LA VANGUARDIA 95

ECO NOMI A

DIUMENGE, 26 MARÇ 2017

M ÓN
E M PR ESAR IA L

EN
L Í NI A

Ampans gestiona una empresa social que atén més de 2.000 persones on en treballen més de 700

A escala humana

BLAI FELIP PALAU
Santpedor

L’

Arnau,
de
17 anys, ha tornat
a l’institut i, a
més, ha desco
bert que a la cui
na se’n surt més bé del que mai
s’hauria imaginat. El mateix que
li passa al Reduan, de 18 anys, tot i
que ell ja es vol quedar als fogons.
La Mònica, de 22, treballa mitja
jornada i ve sola en autobús, des
de Cardona fins a Santpedor; ha
après a arraconar la seva timidesa
i té més seguretat i independèn
cia per afrontar la seva discapaci
tat intel∙lectual. Si un dia aneu al
restaurant Canonge, al centre de
Manresa, i us serveix la Meri, de
30 anys, us farà la sensació que és
la vostra iaia qui us atén i posa els
plats a taula.
Ampans els ha acompanyat, ja
sigui per donarlos eines per su
perar les discapacitats intel∙lec
tuals o per ajudarlos en les seves
dificultats personals o familiars.
LLIBERT TEIXIDÓ
Ampans és una fundació que té
La
Meri,
desimbolta,
atén
les
taules
del
restaurant
Canonge
amb
una
professionalitat
especial
una missió social, però ha de fun
cionar amb criteris d’empresa.
que tenia “uns rampells molt do a Santpedor. També té una for taller de Santpedor. “Des que hi
Difícil equilibri.
Ubicada a Santpedor (Bages), lents, sempre estava a la defensi matgeria (Muntanyola), ubicada treballo, em sento millor i estic
les xifres són exemplificadores: va; m’angoixava molt, l’institut”. a la finca Urpina (Sant Salvador molt contenta”.
Per a la fundació, un dels reptes
l’any 2016 va atendre gairebé Va contactar amb el servei d’Am de Guardiola) i unes vinyes que
2.200 persones, té una plantilla pans, que es coordina amb el Ser els permeten elaborar dos tipus “és aconseguir que la gent treba
de 718 professionals i enguany vei d’Ocupació de Catalunya de vins (VinsUrpina). Els format lli, no que treballi només a casa
mourà un pressupost d’uns (SOC), ha fet pràctiques en un ges han rebut premis internacio nostra”, precisa Espinal. D’aquí
35 milions d’euros, quantitat que, quiosc i a la cuina i ara ha tornat a nals i la finca la gestiona Ampans que el 2016 gestionessin les possi
des de fa uns quants anys, experi l’ESO. S’ha centrat: “Havia de des que els dos propietaris, Joan bilitats laborals de 750 persones i
menta un creixement sostingut canviar si volia ser algú a la vida”, VilaiDolorsIsern,elshivancedir que aconseguissin un contracte
anual d’entre el 7% i el 8%. El 60% admet. El Reduan recorda que a canvi que la fundació cuidés el laboral per a més de 200. “La nos
dels ingressos provenen dels “estava molt perdut, desconcen matrimoni i els seus dos fills, Sal tra vocació són les persones i vo
acords de programes amb les ad trat, no em veia amb forces per a vador i Ramon, quan ells ja no hi lem tractar tothom de manera di
ferent, segons les seves
ministracions, i el 40%
necessitats –afegeix Es
restant, dels contractes
pinal–. Som artesanals
signats amb empreses i n CREADA EL 1965 A
en el tracte amb la gent”.
dels guanys de l’activitat
MANRESA
Ampans ha passat
empresarial d’Ampans.
n PRESSUPOST DE 35
dels gairebé 600 treba
“No vivim de les sub
MILIONS EL 2017
lladors el 2013, als 718 en
vencions”, subratlla To
què va tancar el 2016. El
ni Espinal, director ge n TÉ UNA PLANTILLA
DE 718 EMPLEATS,
65% dels empleats són
neral d’Ampans. La fra
dones, i el 78% de con
se la repeteix unes
LA MAJORIA DONES
tractes, indefinits. El re
quantes vegades, per n VA ATENDRE 2.000
ciclatge professional i
què vol deixar clar que
PERSONES EL 2016
els cursos de formació
els diners públics que
n FA FORMATGES I
són continus i “el perso
reben són per fer una
VINS, PREMIATS
nal hi està molt impli
feina d’alt contingut so
LLIBERT TEIXIDÓ
cat”, lloa el director ge
cial i després d’haver
Segona oportunitat per al Reduan (esquerra) i l’Arnau
neral. Un dels principals
guanyat el concurs cor
maldecaps és el de bus
responent: “El nostre
client és públic, però tenim altres res”.L’experiènciaenlarestaura fossin. No és un problema. Am car oportunitats laborals dife
clients”. L’objectiu d’Ampans?: ció i l’ajuda de la tutora d’Ampans pans es dedica a l’atenció de les rents per a discapacitats intel∙lec
“Minimitzar els ingressos que ve l’ha canviat. L’ha fet més respon persones i entre les més de 2.000 tuals i malalties mentals molt di
nendelsserveispúblics”idiversi sable, orgullós de si mateix: que va cuidar l’any passat el més verses. I l’altra gran preocupació
“Quan veus el plat que has prepa petit era un nen de 3 anys i, el més és l’obligació de mirar a llarg ter
ficar l’oferta, afegeix Espinal.
mini i la responsabilitat de no fa
gran, un avi de 83.
L’any passat, per exemple, van rat...”. I somriu obertament.
També ingressa dels acords llar en un món laboral canviant:
Ampans ingressa diners de les
iniciar un servei per acompanyar
uns 300 joves que tenen proble quotes dels socis i de negocis pro amb què arriba amb empreses. La “Els acompanyem des que nei
mes familiars, dificultats per se pis, com el restaurant Canonge, a Mònica prepara amb delicadesa xen, en tot el cicle vital, i les famí
guir els estudis o per entrar al Manresa; un centre laboral i un unes capsetes en forma de cor lies ens els confien per quan ells
món laboral. L’Arnau recorda garden immens i molt ben cuidat d’una coneguda marca de joies al no hi siguin”.c

IQOXE

10 milions en una
planta a Tarragona
]La companyia Iqoxe (Indús

tries Químiques de l’Òxid d’Eti
lè) ha invertit 10 milions d’euros
en una planta d’última genera
ció a la Canonja. La nova fàbrica
és l’única a tota la península
Ibèrica que produeix aquest
component, utilitzat en àrees
com la cirurgia, automoció,
cosmètica o la construcció. Les
instal∙lacions incrementen la
producció i passen de 3.000 a
45.000 tones a l’any. / Redacció
PRAT INTERNATIONAL BRANDS

Trasllat i inversió de
3,5 milions a Valls

]L’empresa de comerç electrò

nic Prat International Brands
construirà una nau de prop de
8.000 metres quadrats al polí
gon industrial de Valls que serà
operativa a finals d’aquest any.
La firma, fundada el 2008, pre
veu doblar la facturació actual
de 7,8 milions d’euros, de la
qual el 70% prové de la venda
d’eBay, segons explica el gerent
Albert Prat. / ACN
ALFIL LOGISTICS

Vendes de 90 milions,
un 7% més
]L’operador logístic Alfil Logis

tics va augmentar un 7% les
seves vendes el 2016, fins als
90 milions d’euros. L’augment
de les vendes
de la compa
nyia que diri
geix Jaume
Bonavia res
pon a la inver
sió feta en la
internaciona
Jaume Bonavia lització dels
serveis a
Middle East. L’empresa també
ha ampliat la seva xarxa de dis
tribució i és present en més de
31 països. / Redacció
GRAU & ANGULO

Reconeixement
internacional
]Grau & Angulo, despatx espe

cialitzat en propietat industrial i
intel∙lectual, ha estat guardonat
amb dos premis a escala interna
cional. The Lawyer li ha concedit
l’European Specialist Law Firm i
Managing Intellectual Property,
del grup Euromoney, el de Spa
nish Contentious Firm. Amb
oficines a Barcelona i Madrid,
Grau & Angulo té més de 30 ad
vocats. / Redacció

Recordes el dia que vas aprendre a cordar-te les sabates? El dia a dia de molts infants i joves penja dun fil.
No deixis que el seu pas saturi. Ajudans
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