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MANRESA SOCIETAT
ENTITATS SOCIALS Ampans ha quantificat en euros el valor social que la seva activitat ha aportat els anys 2016 i 2017. Són 112 milions d’euros,
segons aquests càlculs. És una dada que promou la transparència, afirmen, i que servirà a l’hora d’elaborar els futurs plans estratègics

Ampans calcula que els dos últims anys
ha generat un valor social de 112 milions

La fundació fa valoració econòmica amb un mètode innovador de l’aportació que va generar a la societat els anys 2016 i 2017
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LES DADES

Valor social afegit

MANRESA

Si es comptés amb euros el valor social que aporta l’activitat
d’Ampans sortiria una xifra de 112
milions els anys 2016 i 2017. 54,9
el primer i 57,1 milions d’euros el
segon. Dit d’una altra manera: per
cada euro que l’entitat va destinar
al conjunt de la seva acció, el retorn a la societat es va transformar
en 1,80 el 2016, i en 1,82 el 2017.
Aquest exercici de traduir en
diners la tasca social de l’entitat
l’ha fet la mateixa fundació Ampans amb l’objectiu «de disposar
de dades de valor que ens permetin fer propostes de millora», segons va explicar en la presentació
de l’estudi el seu director general,
Toni Espinal. També és un acte
«de transparència, de passar
comptes» tenint present que és
una entitat que es ﬁnança, en part
amb fons públics, i «per valorar
què aportem i quin retorn fem
dels diners que rebem».
L’estudi que ha fet Ampans es
troba entre els primers intents de
càlcul de valor social que s’ha fet,
tant a Catalunya com a l’Estat es-
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D’esquerra a dreta, Toni Espinal, Sebastià Catllà i Jordi Mir, a la presentació de l’estudi

panyol. Segons Espinal, «és un
camí que seguirem». Es va mostrar convençut que aquesta pràctica s’acabarà generalitzant entre
les entitats que es dediquen a temes socials. En el cas d’Ampans a
donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual i en risc
d’exclusió social. Les dades, presentades pel director de qualitat
d’Ampans, Jordi Mir, es tindran en

compte, per exemple, a l’hora de
fer els pròxims plans estratègics
que elaborarà l’entitat.
«Ens pot servir per explicar què
fem i per comparar-nos amb altres. Això pot tenir interès per part
dels ﬁnançadors públics i privats
a l’hora de valorar quin retorn en
treu la societat per cada euro que
inverteixen». També «ens ha servit per ser conscients que fem ac-

Una metodologia que expressa en
euros les accions socials dutes a terme
J.M. MANRESA

L’estudi per calcular el Valor Social Integrat de la Fundació Ampans s’ha dut a terme seguint una
metodologia innovadora impulsada per la Universitat de Deusto
i conjuntament amb un grup
d’entitats del grup Clade (Grup
Empresarial d’Economia Social),
segons van explicar ahir els responsables de la institució.
Per fer l’estudi s’ha tingut en
compte valors econòmics com el
salaris dels treballadors de la fundació, proveïdors, clients comercials o els impostos que es paguen, i també valors socials com
els que aporta Ampans als seus
usuaris, bàsicament persones
amb una discapacitat intel·lectual
i en risc d’exclusió social, l’atenció
a les famílies, als seus professionals i a la societat. Els principals
valors socials que es tenen en
compte s’han identiﬁcat després
de fer entrevistes a una trentena
de persones a qui se’ls hi va demanar quina valors creien que aportava Ampans.

54.954.950

El 2017 va ser un
any de creixement
per a la fundació

 Més enllà del balanç social
que ahir va presentar Ampans també va comunicar
que el 2017 va ser un any de
creixement a l’entitat. Es van
atendre 2.221 persones. 868
van passar pel seu servei
d’inserció laboral i va ajudar
a fer realitat 159 contractacions laborals. La fundació
donava feina, l’any passat, a
787 persones, de les quals un
28 % amb discapacitat. Segons el seu director general,
Toni Espinal, «no només pretenem atendre persones amb
discapacitat i risc d’exclusió,
sinó fer una societat més justa i acollidora».

Aquests últims, els valors socials, són els difícils de calcular i
traslladar en euros. Segons el director de qualitat de la fundació,
Jordi Mir, s’ha fet «seguint criteris
de la metodologia que estableix
un comparatiu amb un estàndard
real. Per exemple, hem comptabilitzat les hores de formació que
hem destinat als estudiants que
venen a fer pràctiques a Ampans
i l’hem transformat en un valor
econòmic, que és el cost real que
tindrien en un centre docent». O
el que li costaria a l’Administració
un contracte de treball ﬁx per a
una persona discapacitada. De
tots els càlculs en surten els 57,1
milions de l’exercici del 2017 i els
54,9 del 2016.
També hi ha una variable de valor emocional. En aquest cas,
però, no s’han tingut en compte ni
traduït en diners.
Per al director general d’Ampans, Toni Espinal, és una «bona
metodologia que de ben segur
que anirà avançant i s’anirà perfeccionant».

tivitats que potser no li havíem donat importància però que realment aporten valor social». És un
exercici que en opinió d’Espinal
també haurien de fer les administracions públiques.
Per al president de la Fundació
Ampans, Sebastià Catllà, sovint
no es dona importància als valors
socials que generen les entitats
d’aquest tipus.
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