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El centre inaugura a la plaça Catalunya
una incubadora de projectes de salut digital
n El centre tecnològic Clini

cal Advanced Technologies
Institute (CATI) iniciarà
l’activitat en unes oficines
de plaça Catalunya en espe
ra que acabi la construcció
de la seu oficial, que ocupa
rà l’espai on ara es troba la
parròquia Sant Isidor del
carrer Urgell de Barcelona.
Així ho van anunciar ahir

els principals impulsors de
la iniciativa, l’hospital Clí
nic de Barcelona i el centre
tecnològic Leitat, que ha
cedit l’espai a la plaça Cata
lunya. Segons un comuni
cat, l’espai acollirà una in
cubadora per impulsar el
desenvolupament de pro
jectes de l’àmbit de la salut
digital. / Redacció
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El Port de Barcelona entra a la terminal amb
el 10% del capital i el de Tarragona amb el 5%
LLIBERT TEIXIDÓ

Toni Espinal, director general d’Ampans

Ampans manté estable la facturació en 40 milions durant la crisi i
inverteix 13 milions en nous centres per a persones amb discapacitat

La robustesa del pla social
BLANCA GISPERT
Barcelona

L

a fundació Ampans
està demostrant la
solidesa del seu pro
jecte social durant la
pandèmia. Una de les
principals tasques consisteix a
donar resposta a les necessitats
de persones amb discapacitat
proporcionant serveis assisten
cials, residencials i d’ocupació.
“Hem sortit relativament bé
de la crisi sanitària. Pràctica
ment, no hem registrat contagis i
no hem tingut baixes mortals ni
entre treballadors ni les 400 per
sones que viuen a les residènci
es”, comenta Toni Espinal, di
rector de l’entitat, arrelada al Ba
ges des del 1965.
L’impacte de la crisi en els re
sultats econòmics tampoc no
s’ha fet notar. Els ingressos es
mantenen estables en 40 milions
d’euros, assegura Espinal. El
60% procedeix de concerts pú
blics que la fundació ha aconse
guit per a la gestió de pisos, resi
dències i escoles (els concursos
duren de 4 a 6 anys), mentre que
el 40% procedeix de la prestació

de serveis de jardineria, bugade
ria, neteja i restauració, així com
la comercialització de productes
d’alimentació. “En aquesta últi
ma divisió hem compensat l’atu
rada del restaurant i els quioscos
amb la venda de productes d’ali
mentació, com formatges i vi, i
les aliances amb supermercats
Caprabo. Hem aconseguit tancar
l’exercici en positiu”.

La fundació del Bages
ocupa 916 persones,
249 de les quals
amb discapacitat i
41 en risc d’exclusió
De fet, l’entitat ha seguit enda
vant amb l’expansió pel territori.
Acaba d’inaugurar la residència i
escola Els Companys a Sant Frui
tós del Bages destinada a adoles
cents amb autisme sever i tras
torns de conducta. La inversió ha
estat d’uns 5 milions en un ter
reny cedit pel municipi.
Així mateix, Ampans preveu
invertir un total de 8 milions en la
construcció d’un centre multi

disciplinari a Manresa, que obri
rà les seves portes d’aquí a dos
anys. “Entre altres activitats, do
narem formació a joves i assis
tència als més envellits”. Am
pans també ha guanyat un con
curs públic per ajudar la inclusió
de joves amb dificultats al mercat
laboral.
En el vessant més innovador,
Ampans està preparant el llança
ment d’una plataforma de co
merç electrònic per a la venda
dels seus productes. També es
tudia la comercialització mitjan
çant tokens NFT de les obres dels
alumnes del taller l’Art de Viure.
Amb tot això en marxa, la famí
lia d’Ampans cada vegada és més
gran. La fundació dona feina a
916 persones, de les quals 249 te
nen discapacitat i 41 risc d’exclu
sió. La xarxa de centres és exten
sa: Ampans compta amb 35 equi
paments residencials (pisos,
residències), 10 centres ocupaci
onals i dues escoles. La fundació,
que està en mans de 22 patrons,
ha postergat la renovació del pa
tronat fins al 2023 a causa de la
crisi. Espinal veu el futur de la
fundació igual d’arrelat al Bages i
amb incursions en altres comar
ques a través d’aliances.c

n Els ports de Barcelona i

Tarragona han entrat, amb
un 10% i un 5% respectiva
ment, en l’accionariat de la
Terminal Intermodal de
Monzón. El grup SAMCA,
fundador de la terminal,
manté el 75% i el 10% està
en mans de LogiRAIL (Ren
fe). L’acord es va segellar

ahir a Barcelona amb pre
sència de personalitats po
lítiques i institucionals com
la consellera d’Economia
del Govern d’Aragó, Marta
Gastón, la directora general
de Transports de la Gene
ralitat, Mercè Rius, i el pre
sident del Port de Barcelo
na, Damià Calvet. / Efe
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Les parts implicades ahir a la Llotja de Barcelona

KH LLOREDA

El fabricant de KH7 aterrarà als Estats
Units a través d’una aliança amb Walmart
n KH

Lloreda, fabricant
del producte de neteja
KH7, iniciarà la venda de
productes als Estats Units
l’any que ve. Aquesta
mpresa familiar preveu
aterrar al mercat nord
americà la primavera vi
nent a través d’una prova
pilot en un miler d’establi

ments de la cadena Wal
mart. El president i pro
pietari, Josep Maria Llore
da, va anunciar ahir durant
el 36è congrés d’Aecoc que
la companyia preveu asso
lir un rècord de vendes
amb un creixement del
29%, fins als 48 milions
d’euros. / ACN
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