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Salutació
del president

El 1965 un grup de pares i mares, amb el suport de col·
laboradors i amics, van creure que les persones amb
discapacitat intel·lectual havien de ser les protagonis·
tes de les seves pròpies vides i, per acompanyar-les en
aquest camí, van crear AMPANS. Vam començar amb
una escola amb dos alumnes, i 50 anys després dóna
atenció a més de 1.400 persones.

També voldria destacar que aquest 2014 ens hem ad·
herit com a firmants al Pacte Mundial de les Nacions
Unides, una plataforma de diàleg i un marc pràctic per
a les organitzacions compromeses amb la sostenibilitat
i les pràctiques empresarials responsables, basada en
deu principis universals que compartim i respectem a
través dels nostres processos i accions de gestió.

AMPANS treballa perquè les persones rebin els suports
que necessiten per desenvolupar-se a la vida, generant
oportunitats i serveis que han de fer més fàcil el seu dia
a dia. En aquest camí hem fet un pas més impulsant
programes per a joves sense feina i per a persones que
subsisteixen amb una prestació de renda mínima, que
precisen de suport per a poder sortir endavant, i que
recull el renovat Pla Estratègic 2015-2017, un pla molt
reflexionat i participat, que ha comptat amb les aporta·
cions de diversos referents del sector i de la comarca,
a qui agraïm la seva dedicació.

No podria acabar de cap altra manera que no sigui fent
un reconeixement a tot un conjunt de gent que ha cre·
gut i fet realitat el projecte: els fundadors, les famílies,
els professionals, els centenars de voluntaris que han
dedicat el seu temps, els donants i col·laboradors, les
empreses, les institucions, la societat manresana i ba·
genca que ha fet seus uns valors: la inclusió, el compro·
mís, la responsabilitat, l’amabilitat... el nostre és, sens
dubte, un projecte comú, fet possible per la implicació
de moltes persones... Enhorabona a tots per aquests
50 anys.

El nou pla fa una aposta decidida per la innovació com
a desenvolupament futur de l’ organització mitjançant
nous serveis i programes de suport , i dibuixa les línies
de treball en xarxa amb altres organitzacions, empre·
ses, i administracions com els ajuntaments, ja que és
en el municipi on es detecten les necessitats reals de
les persones. I tot això, sense oblidar que estem en un
món cada cop més connectat i amb més oportunitats
que hem de saber aprofitar amb l’impuls en projectes
europeus en els quals estem participant.

Domènec Casasayas

President de la Fundació AMPANS
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Organització
i eixos estratègics

Missió
La fundació Ampans és una entitat
del Bages que treballa per promou·
re l’educació, la qualitat de vida i
la inserció laboral de les persones
amb discapacitat intel·lectual, i
també malaltia mental i altres col·
lectius en risc d’exclusió, creant i
gestionant centres, serveis, pro·
grames, suports i activitats empre·
sarials amb criteris d’excel·lència.

visió
Ser una organització referent en la
prestació de serveis a les persones
amb necessitats de suport.

valors
•
•
•
•
•
•

10 / memòria RSC 2014 AMPANS

Respecte
Amabilitat i tracte humà
Qualitat
Professionalitat
Responsabilitat
Compromís

Eixos estratègics
L’entorn socioeconòmic dels dar·
rers anys demana noves respos·
tes per garantir la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat
intel·lectual i la sostenibilitat del
projecte. Les persones usuàries, les
famílies, l’excel·lència en la gestió i
la millora contínua, l’equip humà,
els clients comercials, les adminis·
tracions públiques i el suport soci·
al, són els eixos on l’entitat enfoca
les seves actuacions.

Excel·lència en la gestió i millora
contínua:
Millora de l’eficiència amb l’ús de la
tecnologia
Reducció de l’impacte ambiental
Certificació en ètica
Acreditació en EFQM 500+
Implicació de les persones
Lideratge
Millora de la seguretat laboral

Suport social
Més suport social
Augmentar el coneixement de la
marca
Recursos
Diversificar les fonts d’ingressos
Fer créixer les activitats comercials
i laborals
Ampliar les aliances
Potenciar la Innovació

Les persones usuàries:
Potenciar els entorns comunitaris i
inclusius
Afavorir que la persona usuària pu·
gui participar i prendre les seves
pròpies decisions
Promoure la transició al treball i la
inserció laboral a les empreses o al
Centre Especial de Treball (CET)
Atendre la demanda
Les famílies:
Donar suport, orientació, informa·
ció i assessorament
Fomentar la participació, implica·
ció i relació de proximitat
Pla de participació i formació adre·
çat a famílies
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Persones ateses
i serveis

Les persones usuàries, les seves necessitats i expectatives, són la principal referència a l’hora de dissenyar
les polítiques d’actuació de l’entitat. AMPANS treballa
per garantir els drets i la igualtat d’oportunitats.

1.459
1.226
1.082
895
775

2010

2011

2012

2013

2014

Total persones ateses en serveis i programes

En serveis
Escola Jeroni de Moragas
Servei d’Atenció Diürna
Centre Especial de Treball
Treball amb Suport
Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar
Llar-Residència
Residència d’Infants i Adolescents
Residència d’Adults

207
322
128
25
5
150
44
96

En programes
Inserció Laboral i Formació

482

Dona
33%
43,3%

Home

Respirs
67%
59,7%
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36

ESCOLA D’EDUCACIÓ
ESPECIAL
Centre educatiu concertat amb el
Departament d’Ensenyament que
dóna atenció a alumnes amb ne·
cessitats educatives especials en
edats compreses entre els 3 i els 20
anys. Ofereix un itinerari educatiu
personalitzat i adaptat per avançar
cap a l’autonomia social i laboral.

PROGRAMES
DE FORMACIÓ
Adreçats a persones que reque·
reixen de suports per accedir a un
lloc de treball, per millorar la quali·
ficació professional i capacitat d’in·
serció laboral mitjançant la conse·
cució i el perfeccionament de les
competències professionals.

TREBALL
Des d’AMPANS es creen oportu·
nitats d’inserció laboral per acon·
seguir un treball digne per a les
persones amb discapacitat intel·
lectual, física, sensorial o amb ma·
laltia mental, ja sigui creant o adap·
tant llocs de treball a cada persona
al Centre Especial de Treball (CET)
o a les empreses de la comarca.

ATENCIÓ DIÜRNA
SERVEI PRELABORAL
Suport i orientació a les persones
amb trastorn mental sever aju·
dant-les a recuperar i mantenir les
capacitats suficients per a poder
tornar a ser inserits al món laboral.
CENTRE OCUPACIONAL (la Llum,
Canonge i la Colònia)
Atenció especialitzada a les per·
sones que han complert la majoria
d’edat i que tenen un grau mitjà
o sever de discapacitat. Es realit·
zen tasques que ajuden a desen·
volupar, mantenir i potenciar les
capacitats individuals, fomentar
l’autonomia personal i social, i la in·
tegració a la comunitat. Cadascu·
na de les persones ateses disposa
d’un programa d’atenció personal i
específic.
CENTRE DE DIA (Residència Julio
Payàs)
Atenció especialitzada de caràcter
diürn destinada a persones que per
l’alt grau d’afectació necessiten su·
port i atenció continuada per a les
activitats bàsiques diàries.

ACOLLIMENT
RESIDENCIAL
SUPORT A L’AUTONOMIA A LA
PRÒPIA LLAR
Suport en l’àmbit domiciliari que
té per objectiu que les persones
tinguin accés a models de vida in·
dependents i el màxim de normalit·
zats possible.
LLARS-RESIDÈNCIA (Zamenhof,
Balconada, Mión, SantJoan, Florinda, Magnet, la Colònia i Urpina)
Acolliment residencial per a perso·
nes adultes. Proporciona una llar
amb el suport tècnic i personal ne·
cessari perquè les persones, joves i
adultes, amb necessitats de suport
intermitent, limitat o extens, es pu·
guin desenvolupar amb la màxima
normalitat i qualitat de vida.
RESIDÈNCIA D’INFANTS I ADOLESCENTS (Armengou, la Caseta
i el Turó)
Servei residencial que acull a nens
i nenes i adolescents amb necessi·
tats de suport limitat o extens, que
per causes sociofamiliars no poden
seguir vivint a la seva llar d’origen.
L’objectiu del servei és garantir-los
la màxima qualitat de vida i aju·
dar-los a créixer amb les mateixes
oportunitats que la resta de la so·
cietat.

memòria RSC 2014 AMPANS / 13

03/

PERSONES ATESES I SERVEIS

RESIDÈNCIA PER A PERSONES
AMB TRASTORNS DE
LA CONDUCTA (Els Comtals)
Ofereix acolliment residencial es·
pecialitzat per a persones que pre·
senten trastorns de la conducta i
que requereixen programes d’aten·
ció rehabilitadora per la seva inte·
gració i normalització comunitària.
RESIDÈNCIA PER ADULTS AMB
NECESSITATS DE SUPORT
EXTENS I GENERALITZAT (Julio
Payàs)
Equipament públic gestionat per
Ampans que acull a persones amb
discapacitat intel·lectual, que pel
seu elevat grau de dependència
requereixen d’un suport continuat
i generalitzat. El centre elabora un
programa personal i social (mèdic,
sanitari, psicològic, i rehabilitador)
destinat a cobrir totes les necessi·
tats de la persona amb discapaci·
tat.
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OCI I LLEURE
Lleure i esport amb l’objectiu de
fomentar l’autonomia personal i
desenvolupar la socialització mit·
jançant l’oci. L’oferta lúdica es com·
plementa amb sortides en els pe·
ríodes de vacances i activitats en
entorns comunitaris.

SERVEIS A LES FAMÍLIES
GRUPS D’AJUDA MÚTUA
Grups de pares per donar suport
tant en la vessant personal com
emocional (suport psicològic) a les
famílies de les persones amb disca·
pacitat. Ajuden a reduir l’aïllament
social i per generar un fort senti·
ment de pertinença i solidaritat.
SERVEI D’ACOLLIDA
Facilita la conciliació laboral dels
pares i mares de les persones
amb discapacitat oferint un servei
d’acollida al matí als centre de San·
ta Maria de Comabella.

RESPIRS
El servei té dues modalitats: les
persones amb discapacitat poden
accedir temporalment a les resi·
dències o les llars, o poden ser aco·
llits per famílies, que en tenen cura
durant un període de temps.
Això facilita repòs als cuidadors
habituals de les persones amb dis·
capacitat i esdevé una experiència
solidària i humana per a les famílies
acollidores. Amb el suport de la Di·
putació de Barcelona.

FUNDACIÓ TUTELAR
La Fundació Privada Tutelar Sta.
Maria de Comabella, promoguda
per la Fundació AMPANS, garanteix
el futur de les persones amb disca·
pacitat intel·lectual que es queden
sense família, o bé, quan la família
ja no pot assumir la responsabilitat
de tutela sobre la persona atesa.
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DRET AL TREBALL

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

SERVEI D’INSERCIÓ

AMPANS crea el 1969 el Centre Especial de Treball
(CET) per generar oportunitats d’ocupació per a per·
sones amb discapacitat intel·lectual a través del treball
productiu i adaptat.
Actualment el CET dóna feina a 159 persones amb cer·
tificat de descapacitat.

Aquest servei va atendre l’any passat a 482 persones
amb discapacitat, malaltia mental i risc d’exclusió, ofe·
rint-los orientació laboral i formació mitjançant un pla
individual d’inserció abans de passar a la recerca activa
de feina, i va aconseguir un contracte laboral per a 75
persones.
D’aquestes insercions, més de la meitat, 42 persones
tenien certificat de discapacitat i 33 estaven en situa·
ció de risc. La part principal de les insercions, 43, s’ha
fet a diverses empreses de la comarca (majoritària·
ment dedicades al sector serveis o indústria), 7 a d’al·
tres centres especials de treball (CET), i les 25 restants
als propis serveis d’AMPANS.
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Serveis que oferim
a les empreses
AMPANS aposta per un servei de qualitat
a les empreses que confien en els seus
serveis laborals per encarregar-li feines
o comandes, i sap que la millora manera
d’aconseguir-ho és una bona formació
del personal.
ARTS GRÀFIQUES
Servei integral d’impremta i distribució
amb productes de qualitat i les últimes
novetats tecnològiques, amb un equip
humà qualificat i compromès.
MANIPULATS
Solucions d’externalització dels proces·
sos de fabricació i manipulació perquè
els nostres clients es puguin centrar en
la creació de valor amb les seves activi·
tats principals.
NETEJA
Solucions de neteja a tots els nivells,
essent la nostra missió oferir un servei
amb valor afegit que asseguri el mante·
niment, la pulcritud i el bon estat de les
instal·lacions dels nostres clients.
SERVEIS DE QUIOSC
Gestió dels quioscs ubicats a l’hospital
de Sant Joan de Déu i Sant Domènec de
Manresa.

GARDEN
Venda de plantes, arbustos, arbres frui·
ters, flors, articles de decoració i llar, i tot
allò que es pugui necessitar per al man·
teniment d’espais de jardineria d’interior
i d’exterior.
JARDINERIA
Solucions de qualitat en feines de jardi·
neria, ja sigui en empreses, particulars o
organismes públics.
CANONGE RESTAURANT
Ubicat al centre de Manresa. Ofereix cui·
na de mercat, saludable i de proximitat,
amb la possibilitat de reservar espais per
a reunions o trobades d’empresa o par·
ticulars.
MEDI AMBIENT
Un servei que gestiona 14 deixalleries fi·
xes i tres deixalleries mòbils del Consorci
de Residus del Bages. També gestiona,
a través de l’entitat Ampans Medi Am·
bient SL, el servei de recollida selectiva
de residus a la comarca del Bages, per
concessió administrativa del Consorci
de Residus del Bages.
PRODUCCIÓ DE VINS DE VINYA PRÒPIA I FORMATGERIA
Aquest 2014 AMPANS ha incorporat una
formatgeria entre les activitats comerci·
als amb l’objectiu d’inserir persones amb
discapacitat intel·lectual. Els vins d’Urpi·
na amb DO Pla de Bages, són una altra
de les activitats comercials de l’entitat.
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Equip humà

Les persones són la clau i el principal valor d’AMPANS
per assolir la seva missió.
AMPANS és un projecte d’equip on les persones comparteixen els valors de l’organització contemplats al
seu codi d’ètica.
18 / memòria RSC 2014 AMPANS

dades del
personal
any 2014

597

85%

treballadors/es

contractes
indefinits

4,2

276

índex satisfacció

cursos formació

90%
origen Bages

39

mitjana edat

9.277 552
hores de formació

treballadors
formats

67%
personal
femení

5%
absentisme
laboral
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MEDI AMBIENT

AMPANS vetlla per preservar i respectar
el medi ambient identificant i avaluant els
efectes derivats de les seves activitats.
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Consums energètics
•
•
•
•
•

Aigua: 13.154 m3
Gasoil: 8.472 litres
Electricitat: 633.162 kwh
Gas natural: 98.461 m3
Càlcul emissions CO2: 404 tones CO2
El càlcul s’ha realitzat segons la Guia Pràctica
de càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) Versió 2015 editada per l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic

Residus (dades en kg)
•
•
•
•
•

Abocador: 1.340
Especial: 98
Fracció Verda: 30.830
No especial: 24.334
Total: 56.602

Som voluntaris i fomentem el ci·
visme i el respecte al medi ambient
El maig del 2014 es va realitzar la primera acció de ne·
teja d’espais verds al Bosc de Can Font de Manresa,
coincidint amb la celebració del Clean Up Europe Day,
una jornada internacional dedicada a la sensibilització
per mantenir el nostre entorn. Una trentena de per·
sones, entre nois i noies del Centre Ocupacional i un
grup d’alumnes de l’Escola d’Educació Especial Jeroni
de Moragas, monitors i mestres van poder col·laborar
en la neteja d’un espai verd urbà, recollint entre 7 i 8 big
bags, uns quilos de residus aproximadament L’activitat
es realitza per promoure la sensibilització i el respec·
te al medi ambient, també dins de l’organització, dins
d’un pla d’accions sense oblidar que som organització
EMAS i Escola Verda.

Càlcul de la petjada de carboni
Per primer cop AMPANS ha calculat la petjada de
carboni de l’organització. Per a fer aquest càlcul
ha rebut suport de l’empresa Innio i s’ha calculat la
petjada total considerant el consum de subministres,
transports i viatges, residus generats i compres i
contractacions. La petjada de carboni total és de
1.333 tones de CO2eqSi es fa un rati per treballador i
per persona usuària, la petjada és la següent: 583 kg
CO2eq / treballador i any ; 284 kg CO2eq / usuari i any.

Premi Emas, en reconeixement al
millor comportament ambiental
de les organitzacions i empreses
AMPANS va rebre el Premi EMAS 2014 a la Millor impli·
cació de les parts interessades pel seu projecte Capità
Bombeta que porta a terme un grup d’ alumnes de l’es·
cola d’educació especial, Jeroni de Moragas, i persones
usuàries del servei de centre ocupacional, que desen·
volupen una tasca de sensibilització entre el personal
de tota l’organització per millorar la gestió ambiental
de l’entitat. Aquests premis reconeixen en tres catego·
ries les organitzacions excel·lents en la gestió del medi
ambient de Catalunya amb el registre europeu EMAS,
actualment amb 300 organitzacions registrades, entre
les quals AMPANS.
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Projectes EN CURS
i de futur

•

Millorar l’atenció a les persones en etapa d’envelliment

•

Implementar la metodologia de Suport Conductual Positiu (projecte George Sugai)

•

Anàlisi dels hàbits de salut de vida saludable de les persones usuàries

•

Potenciar l’Escola d’Educació Especial com a centre de recursos

•

Pla d’actuació de continguts en Lectura Fàcil

•

Formació dual adreçada a les persones usuàries

•

Desplegar el Pla de Participació de les famílies

•

Millorar la metodologia d’observació de l’entorn

•

Associació al Pacte Mundial de les Nacions Unides

•

Incloure l’ús de les noves tecnologies per les persones usuàries

•

Desenvolupar el Projecte agrosocial d’Urpina

•

Obrir una línia de negoci basada en formació i docència

•

Internacionalització dels serveis

•

Valoració i seguiment de la Plataforma de Rehabilitació Cognitiva, Neuro Personal Trainer

•

Obertura de la nova residència dels Comtals per a persones amb discapacitat i trastorns de la conducta

•

Desenvolupament de nous models de serveis per a persones amb discapacitat

22 / memòria RSC 2014 AMPANS
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PROJECCIÓ SOCIAL

LLIURAMENT DEL VI PREMI
D’INVESTIGACIÓ I D’INNOVACIÓ
D’AMPANS

Més de 500 persones van assistir al Kursaal de Manresa
a l’acte de lliurament del Premi d’Investigació i d’Inno·
vació d’AMPANS, al qual va ser convidat a donar una
xerrada el cardiòleg Valentí Fuster.
A l’acte també hi va assistir la consellera de Benestar
social i família, Neus Munté, l’alcalde de Manresa, Va·
lentí Junyent, i Antoni Esteve, del grup químic i farma·
cèutic, Esteve.
Una desena d’entitats de Manresa i el Bages van ser
convidades per AMPANS a participar a l’acte, traslla·
dant una pregunta d’interès general al Dr. Fuster, que
les va anar contestant, ajudat pel divulgador, Toni Mas·
sanés.
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PROFESSIONALS D’AMPANS PARTICI·
PEN A L’ACTE D’ENTREGA DEL SEGELL
EFQM 400+ EN UN ACTE A L’AUDITORI
DE LA PLANA DE L’OM

Durant l’acte de lliurament, el president d’AMPANS, Do·
mènec Casasayas, va agrair la implicació de tot l’equip
humà assegurant que: “l’obtenció d’aquest segell significa un reconeixement a l’esforç compartit per tot el
personal, més de 600 persones que de forma constant
han impulsat amb èxit reptes i projectes, treballant per
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual i de les seves famílies “. AMPANS va rebre
el segell EFQM 400+ atorgat pel Club Excel·lència en
Gestió, en un acte celebrat a l’Auditori de la Plana de
l’OM, i al qual van assistir la secretària general de la
Conselleria de Benestar Social i Família, Dolors Rusinés,
el director general d’Economia Social i Cooperativa, i
Treball Autònom, Xavier López, l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent , el vicepresident del Club Excel·lència
en Gestió, Pere Miralles, i el gerent d’Applus+, Guillem
Pastor.

ISIDRE FAINÉ, PRESIDENT DE LA CAI·
XA, VISITA AMPANS PER CONÈIXER DE
PROP LA SEVA TASCA AL COSTAT DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·
LECTUAL

UN MILER DE PERSONES PARTICIPEN
ALS PRIMERS BATECS SOLIDARIS PER
RECAPTAR FONS PER PROJECTES DE
L’ENTITAT

El president de La Caixa, el manresà Isidre Fainé va vi·
sitar AMPANS per entrevistar-se amb els seus respon·
sables i conèixer de primera mà els seus projectes i
alguns dels serveis de l’entitat, com ara l’escola d’edu·
cació especial Jeroni de Moragas o la residència Julio
Payàs, ambdós a Santpedor.

Més d’un miler de persones i més de 160 voluntaris
van participar als actes programats durant la primera
edició dels Batecs Solidaris, un cap de setmana d’acti·
vitats lúdiques i esportives per petits i grans organitza·
des conjuntament per la Fundació Rosa Oriol, La Caixa
i AMPANS, i destinades a recaptar fons per programes
de suport a infants i joves amb discapacitat intel·lectual
i risc d’exclusió.

Isidre Fainé, que va fer la visita acompanyat de Jaume
Massana, Director Territorial a Catalunya de Caixa Bank,
va ser rebut pel president i director d’AMPANS, Domè·
nec Casasayas i Toni Espinal, respectivament. Després
d’una entrevista que van mantenir junts per exposar al
president de La Caixa els darrers projectes de l’entitat
i la seva tasca, van visitar alguns dels centres i serveis
d’atenció a les persones.

Les activitats es van dur a terme el cap de setmana
del 17 i 18 de maig a les instal·lacions del Club Tennis
Manresa i al Parc de l’Agulla, i gràcies a la participació
solidària de més d’un miler de persones es van poder
recaptar 7.500 euros que es destinaran a parts iguals
als projectes que duen a terme AMPANS i la Fundació
Rosa Oriol.
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PROJECCIÓ SOCIAL

ALUMNES DE L’ESCOLA JERONI DE MO·
RAGAS FAN DE POLICIES, BOMBERS I
VOLUNTARIS A LA JORNADA ORGANIT·
ZADA PER IPA BAGES

L’emocionant experiència que van viure una vintena
d’alumnes de l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS,
gràcies a un nou projecte de col·laboració amb IPA
Bages (Amics d’AMPANS), va ser narrada per diversos
mitjans de comunicació i TV· en va fer una peça pels
seus telenotícies.
L’acció, anomenada ParticIPA, tenia per lema “Jo tam·
bé serveixo a la comunitat” i es tractava d’una jornada
de sensibilització organitzada per IPA Bages i AMPANS,
amb la participació dels diferents cossos de seguretat
i emergències de la Catalunya Central amb un doble
objectiu: d’una banda, aproximar la feina d’aquests ser·
veis als ciutadans i sensibilitzar els alumnes i la societat
de la seva tasca, i de l’altra oferir una experiència vital
als alumnes de l’escola i un missatge a la societat de tot
allò que són capaços de fer.
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SETMANA EUROPEA A AMPANS, QUE
ACULL L’ASSEMBLEA ANUAL D’ARFIE I LA
TROBADA DEL PROJECTE FORÇA

AMPANS va acollir aquest any 2014 l’Assemblea Gene·
ral d’Arfie, l’Associació de Recerca i Formació sobre la
Inserció a Europa, que es va crear el 1992 per avançar
conjuntament a nivell europeu en les polítiques de su·
port, inclusió social i disponibilitat de serveis a les per·
sones amb discapacitat o malaltia mental.
També va ser la seu de la trobada de Professionals i
persones usuàries d’entitats europees del sector de la
disCapacitat Intel·lectual, provinents de França, Itàlia,
Portugal, Luxemburg, Bèlgica i Suïssa, van participar
durant dos dies a la Trobada organitzada per AMPANS
dins del projecte europeu “Força” (Formation vers
une Citoyenneté Active) del qual n’és membre AM·
PANS.

UNA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ
HOMENATJA ELS PARES DE FILLS AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

La VI edició dels premis Corres·
ponsables reconeixen el progra·
ma de voluntariat Véns entre les
millors iniciatives en responsabi·
litat social
La Fundació Corresponsables va premiar el programa
Véns, de voluntariat, que AMPANS duu a terme a les
seves llars.
El premi reconeix les iniciatives més innovadores i sos·
tenibles en l’àmbit de la Responsabilitat Social Empre·
sarial (RSE).

AMPANS va completar la campanya “Mares”, amb un
segon projecte, “PARES”, un calendari solidari i un au·
diovisual de 7 minuts que ensenyen i emocionen i en
què pares de fills amb discapacitat comparteixen les
seves vivències i experiències. Dotze pares i els seus
fills i filles han posat davant de les càmeres realitzant
activitats quotidianes, esportives o de lleure que fan
habitualment junts. Les imatges obtingudes il·lustren el
calendari solidari 2015 de l’entitat, un projecte que es
completa amb un curt documental on els pares parlen
obertament sobre la relació amb els seus fills i filles. La
nova proposta d’AMPANS és la continuació de la cam·
panya “Mares” que l’entitat va presentar l’any passat on
mares de persones usuàries d’AMPANS, donaven veu
als seus fills i filles.

La Fundació Corresponsables és una organització sen·
se ànim de lucre creada per l’editorial MediaResponsa·
ble que té com a principal objectiu estendre la cultura
de la responsabilitat social tant a les organitzacions
públiques i privades, com al conjunt de la societat, de·
dicant una atenció especial a les entitats que compten
amb pocs recursos econòmics per comunicar les se·
ves actuacions responsables.
Véns és un projecte que va néixer a Urpina, la llar-resi·
dència que AMPANS té a Sant Salvador de Guardiola.
És un programa que pretén fomentar el voluntariat a
partir de la vivència i l’oci.

Diversos establiments i quioscos de Manresa i comar·
ca han col·laborat amb AMPANS amb la divulgació del
calendari que es va fer amb el suport de Regió 7 i que
es podia trobar a diversos punts de venda, a més dels
propis d’AMPANS, com el Garden, el Canonge o els qui·
oscos.
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PROJECCIÓ SOCIAL

ALBERT OM A LES JORNADES DELS PRO·
FESSIONALS D’AMPANS, ENTREVISTANT
A UN GRUP DE MARES DE PERSONES
USUÀRIES

Més de 300 persones, treballadors/es d’AMPANS van
assistir a les Jornades dels professionals anuals, durant
les quals es comparteix coneixement, bones pràcti·
ques i estratègies d’equip. En aquesta ocasió la xerrada
va anar a càrrec d’un grup de mares que van traslladar
als treballadors d’AMPANS, el valor de la seva feina. Ho
van fer amb l’ajuda del periodista Albert Om.
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EL GRUP GOSSOS I ELS CORS INFANTIL
I JOVE DE L’ORFEÓ MANRESÀ VAN CAN·
TAR AL CONCERT DE NADAL

El Kursaal es va omplir pel concert de Nadal d’AMPANS.
Gossos i els corcs infantil i jove de l’Orfeó Manresà van
actuar junts. “Corren” i “Quan et sentis de marbre” van
ser les cançons més aplaudides pel públic. Els auxiliars
a Fires i Congressos van repartir una galeta de Nadal
feta a l’Obrador del Canonge.
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AMPANS
ALS MITJANS

Un any més hem estat molt presents als mitjans de
comunicació audiovisuals i escrits, tant d’abast local
com nacional.

Suport Social
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

10.453 Persones amb la Targeta Client (Amics d’AM·
PANS)
985 Col·laboradors econòmics
537 Clients comercials
26 Patrocinadors i espònsors
91 persones han fet voluntariat a través dels diver·
sos programes de l’entitat (famílies col·laboradores/
delegats tutelars/voluntariat corporatiu/Véns?)
50 entitats i centres educatius han visitat AMPANS i
els seus serveis per conèixer de prop el seu funcio·
nament
5.324 vistes mensuals a la web
3.021 Admiradors al Facebook
2.023 Seguidors a Twitter
16.245 Visualitzacions al canal de Youtube
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IMPACTES ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
149

148

160

158

2013

2014

131

2010

2011

2012
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APLICACIONS DELS FONS

AMPANS
en xifres

Ajuts concedits i altres despeses

31.388,13

Aprovisionaments

4.106.899,37

Despeses de personal

12.812.653,87

Altres despeses d’explotació

1.744.509,19

Despeses financeres

7.873,63

Increment inversions en immobilitzat

1.410.777,29

Increment inversions en entitats del grup a llarg

320.000,00

Increment existències

29.592,27

Increment altres partides capital corrent

Garantir la sostenibilitat del projecte és una
qüestió ètica per a
AMPANS. Per aquesta
raó treballem dia a dia
per millorar l’eficiència
de la nostra entitat.

TOTAL FONS APLICATS

4.058.534,81

24.522.228,56

DESGLOSSAMENT DESPESES
DE LES ACTIVITATS

100,00%

Ajuts concedits i altres despeses

0,17%

Aprovisionaments

21,96%

Despeses de personal

68,50%

Altres despeses d’explotació

9,33%

Despeses financeres

0,04%

APLICACIONS DELS FONS
DESTINATS A LES DESPESES DE LES ACTIVITATS
0,04%
9,33%

68,50%

0,17%
21,96%

Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d’explotació
Despeses financeres
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ORIGEN DELS FONS
Ingressos de les activitats

23.220.060,95

DESGLOSSAMENT PROCEDÈNCIA
SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS

Altres ingressos de les activitats

100.194,29

Administracio estatal

Altres resultats

386.972,50

Administracio autonòmica

Disminució inversions financeres a llarg

116.198,90

Disminució inversions en entitats del grup a curt

236.447,58

Increment deutes a curt termini

29.079,10
6.641.840,38

Administracio local

20.499,96

33.008,31

Increment creditors per activitats i altres comptes

303.391,46

Increment periodificacions a curt termini de passiu

125.444,38

Disminució periodificacions a curt termini d’actiu

510,19

24.522.228,56

TOTAL ORIGEN DELS FONS

6.691.419,44

ORIGEN DELS FONS
PROVINENTS DE LES SUBVENCIONS OFICIALS
A LES ACTIVITATS
Administracio estatal

DESGLOSSAMENT INGRESSOS
DE LES ACTIVITATS
Vendes i prestacions de serveis

68,78%

Subvencions oficials a les activitats

28,23%

Donacions i altres ingressos per a activitats
Reintegrament de subvencions, donacions i
llegats rebuts

99,26%

-0,08%
0,42%

Altres resultats

1,63%

ORIGEN DELS FONS
19,57%

PROVINENTS DELS INGRESSOS DE LES ACTIVITATS
1,01%

Administracio autonòmica

0,43%

Administracio local

1,01%

Altres ingressos de les activitats

-0,08%

0,31%

100,00%

0,42%
1,63%

22,62%

28,23%

DESGLOSSAMENT PROCEDÈNCIA
DE LES DONACIONS

240.560,30

Bancs i caixes

105.169,86

Entitats no lucratives

33.905,81

Empreses

54.416,56

Particulars

47.068,07

68,78%

Vendes i prestacions de serveis

ORIGEN DELS FONS
PROVINENTS DE LES DONACIONS

Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per a
activitats
Reintegrament de subvencions,
donacions i llegats rebuts
Altres ingressos de les activitats

19,57%

43,72%

22,62%

Bancs i caixes
Entitats no lucratives

14,09%

Empreses
Particulars

Altres resultats
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mapa d’ubicació
dels serveis
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16
24

15

Santa Maria
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C-37
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Els Comtals
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de Guardiola
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Navarcles
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Distribució
dels centres
i serveis
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SERVEIS CENTRALS
01. La Masia
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02. Escola Jeroni de Moragas
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Balsareny
Balsareny

22
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Els Comtals 24
Els Comtals

C-37
C-16

C-16

Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Castellet

CENTRES ESPECIALS DE TREBALL
03. Garden
04. Impremta
05. Manipulats
06. Canonge Restaurant
07. Quiosc Sant Joan de Déu
08. Quiosc Centre Hospitalari
09. Quiosc Plaça Sant Domènec
10. Medi ambient
CENTRES OCUPACIONALS
11. Centre Ocupacional La Llum
12. El Canonge
LLARS

Navarcles 13. Llar-residència La Colònia
14. Llar-residència Urpina
Navarcles
15. Llar- residència La Caseta
16. Llar- residència El Turó
17. Llars Zamenhof
18. Llars Mión
19. Llars Armengou
20. Llars Florinda
21. Llars Magnet
22. Llars Balconada
23. Llars Oms i de Prat
24. Llars Sant Joan

RESIDÈNCIES
25. Residència els Comptals I i II
26. Residència Julio Payàs
FUNDACIÓ TUTELAR
27. Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella
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patronat

Domènec Casasayas i Serra

President

Josep Balañà i Masó

Vicepresident

Joan Garriga i Giralt

Secretari

Josep M. Boldú i Clos

Tresorer

Conxita Codinach i Moncunill

Patró

Dolors Duarri i Torras

Patró

Jaume Torreguitart i Enrich

Patró

Jaume Torras i Casas

Patró

Jordi Planell i Hernández

Patró

Lluís Sánchez i Seuba

Patró

Pere Camps i Bau

Patró

Sebastià Catllà i Calvet

Patró

Amàlia Rossell i Badia

Patró

Baltasar Corrons i Graell

Patró

Carles Òdena i Bisa

Patró

Fèlix Puigmartí i Ponsa

Patró

Jaume Espinal i Farré

Patró

Joan Calatayud i Segalés

Patró

Josep Corrons i Espinal

Patró

Josep Sinca i Cura

Patró

Rosa Puigarnau i Ubach

Patró

Valentí Roqueta i Gillaumet

Patró

Xavier Jovés i Garcia

Patró

Toni Espinal i Freixas

Director general

Comunicació i marketing

Informàtica

Qualitat i processos

PRL i Medi Ambient

Administració i finances

Àrea laboral

RRHH

Planificació estratègica

Restauració

Manteniment

Quioscs

Medi Ambient

Garden

Àrea Social

Jardineria

Neteja

Manipulats

Impremta

Escola

Atenció diürna

Llars

Residències

Treball social
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ORGANIGRAMA

Patronat

Comissió Delegada del Patronat

Comissió Executiva del Patronat
Direcció general

Serveis centrals
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CONVENIS
I ALIANCES

Principals col·laboradors
institucionals
Departament de Benestar Social i Família
Departament d’Ensenyament
Departament d’Empresa i Ocupació
Altres col·laboradors institucionals
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Diputació de Barcelona
Organismo Autónomo Programa Educa·
tivo Europeo
Participació en els òrgans de direcció
de
Dincat
Coordinadora de Centres de Profunds
de Catalunya
Creixer
Foca
Som membres de
Club EMAS
FEAPS
Finan 3
Principals aliançes
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa
Institut Guttmann
Compass Group
Jardinarium
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Amb el suport de
Creu Roja Espanyola
Fundació Catalunya-La Pedrera
Fundación Telefónica
Fundación Vodafone España
Fundació Privada Josep Mª Serra Rigall
Incorpora “La Caixa”
“La Caixa” Obra Social
Empreses col·laboradores
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa
Autema, SA
Banco Mediolanum
Bankia, SA
Carroseries Tolosa, SL
Catalunya Banc, SA (CX-Catalunya
Caixa)
Construcciones Cots y Claret, SL
Denso Barcelona, SA
Ediciones Primera Plana, SA
Endesa Distribución Eléctrica, SL
Gates PT Spain, SA
Iberpotash, SA
Laboratorios Dr. Esteve, SA
Montana Air, SL
L Oliva Torras, SA
Parxet, SA
Pavlov, SL
Skis Rossignol d’Espanya, SL
Empreses o entitats inseridores
Ampans Medi Ambient, SL
Angela perruquera
Centre Residencial del Bages, SL -Resi·
dencia Relat

Cooperativa Daina-Isard SCCL d’Ense·
nyament
Cube Fitness, SL
Decathlon España, SAU
Druni, SA
Espectacle i Publicitat, SL (TLB Grup
Comunicació)
Forn integral Jorba, SL
Fundació Sociosanitària de Manresa
Masats, SA
Matadero Frigorífico del Cardoners, SA
(Mafrica)
Moix Serveis i Obres, SL
Monestir SB-XXI, SL. Hotel Món
Publimanresa, SA
Sabaté-Macià, SL (Mercachollo)
Sistemes de Restauració Catalunya, SL
(Mc Donalds)
Solsona Automoció, SL
Stradivarius Logística, SA
Suara Serveis SCCL- Escola Bressol La
Llum
Tècniques de Neteja, SL
Textil Ribbons, SL
Empreses o entitats
que han facilitat pràctiques
Ampans Obres i Serveis, SL
Ca La Raquel
Encís (Escola Bressol La Lluna)
Fundació Joviat
Guarderia Sol Solet
La Salle Manresa
Publimanresa
Residència Monmartí
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PARÀMETRES

Taula
Indicadors GRI
					
Aquesta memòria de responsabilitat social cobreix l’exercici 2014. La me·
mòria serà anual.
Per definir els continguts s’ha fet una validació interna de les actuacions
que Ampans ha realitzat durant el període d’actuació de la memòria,
tenint en compte l’experiència de memòries existents en el sector i les
memòries anteriors.
La memòria recull totes les activitats que realitza Ampans. La única limi·
tació és aquella que és necessària segons la llei de protecció de dades
que Ampans compleix seguint la legislació vigent. No s’ha procedit a fer
verificació externa de la informació presentada.
Nivell d’aplicació:
El nivell d’aplicació autodeclarat és el C segons l’estàndard GRI G3.

Dades de contacte

1.1
2.1, 2.4, 2.6
2.2, 2.7
2.3
2.5
2.8
2.9
2.10
3.1-3.7, 3.12
3.8, 3.11
4.1-4.4
4.14, 4.15

Indicadors de perfil					
p. 6, 10-11
p. 39
p. 17, 34-35
			
p. 38
				
n/a
p. 19, 32-33
p. 39
p. 21, 27
		
p. 39
n/a
p. 36-37
p. 11
			

EC1
EC4

Acompliment econòmic
p. 32-33
p. 32-33

LA1,
LA7
LA10
LA13

Acompliment social
p. 19
p. 19
p. 19
p. 19

PR6

p. 24-30

Ferran Torrijos Martin
Tlf. 93.827.23.00 – ampans@ampans.cat
Més informació a www.ampans.cat / www.facebook.com/ampans
www.twitter.com/ampans
CIF: G-08444671 Raó Social:
Fundació Ampans C/Sant Rafael, 4 - Manresa

/

EN3
EN8
EN16
EN22

Acompliment ambiental
p. 21
p. 21
p. 21
p. 21
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Tot el que som capaços de fer
amb temps, esforç i confiança.

___
Junts fem futur

___

www.ampans.cat
Ctra. Manresa - Santpedor km 4,4
08251 Santpedor - Tel. 93 827 23 00
ampans@ampans.cat

Col·labora amb Ampans
Fes-te amic!
- Pots fer-te donant
- Pots fer-te voluntari
- Pots comprar productes d’elaboració pròpia
- Pots contractar treballs al CET
- Pots oferir un contracte de treball a una persona amb discapacitat
- Pots proposar activitats de sensibilització

El teu ajut,
per petit que
sigui, serà molt
valuós!

Segueix-nos

