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Ampans projecta una
llar a Sant Fruitós per
atendre infants i joves
amb discapacitat
L’Ajuntament preveu aprovar al ple d’avui la

cessió per 90 anys d’uns terrenys al costat de
l’escola Paidos per al nou edifici amb residència
JORDI ESCUDÉ SANT FRUITÓS DE BAGES

Ampans vol construir a Sant
Fruitós un nou centre per a l’acolliment residencial d’infants i adolescents amb discapacitat
intel·lectual i amb necessitats especials de suport. Ja fa uns mesos
que la fundació i l’Ajuntament estan treballant en la proposta, i és
previst que el ple d’aquest vespre
aprovi la cessió a Ampans per un
període de 90 anys del solar on
s’haurà de construir el futur equipament.
Es tracta d’uns terrenys municipals d’uns 8.000 metres quadrats al costat de l’escola Paidos,
que actualment serveixen d’aparcament. En una primera fase es
preveu posar en marxa un servei
d’acolliment de 30 places només
per a infants i joves d’entre 8 i 18
anys, i més endavant el projecte es
podria ampliar amb la incorporació d’una residència per atendre
també persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Amb la cessió dels terrenys que es preveu
aprovar avui, l’empresa tindrà un
dret de superfície sobre aquest solar, on podrà desenvolupar el projecte amb les fases que consideri
convenients.
Per ara, Ampans tot just està
treballant en el projecte arquitectònic, però amb la idea de poder
demanar la llicència d’obres dins
d’aquest mateix any i començar a
construir l’ediﬁci de cara a la primavera vinent, si bé el calendari

El centre tindrà 30 places per
a infants i joves d’entre 8 i 18
anys, però podria incorporar
adults més endavant
Ampans tot just treballa en el
projecte arquitectònic, però
amb la idea de començar a
construir a la primavera
encara no està ben deﬁnit.
Segons ha explicat la mateixa
fundació, el futur equipament
preveu la construcció de sis unitats de convivència, o petites llars
de cinc places cadascuna, on
s’atendrien aquests infants i joves.
El projecte també incorpora quatre aules a la mateixa llar per poder oferir atencions més especíﬁques quan la situació personal
d’aquests nens i joves ho requereixi.
Es van cobrint necessitats
Per a la fundació Ampans, la construcció d’aquesta llar és una necessitat davant la demanda creixent que hi ha per atendre persones amb discapacitat intel·lectual
en els seus diferents graus, la qual
cosa sovint requereix d’atencions
més especíﬁques i, per tant, de
més residències per poder-los
atendre. La voluntat és anar implementant aquest servei, de moment només a menors, i més endavant també a adults.

El Consell ha servit aquest
estiu 2.400 àpats a infants i
joves en risc d’exclusió social
REDACCIÓ MANRESA

El Consell Comarcal del Bages
ha servit uns 2.400 àpats a infants
i joves en risc d’exclusió social
aquest estiu al territori. El servei
per garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i
joves dels centres oberts de Sant
Joan de Vilatorrada, Avinyó, Callús i Súria ha permès mantenir
oberts aquests centres durant els
mesos de juliol i agost i s’han atès
un total de 131 infants i joves de 6
a 16 anys.
Més enllà de la cobertura dels
àpats d’esmorzar i dinar, el Consell Comarcal també ha fet una
aportació econòmica per cobrir

les despeses en contractació de
personal que ha atès una vuitantena d’infants i joves. El servei
també és important des del punt
de vista de socialització dels infants i adolescents que participen
de les activitats de lleure educatiu
durant els mesos d’estiu.
El projecte per mantenir l’activitat als centres oberts durant les
vacances escolars ha anat creixent
en els darrers anys. Des de l’àrea
de Benestar Social i Família es vol
continuar donant suport a un projecte que promou la socialització,
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i el temps de lleure a infants i
joves en risc d’exclusió social.

L’espai que ara serveix d’aparcament als afores de Sant Fruitós, on es vol construir el futur equipament

La fundació vol impulsar un servei
ocupacional diürn a l’escola de música
L’Ajuntament preveu la
concessió de l’equipament
a Ampans i la cessió d’ús
del teatre per 20 anys
J.E. SANT FRUITÓS DE BAGES

L’Ajuntament de Sant Fruitós
també preveu aprovar al ple
d’aquest vespre la cessió d’ús del
Teatre Casal Cultural i la concessió de les aules de l’escola de
música a Ampans, en aquest cas
per un període de 20 anys. Amb
aquesta operació, la fundació
vol desenvolupar un servei ocupacional diürn pensat per a persones amb discapacitat intellectual.
El servei es prestaria a l’escola

municipal de música, tenint en
compte que fora de les classes habituals ja programades no té activitat, i d’aquesta manera es pot
aproﬁtar un recurs municipal per
posar en marxa un procés de
col·laboració a través d’una entitat social com és Ampans, segons
defensa la mateixa fundació.
La voluntat és impulsar un servei ocupacional diürn per a 24
persones adultes amb discapacitat intel·lectual, que alhora podrà
servir com a recurs formatiu per a
24 persones i com a projecte d’inserció laboral. A més, la intenció
és atendre preferiblement les persones residents al municipi o bé a
la seva àrea de proximitat, i sempre amb algun grau de discapacitat intel·lectual.
L’acord que es preveu aprovar

aquest vespre implica la gestió per
part d’Ampans de l’activitat de
bar-cafeteria del Teatre Casal Cultural, com també les tasques de
consergeria, manteniment i neteja tant del teatre com de l’escola
de música. Tot plegat també implica donar feina a quatre persones amb discapacitat i amb necessitats de suport d’Ampans.
Segons ha explicat l’alcalde de
Sant Fruitós, Joan Carles Batanés,
la condició prèvia de l’acord és
que es mantingui la programació
d’activitats que ja s’ofereix habitualment en aquests centres per
part del mateix Ajuntament o bé
d’entitats, i a partir d’aquí Amans
també podria programar la seva
pròpia oferta, amb la qual cosa es
podria enriquir l’activitat cultural
al municipi.

