Dades econòmiques

Pla estratègic
2015-2017

Pacte Mundial de les Nacions Unides
en matèria de drets humans, treball,
medi ambient i anti-corrupció

El Pla també preveu el desplegament de serveis
ocupacionals en entorns més comunitaris, l’atenció
a Joves tutelats, que arriben a la majoria d’edat, derivats de la DGAIA i Programes adreçats a Joves (Noves Oportunitats) a diverses comarques catalanes.
L’excel·lència en la gestió, amb l’assoliment aquest
2015 del 500+ EFQM, i noves vies per generar recursos i llocs de treball per les persones amb discapacitat, formen part de les grans línies estratègiques a seguir per AMPANS.

Serveis Residencials
Suport a l’autonomia a la pròpia llar
Llar-Residència
Residència d’infants i adolescents
Residències d’adults

13.710.274,28

Altres resultats

457.529,05

Altres despeses d’explotació

3.370.135,40

Increment subvencions, donacions i llegats rebuts

375.447,91

Despeses financeres

11.078,66

Disminució inversions financeres a llarg

Diferències de canvi

1.303,08

Increment deutes a curt termini

755.169,66

1.938.140,66
673.881,84

Increment inversions en immobilitzat

4.588.428,78

Increment creditors per activitats i altres comptes

Increment inversions en entitats del grup a llarg

383.000,00

Disminució inversions en entitats grup a curt

Increment existències

16.694,63

Increment altres partides capital corrent

3.455.701,38

TOTAL FONS APLICATS

30.545.412,45

Desglossament despeses de les activitats

100,00%

Ajuts concedits i altres despeses

0,11%

18.109,18

Disminució periodificacions a curt termini de passiu

270.112,25

Disminució periodificacions a curt termini d’actiu

7.463,38

TOTAL ORIGEN DELS FONS

30.545.412,45

Desglossament ingressos de les activitats
Vendes i prestacions de serveis

77.06%

22,55%

Subvencions oficials a les activitats

19,80%

Despeses de personal

62,03%

Donacions i altres ingressos per a activitats

1,00%

Altres despeses d’explotació

15,25%

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

Despeses financeres

0,05%

Altres ingressos de les activitats

0,71%

Diferències de canvi

0,01%

Altres resultats

1,73%

Aplicacions dels
fons destinats a
les despeses de
les activitats

0,05%

0,11%
0,01%

Aprovisionaments
Altres despeses d’explotació

15,25%

62,03%

Despeses de personal

Origen dels fons
provinents dels
ingressos de les
acitivtats

0,71% 0.29%
1%
1,73%

Ajuts concedits i altres despeses

19,80%

Diferències de canvi

22,55%

-0,29%

Vendes i prestacions de serveis

Josep M. Boldú i Clos

Tresorer

Conxita Codinach i Moncunill

Patró

Dolors Duarri i Torras

Patró

Jaume Torreguitart i Enrich

Patró

També ha estat un any de reconeixements, com el de l’Ajuntament de Manresa
que aquest 2015 ens ha atorgat la Medalla al Mèrit Cívic de la ciutat, de grans
passos assolits com l’acreditació en excel·lència europea EFQM 500+, que ens
situa entre les organitzacions referents a tot l’estat, i d’importants projectes realitzats com la nova residència per a joves amb trastorns de conducta Comtals II
o la nova formatgeria d’Urpina, a Sant Salvador de Guardiola.

Jaume Torras i Casas

Patró

Jordi Planell i Hernández

Patró

Lluís Sánchez i Seuba

Patró

Pere Camps i Bau

Patró

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

		

Sebastià Catllà i Calvet

Patró

Amàlia Rossell i Badia

Patró

Baltasar Corrons i Graells

Patró

Carles Òdena i Bisa 		

Patró

Fèlix Puigmartí i Ponsa

Patró

Hem celebrat un 50 Aniversari marcat per la participació i l’important ressò obtingut. Vull agrair el suport rebut pels nostres patrocinadors, especialment als
que ens han ajudat en els principals actes: Obra Social “la Caixa”, ICL Iberia Iberpotash i CX-BBVA, que mencionem al llarg d’aquesta memòria perquè ens han
permès arribar més lluny.

Jaume Espinal i Farré

Patró

Joan Calatayud i Segalés

Patró

Josep Corrons i Espinal

Patró

Josep Sinca i Cura

Patró

Certament aquest 2015 ha estat un any especial en el que hem rebut inacabables mostres de suport, agraïment i felicitació. A tots els que n’heu participat i a
tots els que heu fet possible la tasca d’aquests 50 anys, gràcies de tot cor. Us puc
dir que AMPANS seguirà treballant, incansable, a fer del nostre país un entorn
inclusiu, just i amable per a tots els ciutadans i ciutadanes.
Junts fem futur.

Rosa Puigarnau i Ubach

Patró

Valentí Roqueta i Gillaumet

Patró

Xavier Jovés i Garcia

Patró

Toni Espinal i Freixas

Director general

Subvencions oficials a les activitats

Altres ingressos de les activitats

77,06%

Despeses financeres

Secretari

“La nostra força, la nostra gent” dèiem en un dels actes que recordarem
d’aquesta celebració, en el qual vam rebre el suport del nostre col·laborador i
bon amic Pep Guardiola. Un altre fet destacat que ens quedarà pel record va ser
l’emissió del programa El Suplement, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Cóppulo i
l’excel·lent tasca realitzada per tot l’equip de professionals que l’acompanyaven
i que van dedicar un programa de cinc hores de ràdio al paper de les persones
amb discapacitat intel·lectual a la nostra societat.

100,00%

Aprovisionaments

		

205
337
179
27
332
11
153
52
116

Persones
ateses per
programes

Total
persones
ateses

Programa d’inserció i d’orientació laboral
Programa de formació
Programes de respir

776
129
42

2.000
1.000
0

1.226
2013

1.459

1.653

2014

2015

31,50%

37,85%

Entitats promogudes per AMPANS

Convenis i aliances
Col·laboradors
institucionals
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies
Departament d’Ensenyament

Altres col·laboradors
institucionals
Agència de l’Habitatge de
Catalunya
Ajuntament de Manresa
Departament d’agricultura,
ramaderia, pesca i alimentació
Diputació de Barcelona
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeo

La nostra força,
la nostra gent

Serveis centrals
Comunicació
i marketing

Particulars

Fons Europeu

98,95%

Entitats no lucreatives

Àrea laboral

Informàtica

30,65%

Àrea Social

Qualitat i
processos

Administració local

Empreses

PRL i Medi Ambient

Administració estatal

Origen dels fons
provinents de les
donacions per a
activitats

Administració
i finances

Administració autonòmica

Direcció general

RRHH

5.248.170,28

					
Origen dels fons
0,11% 0,36%
provinents de
0,57%
les subvencions
oficials a les
activitats

Memòria
2015

Planificació
estratègica

Respecte, Amabilitat i tracte humà, Qualitat, Professionalitat, Responsabilitat i Compromís.

100.309,21
265.047,79

Agrosocial

Particulars

5.827,61

Canonge
(Restaurant)

30.129,55

Administracio local

Comissió Executiva del Patronat

Manteniment

83.491,51

Quioscs

81.247,07

Empreses

Medi Ambient

Entitats no lucratives

5.193.057,72

Garden

Valors

Patronat

Jardineria

19.155,40

Administracio autonòmica

Desglossament procedència de les donacions

Neteja

Administracio estatal

Fons Europeus

Acompanyar a les persones i donar-los els suports necessaris perquè
puguin desenvolupar-se a la vida, és la missió d’AMPANS.

Treball amb suport a l’empresa

Despeses de personal

L’any 2015, del qual fem balanç en aquesta memòria, ha estat l’any de celebració
del 50 Aniversari de l’entitat. L’efemèride ens ha permès fer una mirada enrere i
recordar el camí recorregut al llarg de tots aquests anys, des dels fundadors i les
diferents juntes directives i patronats de l’entitat, i els seus professionals, famílies, voluntaris, donants, empreses i institucions, amb els quals hem pogut crear
suports i oportunitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual, i també
malaltia mental i en risc d’exclusió.

Manipulats

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

Persones ateses

Centre Especial de Treball

187.523,04

Arts Gràfiques

AMPANS és una entitat del Bages que treballa per promoure 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, programes, suports i
activitats empresarials amb criteris d’excel·lència

Serveis d’Atenció diürna

Altres ingressos de les activitats

Desglossament procedència subvencions oficials a les activitats

Visió

Missió

Escola Educació Especial

4.983.516,32

Vicepresident

Joan Garriga i Giralt

Domènec Casasayas i Serra
President d’Ampans

Missió, visió i valors

Persones
ateses
per serveis

Aprovisionaments

Josep Balañà i Masó

Escola

Adherits al:

-Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”
-Centre Col·laborador del Servei
d’Ocupació de Catalunya, Agència
de col·locació pel Servei d’Ocupació
de Catalunya Nº autorització:
0900000035
-CEEPSIR (Centre d’educació especial
de programes, serveis i recursos) per
prestar serveis de suport a la inclusió
als centres escolars.
- Centre de Noves Oportunitats - SOC

25.862.035,48

Atenció diürna

Dincat-Plena Inclusió
FEAPS. Plena Inclusión
Club EMAS
Finan3
Consell de Participació Social Ajuntament de Manresa

Som centre:

Prop d’un centenar de professionals d’AMPANS,
conjuntament amb un grup de referents i líders
d’opinió del territori van participar en l’elaboració
d’un pla que projecta l’atenció a nous col·lectius
amb necessitats de suport (joves en risc), i
l’ampliació de serveis per atendre la demanda de
persones amb trastorns de conducta mitjançant el
Suport Conductual Positiu, persones amb discapacitat que estan envellint , i l’abordatge en trastorns
de l’espectre autista (TEA).

Ingressos de les activitats

President

Llars

Som membres de:

-Programa Incorpora de “la Caixa”
-Punt de la Discapacitat del CIO –
Centre d’Iniciatives per l’ocupació de
l’Ajuntament. de Manresa.
-Projecte europeu Enable (Co-creació)
-ACC!0 –projecte de cooperació amb
Sud-amèrica

25.279,92

Domènec Casasayas i Serra

Residències

Arfie (Associació d’entitats europees
de la discapacitat)
Clúster Créixer
Coordinadora de Centres de Profunds
de Catalunya
FOCA (Foro para la Calidad)
Jardinarium
Mútua Intercomarcal

Col·laborem amb:

Origen dels fons

Ajuts concedits i altres despeses

El pla desplegat l’any passat (2015) i que es revisa de forma anual, marca les línies a seguir per
complir amb la missió i visió d’AMPANS d’una
forma ordenada, amb una gestió inspirada en el
model d’excel·lència europeu EFQM, fomentant
l’autodeterminació i la participació de les persones
amb discapacitat i la implicació de l’organització i
els grups d’interès.

La nostra força,
la nostra gent

Treball social

Participem en els
òrgans de direcció de:

Aplicacions dels fons

Patronat

Principals Aliances:
Althaia (Xarxa Assistencial de
Manresa)
Compass Group
Fundació Institut Guttmann
Fundación Intermedia
Jardinarium
L’estoc, SCCL
Schelich Gmb
Taller Àuria, SCCL

Cta. Manresa - Santpedor km. 4,4
08251 Santpedor
Correspondència:
Ap. Correus 410 - 08240 Manresa
T. 93 827 23 00 - F. 93 827 21 38
ampans@ampans.cat
www.ampans.cat

Fundació Privada Tutelar Santa
Maria de Comabella:
Creada l’any 1994, el servei de tutela està dirigit a les persones amb
discapacitat intel·lectual o que presenten deficiències permanents,
amb deteriorament cognitiu per
malaltia mental, per edat avançada, per demències o per malalties
neurodegeneratives greus que es
troben incapacitades legalment i,
preferentment, residents a la comarca del Bages.

Ampans Medi Ambient SL:
Constituïda el 2.006 per a la gestió
i la prestació de serveis ambientals,
recollida selectiva i transport de residus, i la gestió de deixalleries i de
plantes de reciclatge i selecció de
residus.
Ampans Obres i Serveis SL:
Constituïda l’any 2.006 per la realització de treballs de manteniment
d’instal·lacions i edificis, la compravenda, promoció, urbanització,

edificació, construcció i rehabilitació de finques urbanes i rústiques,
la construcció de jardins i el seu
manteniment, i la neteja de locals,
edificis i instal·lacions,
Empresa d’Inserció Sociolaboral:
Constituïda l’any 2.008, Amb la finalitat d’aconseguir la integració
sociolaboral de persones en situació greu risc d’exclusió social.

Ca l’Urpina:
Promoguda per AMPANS l’any
2.014 per la gestió de l’explotació
agrícola, ramadera i forestal, i les
seves activitats complementàries
de la finca Urpina, a Sant Salvador
de Guardiola (Bages).
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4.983.516,32

Vicepresident

Joan Garriga i Giralt

Domènec Casasayas i Serra
President d’Ampans

Missió, visió i valors

Persones
ateses
per serveis

Aprovisionaments

Josep Balañà i Masó

Escola

Adherits al:

-Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”
-Centre Col·laborador del Servei
d’Ocupació de Catalunya, Agència
de col·locació pel Servei d’Ocupació
de Catalunya Nº autorització:
0900000035
-CEEPSIR (Centre d’educació especial
de programes, serveis i recursos) per
prestar serveis de suport a la inclusió
als centres escolars.
- Centre de Noves Oportunitats - SOC

25.862.035,48

Atenció diürna

Dincat-Plena Inclusió
FEAPS. Plena Inclusión
Club EMAS
Finan3
Consell de Participació Social Ajuntament de Manresa

Som centre:

Prop d’un centenar de professionals d’AMPANS,
conjuntament amb un grup de referents i líders
d’opinió del territori van participar en l’elaboració
d’un pla que projecta l’atenció a nous col·lectius
amb necessitats de suport (joves en risc), i
l’ampliació de serveis per atendre la demanda de
persones amb trastorns de conducta mitjançant el
Suport Conductual Positiu, persones amb discapacitat que estan envellint , i l’abordatge en trastorns
de l’espectre autista (TEA).

Ingressos de les activitats

President

Llars

Som membres de:

-Programa Incorpora de “la Caixa”
-Punt de la Discapacitat del CIO –
Centre d’Iniciatives per l’ocupació de
l’Ajuntament. de Manresa.
-Projecte europeu Enable (Co-creació)
-ACC!0 –projecte de cooperació amb
Sud-amèrica

25.279,92

Domènec Casasayas i Serra

Residències

Arfie (Associació d’entitats europees
de la discapacitat)
Clúster Créixer
Coordinadora de Centres de Profunds
de Catalunya
FOCA (Foro para la Calidad)
Jardinarium
Mútua Intercomarcal

Col·laborem amb:

Origen dels fons

Ajuts concedits i altres despeses

El pla desplegat l’any passat (2015) i que es revisa de forma anual, marca les línies a seguir per
complir amb la missió i visió d’AMPANS d’una
forma ordenada, amb una gestió inspirada en el
model d’excel·lència europeu EFQM, fomentant
l’autodeterminació i la participació de les persones
amb discapacitat i la implicació de l’organització i
els grups d’interès.

La nostra força,
la nostra gent

Treball social

Participem en els
òrgans de direcció de:

Aplicacions dels fons

Patronat

Principals Aliances:
Althaia (Xarxa Assistencial de
Manresa)
Compass Group
Fundació Institut Guttmann
Fundación Intermedia
Jardinarium
L’estoc, SCCL
Schelich Gmb
Taller Àuria, SCCL

Cta. Manresa - Santpedor km. 4,4
08251 Santpedor
Correspondència:
Ap. Correus 410 - 08240 Manresa
T. 93 827 23 00 - F. 93 827 21 38
ampans@ampans.cat
www.ampans.cat

Fundació Privada Tutelar Santa
Maria de Comabella:
Creada l’any 1994, el servei de tutela està dirigit a les persones amb
discapacitat intel·lectual o que presenten deficiències permanents,
amb deteriorament cognitiu per
malaltia mental, per edat avançada, per demències o per malalties
neurodegeneratives greus que es
troben incapacitades legalment i,
preferentment, residents a la comarca del Bages.

Ampans Medi Ambient SL:
Constituïda el 2.006 per a la gestió
i la prestació de serveis ambientals,
recollida selectiva i transport de residus, i la gestió de deixalleries i de
plantes de reciclatge i selecció de
residus.
Ampans Obres i Serveis SL:
Constituïda l’any 2.006 per la realització de treballs de manteniment
d’instal·lacions i edificis, la compravenda, promoció, urbanització,

edificació, construcció i rehabilitació de finques urbanes i rústiques,
la construcció de jardins i el seu
manteniment, i la neteja de locals,
edificis i instal·lacions,
Empresa d’Inserció Sociolaboral:
Constituïda l’any 2.008, Amb la finalitat d’aconseguir la integració
sociolaboral de persones en situació greu risc d’exclusió social.

Ca l’Urpina:
Promoguda per AMPANS l’any
2.014 per la gestió de l’explotació
agrícola, ramadera i forestal, i les
seves activitats complementàries
de la finca Urpina, a Sant Salvador
de Guardiola (Bages).

Serveis
a les persones
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Jeroni de Moragas
Aten alumnes amb necessitats especials de
3 a 20 anys.
Programes de formació i
d’inserció
Adreçats a persones que necessiten suports
per accedir a un lloc de treball, ajudant a millorar la qualificació professional i capacitat
d’inserció laboral mitjantçant la consecució
i el perfeccionament de les competències
professionals.
TREBALL
Llocs de treball adaptats a les persones amb
discapacitat intel·lectual, física, sensorial o
amb malaltia mental, mitjançant el CET o,
amb suport a les empreses del territori.
ATENCIÓ DIÜRNA
Servei Prelaboral
Suport i orientació a les persones amb trastorn mental sever ajudant-les a recuperar i
mantenir les capacitats suficients per a poder tornar a ser inserides en el món laboral.
Centre Ocupacional. La Llum, Era Esquerra i La Colònia
Atenció especialitzada a les persones que
han complert la majoria d’edat i que tenen
un grau mitjà o sever de discapacitat.
Centre De Dia. Residència Julio Payàs
Atenció especialitzada a persones que pel
seu alt grau d’afectació necessiten suport i
atenció continuada per a les activitats bàsiques de la vida diària.
ACOLLIMENT RESIDENCIAL
Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar
Servei de suport en l’àmbit domiciliari que té
per objectiu que les persones tinguin accés
a models de vida independents i el màxim
de normalitzats possible
Llars-Residència. Zamenhof, Balconada,
Mión, Sant Joan, Florinda, Magnet, La
Colònia i Urpina
Proporciona una llar amb el suport tècnic
i personal necessari perquè les persones,
joves i adultes, amb necessitats de suport
intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar.

Serveis laborals
i d’inserció
Residència d’Infants i Adolescents. Armengou, La Caseta, El Turó i Comtals II
Acull a infants i adolescents amb necessitats
de suport limitat o extens, que per causes
sociofamiliars no poden seguir vivint a la
seva llar d’origen.
Residència per a persones adultes amb
Trastorns de la Conducta Comtals
Acolliment especialitzat per a persones que
presenten trastorns de la conducta i que
requereixen programes d’atenció rehabilitadora per la seva integració i normalització
comunitària.
Residència per adults amb necessitats de
suport extens i generalitzat. Julio Payás
Equipament públic gestionat per Ampans
que acull a persones amb discapacitat
intel·lectual, que pel seu elevat grau de dependència requereixen un suport continuat
i generalitzat.

Centre Especial de Treball
Per generar oportunitats d’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial, i/o malaltia mental, a través d’un treball
productiu i adaptat:
Arts gràfiques: Impremta i distribució.
Manipulats: Solucions d’externalització dels
processos de fabricació i manipulació
Neteja: Solucions de neteja i manteniment de
les instal·lacions.

OCI I LLEURE
Programa d’activitats de lleure i esport amb
l’objectiu de fomentar l’autonomia personal i
desenvolupar la socialització mitjançant l’oci.

Paratge agrosocial: Explotació agrosocial a la
finca Urpina (Sant Salvador de Guardiola). Formatgeria, granja, cultiu de vinyes i elaboració
de vins amb DO Pla de Bages.

Servei d’acollida
Facilita la conciliació laboral dels progenitors/tutors oferint un servei d’acollida al matí
a Comabella.
Respirs
Adreçats a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, requereixen d’una acollida temporal del seu fill o filla.

Enclavaments: Grup de treballadors/es del
CET que realitza la seva tasca a les instal·lacions
de l’empresa col·laboradora.
Serveis de Quiosc: Gestió del quiosc de
l’hospital de St Joan de Déu i plaça Sant Domènec (Manresa).
Servei d’Inserció
Equips especialitzats donen suport a la persona en recerca de feina i a l’empresa contractant. Desplega plans de formació ocupacional
i projecta accions individualitzades perquè la
persona adquireixi les capacitats laborals que
li permetin aconseguir un treball digne i produir una feina de qualitat. Ofereix suport gratuït a l’empresa, i acompanyament en el procés
d’incorporació, adaptació i consolidació de la
persona al seu lloc de treball.

Qualitat

Medi ambient

A finals del 2015 AMPANS es va acreditar amb el segell d’excel·lència
europea 500+EFQM que la situa entre un grup d’una seixantena
d’empreses i organitzacions líders en gestió a tot l’estat. El model
d’excel·lència europea EFQM és un marc de gestió que serveix de guia
a AMPANS per assolir amb èxit la seva missió.

AMPANS identifica, avalua i gestiona els efectes mediambientals derivats de les seves activitats, per minimitzar-los. Fomenta el respecte a
l’entorn amb campanyes i accions de sensibilització i control en la reducció de residus i consums.
Consums:
• Aigua: 13.401 m3
• Gasoil: 8.736 litres
• Electricitat: 673.222 kwh
• Gas natural: 104.620 m3
• Càlcul emissions CO2: 452
tones CO2

Residus:
• Abocador: 2.820 kg
• Especial: 773 kg
• Fracció Verda: 8.940 kg
• No especial: 41.677 kg
• Total: 54.210

El càlcul d’emissions es realitza segons la Guia Pràctica de càlcul d’emissions de gasos amb
efecte hivernacle (GEH) Versió 2014 Oficina Catalana del Canvi Climàtic

10 històries de persones
d’AMPANS emocionen un Kursaal ple a vessar amb Pep Guardiola. L’acte, que es va fer amb
el suport de CatalunyaCaixaBBVA, va tenir una àmplia repercussió mediàtica i va ser trending tòpic a les Xarxes Socials.

Presentació en societat del programa d’ actes
del 50 Aniversari
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treballadors/es
contractes indefinits
origen Bages
mitjana d’edat

índex de satisfacció (sobre 5)
treballadors/es formats
cursos de formació

Projectes realitzats

Projectes en curs

Posada en marxa de la residència per a joves i adolescents amb trastorns de conducta, Comtals II

Desenvolupament i disseny de nous models de serveis per a persones
amb necessitats de suport

Servei de pisos assistits adreçat a joves majors de 18 anys. Prudenci
Comellas

Participació en el projecte FEAPS de transformació de centres educatius i suport a les escoles per la inclusió

Increment de persones ateses al Programa de Suport a l’Autonomia a
la pròpia llar

Desplegament del Programa de Suport Conductual Positiu

Centre d’Educació Especial de programes, serveis, i recursos (CEEPSIR)
pel suport a la inclusió a l’escola ordinària

hores de formació
La presidenta del Parlament de
Catalunya, Núria de Gispert, rep
una delegació d’AMPANS formada
pel president, Domènec Casasayas,
el director general, Toni Espinal, i les
treballadores, Maria Josep Sánchez
i Mireia Valdés, la recepcionista del
CO Montse Sánchez, i Ester Casaldàliga, mare d’un alumne de l’escola.

dones

Canonge restaurant: Ubicat al centre de Manresa. Ofereix cuina de mercat, saludable i de
proximitat.
Medi ambient: Gestiona 14 deixalleries fixes i 3
deixalleries mòbils del Consorci de Residus del
Bages. Servei de recollida selectiva de residus a
la comarca del Bages, per concessió administrativa del Consorci de Residus del Bages.

Projectes

Els fets més destacats de l’any

Compromès amb les persones, compartint valors i cultura
organitzativa, implicat en la millora i l’excel·lència en la gestió.

Garden i jardineria: Servei de venda de plantes, flors, articles de decoració, i serveis de jardineria, a empreses, particulars o organismes
públics.

Servei de pisos assistits adreçat a joves
majors de 18 anys. Prudenci Comellas
És una prestació de servei especialitzat per a
joves sense recursos propis, ni familiars, que
han d’abandonar les institucions on han estat acollits.

SERVEIS A LES FAMÍLIES
Grups d’ajuda mútua
Formats per pares per donar suport a les famílies. Redueixen l’aïllament social i generen
sentiment de pertinença i solidaritat.

Equip

Manresa atorga la medalla al Mèrit Cívic a
Ampans. L’acte es va celebrar al Saló de Plens,
ple a vessar, presidit per l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent.

Ampliació del nombre de places escolars i d’ unitats del CEE Jeroni de
Moragas

Catalunya Ràdio a AMPANS. Cinc hores d’emissió
ininterrompudes des de les
instal·lacions de Comabella, amb el Suplement de
Sílvia Cóppulo, l’actuació
de Macedònia i el suport de
l’Obra Social “la Caixa”.

La delegacó d’AMPANS a l’Associació europea de la discapacitat ARFIE, presenta al
Parlament de Luxemburg, les conclusions la
Carta de Drets Humans de l’ONU.

Programa de Noves Oportunitats per a Joves, dins del Pla de Garantia
Juvenil, en col·laboració amb el SOC i el Fons Social Europeu per atendre 270 joves en risc

Més de 700 professionals debaten el model de
suport conductual positiu en l’abordatge dels
trastorns de conducta al Congrés estatal sobre Alteracions de Conducta, al Kursaal.

Desplegament de metodologia REVISEP d’atenció a les persones
envellides i adaptació dels serveis
Ampliació dels serveis de residència per a persones amb alta dependència
Convocatòria internacional del Premi d’Investigació i d’Innovació
sobre Persones amb discapacitat Intel·lectual i ampliació de la dotació
econòmica, amb el suport d’Esteve
Formació dual adreçada a les persones usuàries

Posada en marxa de la Formatgeria i granja de cabres a Urpina (Sant
Salvador de Guardiola)

Projecte europeu “Enable” de desenvolupament d’una metodologia de
Corproducció

Finalització del projecte europeu Força i presentació al Parlament de
Luxemburg de les conclusions del grup sobre el dret al treball

Desplegament del projecte “Paratge agrosocial d’Urpina” (Sant Salvador de Guardiola)

Adaptació del Codi d’ètica i documents d’interès general en Lectura
Fàcil

Impactes als mitjans
de comunicació

Ampans als mitjans
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de discapacitat
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Sense certificat de discapacitat

Dona

Cursos de formació

Amb certificat de discapacitat

Home

Treballadors/es formats

Total de persones treballadores,
a l’entitat, amb certificat de
discapacitat
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Persones amb
discapacitat i/o
malaltia mental
Persones en risc
d’exclusió
Total persones
ateses

AMPANS presenta nova
imatge corporativa, projecte de co-creació amb
Morillas. Un logo que canvia
constantment i que té múltiples autors.

Posada en marxa de
Comtals II, nova residència per a persones amb
discapacitat
intel·lectual
i trastorns de conducta.
L’equipament va rebre la
visita de la vicepresidenta i
consellera Neus Munté.

Dues-centes persones a la Trobada AMPANS i EMPRESA, amb el
director general d’Infojobs, Jaume
Gurt. Reconeixement a les empreses: Denso, Oliva Torras, el Consorci del Bages per a la Gestió de
Residus i la Fundació Althaia.

Persones ateses al Servei
d’Inserció
776

200

624

552

550

400

34%

27%

L’any del 50 Aniversari ha tingut un ampli ressò mediàtic i de participació. Excepcional va ser
el programa de Catalunya Ràdio, “El Suplement” amb Sílvia Cóppulo que es va fer en directe
des de les instal·lacions d’AMPANS (Santa Maria de Comabella) amb el suport d’Obra Social
“la Caixa”, o la trentena llarga de càmeres de televisió que va reunir al Kursaal la jornada “La
nostra força, la nostra gent”, amb el col·laborador i amic d’AMPANS Pep Guardiola i el suport de
CatalunyaCaixa-BBVA. Una altre acció destacada va ser els 12.000 exemplars del Calendari
Solidari d’AMPANS, distribuïts amb el Regió7 i amb el suport d’ICL Iberia-Iberpotash.

Cursos i personal format

“Salut i pedals” un banc de bicicletes per fomentar l’esport entre les persones usuàries, ubicat
al Garden d’AMPANS (Santpedor),
amb la col·laboració de Pirelli

Suport social

Un miler de persones a l’edició
dels II Batecs Solidaris amb el
suport d’Obra social “la Caixa”.
El parc de l’Agulla es tenyeix de
rosa amb desenes de samarretes
dels corredors

Hem rebut els Premis:
· Solidaris ONCE Catalunya
· CECOT al Progrés Empresarial
· Oleguer Bisbal, per votació
popular, de la revista El Pou
· Simeó Selga del Rotary Club
Manresa-Bages al projecte Mentors
· Promoció del Territori del CETIM

10.949
957
662
41
145
32
6.350
3.764
2.670
19.603
➢

Persones amb la Targeta Client

➢

Col·laboradors econòmics
Clients comercials
Patrocinadors i espònsors
Persones voluntàries
Entitats i centres educatius que ens han visitat
Vistes mensuals a la pàgina Web
Seguidors a Facebook
Seguidors a Twitter
Visualitzacions al canal de Youtube
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Serveis
a les persones
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Jeroni de Moragas
Aten alumnes amb necessitats especials de
3 a 20 anys.
Programes de formació i
d’inserció
Adreçats a persones que necessiten suports
per accedir a un lloc de treball, ajudant a millorar la qualificació professional i capacitat
d’inserció laboral mitjantçant la consecució
i el perfeccionament de les competències
professionals.
TREBALL
Llocs de treball adaptats a les persones amb
discapacitat intel·lectual, física, sensorial o
amb malaltia mental, mitjançant el CET o,
amb suport a les empreses del territori.
ATENCIÓ DIÜRNA
Servei Prelaboral
Suport i orientació a les persones amb trastorn mental sever ajudant-les a recuperar i
mantenir les capacitats suficients per a poder tornar a ser inserides en el món laboral.
Centre Ocupacional. La Llum, Era Esquerra i La Colònia
Atenció especialitzada a les persones que
han complert la majoria d’edat i que tenen
un grau mitjà o sever de discapacitat.
Centre De Dia. Residència Julio Payàs
Atenció especialitzada a persones que pel
seu alt grau d’afectació necessiten suport i
atenció continuada per a les activitats bàsiques de la vida diària.
ACOLLIMENT RESIDENCIAL
Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar
Servei de suport en l’àmbit domiciliari que té
per objectiu que les persones tinguin accés
a models de vida independents i el màxim
de normalitzats possible
Llars-Residència. Zamenhof, Balconada,
Mión, Sant Joan, Florinda, Magnet, La
Colònia i Urpina
Proporciona una llar amb el suport tècnic
i personal necessari perquè les persones,
joves i adultes, amb necessitats de suport
intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar.

Serveis laborals
i d’inserció
Residència d’Infants i Adolescents. Armengou, La Caseta, El Turó i Comtals II
Acull a infants i adolescents amb necessitats
de suport limitat o extens, que per causes
sociofamiliars no poden seguir vivint a la
seva llar d’origen.
Residència per a persones adultes amb
Trastorns de la Conducta Comtals
Acolliment especialitzat per a persones que
presenten trastorns de la conducta i que
requereixen programes d’atenció rehabilitadora per la seva integració i normalització
comunitària.
Residència per adults amb necessitats de
suport extens i generalitzat. Julio Payás
Equipament públic gestionat per Ampans
que acull a persones amb discapacitat
intel·lectual, que pel seu elevat grau de dependència requereixen un suport continuat
i generalitzat.

Centre Especial de Treball
Per generar oportunitats d’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial, i/o malaltia mental, a través d’un treball
productiu i adaptat:
Arts gràfiques: Impremta i distribució.
Manipulats: Solucions d’externalització dels
processos de fabricació i manipulació
Neteja: Solucions de neteja i manteniment de
les instal·lacions.

OCI I LLEURE
Programa d’activitats de lleure i esport amb
l’objectiu de fomentar l’autonomia personal i
desenvolupar la socialització mitjançant l’oci.

Paratge agrosocial: Explotació agrosocial a la
finca Urpina (Sant Salvador de Guardiola). Formatgeria, granja, cultiu de vinyes i elaboració
de vins amb DO Pla de Bages.

Servei d’acollida
Facilita la conciliació laboral dels progenitors/tutors oferint un servei d’acollida al matí
a Comabella.
Respirs
Adreçats a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, requereixen d’una acollida temporal del seu fill o filla.

Enclavaments: Grup de treballadors/es del
CET que realitza la seva tasca a les instal·lacions
de l’empresa col·laboradora.
Serveis de Quiosc: Gestió del quiosc de
l’hospital de St Joan de Déu i plaça Sant Domènec (Manresa).
Servei d’Inserció
Equips especialitzats donen suport a la persona en recerca de feina i a l’empresa contractant. Desplega plans de formació ocupacional
i projecta accions individualitzades perquè la
persona adquireixi les capacitats laborals que
li permetin aconseguir un treball digne i produir una feina de qualitat. Ofereix suport gratuït a l’empresa, i acompanyament en el procés
d’incorporació, adaptació i consolidació de la
persona al seu lloc de treball.

Qualitat

Medi ambient

A finals del 2015 AMPANS es va acreditar amb el segell d’excel·lència
europea 500+EFQM que la situa entre un grup d’una seixantena
d’empreses i organitzacions líders en gestió a tot l’estat. El model
d’excel·lència europea EFQM és un marc de gestió que serveix de guia
a AMPANS per assolir amb èxit la seva missió.

AMPANS identifica, avalua i gestiona els efectes mediambientals derivats de les seves activitats, per minimitzar-los. Fomenta el respecte a
l’entorn amb campanyes i accions de sensibilització i control en la reducció de residus i consums.
Consums:
• Aigua: 13.401 m3
• Gasoil: 8.736 litres
• Electricitat: 673.222 kwh
• Gas natural: 104.620 m3
• Càlcul emissions CO2: 452
tones CO2

Residus:
• Abocador: 2.820 kg
• Especial: 773 kg
• Fracció Verda: 8.940 kg
• No especial: 41.677 kg
• Total: 54.210

El càlcul d’emissions es realitza segons la Guia Pràctica de càlcul d’emissions de gasos amb
efecte hivernacle (GEH) Versió 2014 Oficina Catalana del Canvi Climàtic

10 històries de persones
d’AMPANS emocionen un Kursaal ple a vessar amb Pep Guardiola. L’acte, que es va fer amb
el suport de CatalunyaCaixaBBVA, va tenir una àmplia repercussió mediàtica i va ser trending tòpic a les Xarxes Socials.

Presentació en societat del programa d’ actes
del 50 Aniversari
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treballadors/es
contractes indefinits
origen Bages
mitjana d’edat

índex de satisfacció (sobre 5)
treballadors/es formats
cursos de formació

Projectes realitzats

Projectes en curs

Posada en marxa de la residència per a joves i adolescents amb trastorns de conducta, Comtals II

Desenvolupament i disseny de nous models de serveis per a persones
amb necessitats de suport

Servei de pisos assistits adreçat a joves majors de 18 anys. Prudenci
Comellas

Participació en el projecte FEAPS de transformació de centres educatius i suport a les escoles per la inclusió

Increment de persones ateses al Programa de Suport a l’Autonomia a
la pròpia llar

Desplegament del Programa de Suport Conductual Positiu

Centre d’Educació Especial de programes, serveis, i recursos (CEEPSIR)
pel suport a la inclusió a l’escola ordinària

hores de formació
La presidenta del Parlament de
Catalunya, Núria de Gispert, rep
una delegació d’AMPANS formada
pel president, Domènec Casasayas,
el director general, Toni Espinal, i les
treballadores, Maria Josep Sánchez
i Mireia Valdés, la recepcionista del
CO Montse Sánchez, i Ester Casaldàliga, mare d’un alumne de l’escola.

dones

Canonge restaurant: Ubicat al centre de Manresa. Ofereix cuina de mercat, saludable i de
proximitat.
Medi ambient: Gestiona 14 deixalleries fixes i 3
deixalleries mòbils del Consorci de Residus del
Bages. Servei de recollida selectiva de residus a
la comarca del Bages, per concessió administrativa del Consorci de Residus del Bages.

Projectes

Els fets més destacats de l’any

Compromès amb les persones, compartint valors i cultura
organitzativa, implicat en la millora i l’excel·lència en la gestió.

Garden i jardineria: Servei de venda de plantes, flors, articles de decoració, i serveis de jardineria, a empreses, particulars o organismes
públics.

Servei de pisos assistits adreçat a joves
majors de 18 anys. Prudenci Comellas
És una prestació de servei especialitzat per a
joves sense recursos propis, ni familiars, que
han d’abandonar les institucions on han estat acollits.

SERVEIS A LES FAMÍLIES
Grups d’ajuda mútua
Formats per pares per donar suport a les famílies. Redueixen l’aïllament social i generen
sentiment de pertinença i solidaritat.

Equip

Manresa atorga la medalla al Mèrit Cívic a
Ampans. L’acte es va celebrar al Saló de Plens,
ple a vessar, presidit per l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent.

Ampliació del nombre de places escolars i d’ unitats del CEE Jeroni de
Moragas

Catalunya Ràdio a AMPANS. Cinc hores d’emissió
ininterrompudes des de les
instal·lacions de Comabella, amb el Suplement de
Sílvia Cóppulo, l’actuació
de Macedònia i el suport de
l’Obra Social “la Caixa”.

La delegacó d’AMPANS a l’Associació europea de la discapacitat ARFIE, presenta al
Parlament de Luxemburg, les conclusions la
Carta de Drets Humans de l’ONU.

Programa de Noves Oportunitats per a Joves, dins del Pla de Garantia
Juvenil, en col·laboració amb el SOC i el Fons Social Europeu per atendre 270 joves en risc

Més de 700 professionals debaten el model de
suport conductual positiu en l’abordatge dels
trastorns de conducta al Congrés estatal sobre Alteracions de Conducta, al Kursaal.

Desplegament de metodologia REVISEP d’atenció a les persones
envellides i adaptació dels serveis
Ampliació dels serveis de residència per a persones amb alta dependència
Convocatòria internacional del Premi d’Investigació i d’Innovació
sobre Persones amb discapacitat Intel·lectual i ampliació de la dotació
econòmica, amb el suport d’Esteve
Formació dual adreçada a les persones usuàries

Posada en marxa de la Formatgeria i granja de cabres a Urpina (Sant
Salvador de Guardiola)

Projecte europeu “Enable” de desenvolupament d’una metodologia de
Corproducció

Finalització del projecte europeu Força i presentació al Parlament de
Luxemburg de les conclusions del grup sobre el dret al treball

Desplegament del projecte “Paratge agrosocial d’Urpina” (Sant Salvador de Guardiola)

Adaptació del Codi d’ètica i documents d’interès general en Lectura
Fàcil

Impactes als mitjans
de comunicació
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AMPANS presenta nova
imatge corporativa, projecte de co-creació amb
Morillas. Un logo que canvia
constantment i que té múltiples autors.

Posada en marxa de
Comtals II, nova residència per a persones amb
discapacitat
intel·lectual
i trastorns de conducta.
L’equipament va rebre la
visita de la vicepresidenta i
consellera Neus Munté.

Dues-centes persones a la Trobada AMPANS i EMPRESA, amb el
director general d’Infojobs, Jaume
Gurt. Reconeixement a les empreses: Denso, Oliva Torras, el Consorci del Bages per a la Gestió de
Residus i la Fundació Althaia.

Persones ateses al Servei
d’Inserció
776

200

624

552

550

400

34%

27%

L’any del 50 Aniversari ha tingut un ampli ressò mediàtic i de participació. Excepcional va ser
el programa de Catalunya Ràdio, “El Suplement” amb Sílvia Cóppulo que es va fer en directe
des de les instal·lacions d’AMPANS (Santa Maria de Comabella) amb el suport d’Obra Social
“la Caixa”, o la trentena llarga de càmeres de televisió que va reunir al Kursaal la jornada “La
nostra força, la nostra gent”, amb el col·laborador i amic d’AMPANS Pep Guardiola i el suport de
CatalunyaCaixa-BBVA. Una altre acció destacada va ser els 12.000 exemplars del Calendari
Solidari d’AMPANS, distribuïts amb el Regió7 i amb el suport d’ICL Iberia-Iberpotash.

Cursos i personal format

“Salut i pedals” un banc de bicicletes per fomentar l’esport entre les persones usuàries, ubicat
al Garden d’AMPANS (Santpedor),
amb la col·laboració de Pirelli

Suport social

Un miler de persones a l’edició
dels II Batecs Solidaris amb el
suport d’Obra social “la Caixa”.
El parc de l’Agulla es tenyeix de
rosa amb desenes de samarretes
dels corredors

Hem rebut els Premis:
· Solidaris ONCE Catalunya
· CECOT al Progrés Empresarial
· Oleguer Bisbal, per votació
popular, de la revista El Pou
· Simeó Selga del Rotary Club
Manresa-Bages al projecte Mentors
· Promoció del Territori del CETIM

10.949
957
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41
145
32
6.350
3.764
2.670
19.603
➢

Persones amb la Targeta Client

➢

Col·laboradors econòmics
Clients comercials
Patrocinadors i espònsors
Persones voluntàries
Entitats i centres educatius que ens han visitat
Vistes mensuals a la pàgina Web
Seguidors a Facebook
Seguidors a Twitter
Visualitzacions al canal de Youtube
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Serveis
a les persones
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Jeroni de Moragas
Aten alumnes amb necessitats especials de
3 a 20 anys.
Programes de formació i
d’inserció
Adreçats a persones que necessiten suports
per accedir a un lloc de treball, ajudant a millorar la qualificació professional i capacitat
d’inserció laboral mitjantçant la consecució
i el perfeccionament de les competències
professionals.
TREBALL
Llocs de treball adaptats a les persones amb
discapacitat intel·lectual, física, sensorial o
amb malaltia mental, mitjançant el CET o,
amb suport a les empreses del territori.
ATENCIÓ DIÜRNA
Servei Prelaboral
Suport i orientació a les persones amb trastorn mental sever ajudant-les a recuperar i
mantenir les capacitats suficients per a poder tornar a ser inserides en el món laboral.
Centre Ocupacional. La Llum, Era Esquerra i La Colònia
Atenció especialitzada a les persones que
han complert la majoria d’edat i que tenen
un grau mitjà o sever de discapacitat.
Centre De Dia. Residència Julio Payàs
Atenció especialitzada a persones que pel
seu alt grau d’afectació necessiten suport i
atenció continuada per a les activitats bàsiques de la vida diària.
ACOLLIMENT RESIDENCIAL
Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar
Servei de suport en l’àmbit domiciliari que té
per objectiu que les persones tinguin accés
a models de vida independents i el màxim
de normalitzats possible
Llars-Residència. Zamenhof, Balconada,
Mión, Sant Joan, Florinda, Magnet, La
Colònia i Urpina
Proporciona una llar amb el suport tècnic
i personal necessari perquè les persones,
joves i adultes, amb necessitats de suport
intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar.

Serveis laborals
i d’inserció
Residència d’Infants i Adolescents. Armengou, La Caseta, El Turó i Comtals II
Acull a infants i adolescents amb necessitats
de suport limitat o extens, que per causes
sociofamiliars no poden seguir vivint a la
seva llar d’origen.
Residència per a persones adultes amb
Trastorns de la Conducta Comtals
Acolliment especialitzat per a persones que
presenten trastorns de la conducta i que
requereixen programes d’atenció rehabilitadora per la seva integració i normalització
comunitària.
Residència per adults amb necessitats de
suport extens i generalitzat. Julio Payás
Equipament públic gestionat per Ampans
que acull a persones amb discapacitat
intel·lectual, que pel seu elevat grau de dependència requereixen un suport continuat
i generalitzat.

Centre Especial de Treball
Per generar oportunitats d’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial, i/o malaltia mental, a través d’un treball
productiu i adaptat:
Arts gràfiques: Impremta i distribució.
Manipulats: Solucions d’externalització dels
processos de fabricació i manipulació
Neteja: Solucions de neteja i manteniment de
les instal·lacions.

OCI I LLEURE
Programa d’activitats de lleure i esport amb
l’objectiu de fomentar l’autonomia personal i
desenvolupar la socialització mitjançant l’oci.

Paratge agrosocial: Explotació agrosocial a la
finca Urpina (Sant Salvador de Guardiola). Formatgeria, granja, cultiu de vinyes i elaboració
de vins amb DO Pla de Bages.

Servei d’acollida
Facilita la conciliació laboral dels progenitors/tutors oferint un servei d’acollida al matí
a Comabella.
Respirs
Adreçats a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, requereixen d’una acollida temporal del seu fill o filla.

Enclavaments: Grup de treballadors/es del
CET que realitza la seva tasca a les instal·lacions
de l’empresa col·laboradora.
Serveis de Quiosc: Gestió del quiosc de
l’hospital de St Joan de Déu i plaça Sant Domènec (Manresa).
Servei d’Inserció
Equips especialitzats donen suport a la persona en recerca de feina i a l’empresa contractant. Desplega plans de formació ocupacional
i projecta accions individualitzades perquè la
persona adquireixi les capacitats laborals que
li permetin aconseguir un treball digne i produir una feina de qualitat. Ofereix suport gratuït a l’empresa, i acompanyament en el procés
d’incorporació, adaptació i consolidació de la
persona al seu lloc de treball.

Qualitat

Medi ambient

A finals del 2015 AMPANS es va acreditar amb el segell d’excel·lència
europea 500+EFQM que la situa entre un grup d’una seixantena
d’empreses i organitzacions líders en gestió a tot l’estat. El model
d’excel·lència europea EFQM és un marc de gestió que serveix de guia
a AMPANS per assolir amb èxit la seva missió.

AMPANS identifica, avalua i gestiona els efectes mediambientals derivats de les seves activitats, per minimitzar-los. Fomenta el respecte a
l’entorn amb campanyes i accions de sensibilització i control en la reducció de residus i consums.
Consums:
• Aigua: 13.401 m3
• Gasoil: 8.736 litres
• Electricitat: 673.222 kwh
• Gas natural: 104.620 m3
• Càlcul emissions CO2: 452
tones CO2

Residus:
• Abocador: 2.820 kg
• Especial: 773 kg
• Fracció Verda: 8.940 kg
• No especial: 41.677 kg
• Total: 54.210

El càlcul d’emissions es realitza segons la Guia Pràctica de càlcul d’emissions de gasos amb
efecte hivernacle (GEH) Versió 2014 Oficina Catalana del Canvi Climàtic

10 històries de persones
d’AMPANS emocionen un Kursaal ple a vessar amb Pep Guardiola. L’acte, que es va fer amb
el suport de CatalunyaCaixaBBVA, va tenir una àmplia repercussió mediàtica i va ser trending tòpic a les Xarxes Socials.

Presentació en societat del programa d’ actes
del 50 Aniversari
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contractes indefinits
origen Bages
mitjana d’edat

índex de satisfacció (sobre 5)
treballadors/es formats
cursos de formació

Projectes realitzats

Projectes en curs

Posada en marxa de la residència per a joves i adolescents amb trastorns de conducta, Comtals II

Desenvolupament i disseny de nous models de serveis per a persones
amb necessitats de suport

Servei de pisos assistits adreçat a joves majors de 18 anys. Prudenci
Comellas

Participació en el projecte FEAPS de transformació de centres educatius i suport a les escoles per la inclusió

Increment de persones ateses al Programa de Suport a l’Autonomia a
la pròpia llar

Desplegament del Programa de Suport Conductual Positiu

Centre d’Educació Especial de programes, serveis, i recursos (CEEPSIR)
pel suport a la inclusió a l’escola ordinària

hores de formació
La presidenta del Parlament de
Catalunya, Núria de Gispert, rep
una delegació d’AMPANS formada
pel president, Domènec Casasayas,
el director general, Toni Espinal, i les
treballadores, Maria Josep Sánchez
i Mireia Valdés, la recepcionista del
CO Montse Sánchez, i Ester Casaldàliga, mare d’un alumne de l’escola.

dones

Canonge restaurant: Ubicat al centre de Manresa. Ofereix cuina de mercat, saludable i de
proximitat.
Medi ambient: Gestiona 14 deixalleries fixes i 3
deixalleries mòbils del Consorci de Residus del
Bages. Servei de recollida selectiva de residus a
la comarca del Bages, per concessió administrativa del Consorci de Residus del Bages.

Projectes

Els fets més destacats de l’any

Compromès amb les persones, compartint valors i cultura
organitzativa, implicat en la millora i l’excel·lència en la gestió.

Garden i jardineria: Servei de venda de plantes, flors, articles de decoració, i serveis de jardineria, a empreses, particulars o organismes
públics.

Servei de pisos assistits adreçat a joves
majors de 18 anys. Prudenci Comellas
És una prestació de servei especialitzat per a
joves sense recursos propis, ni familiars, que
han d’abandonar les institucions on han estat acollits.

SERVEIS A LES FAMÍLIES
Grups d’ajuda mútua
Formats per pares per donar suport a les famílies. Redueixen l’aïllament social i generen
sentiment de pertinença i solidaritat.

Equip

Manresa atorga la medalla al Mèrit Cívic a
Ampans. L’acte es va celebrar al Saló de Plens,
ple a vessar, presidit per l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent.

Ampliació del nombre de places escolars i d’ unitats del CEE Jeroni de
Moragas

Catalunya Ràdio a AMPANS. Cinc hores d’emissió
ininterrompudes des de les
instal·lacions de Comabella, amb el Suplement de
Sílvia Cóppulo, l’actuació
de Macedònia i el suport de
l’Obra Social “la Caixa”.

La delegacó d’AMPANS a l’Associació europea de la discapacitat ARFIE, presenta al
Parlament de Luxemburg, les conclusions la
Carta de Drets Humans de l’ONU.

Programa de Noves Oportunitats per a Joves, dins del Pla de Garantia
Juvenil, en col·laboració amb el SOC i el Fons Social Europeu per atendre 270 joves en risc

Més de 700 professionals debaten el model de
suport conductual positiu en l’abordatge dels
trastorns de conducta al Congrés estatal sobre Alteracions de Conducta, al Kursaal.

Desplegament de metodologia REVISEP d’atenció a les persones
envellides i adaptació dels serveis
Ampliació dels serveis de residència per a persones amb alta dependència
Convocatòria internacional del Premi d’Investigació i d’Innovació
sobre Persones amb discapacitat Intel·lectual i ampliació de la dotació
econòmica, amb el suport d’Esteve
Formació dual adreçada a les persones usuàries

Posada en marxa de la Formatgeria i granja de cabres a Urpina (Sant
Salvador de Guardiola)

Projecte europeu “Enable” de desenvolupament d’una metodologia de
Corproducció

Finalització del projecte europeu Força i presentació al Parlament de
Luxemburg de les conclusions del grup sobre el dret al treball

Desplegament del projecte “Paratge agrosocial d’Urpina” (Sant Salvador de Guardiola)

Adaptació del Codi d’ètica i documents d’interès general en Lectura
Fàcil

Impactes als mitjans
de comunicació

Ampans als mitjans
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AMPANS presenta nova
imatge corporativa, projecte de co-creació amb
Morillas. Un logo que canvia
constantment i que té múltiples autors.

Posada en marxa de
Comtals II, nova residència per a persones amb
discapacitat
intel·lectual
i trastorns de conducta.
L’equipament va rebre la
visita de la vicepresidenta i
consellera Neus Munté.

Dues-centes persones a la Trobada AMPANS i EMPRESA, amb el
director general d’Infojobs, Jaume
Gurt. Reconeixement a les empreses: Denso, Oliva Torras, el Consorci del Bages per a la Gestió de
Residus i la Fundació Althaia.

Persones ateses al Servei
d’Inserció
776

200

624

552

550

400

34%

27%

L’any del 50 Aniversari ha tingut un ampli ressò mediàtic i de participació. Excepcional va ser
el programa de Catalunya Ràdio, “El Suplement” amb Sílvia Cóppulo que es va fer en directe
des de les instal·lacions d’AMPANS (Santa Maria de Comabella) amb el suport d’Obra Social
“la Caixa”, o la trentena llarga de càmeres de televisió que va reunir al Kursaal la jornada “La
nostra força, la nostra gent”, amb el col·laborador i amic d’AMPANS Pep Guardiola i el suport de
CatalunyaCaixa-BBVA. Una altre acció destacada va ser els 12.000 exemplars del Calendari
Solidari d’AMPANS, distribuïts amb el Regió7 i amb el suport d’ICL Iberia-Iberpotash.

Cursos i personal format

“Salut i pedals” un banc de bicicletes per fomentar l’esport entre les persones usuàries, ubicat
al Garden d’AMPANS (Santpedor),
amb la col·laboració de Pirelli

Suport social

Un miler de persones a l’edició
dels II Batecs Solidaris amb el
suport d’Obra social “la Caixa”.
El parc de l’Agulla es tenyeix de
rosa amb desenes de samarretes
dels corredors

Hem rebut els Premis:
· Solidaris ONCE Catalunya
· CECOT al Progrés Empresarial
· Oleguer Bisbal, per votació
popular, de la revista El Pou
· Simeó Selga del Rotary Club
Manresa-Bages al projecte Mentors
· Promoció del Territori del CETIM
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Persones amb la Targeta Client

➢

Col·laboradors econòmics
Clients comercials
Patrocinadors i espònsors
Persones voluntàries
Entitats i centres educatius que ens han visitat
Vistes mensuals a la pàgina Web
Seguidors a Facebook
Seguidors a Twitter
Visualitzacions al canal de Youtube

➢
➢
➢

150

160

158

2013

2014

100
50
0

2015

Serveis
a les persones
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Jeroni de Moragas
Aten alumnes amb necessitats especials de
3 a 20 anys.
Programes de formació i
d’inserció
Adreçats a persones que necessiten suports
per accedir a un lloc de treball, ajudant a millorar la qualificació professional i capacitat
d’inserció laboral mitjantçant la consecució
i el perfeccionament de les competències
professionals.
TREBALL
Llocs de treball adaptats a les persones amb
discapacitat intel·lectual, física, sensorial o
amb malaltia mental, mitjançant el CET o,
amb suport a les empreses del territori.
ATENCIÓ DIÜRNA
Servei Prelaboral
Suport i orientació a les persones amb trastorn mental sever ajudant-les a recuperar i
mantenir les capacitats suficients per a poder tornar a ser inserides en el món laboral.
Centre Ocupacional. La Llum, Era Esquerra i La Colònia
Atenció especialitzada a les persones que
han complert la majoria d’edat i que tenen
un grau mitjà o sever de discapacitat.
Centre De Dia. Residència Julio Payàs
Atenció especialitzada a persones que pel
seu alt grau d’afectació necessiten suport i
atenció continuada per a les activitats bàsiques de la vida diària.
ACOLLIMENT RESIDENCIAL
Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar
Servei de suport en l’àmbit domiciliari que té
per objectiu que les persones tinguin accés
a models de vida independents i el màxim
de normalitzats possible
Llars-Residència. Zamenhof, Balconada,
Mión, Sant Joan, Florinda, Magnet, La
Colònia i Urpina
Proporciona una llar amb el suport tècnic
i personal necessari perquè les persones,
joves i adultes, amb necessitats de suport
intermitent, limitat o extens, es puguin desenvolupar.

Serveis laborals
i d’inserció
Residència d’Infants i Adolescents. Armengou, La Caseta, El Turó i Comtals II
Acull a infants i adolescents amb necessitats
de suport limitat o extens, que per causes
sociofamiliars no poden seguir vivint a la
seva llar d’origen.
Residència per a persones adultes amb
Trastorns de la Conducta Comtals
Acolliment especialitzat per a persones que
presenten trastorns de la conducta i que
requereixen programes d’atenció rehabilitadora per la seva integració i normalització
comunitària.
Residència per adults amb necessitats de
suport extens i generalitzat. Julio Payás
Equipament públic gestionat per Ampans
que acull a persones amb discapacitat
intel·lectual, que pel seu elevat grau de dependència requereixen un suport continuat
i generalitzat.

Centre Especial de Treball
Per generar oportunitats d’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial, i/o malaltia mental, a través d’un treball
productiu i adaptat:
Arts gràfiques: Impremta i distribució.
Manipulats: Solucions d’externalització dels
processos de fabricació i manipulació
Neteja: Solucions de neteja i manteniment de
les instal·lacions.

OCI I LLEURE
Programa d’activitats de lleure i esport amb
l’objectiu de fomentar l’autonomia personal i
desenvolupar la socialització mitjançant l’oci.

Paratge agrosocial: Explotació agrosocial a la
finca Urpina (Sant Salvador de Guardiola). Formatgeria, granja, cultiu de vinyes i elaboració
de vins amb DO Pla de Bages.

Servei d’acollida
Facilita la conciliació laboral dels progenitors/tutors oferint un servei d’acollida al matí
a Comabella.
Respirs
Adreçats a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, requereixen d’una acollida temporal del seu fill o filla.

Enclavaments: Grup de treballadors/es del
CET que realitza la seva tasca a les instal·lacions
de l’empresa col·laboradora.
Serveis de Quiosc: Gestió del quiosc de
l’hospital de St Joan de Déu i plaça Sant Domènec (Manresa).
Servei d’Inserció
Equips especialitzats donen suport a la persona en recerca de feina i a l’empresa contractant. Desplega plans de formació ocupacional
i projecta accions individualitzades perquè la
persona adquireixi les capacitats laborals que
li permetin aconseguir un treball digne i produir una feina de qualitat. Ofereix suport gratuït a l’empresa, i acompanyament en el procés
d’incorporació, adaptació i consolidació de la
persona al seu lloc de treball.

Qualitat

Medi ambient

A finals del 2015 AMPANS es va acreditar amb el segell d’excel·lència
europea 500+EFQM que la situa entre un grup d’una seixantena
d’empreses i organitzacions líders en gestió a tot l’estat. El model
d’excel·lència europea EFQM és un marc de gestió que serveix de guia
a AMPANS per assolir amb èxit la seva missió.

AMPANS identifica, avalua i gestiona els efectes mediambientals derivats de les seves activitats, per minimitzar-los. Fomenta el respecte a
l’entorn amb campanyes i accions de sensibilització i control en la reducció de residus i consums.
Consums:
• Aigua: 13.401 m3
• Gasoil: 8.736 litres
• Electricitat: 673.222 kwh
• Gas natural: 104.620 m3
• Càlcul emissions CO2: 452
tones CO2

Residus:
• Abocador: 2.820 kg
• Especial: 773 kg
• Fracció Verda: 8.940 kg
• No especial: 41.677 kg
• Total: 54.210

El càlcul d’emissions es realitza segons la Guia Pràctica de càlcul d’emissions de gasos amb
efecte hivernacle (GEH) Versió 2014 Oficina Catalana del Canvi Climàtic

10 històries de persones
d’AMPANS emocionen un Kursaal ple a vessar amb Pep Guardiola. L’acte, que es va fer amb
el suport de CatalunyaCaixaBBVA, va tenir una àmplia repercussió mediàtica i va ser trending tòpic a les Xarxes Socials.

Presentació en societat del programa d’ actes
del 50 Aniversari

Total de treballadors/es
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mitjana d’edat

índex de satisfacció (sobre 5)
treballadors/es formats
cursos de formació

Projectes realitzats

Projectes en curs

Posada en marxa de la residència per a joves i adolescents amb trastorns de conducta, Comtals II

Desenvolupament i disseny de nous models de serveis per a persones
amb necessitats de suport

Servei de pisos assistits adreçat a joves majors de 18 anys. Prudenci
Comellas

Participació en el projecte FEAPS de transformació de centres educatius i suport a les escoles per la inclusió

Increment de persones ateses al Programa de Suport a l’Autonomia a
la pròpia llar

Desplegament del Programa de Suport Conductual Positiu

Centre d’Educació Especial de programes, serveis, i recursos (CEEPSIR)
pel suport a la inclusió a l’escola ordinària

hores de formació
La presidenta del Parlament de
Catalunya, Núria de Gispert, rep
una delegació d’AMPANS formada
pel president, Domènec Casasayas,
el director general, Toni Espinal, i les
treballadores, Maria Josep Sánchez
i Mireia Valdés, la recepcionista del
CO Montse Sánchez, i Ester Casaldàliga, mare d’un alumne de l’escola.

dones

Canonge restaurant: Ubicat al centre de Manresa. Ofereix cuina de mercat, saludable i de
proximitat.
Medi ambient: Gestiona 14 deixalleries fixes i 3
deixalleries mòbils del Consorci de Residus del
Bages. Servei de recollida selectiva de residus a
la comarca del Bages, per concessió administrativa del Consorci de Residus del Bages.

Projectes

Els fets més destacats de l’any

Compromès amb les persones, compartint valors i cultura
organitzativa, implicat en la millora i l’excel·lència en la gestió.

Garden i jardineria: Servei de venda de plantes, flors, articles de decoració, i serveis de jardineria, a empreses, particulars o organismes
públics.

Servei de pisos assistits adreçat a joves
majors de 18 anys. Prudenci Comellas
És una prestació de servei especialitzat per a
joves sense recursos propis, ni familiars, que
han d’abandonar les institucions on han estat acollits.

SERVEIS A LES FAMÍLIES
Grups d’ajuda mútua
Formats per pares per donar suport a les famílies. Redueixen l’aïllament social i generen
sentiment de pertinença i solidaritat.

Equip

Manresa atorga la medalla al Mèrit Cívic a
Ampans. L’acte es va celebrar al Saló de Plens,
ple a vessar, presidit per l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent.

Ampliació del nombre de places escolars i d’ unitats del CEE Jeroni de
Moragas

Catalunya Ràdio a AMPANS. Cinc hores d’emissió
ininterrompudes des de les
instal·lacions de Comabella, amb el Suplement de
Sílvia Cóppulo, l’actuació
de Macedònia i el suport de
l’Obra Social “la Caixa”.

La delegacó d’AMPANS a l’Associació europea de la discapacitat ARFIE, presenta al
Parlament de Luxemburg, les conclusions la
Carta de Drets Humans de l’ONU.

Programa de Noves Oportunitats per a Joves, dins del Pla de Garantia
Juvenil, en col·laboració amb el SOC i el Fons Social Europeu per atendre 270 joves en risc

Més de 700 professionals debaten el model de
suport conductual positiu en l’abordatge dels
trastorns de conducta al Congrés estatal sobre Alteracions de Conducta, al Kursaal.

Desplegament de metodologia REVISEP d’atenció a les persones
envellides i adaptació dels serveis
Ampliació dels serveis de residència per a persones amb alta dependència
Convocatòria internacional del Premi d’Investigació i d’Innovació
sobre Persones amb discapacitat Intel·lectual i ampliació de la dotació
econòmica, amb el suport d’Esteve
Formació dual adreçada a les persones usuàries

Posada en marxa de la Formatgeria i granja de cabres a Urpina (Sant
Salvador de Guardiola)

Projecte europeu “Enable” de desenvolupament d’una metodologia de
Corproducció

Finalització del projecte europeu Força i presentació al Parlament de
Luxemburg de les conclusions del grup sobre el dret al treball

Desplegament del projecte “Paratge agrosocial d’Urpina” (Sant Salvador de Guardiola)

Adaptació del Codi d’ètica i documents d’interès general en Lectura
Fàcil

Impactes als mitjans
de comunicació

Ampans als mitjans

237

200

Segons sexe

Segons certificat
de discapacitat

600

200

66%

73%

276

242

0

2013

2014

Sense certificat de discapacitat

Dona

Cursos de formació

Amb certificat de discapacitat

Home

Treballadors/es formats

Total de persones treballadores,
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AMPANS presenta nova
imatge corporativa, projecte de co-creació amb
Morillas. Un logo que canvia
constantment i que té múltiples autors.

Posada en marxa de
Comtals II, nova residència per a persones amb
discapacitat
intel·lectual
i trastorns de conducta.
L’equipament va rebre la
visita de la vicepresidenta i
consellera Neus Munté.

Dues-centes persones a la Trobada AMPANS i EMPRESA, amb el
director general d’Infojobs, Jaume
Gurt. Reconeixement a les empreses: Denso, Oliva Torras, el Consorci del Bages per a la Gestió de
Residus i la Fundació Althaia.

Persones ateses al Servei
d’Inserció
776

200

624

552

550

400

34%

27%

L’any del 50 Aniversari ha tingut un ampli ressò mediàtic i de participació. Excepcional va ser
el programa de Catalunya Ràdio, “El Suplement” amb Sílvia Cóppulo que es va fer en directe
des de les instal·lacions d’AMPANS (Santa Maria de Comabella) amb el suport d’Obra Social
“la Caixa”, o la trentena llarga de càmeres de televisió que va reunir al Kursaal la jornada “La
nostra força, la nostra gent”, amb el col·laborador i amic d’AMPANS Pep Guardiola i el suport de
CatalunyaCaixa-BBVA. Una altre acció destacada va ser els 12.000 exemplars del Calendari
Solidari d’AMPANS, distribuïts amb el Regió7 i amb el suport d’ICL Iberia-Iberpotash.

Cursos i personal format

“Salut i pedals” un banc de bicicletes per fomentar l’esport entre les persones usuàries, ubicat
al Garden d’AMPANS (Santpedor),
amb la col·laboració de Pirelli

Suport social

Un miler de persones a l’edició
dels II Batecs Solidaris amb el
suport d’Obra social “la Caixa”.
El parc de l’Agulla es tenyeix de
rosa amb desenes de samarretes
dels corredors

Hem rebut els Premis:
· Solidaris ONCE Catalunya
· CECOT al Progrés Empresarial
· Oleguer Bisbal, per votació
popular, de la revista El Pou
· Simeó Selga del Rotary Club
Manresa-Bages al projecte Mentors
· Promoció del Territori del CETIM
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Dades econòmiques

Pla estratègic
2015-2017

Pacte Mundial de les Nacions Unides
en matèria de drets humans, treball,
medi ambient i anti-corrupció

El Pla també preveu el desplegament de serveis
ocupacionals en entorns més comunitaris, l’atenció
a Joves tutelats, que arriben a la majoria d’edat, derivats de la DGAIA i Programes adreçats a Joves (Noves Oportunitats) a diverses comarques catalanes.
L’excel·lència en la gestió, amb l’assoliment aquest
2015 del 500+ EFQM, i noves vies per generar recursos i llocs de treball per les persones amb discapacitat, formen part de les grans línies estratègiques a seguir per AMPANS.

Serveis Residencials
Suport a l’autonomia a la pròpia llar
Llar-Residència
Residència d’infants i adolescents
Residències d’adults

13.710.274,28

Altres resultats

457.529,05

Altres despeses d’explotació

3.370.135,40

Increment subvencions, donacions i llegats rebuts

375.447,91

Despeses financeres

11.078,66

Disminució inversions financeres a llarg

Diferències de canvi

1.303,08

Increment deutes a curt termini

755.169,66

1.938.140,66
673.881,84

Increment inversions en immobilitzat

4.588.428,78

Increment creditors per activitats i altres comptes

Increment inversions en entitats del grup a llarg

383.000,00

Disminució inversions en entitats grup a curt

Increment existències

16.694,63

Increment altres partides capital corrent

3.455.701,38

TOTAL FONS APLICATS

30.545.412,45

Desglossament despeses de les activitats

100,00%

Ajuts concedits i altres despeses

0,11%

18.109,18

Disminució periodificacions a curt termini de passiu

270.112,25

Disminució periodificacions a curt termini d’actiu

7.463,38

TOTAL ORIGEN DELS FONS

30.545.412,45

Desglossament ingressos de les activitats
Vendes i prestacions de serveis

77.06%

22,55%

Subvencions oficials a les activitats

19,80%

Despeses de personal

62,03%

Donacions i altres ingressos per a activitats

1,00%

Altres despeses d’explotació

15,25%

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

Despeses financeres

0,05%

Altres ingressos de les activitats

0,71%

Diferències de canvi

0,01%

Altres resultats

1,73%

Aplicacions dels
fons destinats a
les despeses de
les activitats

0,05%

0,11%
0,01%

Aprovisionaments
Altres despeses d’explotació

15,25%

62,03%

Despeses de personal

Origen dels fons
provinents dels
ingressos de les
acitivtats

0,71% 0.29%
1%
1,73%

Ajuts concedits i altres despeses

19,80%

Diferències de canvi

22,55%

-0,29%

Vendes i prestacions de serveis

Josep M. Boldú i Clos

Tresorer

Conxita Codinach i Moncunill

Patró

Dolors Duarri i Torras

Patró

Jaume Torreguitart i Enrich

Patró

També ha estat un any de reconeixements, com el de l’Ajuntament de Manresa
que aquest 2015 ens ha atorgat la Medalla al Mèrit Cívic de la ciutat, de grans
passos assolits com l’acreditació en excel·lència europea EFQM 500+, que ens
situa entre les organitzacions referents a tot l’estat, i d’importants projectes realitzats com la nova residència per a joves amb trastorns de conducta Comtals II
o la nova formatgeria d’Urpina, a Sant Salvador de Guardiola.

Jaume Torras i Casas

Patró

Jordi Planell i Hernández

Patró

Lluís Sánchez i Seuba

Patró

Pere Camps i Bau

Patró

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

		

Sebastià Catllà i Calvet

Patró

Amàlia Rossell i Badia

Patró

Baltasar Corrons i Graells

Patró

Carles Òdena i Bisa 		

Patró

Fèlix Puigmartí i Ponsa

Patró

Hem celebrat un 50 Aniversari marcat per la participació i l’important ressò obtingut. Vull agrair el suport rebut pels nostres patrocinadors, especialment als
que ens han ajudat en els principals actes: Obra Social “la Caixa”, ICL Iberia Iberpotash i CX-BBVA, que mencionem al llarg d’aquesta memòria perquè ens han
permès arribar més lluny.

Jaume Espinal i Farré

Patró

Joan Calatayud i Segalés

Patró

Josep Corrons i Espinal

Patró

Josep Sinca i Cura

Patró

Certament aquest 2015 ha estat un any especial en el que hem rebut inacabables mostres de suport, agraïment i felicitació. A tots els que n’heu participat i a
tots els que heu fet possible la tasca d’aquests 50 anys, gràcies de tot cor. Us puc
dir que AMPANS seguirà treballant, incansable, a fer del nostre país un entorn
inclusiu, just i amable per a tots els ciutadans i ciutadanes.
Junts fem futur.

Rosa Puigarnau i Ubach

Patró

Valentí Roqueta i Gillaumet

Patró

Xavier Jovés i Garcia

Patró

Toni Espinal i Freixas

Director general

Subvencions oficials a les activitats

Altres ingressos de les activitats

77,06%

Despeses financeres

Secretari

“La nostra força, la nostra gent” dèiem en un dels actes que recordarem
d’aquesta celebració, en el qual vam rebre el suport del nostre col·laborador i
bon amic Pep Guardiola. Un altre fet destacat que ens quedarà pel record va ser
l’emissió del programa El Suplement, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Cóppulo i
l’excel·lent tasca realitzada per tot l’equip de professionals que l’acompanyaven
i que van dedicar un programa de cinc hores de ràdio al paper de les persones
amb discapacitat intel·lectual a la nostra societat.

100,00%

Aprovisionaments
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Programa d’inserció i d’orientació laboral
Programa de formació
Programes de respir

776
129
42
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31,50%

37,85%

Entitats promogudes per AMPANS

Convenis i aliances
Col·laboradors
institucionals
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies
Departament d’Ensenyament

Altres col·laboradors
institucionals
Agència de l’Habitatge de
Catalunya
Ajuntament de Manresa
Departament d’agricultura,
ramaderia, pesca i alimentació
Diputació de Barcelona
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeo

La nostra força,
la nostra gent

Serveis centrals
Comunicació
i marketing

Particulars

Fons Europeu

98,95%

Entitats no lucreatives

Àrea laboral

Informàtica

30,65%

Àrea Social

Qualitat i
processos

Administració local

Empreses

PRL i Medi Ambient

Administració estatal

Origen dels fons
provinents de les
donacions per a
activitats

Administració
i finances

Administració autonòmica

Direcció general

RRHH

5.248.170,28

					
Origen dels fons
0,11% 0,36%
provinents de
0,57%
les subvencions
oficials a les
activitats

Memòria
2015

Planificació
estratègica

Respecte, Amabilitat i tracte humà, Qualitat, Professionalitat, Responsabilitat i Compromís.

100.309,21
265.047,79

Agrosocial

Particulars

5.827,61

Canonge
(Restaurant)

30.129,55

Administracio local

Comissió Executiva del Patronat

Manteniment

83.491,51

Quioscs

81.247,07

Empreses

Medi Ambient

Entitats no lucratives

5.193.057,72

Garden

Valors

Patronat

Jardineria

19.155,40

Administracio autonòmica

Desglossament procedència de les donacions

Neteja

Administracio estatal

Fons Europeus

Acompanyar a les persones i donar-los els suports necessaris perquè
puguin desenvolupar-se a la vida, és la missió d’AMPANS.

Treball amb suport a l’empresa

Despeses de personal

L’any 2015, del qual fem balanç en aquesta memòria, ha estat l’any de celebració
del 50 Aniversari de l’entitat. L’efemèride ens ha permès fer una mirada enrere i
recordar el camí recorregut al llarg de tots aquests anys, des dels fundadors i les
diferents juntes directives i patronats de l’entitat, i els seus professionals, famílies, voluntaris, donants, empreses i institucions, amb els quals hem pogut crear
suports i oportunitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual, i també
malaltia mental i en risc d’exclusió.

Manipulats

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

Persones ateses

Centre Especial de Treball

187.523,04

Arts Gràfiques

AMPANS és una entitat del Bages que treballa per promoure 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, programes, suports i
activitats empresarials amb criteris d’excel·lència

Serveis d’Atenció diürna

Altres ingressos de les activitats

Desglossament procedència subvencions oficials a les activitats

Visió

Missió

Escola Educació Especial

4.983.516,32

Vicepresident

Joan Garriga i Giralt

Domènec Casasayas i Serra
President d’Ampans

Missió, visió i valors

Persones
ateses
per serveis

Aprovisionaments

Josep Balañà i Masó

Escola

Adherits al:

-Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”
-Centre Col·laborador del Servei
d’Ocupació de Catalunya, Agència
de col·locació pel Servei d’Ocupació
de Catalunya Nº autorització:
0900000035
-CEEPSIR (Centre d’educació especial
de programes, serveis i recursos) per
prestar serveis de suport a la inclusió
als centres escolars.
- Centre de Noves Oportunitats - SOC

25.862.035,48

Atenció diürna

Dincat-Plena Inclusió
FEAPS. Plena Inclusión
Club EMAS
Finan3
Consell de Participació Social Ajuntament de Manresa

Som centre:

Prop d’un centenar de professionals d’AMPANS,
conjuntament amb un grup de referents i líders
d’opinió del territori van participar en l’elaboració
d’un pla que projecta l’atenció a nous col·lectius
amb necessitats de suport (joves en risc), i
l’ampliació de serveis per atendre la demanda de
persones amb trastorns de conducta mitjançant el
Suport Conductual Positiu, persones amb discapacitat que estan envellint , i l’abordatge en trastorns
de l’espectre autista (TEA).

Ingressos de les activitats

President

Llars

Som membres de:

-Programa Incorpora de “la Caixa”
-Punt de la Discapacitat del CIO –
Centre d’Iniciatives per l’ocupació de
l’Ajuntament. de Manresa.
-Projecte europeu Enable (Co-creació)
-ACC!0 –projecte de cooperació amb
Sud-amèrica

25.279,92

Domènec Casasayas i Serra

Residències

Arfie (Associació d’entitats europees
de la discapacitat)
Clúster Créixer
Coordinadora de Centres de Profunds
de Catalunya
FOCA (Foro para la Calidad)
Jardinarium
Mútua Intercomarcal

Col·laborem amb:

Origen dels fons

Ajuts concedits i altres despeses

El pla desplegat l’any passat (2015) i que es revisa de forma anual, marca les línies a seguir per
complir amb la missió i visió d’AMPANS d’una
forma ordenada, amb una gestió inspirada en el
model d’excel·lència europeu EFQM, fomentant
l’autodeterminació i la participació de les persones
amb discapacitat i la implicació de l’organització i
els grups d’interès.

La nostra força,
la nostra gent

Treball social

Participem en els
òrgans de direcció de:

Aplicacions dels fons

Patronat

Principals Aliances:
Althaia (Xarxa Assistencial de
Manresa)
Compass Group
Fundació Institut Guttmann
Fundación Intermedia
Jardinarium
L’estoc, SCCL
Schelich Gmb
Taller Àuria, SCCL

Cta. Manresa - Santpedor km. 4,4
08251 Santpedor
Correspondència:
Ap. Correus 410 - 08240 Manresa
T. 93 827 23 00 - F. 93 827 21 38
ampans@ampans.cat
www.ampans.cat

Fundació Privada Tutelar Santa
Maria de Comabella:
Creada l’any 1994, el servei de tutela està dirigit a les persones amb
discapacitat intel·lectual o que presenten deficiències permanents,
amb deteriorament cognitiu per
malaltia mental, per edat avançada, per demències o per malalties
neurodegeneratives greus que es
troben incapacitades legalment i,
preferentment, residents a la comarca del Bages.

Ampans Medi Ambient SL:
Constituïda el 2.006 per a la gestió
i la prestació de serveis ambientals,
recollida selectiva i transport de residus, i la gestió de deixalleries i de
plantes de reciclatge i selecció de
residus.
Ampans Obres i Serveis SL:
Constituïda l’any 2.006 per la realització de treballs de manteniment
d’instal·lacions i edificis, la compravenda, promoció, urbanització,

edificació, construcció i rehabilitació de finques urbanes i rústiques,
la construcció de jardins i el seu
manteniment, i la neteja de locals,
edificis i instal·lacions,
Empresa d’Inserció Sociolaboral:
Constituïda l’any 2.008, Amb la finalitat d’aconseguir la integració
sociolaboral de persones en situació greu risc d’exclusió social.

Ca l’Urpina:
Promoguda per AMPANS l’any
2.014 per la gestió de l’explotació
agrícola, ramadera i forestal, i les
seves activitats complementàries
de la finca Urpina, a Sant Salvador
de Guardiola (Bages).

Dades econòmiques

Pla estratègic
2015-2017

Pacte Mundial de les Nacions Unides
en matèria de drets humans, treball,
medi ambient i anti-corrupció

El Pla també preveu el desplegament de serveis
ocupacionals en entorns més comunitaris, l’atenció
a Joves tutelats, que arriben a la majoria d’edat, derivats de la DGAIA i Programes adreçats a Joves (Noves Oportunitats) a diverses comarques catalanes.
L’excel·lència en la gestió, amb l’assoliment aquest
2015 del 500+ EFQM, i noves vies per generar recursos i llocs de treball per les persones amb discapacitat, formen part de les grans línies estratègiques a seguir per AMPANS.

Serveis Residencials
Suport a l’autonomia a la pròpia llar
Llar-Residència
Residència d’infants i adolescents
Residències d’adults

13.710.274,28

Altres resultats

457.529,05

Altres despeses d’explotació

3.370.135,40

Increment subvencions, donacions i llegats rebuts

375.447,91

Despeses financeres

11.078,66

Disminució inversions financeres a llarg

Diferències de canvi

1.303,08

Increment deutes a curt termini

755.169,66

1.938.140,66
673.881,84

Increment inversions en immobilitzat

4.588.428,78

Increment creditors per activitats i altres comptes

Increment inversions en entitats del grup a llarg

383.000,00

Disminució inversions en entitats grup a curt

Increment existències

16.694,63

Increment altres partides capital corrent

3.455.701,38

TOTAL FONS APLICATS

30.545.412,45

Desglossament despeses de les activitats

100,00%

Ajuts concedits i altres despeses

0,11%

18.109,18

Disminució periodificacions a curt termini de passiu

270.112,25

Disminució periodificacions a curt termini d’actiu

7.463,38

TOTAL ORIGEN DELS FONS

30.545.412,45

Desglossament ingressos de les activitats
Vendes i prestacions de serveis

77.06%

22,55%

Subvencions oficials a les activitats

19,80%

Despeses de personal

62,03%

Donacions i altres ingressos per a activitats

1,00%

Altres despeses d’explotació

15,25%

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

Despeses financeres

0,05%

Altres ingressos de les activitats

0,71%

Diferències de canvi

0,01%

Altres resultats

1,73%

Aplicacions dels
fons destinats a
les despeses de
les activitats

0,05%

0,11%
0,01%

Aprovisionaments
Altres despeses d’explotació

15,25%

62,03%

Despeses de personal

Origen dels fons
provinents dels
ingressos de les
acitivtats

0,71% 0.29%
1%
1,73%

Ajuts concedits i altres despeses

19,80%

Diferències de canvi

22,55%

-0,29%

Vendes i prestacions de serveis

Josep M. Boldú i Clos

Tresorer

Conxita Codinach i Moncunill

Patró

Dolors Duarri i Torras

Patró

Jaume Torreguitart i Enrich

Patró

També ha estat un any de reconeixements, com el de l’Ajuntament de Manresa
que aquest 2015 ens ha atorgat la Medalla al Mèrit Cívic de la ciutat, de grans
passos assolits com l’acreditació en excel·lència europea EFQM 500+, que ens
situa entre les organitzacions referents a tot l’estat, i d’importants projectes realitzats com la nova residència per a joves amb trastorns de conducta Comtals II
o la nova formatgeria d’Urpina, a Sant Salvador de Guardiola.

Jaume Torras i Casas

Patró

Jordi Planell i Hernández

Patró

Lluís Sánchez i Seuba

Patró

Pere Camps i Bau

Patró

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

		

Sebastià Catllà i Calvet

Patró

Amàlia Rossell i Badia

Patró

Baltasar Corrons i Graells

Patró

Carles Òdena i Bisa 		

Patró

Fèlix Puigmartí i Ponsa

Patró

Hem celebrat un 50 Aniversari marcat per la participació i l’important ressò obtingut. Vull agrair el suport rebut pels nostres patrocinadors, especialment als
que ens han ajudat en els principals actes: Obra Social “la Caixa”, ICL Iberia Iberpotash i CX-BBVA, que mencionem al llarg d’aquesta memòria perquè ens han
permès arribar més lluny.

Jaume Espinal i Farré

Patró

Joan Calatayud i Segalés

Patró

Josep Corrons i Espinal

Patró

Josep Sinca i Cura

Patró

Certament aquest 2015 ha estat un any especial en el que hem rebut inacabables mostres de suport, agraïment i felicitació. A tots els que n’heu participat i a
tots els que heu fet possible la tasca d’aquests 50 anys, gràcies de tot cor. Us puc
dir que AMPANS seguirà treballant, incansable, a fer del nostre país un entorn
inclusiu, just i amable per a tots els ciutadans i ciutadanes.
Junts fem futur.

Rosa Puigarnau i Ubach

Patró

Valentí Roqueta i Gillaumet

Patró

Xavier Jovés i Garcia

Patró

Toni Espinal i Freixas

Director general

Subvencions oficials a les activitats

Altres ingressos de les activitats

77,06%

Despeses financeres

Secretari

“La nostra força, la nostra gent” dèiem en un dels actes que recordarem
d’aquesta celebració, en el qual vam rebre el suport del nostre col·laborador i
bon amic Pep Guardiola. Un altre fet destacat que ens quedarà pel record va ser
l’emissió del programa El Suplement, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Cóppulo i
l’excel·lent tasca realitzada per tot l’equip de professionals que l’acompanyaven
i que van dedicar un programa de cinc hores de ràdio al paper de les persones
amb discapacitat intel·lectual a la nostra societat.

100,00%

Aprovisionaments

		

205
337
179
27
332
11
153
52
116

Persones
ateses per
programes

Total
persones
ateses

Programa d’inserció i d’orientació laboral
Programa de formació
Programes de respir

776
129
42

2.000
1.000
0

1.226
2013

1.459

1.653

2014

2015

31,50%

37,85%

Entitats promogudes per AMPANS

Convenis i aliances
Col·laboradors
institucionals
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies
Departament d’Ensenyament

Altres col·laboradors
institucionals
Agència de l’Habitatge de
Catalunya
Ajuntament de Manresa
Departament d’agricultura,
ramaderia, pesca i alimentació
Diputació de Barcelona
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeo

La nostra força,
la nostra gent

Serveis centrals
Comunicació
i marketing

Particulars

Fons Europeu

98,95%

Entitats no lucreatives

Àrea laboral

Informàtica

30,65%

Àrea Social

Qualitat i
processos

Administració local

Empreses

PRL i Medi Ambient

Administració estatal

Origen dels fons
provinents de les
donacions per a
activitats

Administració
i finances

Administració autonòmica

Direcció general

RRHH

5.248.170,28

					
Origen dels fons
0,11% 0,36%
provinents de
0,57%
les subvencions
oficials a les
activitats

Memòria
2015

Planificació
estratègica

Respecte, Amabilitat i tracte humà, Qualitat, Professionalitat, Responsabilitat i Compromís.

100.309,21
265.047,79

Agrosocial

Particulars

5.827,61

Canonge
(Restaurant)

30.129,55

Administracio local

Comissió Executiva del Patronat

Manteniment

83.491,51

Quioscs

81.247,07

Empreses

Medi Ambient

Entitats no lucratives

5.193.057,72

Garden

Valors

Patronat

Jardineria

19.155,40

Administracio autonòmica

Desglossament procedència de les donacions

Neteja

Administracio estatal

Fons Europeus

Acompanyar a les persones i donar-los els suports necessaris perquè
puguin desenvolupar-se a la vida, és la missió d’AMPANS.

Treball amb suport a l’empresa

Despeses de personal

L’any 2015, del qual fem balanç en aquesta memòria, ha estat l’any de celebració
del 50 Aniversari de l’entitat. L’efemèride ens ha permès fer una mirada enrere i
recordar el camí recorregut al llarg de tots aquests anys, des dels fundadors i les
diferents juntes directives i patronats de l’entitat, i els seus professionals, famílies, voluntaris, donants, empreses i institucions, amb els quals hem pogut crear
suports i oportunitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual, i també
malaltia mental i en risc d’exclusió.

Manipulats

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

Persones ateses

Centre Especial de Treball

187.523,04

Arts Gràfiques

AMPANS és una entitat del Bages que treballa per promoure 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, programes, suports i
activitats empresarials amb criteris d’excel·lència

Serveis d’Atenció diürna

Altres ingressos de les activitats

Desglossament procedència subvencions oficials a les activitats

Visió

Missió

Escola Educació Especial

4.983.516,32

Vicepresident

Joan Garriga i Giralt

Domènec Casasayas i Serra
President d’Ampans

Missió, visió i valors

Persones
ateses
per serveis

Aprovisionaments

Josep Balañà i Masó

Escola

Adherits al:

-Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”
-Centre Col·laborador del Servei
d’Ocupació de Catalunya, Agència
de col·locació pel Servei d’Ocupació
de Catalunya Nº autorització:
0900000035
-CEEPSIR (Centre d’educació especial
de programes, serveis i recursos) per
prestar serveis de suport a la inclusió
als centres escolars.
- Centre de Noves Oportunitats - SOC

25.862.035,48

Atenció diürna

Dincat-Plena Inclusió
FEAPS. Plena Inclusión
Club EMAS
Finan3
Consell de Participació Social Ajuntament de Manresa

Som centre:

Prop d’un centenar de professionals d’AMPANS,
conjuntament amb un grup de referents i líders
d’opinió del territori van participar en l’elaboració
d’un pla que projecta l’atenció a nous col·lectius
amb necessitats de suport (joves en risc), i
l’ampliació de serveis per atendre la demanda de
persones amb trastorns de conducta mitjançant el
Suport Conductual Positiu, persones amb discapacitat que estan envellint , i l’abordatge en trastorns
de l’espectre autista (TEA).

Ingressos de les activitats

President

Llars

Som membres de:

-Programa Incorpora de “la Caixa”
-Punt de la Discapacitat del CIO –
Centre d’Iniciatives per l’ocupació de
l’Ajuntament. de Manresa.
-Projecte europeu Enable (Co-creació)
-ACC!0 –projecte de cooperació amb
Sud-amèrica

25.279,92

Domènec Casasayas i Serra

Residències

Arfie (Associació d’entitats europees
de la discapacitat)
Clúster Créixer
Coordinadora de Centres de Profunds
de Catalunya
FOCA (Foro para la Calidad)
Jardinarium
Mútua Intercomarcal

Col·laborem amb:

Origen dels fons

Ajuts concedits i altres despeses

El pla desplegat l’any passat (2015) i que es revisa de forma anual, marca les línies a seguir per
complir amb la missió i visió d’AMPANS d’una
forma ordenada, amb una gestió inspirada en el
model d’excel·lència europeu EFQM, fomentant
l’autodeterminació i la participació de les persones
amb discapacitat i la implicació de l’organització i
els grups d’interès.
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Fundació Privada Tutelar Santa
Maria de Comabella:
Creada l’any 1994, el servei de tutela està dirigit a les persones amb
discapacitat intel·lectual o que presenten deficiències permanents,
amb deteriorament cognitiu per
malaltia mental, per edat avançada, per demències o per malalties
neurodegeneratives greus que es
troben incapacitades legalment i,
preferentment, residents a la comarca del Bages.

Ampans Medi Ambient SL:
Constituïda el 2.006 per a la gestió
i la prestació de serveis ambientals,
recollida selectiva i transport de residus, i la gestió de deixalleries i de
plantes de reciclatge i selecció de
residus.
Ampans Obres i Serveis SL:
Constituïda l’any 2.006 per la realització de treballs de manteniment
d’instal·lacions i edificis, la compravenda, promoció, urbanització,

edificació, construcció i rehabilitació de finques urbanes i rústiques,
la construcció de jardins i el seu
manteniment, i la neteja de locals,
edificis i instal·lacions,
Empresa d’Inserció Sociolaboral:
Constituïda l’any 2.008, Amb la finalitat d’aconseguir la integració
sociolaboral de persones en situació greu risc d’exclusió social.

Ca l’Urpina:
Promoguda per AMPANS l’any
2.014 per la gestió de l’explotació
agrícola, ramadera i forestal, i les
seves activitats complementàries
de la finca Urpina, a Sant Salvador
de Guardiola (Bages).

