
A banda de feina, també els estem
oferint un servei social, perquè
l’alternativa a treballar és col·lapsar els serveis socials, assistencials, els centres de dia... Cosa
que acabaria sortint molt més
cara als governs». El director d’Ampans alerta que, si «perden la feina, tornaríem a la situació de fa 
anys, quan la persona amb discapacitat es quedava a casa, la seva
autoestima era zero i els seus drets
de ciutadania també».

Entrevista Carmen Prados i Toni Sánchez

MARTA PICH

TREBALLEN AL GIMNÀS CUBE GRÀCIES AL SERVEI D’INSERCIÓ D’AMPANS

«Treballar ens dóna
seguretat i autonomia»
A. IGLESIAS | MANRESA

Carmen Prados, de  anys, i
Toni Sánchez, de , són dos
manresans que ara fa dos anys
van trobar feina al gimnàs

Cube fent tasques de neteja i
manteniment gràcies al servei
d’inserció d’Ampans.
P
R

Com vau trobar aquesta feina?
(Carmen Prados): a Ampans

ens van proposar fer un curs de formació en l’àmbit de neteja i poc
després d’acabar-lo ja vam venir
aquí al Cube a fer les pràctiques i
després ens van agafar. Netegem i
fem feines de manteniment.
P Què ha significat per a vosaltres
trobar aquesta feina?
R
(C. P.): molt! Treballar m’ha
donat molta seguretat, confiança
en mi mateixa, m’ha permès conèixer gent i m’ha fet seguir un
camí, ja que abans estava una
mica desorientada... A més, m’ha

permès poder anar-me’n a viure
amb la meva parella.
R (Toni Sánchez): a mi també
m’ha donat molt. M’encanta estar
ocupat i, si pogués, en comptes de

treballar quatre hores al dia en faria vuit. Tenir feina em permet, primer, no avorrir-me, i després, poder compartir pis i fer una cosa que
m’agrada i m’omple.
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Entrevista Jaume Arnau
GERENT DEL GIMNÀS CUBE

«Sense la tasca d’Ampans
no sé si ens atreviríem a
contractar discapacitats»
 Arnau assegura que «el principal benefici

per a l’empresa és que són bons treballadors»
MARTA PICH

A. IGLESIAS | MANRESA

Clotet (esquerra) i Milián (dreta) treballen perquè la inserció de les persones amb discapacitat sigui un èxit

Entrevista Fina Clotet i Marta Milián
RESPONSABLE DE LA SECCIÓ DE NETEJA I PSICÒLOGA DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET) D’AMPANS

«Per a ells, la feina és molt més que el
sou: els fa sentir valorats fora de casa»
A. IGLESIAS | MANRESA

Fina Clotet, responsable de
la secció de neteja del Centre
Especial de Treball (CET), i
Marta Milián, psicòloga del
CET, saben de primera mà la
importància que té per a les
persones amb discapacitat
tenir una feina. El CET
d’Ampans, que dóna feina a
 persones amb
discapacitat, funciona gràcies
a l’aportació que ara es retalla.
P Quina diferència hi ha entre el
Centre Especial de Treball, on teniu  treballadors, i l’empresa
ordinària, on n’hi ha ?
R Quan una persona amb discapacitat arriba a Ampans buscant
feina es troba diferents opcions.
Després que una treballadora social l’entrevisti, se li oferirà formació, un servei més assistencial, feina... A partir d’aquí es valora si la persona pot encaixar
més al CET o a l’empresa ordinària. Les persones que treballen al
CET ho fan dins d’alguna de les
seccions (impremta, manipulats,
neteja, jardineria, garden, recollida selectiva, deixalleries, quioscos
o restauració) i són subcontractats
per alguna empresa que vol

aquests serveis, però si la persona
treballa per a Ampans és Ampans
l’empresa que li paga el sou. En
canvi, a l’empresa ordinària el treballador és contractat directament per l’empresa, malgrat que
Ampans en fa un seguiment constant i li dóna suport.
P La crisi ha fet minvar el nombre de contractacions?
R De moment, no s’ha hagut d’acomiadar cap persona amb discapacitat, però no hem pogut impulsar tant l’ocupació. En alguns
casos, hem hagut de reubicar persones en altres seccions i ens hem
mogut molt per trobar noves oportunitats. Què fem nosaltres davant aquestes dificultats? No diem
«no» a res. Per exemple, l’Ajuntament de Manresa ens va proposar
portar el menjador social i, com
que teníem gent preparada amb
servei de cuina, vam buscar el
perfil adient i avui dia estem ocupant dues persones. Som flexibles
i ens demanem constantment
«com podem ocupar algú?».
P A les dificultats que ja teníeu
s’hi suma ara la retallada. Com
afecta les persones amb discapacitat aquesta situació?
R Les persones amb discapacitat
afronten amb més dificultats les situacions d’inestabilitat, de ma-

nera que és molt important per al
seu benestar personal entorns estables. La situació econòmica que
es viu els afecta especialment per
la intranquil·litat del que succeirà
amb el seus llocs de feina i com repercutirà en les seves vides. Molts
d’ells van ser conscients de la gravetat de la situació en la manifestació a Barcelona i ara ens traslladen la seva angoixa i preocupació
per un futur que veuen incert i es
pregunten si seguiran treballant.
P I si perdessin la feina?
R Amb la feina les persones amb
discapacitat no només aconsegueixen guanyar un sou a final de
mes, cosa que els dóna certa autonomia econòmica, sinó que treballar els fa sentir a gust i valorats
per ells mateixos fora de casa. És
un creixement personal, la feina és
el seu món. Potser han anat a la
perruqueria i ningú no els ha dit
res, però arriben a la feina i els diuen «ei, et queda bé el nou tallat!».
A nosaltres, veure’ls, per exemple,
amb una escombra a la mà i tan
contents, ens omple moltíssim.
Es nota que la feina els fa feliços.
En cas que la perdessin, també
perdrien tot això... Tot i això, cal remarcar que Ampans vetlla per
continuar oferint una atenció a la
persona amb discapacitat.

Quan feia un any que el
gimnàs Cube havia obert
portes, el seu gerent, Jaume
Arnau, va rebre la visita de
preparadores laborals
d’Ampans, que li van proposar
contractar persones amb
discapacitat. Arnau ho va
acceptar i avui explica com va
l’experiència.
P Com va decidir contractar dues
persones amb discapacitat?
R Ampans em va venir a veure per
explicar-me que treballadors seus
amb discapacitat podien venir a fer
tasques de neteja i manteniment.
Ja feia un any que havíem obert i
necessitàvem reforç, així que ho
vam acceptar i vam contractar
dues persones amb discapacitat.
P Quins beneficis té per a l’empresa contractar persones amb
discapacitat?
R Els primers profits que hi troba
l’empresari són els fiscals, però
amb el temps, jo m’he adonat que
els principals beneficis per a l’empresa són que són bons treballadors. No vull generalitzar, però en
el cas dels meus, el Toni i la Carmen, se cenyeixen moltíssim a la
feina que els demanes, són molt
estrictes i no es prenen cap llicència. N’estic molt content i, possiblement, amb l’obertura del gimnàs Duo Urban Cube, els ampliarem l’horari i podran treballar
més de quatre hores diàries, que és
el que volen.
P I com és la relació dels dos
treballadors amb discapacitat
amb els companys i els abonats
del gimnàs?
R Són dos treballadors més i tenen molt bona relació amb els
clients. Segurament la majoria
d’abonats no saben que són persones amb discapacitat...
P Què creu que passaria si Am-

Jaume Arnau, al gimnàs Cube

«En el cas dels nostres
treballadors, se cenyeixen
molt a la feina que els
demanem, són molt estrictes»
«Sense el servei
d’Ampans, possiblement, els
nanos perdrien la confiança
que necessiten per treballar»
pans, per manca d’ajuts, deixés
d’oferir aquest servei per inserir
persones amb discapacitat a l’empresa ordinària?
R Seria una pena que això passés,
perquè la tasca que fa Ampans és
molt bona. Els empresaris no ens
assabentaríem de les possibilitats
de contractar persones amb
discapacitat i no tindríem el suport
d’Ampans i, sense això, no sé si
ens atreviríem a donar-los feina.
Per als nanos seria una mala passada, perquè sense Ampans al
darrere no sé si tindrien la confiança inicial que necessiten per
començar a treballar. També hi sortirien perdent les empreses, que no
tindrien un treballadors excellents.

