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editorial

“Sempre es pot intervenir per millorar el benes-
tar i la qualitat de vida de les persones”

Aquesta afirmació la fa, en una de les entrevistes que podeu 
llegir en aquesta revista, Erika Alexandra, fundadora de l’ONG 
de Colòmbia “Crear Unidos” després de la seva estada a AM-
PANS per conèixer de primera mà el nostre model d’atenció 
que vol importar al seu país.  Crear Unidos és una de les or-
ganitzacions del continent Sud-americà amb qui hem esta-
blert contactes mitjançant les expedicions del Tercer Sector 
organitzades per ACCIÓ. Aquests països estan començant a 
impulsar infraestructures i serveis per atendre als col·lectius 
amb més necessitats de la població. Cinquanta anys enre-
re hauria estat difícil de dibuixar la qualitat dels serveis i de 
l’atenció que tenim ara al nostre país.   
Aquest estiu hem dit adéu al Pere Casasayas, la persona més 
gran d’AMPANS, i a qui dediquem l’espai del Mirall d’aquesta 
revista. I és que el Pere ha estat un exemple de l’avenç 
d’aquest país en drets i oportunitats per les persones. Va en-
trar a AMPANS el  1969 i excepte l’escola, va fer tot el seu 
procés vital a l’entitat. Un cop més, f50 anys enrere hauria 
estat difícil pensar que les persones com el Pere arribarien 
a complir més de 90 anys amb bona qualitat i amb tots els 
suports necessaris que li calien a la vida. Ben cuida’t i estima’t 
per dues famílies, la pròpia i la d’AMPANS. 
I és que AMPANS és la suma de voluntats  molt diverses  però 
amb un objectiu comú:  la inclusió, la vida comunitària, el 
dret a l’autodeterminació, l’atenció centrada en la persona. 
Drets reconeguts universalment però que cal continuar fent 
realitat. Ho recorda la Dra. Amaia Hervás, psiquiatra infan-
til i juvenil, que va ser la persona convidada per AMPANS a 
pronunciar la xerrada principal a l’acte d’entrega del Premi 
d’Investigació i d’Innovació sobre persones amb discapaci-
tat intel·lectual. Experta en trastorns de l’espectre autista, la 
Dra. Hervás va destacar l’important increment de la preva-

lença de l’autisme, en part perquè s’ha avançat en el diag-
nòstic.  Els reptes però continuen sent els mateixos: la manca 
de serveis  quan abandonen l’etapa infantil, la inclusió social 
i laboral de les persones, i el paper que han de tenir les prò-
pies persones ateses per reivindicar com volen ser tractades 
per la societat. 
Reptes que ens esperonen a seguir apostant per sistemes 
de gestió que ens enforteixen  com a organització i asse-
guren la continuïtat i la qualitat. Assolida l’acreditació EFQM 
500+, resultat d’un gran esforç col·lectiu  que ens situa en 
una primera línia del sector, vam reunir noms tan destacats 
com els de Neus Munté, Xavier Sala i Martín, Roca&Salvatella, 
Morillas, Nandu Jubany, Ferran Adrià i d’altres que, presen-
cialment o mitjançant missatge audiovisual, van felicitar-nos 
durant l’acte d’entrega del segell d’excel·lència europea per 
part del Club Gestión. 
Precisament aquest va ser un dels darrers actes presidits per 
Domènec Casasayas que el juny passat va donar pas a Se-
bastià Catllà com a nou president de l’entitat. “M’heu fet mi-
llor persona” deia Domènec Casasayas, mentre que Sebas-
tià Catllà assegurava emprendre “amb el cap i amb el cor” 
aquesta nova etapa d’AMPANS. 
Els manresans i bagencs volen percebre en AMPANS un actiu 
de ciutat, de país, i ens ho varen fer notar, amb entusiasme, 
tot just començar l’any. Envoltats de centenars de ciutadans 
expectants, vam enlairar una xarxa humana a més de 40 me-
tres d’alçada a la Plaça de Sant Domènec, mentre omplíem 
de records i color les escales de Crist Rei. Una doble mostra 
dels trets del caràcter AMPANS: coratjosos davant dels rep-
tes de futur i agraïts pel suport social que rebem. 

Amb suports i en xarxa 
no hi ha límits, 
hi ha oportunitats. 
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Entre les organitzacions 
capdavanteres de 
l’excel·lència en gestió 

reportatge

El Club Excel·lència en Gestió va lliurar 
a AMPANS el Segell d’ Excel·lència 
Europea EFQM 500+ en un acte al 
Kursaal de Manresa que va comptar amb 
la participació de noms destacats de la 
política, les fi nances, l’economia, el món 
empresarial i la gastronomia com:  la 
Consellera de la presidència i portaveu del 
govern, Neus Munté, el conseller delegat de 
RocaSalvatella, Josep Salvatella, l’actual 
president de la Fundació “la Caixa”, Isidre 
Fainé,  els cuiners Ferran Adrià i Nandu 
Jubany, Lluis Morillas o l’economista 
Xavier Sala i Martín. 

El segell d’or a l’excel·lència situa a 
l’entitat entre un grup d’una seixantena d’ 
organitzacions i empreses que assoleixen 
aquest nivell de reconeixement vigent a tot 
l’estat. Al 2014 AMPANS ja havia obtingut 
el segell  EFQM 400+.

L’economista 
Xavier Sala i Martín 
ressalta la capacitat 
d’innovació 
d’AMPANS en l’acte 
de lliurament del 
Segell d’Excel·lència 
Europea EFQM 500+ 
que entrega el Club 
Gestión
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L’economista i catedràtic de Columbia University, Xavier 
Sala i Martín, va destacar la capacitat d’AMPANS per innovar, 
assimilant-la al rondo de Johan Crui� , en homenatge i record 
d’aquest mite del futbol.  Al seu entendre, el que ha fet Ampans 
en els seus 50 anys d’història ha estat innovar “per passar de 
ser una entitat al servei de les persones amb discapacitat 
intel·lectual depenent de la caritat i la beneficència, a inventar 
un nou model d’entitat social que moltes altres organitzacions  
imitaran en els propers anys”. 
No és la primera vegada que Xavier Sala i Martín participa en 
un acte d’AMPANS. El professor d’economia ja hi va ser com a 
espectador assistint a l’acte del 50 Aniversari que AMPANS va 
fer amb Pep Guardiola. Sala i Martín va explicar les claus de 
la innovació empresarial, encapçalant un cartell de múltiples 
personalitats que van voler acompanyar AMPANS des del 
mateix teatre o en forma de vídeo i, fins i tot, per carta, en 
l’entrega del segell d’excel·lència a AMPANS. 
La seva intervenció va ser la darrera d’un acte en el que es 
van poder escoltar interessants reflexions al voltant dels 
conceptes fonamentals de l’excel·lència:  Afegir valor als 
clients,  aprofitar la creativitat i la innovació,  desenvolupar 

la capacitat de l’organització,  liderar amb visió, inspiració i 
integritat, gestionar amb agilitat, assolir l’èxit mitjançant les 
persones, crear un futur sostenible i mantenir els resultats en 
el temps.
Un viatge per la filosofia de l’entitat, explicat amb l’ajuda de les 
il·lustracions que feia en directe el dibuixant manresà Manel 
Fontdevila, i projectades en pantalla, va obrir l’acte. 
Pau Dueñas, director general de Morillas, l’agència 
responsable de la nova imatge corporativa d’AMPANS, va 
ser presentat per la jove Mar Agrela, treballadora del Centre 
Especial de Treball i autora d’una de les lletres del nou logo de 
l’entitat. Dueñas va dir que “excel·lència és un estat d’inquietud 
permanent”. El logo d’AMPANS és fruit del procés de cocreació 
endegat per Morillas i AMPANS. 
Marta Fina, directora de Qualitat de CaixaBank, entitat 
acreditada amb el segell d’or de l’EFQM, va parlar 
d’”autoexigència” i va llegir unes paraules del manresà Isidre 
Fainé en què el president de la Fundació bancària “la Caixa”, 
es mostrava orgullós de compartir arrels amb AMPANS, entitat 
que havia visitat pocs mesos abans d’aquest acte. “Sou un 
veritable motiu d’orgull –deia Isidre Fainé a la carta- i sou els que 

AMPANS rep un excel·lent per la forma com treballa. 
AMPANS ha rebut un premi molt important per la feina que fa. Només hi ha 60 empreses 
a tot l’estat espanyol que tinguin aquest reconeixement. Moltes persones importants com 
el  cuiner Ferran Adrià o el professor d’economia Xavier Sala i Martin van felicitar AMPANS 
per aquest premi. 
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ens permeteu pensar que és possible aquesta nova societat, 
més justa, més centrada en el benestar de les persones, i que 
ofereixi oportunitats als que més ho necessiten”.
Gonçal Mazcuñán, periodista i president del Consell Editorial 
de Regió7 i del Col·legi de Periodistes Catalunya Central, 
va posar en relleu valors de l’entitat com la credibilitat i la 
confiança que transmet, afirmant que “AMPANS sempre és una 
bona notícia”. 
Josep Salvatella, conseller delegat de RocaSalvatella, una 
altra de les empreses col·laboradores d’AMPANS, va parlar de 
la revolució digital i de la capacitat de l’entitat d’adaptar-se als 
canvis amb “cap fred i cor calent”. 
L’acte va comptar amb les reflexions que l’entitat va gravar en 
vídeo del cuiner Nandu Jubany, la consellera Neus Munté i 
el director general de Gates Corporation, Cedric Stalpaert, 
empresa amb què AMPANS fa més de vint anys que treballa.
Per part d’AMPANS, el seu director general, Toni Espinal, va 
confessar l’emoció que havia causat rebre el segell entre el 
personal que configuren els diversos centres, programes i 
serveis de l’entitat,  i va assegurar que ser eficients és una 
obligació de qüestió fonamentalment ètica per una entitat 
com la que dirigeix. 
També es van poder escoltar les felicitacions enregistrades 
que van dedicar a AMPANS, la fundadora i creadora del 
mètode Kids&Us, Natàlia Perarnau, o d’una de les genialitats 
més grans del nostre país, Ferran Adrià. 



7

El Secretari General del Club Gestión, Ignacio Babé, 
destaca la capacitat de gestió d’AMPANS
L’acte va girar entorn dels valors que inspiren les organitzacions 
que busquen l’excel·lència empresarial i un futur sostenible, i 
va ser un reconeixement a molts anys de treball d’AMPANS, 
impulsant de forma permanent accions de millora descrites 
als plans estratègics de l’entitat. L’obtenció d’aquesta 
certificació significa també un reconeixement a l’esforç 
compartit per tot el personal de l’organització, més de 600 
persones que de forma constant han impulsat amb èxit reptes 
i projectes, treballant per la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
De fet, el secretari general del Club Gestión, Ignacio Babé va 
destacar “l’esforç fet per AMPANS” en situar-se entre un grup 
molt reduït d’empreses, una seixantena a tot l’estat, entre les 
quals CaixaBank, en aquest nivell d’excel·lència professional.  
Babé va demanar a les persones que omplien el kursaal, entre 
les quals l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que imaginin 
què significa per al territori tenir una entitat referent d’aquestes 
característiques i amb el grau d’excel·lència europea acreditat. 
La Fundació Europea per la Gestió de la Qualitat, l’EFQM, 
és una fundació sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les 
que compte amb més de 500 socis repartits en més de 55 
països. Aquesta Fundació defineix el Model EFQM de Qualitat 
i Excel·lència com a via per a l’autoavaluació i la determinació 
dels processos de millora contínua en entorns empresarials i 
organitzatius tan públics com privats, i és un referent per les 
empreses i organitzacions de la Unió Europea.



Nandu Jubany ens rep a l’espai 
d’innovació del seu restaurant, 
Can Jubany, a Calldetenes
Us espai acollidor, al costat de la cuina, disposat com a 
espai de creació i per a la innovació, va acollir la gravació 
d’una conversa que vàrem mantenir amb Nandu Jubany, 
col·laborador i amic d’AMPANS, sobre la gestió del talent i els 
equips. “Hi ha d’haver un lideratge evident i persones que hi 
creguin i el portin endavant” dèia Nandu Jubany, que afegia “el 

meu equip ha fet seu el meu somni i fa que les coses rutllin”. 
Jubany ha creat un grup més enllà de Can Jubany el seu 
restaurant emblema, que porta endavant amb l’Anna Orte, 
la seva esposa. Un restaurant a Singapur, i en vies d’obrir-ne 
dos més, un servei de càtering, un restaurant a Andorra, un 
restaurant a Barcelona, consultoria, un hotel, un restaurant de 
menjar ràpid... “Tenir gent molt bona t’empeny a créixer amb 
nous projectes, perquè l’equip ha d’estar motivat, oferint el 
seu talent,” conclou Nandu Jubany. 
Jubany va acompanyar AMPANS en el procés de renovació del 
Canonge, el restaurant que l’entitat té al centre de Manresa. 

La samarreta d’AMPANS per 
Xavier Sala i Martín
El professor Xavier Sala i Martín va rebre l’agraïment 
d’AMPANS amb un gest molt senzill: l’entrega de la samarreta 
dissenyada per AMPANS i Morillas, amb la qual l’entitat 
també ha obsequiat en els seus actes a Pep Guardiola o a 
Sílvia Cóppulo, entre d’altres persones reconegudes que 
han dedicat temps voluntàriament a l’entitat. També hi havia 
samarreta pel seu fill petit, Max.
La presentació de Sala i Martín va anar a càrrec de Toni 
Espinal, director d’AMPANS,  i de Luís Luján, treballador 
del CET d’AMPANS, i molt conegut al barri on viu amb els 
companys de la llar que l’entitat té a la Balconada. 
Amb un simpàtic “el de las americanas” pronunciat pel Luís, i 
una forta abraçada entre tots tres, Sala i Martín va començar 
la seva esperada participació. 
L’acte va acabar amb una foto de grup de l’equip d’AMPANS 
i col·laboradors. 
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AMPANS va ser 
amfi triona de 
“Trobades al Cim” 
una cimera de 
directius d’empreses i 
organitzacions sòcies 
del Club Gestión
Per aquesta ocasió, però, l’entitat 
es va desplaçar a Barcelona per 
presentar un dels darrers projectes en 
el que està participant per la inclusió 
social i laboral de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.  Es tracte de 
L’estoc, un taller/botiga de mobles de 
disseny elaborats a partir de materials 
de reciclatge i en desús, que dóna 
feina  a  persones amb discapacitat 
intel·lectual, ubicada al carrer 
Almogàvers, del 22@ de Barcelona. 
L’estoc, que compta amb la 
col·laboració d’AMPANS,  va ser l’entorn 
que va acollir la trobada en la que van 
participar diversos membres del Club 
Gestión com ara: Leitat technological 
Center, l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat, el  Banc de Sang i 
de Teixits, Caixabank, l’Hospital 
Universitari Mútua de Terrassa, el Parc 
d’Atraccions del Tibidabo o el Banc 
Sabadell, entre d’altres.

El menú i servei va anar a càrrec d’una 
col·laboració entre Nandu Jubany i el 
restaurant Canonge d’AMPANS.
Toni Espinal, el director general 
d’AMPANS, va presentar la gestió que fa 
l’entitat en tots els seus àmbits i els nous 
projectes en els que està treballant, 
entre els quals la col·laboració amb 
Jordi Mayals de L’estoc.

“Trobades al Cim” són jornades 
organitzades pel Club Gestión per 
intercanviar  experiències i bones 
pràctiques de les institucions i 
organitzacions que formen part 
del club que promou l’excel·lència 
en la gestió empresarial i de les 
organitzacions.

Lideratge, 
emprenedoria i 
projecció social, 
claus a Ampans

El Club Gestión encarrega a AMPANS l’organització d’una dinar per trobar-se amb 
diverses empreses.
El Club Gestión és una entitat que ajuda a les empreses i organitzacions a treballar millor. 
La trobada es va fer a L’estoc, un taller i botiga de mobles on treballen persones amb 
discapacitat intel·lectual.
Toni Espinal va explicar els projectes en els que treballa AMPANS.
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Una  xarxa humana a més de 40 metres 
d’alçada, protagonitzada per la gent 
d’AMPANS, tanca el 50 Aniversari amb La 
Fura dels Baus i el caliu dels manresans. 
Paral·lelament, les escales de Crist Rei 
s’omplen d’ampolles de cava decorades per 
desenes de ciutadans

REPORTATGE
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Xarxa, espectacle, equip, emoció, plasticitat, atreviment, cocreació, 
agraïment, complicitat, calidesa...  són els sentiments i les 
sensacions viscudes durant la preparació, creació i realització dels 
actes de tancament del 50 Aniversari d’AMPANS. Dos actes celebrats 
amb el suport d’Obra Social “la Caixa”.

Sobrevolant 
Sant Domènec

Mentre l’espectacular, sorprenent  i emotiva Xarxa Humana 
d’AMPANS i la Fura dels Baus prenia forma a la plaça Sant 
Domènec de Manresa, les escales de Crist Rei s’omplien de 
color, tendresa i participació amb una recollida d’ampolles de 
cava decorades pels ciutadans, amb la implicació del Cercle 
Artístic sota l’organització de l’antiga comissió de l’Ampolla 
i el Paper.  Els dos actes volien ser una mostra d’agraïment 
als ciutadans i voluntaris que han donat suport a l’entitat al 
llarg dels seus 50 anys de treball a favor de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. Dos actes que desprenien un 
mateix missatge del caràcter AMPANS: capaços, creatius, 
col·laboratius  i compromesos amb les persones.

“Amb suports i en xarxa no hi 
ha límits, hi ha oportunitats”

Coratge
Sota el lema “amb suports i en xarxa no hi ha límits, hi ha 
oportunitats” persones usuàries, treballadors, famílies, 
voluntaris, empreses, col·laboradors, donants, i persones 
sense cap lligam amb AMPANS  però que van voler conèixer 
de prop l’entitat i participar d’aquesta activitat, formaven la 
Xarxa Humana. 
Un total de 84 persones van configurar un equip on es 

distribuïen rols i tasques per acabar configurant una xarxa 
humana de quaranta-dues persones suspeses a l’aire a 
més de 40 metres d’alçada, mitjançant una grua de grans 
dimensions. No tothom podia pujar a la xarxa però entre 
tots la van fer realitat. Si a última hora algú decidia no pujar, 
ho faria un altre en el seu lloc. Una mostra de generositat i 
complicitat de la gent de l’equip.
Una cloenda que era tot un repte per l’entitat; un treball previ  
de coordinació, preparació i assajos durant un mes i mig  
amb l’equip de La Fura, els seus coreògrafs  Raúl Vargas i 
Àgata Tantiñà, Anigami, i la gent d’AMPANS.  Una grua de 
5.000 tones de pes va aixecar la xarxa a més de 40 metres 
d’alçada, gràcies a la col·laboració de Rubió Pubill. 
El grup Puput va adaptar i va interpretar en directe la banda 
sonora de tot l’espectacle, acompanyant els moviments 
coreogràfics de la xarxa en ple cel, mentre que Xàldiga i els 
tabalers es preparaven per anunciar amb impacte l’inici de lla 
xarxa amb una batucada que procedia de Crist Rei i avançava 
pel carrer Guimerà. Els focs d’artifici de l’entitat organitzadora 
del Correfoc de Manresa van posar punt i final a una jornada 
que havia captat l’atenció dels manresans durant tot el dia a 
la plaça Sant Domènec i que havia estat objectiu de flashos, 
càmeres i comentaris a les xarxes socials. 
AMPANS, com deien els titulars de l’endemà d’alguns mitjans, 
va sobrevolar la plaça Sant Domènec de Manresa amb un 
espectacle d’alçada, que va ser possible gràcies al suport 
de l’Obra Social “la Caixa” i seguit per centenars de 
manresans.

Els ciutadans de Manresa van veure la xarxa humana que va fer AMPANS a la plaça 
Sant Domènec
Una grua molt gran va aixecar la xarxa humana que estava formada per 42 persones 
d’AMPANS. El públic ho mirava molt emocionat. 
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Els protagonistes, entrevistats per la premsa
Diversos mitjans periodístics com el Regió 7 o el Periódico 
van recollir a peu de plaça les sensacions dels protagonistes 
de la xarxa humana entre assaig i assaig, i fins l’espectacle 
final, com era el cas  de Meri  Garcia o Àxel Moll, usuaris dels 
serveis d’AMPANS. 
La Meri, que treballa al restaurant Canonge que AMPANS té 
al centre de Manresa, explicava amb gran satisfacció que 
abans de pujar es preguntava “si en seria capaç”, però se 
li notava a la cara que ho aconseguiria. En baixar explicava 
que havia perdut la por i que ja pensava en anar a Port 
Aventura.
L’Àxel Moll, que treballa a la secció de manipulats d’AMPANS 
i viu a les llars, deia que no va tenir gens de por i que quan 
la grua el pujava amunt se sentia molt i molt bé. “Mantenir 
l’equilibri i fer les figures  -confessava- era el més difícil”. 
La Xarxa Humana es va poder veure per primer cop als 
Jocs paralímpics de Londres on persones amb discapacitat 
van ser-ne les protagonistes. Com a resultat d’aquella 
experiència i arran de la resposta de les famílies i dels propis 
protagonistes per haver fet realitat un repte impensable,  La 
Fura va decidir posar el seu muntatge al servei de la inclusió 
social, com un símbol, reproduint la Xarxa  Humana allà on els 
ho demanen. De fet,  qualsevol persona pot ser protagonista 
d’aquest espectacle suspès a més de 40 metres d’alçada 
que embadaleix i commou al públic present.

Dreams, de la Fura dels Baus
La Fura dels Baus fa anys que treballa més a nivell internacional 
que a casa nostra. Tot i així, arrel de l’ experiència viscuda 
als jocs paralímpics de Londres –on famílies de persones 
amb necessitats especials es van adreçar a La Fura per 
agrair haver fet realitat un somni impensable-  La Fura va 
decidir posar el seu gra de sorra en pro de la inclusió social 
tot fent un espectacle en petit format de la Xarxa Humana, 
element d’inauguració de jocs com els de Nanging (Xina) o 
els mateixos paralímpics de Londres, posant a treballar el 
seu equip conjuntament amb fundacions de persones amb 
necessitats de suport. Naixia aleshores un muntatge amb 
un gran component social.
Aquest espectacle dóna l’oportunitat a totes les persones, 
sense exclusió, de participar com a actors d’un espectacle 
de La Fura suspès a més de 40 metres d’alçada.
Segons Gerard Costa, responsable d’Anigami, col·laboradors 
de La Fura dels Baus en aquest muntatge, l’ espectacle els 
posa cada vegada la pell de gallina perquè  “l’entusiasme 
amb què els participants i el públic el viuen, és inaudit”. 
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IMPRESIONANT!!! Montse M. Va ser fl ipant, brutal, molt 
emotiu... Just tocar terra vaig plorar desconsolada d’emoció  (i no 
vaig ser la única). Mai oblidaré aquesta fantàstica experiència.
Sense Paraules! Marc F.  Hi ha experiències úniques a la vida. 
Aquesta n’ha estat una d’elles. Gràcies Ampans! A seguir teixint 
xarxa de valors. #xarxahumana #ampans50
La vam fer molt grossa i molt alta. Laura G. Crec que mai 
oblidaré el dia 9 de gener de 2016. Va ser genial i molt emotiu. Per 
mi una experiència única. Allà dalt tots érem iguals. 
Sense paraules. Nelia R. Un dia impressionant. Vàrem 
compartir il·lusions i es respirava un aire d’ entre nervis i emoció. 
Mai oblidaré l’ oportunitat que m’heu donat al deixar-me formar 
part d’un dia tant especial. Milers de gràcies!
Satisfacció. Ferran T. Espectacle, públic i sobretot seguretat... 
quan et plantegen que pujaran 42 persones a 40 m d’alçada  
imagines moltes coses. Ara bé, quan treballes amb els millors 
provoques que les cares de temor de primera hora del matí dels 
voluntaris es converteixin en eufòria al fi nal del vespre. M’ha 
enriquit molt participar en aquest darrer acte.
Una xarxa d’unió, força i esperança. Marisol C.  Ampans va 
dibuixar a l’aire un símbol d’unió, força i esperança que va arribar 
al cor de la gent perquè sortia d’un desig que tots compartim: 
Amb suports i en xarxa, no hi ha límits, hi ha oportunitats.

Sou uns valents.... gràcies. Raúl V. 
(Coreògraf de la Fura dels Baus)
 Impressionant l’equip que formeu. Porto molt 
de temps treballant en el món escènic, però 
desprès de veure les cares de tots vosaltres i de 
tot el públic. Puc dir que vaig arribar el punt més 
àlgid de la meva carrera. Va ser preciós! Gràcies. 
Gràcies. Gràcies!

SENSE PARAULES. Antònia C. Sense paraules ens vam quedar 
els que érem just a sota de la xarxa. Em vaig emocionar i penedir 
de fer me enrere alhora de participar a la Xarxa.... Malgrat tot 
vaig ser feliç.
VOLAR. Marta M. D’entre totes les sensacions en destacaria dues: 
l’increïble sensació de volar i de llibertat, i el fet que enlairats tots 
teníem les mateixes difi cultats i avantatges, érem la Meri, l’Àxel, la 
Tània, la Marta,.... i no persones ateses, professionals, famílies,....
Vam volar tots junts.
Enriquidor. Dolors R. La jornada amb vosaltres compartida 
ha sigut una experiència molt enriquidora en la que, com a 
voluntària de fora de la institució, m’hi vaig sentir una més de 
l’equip. Una lliçó d’inclusió, i no necessàriament en la direcció 
que la majoria de la gent podria pensar.

Els comentaris a les Xarxes Socials  
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La història de l’entitat, la seva trajectòria 
al llarg dels 50 anys, els centenars de 
persones que hi han col·laborat en un 
moment o altre, van tenir el seu record 
en la jornada de tancament del 50 
aniversari d’AMPANS amb un emotiu i 
participat homenatge als voluntaris de 
les campanyes de l’Ampolla i el Paper. El 
repte era el d’omplir d’ampolles de cava 
decorades les escales de Crist Rei de 
Manresa. 
Desenes de ciutadans hi van participar 
portant la seva ampolla “tunejada” en 
una explosió de creativitat i solidaritat 
que va transformar les escales de Crist 
Rei en un mar de colors. Escenes molt 
familiars, de pares amb els seus fills, 
es reproduïen als peus de les escales, 

recordant i explicant als seus fills el 
motiu de la recollida. 
També es van exposar centenars de 
dibuixos rebuts d’escoles i ciutadans 
que es van sumar a l’acte de record de 
l’ampolla i el paper. L’acte de recollida 
d’ampolles, promogut pels antics 
organitzadors de les campanyes de 
l’Ampolla i el paper, entre els quals 
Xavier Jovés, va comptar amb la 
implicació del Cercle Artístic de 
Manresa que va organitzar un taller 
perquè els nens i nenes, i tothom qui 
ho volgués, decorés allà mateix una 
ampolla de cava i la deixés exposada 
a les escales de Crist Rei. També 
diversos artistes bagencs es van sumar 
a l’homenatge a l’entitat pel seu 50 

Aniversari,  amb la decoració d’ampolles 
de cava, així com l’Associació de 
Pessebristes de Manresa, que va 
fer un pessebre dins d’una ampolla 
de cava. La recollida va ser un èxit, 
sobretot per la seva plasticitat i bellesa, 
observada per centenars de ciutadans 
que es paraven a mirar, una a una, les 
ampolles de cava decorades.
Al dos quarts de 7 de la tarda, amb les 
escales plenes d’ampolles, es va fer 
una encesa d’espelmes i la foto final 
de record. Tot seguit, una “batucada” 
dels Tabalers de Xàldiga iniciava, des 
de Crist Rei, el recorregut cap a Sant 
Domènec, instants abans de la Xarxa 
Humana que clausurava la celebració 
dels 50 anys d’AMPANS. 

“Desenes de ciutadans omplen 
les escales de Crist Rei d’ampolles 
de cava decorades amb múltiples 
formes i colors”

Tendresa

Moltes persones voluntàries van ajudar a omplir d’ampolles de cava les escales de 
l’església de Crist Rei de Manresa. Les ampolles estaven decorades i eren molt boniques.
L’ acte va ser l’últim de la celebració dels 50 anys d’AMPANS i es va fer el mateix dia que 
la xarxa humana.
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Troba’ls al Canonge, al Garden i a
www.ampans.cat/botiga

Sant Salvador de Guardiola

3 Nits i U d’Urpina
els vins amb compromís 
de la DO Pla de Bages

www.ampans.cat

Formatges 
Muntanyola
Qualitat de pagès, harmonia 
amb el territori i valor social

Els trobaràs al Canonge i al Garden 
d’Ampans. Consulta altres punts de venda 
a www.formatgesmuntanyola.cat

Sant Salvador de Guardiola

www.ampans.cat
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Què és AMPANS a la seva vida?
Sobretot és el què he après. Les per-
sones d’AMPANS m’han ensenyat les 
meves discapacitats i he après d’elles 
les seves capacitats. M’han ensenyat 
a expressar amb normalitat les emoci-
ons, a mostrar els sentiments... Jo ara no 
faig un pas al carrer que no em saludin, 
m’abracin...  Sempre havia estat vinculat 
al món de l’associacionisme, ja sigui a 
través de l’AMPA de l’escola de les me-
ves filles, l’escoltisme... Va ser a l’Agru-
pament Cardenal Lluch, on vaig retro-
bar-me amb Baltasar Corrons, que em 
va demanar d’entrar a formar part de la 
junta d’AMPANS. En aquell moment ell 
havia d’agafar la presidència, i així va 
néixer aquesta relació. Jo he aportat tot 
el que he sabut a AMPANS, però la seva 
gent m’ha aportat moltíssim. 

No hi tenia cap familiar?
Directe, no. Sí que hi havia en Pere Ca-
sasayas. El meu avi i el seu pare eren 
cosins. Com que tots dos eren de l’àm-
bit de la pagesia, hi havia molt contac-
te. Quan marxàvem al matí, com que 
vivíem molt a prop, anàvem junts, i al 
vespre tornàvem junts.  

Què li han transmès les famílies al 
llarg d’aquests anys? 
De les famílies, de totes, n’he après el 
gran esperit de lluita que tenen per aju-
dar a tirar endavant la vida dels seus fills 
i filles. He conegut dos tipus de famílies, 
les que han acceptat la situació del seu 
fill, filla o familiar, i les que necessiten 
molt més temps i suports.  Cal com-
prendre i, sobretot, respectar les dues 
situacions i els ritmes de cadascú. 

Sortosament i gràcies a la feina d’aque-
lles primeres famílies que van impulsar 
les entitats que tenim avui, l’acceptació 
social de les persones amb capacitat 
diverses, que és com a mi m’agrada de 
referir-m’hi, fa molt més fàcil el dia a dia 
d’aquestes persones i de les seves fa 
mílies. Quan penses que l’escola d’AM-
PANS va néixer amb dos alumnes i, en 
canvi, ara n’hi ha més de dos-cents; en 
aquell moment era impensable. 
Les persones som complicades i de ve-
gades comparem massa “si un avança 
més ràpid o menys”. És important que 
cada alumne, cada persona, avanci al 
seu pas i tingui els suports que neces-
sita i que per dret, li pertoquen. Recor-
do el cas d’un pare d’escola que va vo-
ler que la seva filla fes escola compar-
tida. Al cap de poc temps, la filla li va 

Domènec Casasayas i Serra ha estat durant 8 anys el president 
d’AMPANS. Una etapa que, malgrat començava coincidint en 
plena època de crisi, ha estat de creixement amb l’obertura de 
nous serveis i projectes i ha acabat amb la celebració del 50 ani-
versari.  Ara, amb la voluntat de complir amb el que diuen els 
estatuts de la fundació, deixa el càrrec tot i que seguirà acompa-
nyant les decisions de l’entitat com a patró vitalici. 

La relació de Domènec Casasayas amb AMPANS va començar 
fa 24 anys quan hi va entrar amb la junta de l’ aleshores presi-
dent Baltasar Corrons. 

Domènec 
Casasayas

ENTREVISTA
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dir que volia tornar a l’escola d’AMPANS 
perquè allà era on s’hi sentia molt bé. 

I la relació amb els professionals 
d’AMPANS? 
Els seus professionals són la clau. Pre-
sidents d’altres entitats m’han demanat 
sovint com aconseguim la gran impli-
cació de l’equip de professionals. Jo 
sempre dic que quan busquem profes-
sionals, primer de tot “busquem perso-
nes” indistintament de la seva forma-
ció, perfil... Es treballa com a equip, no 
hi ha individualitats, i mostra d’això n’és 
haver assolit el repte dels 500 punts 
de l’EFQM en excel·lència en gestió. 
Jornades de formació, sopar de Nadal 
ple a vessar... Aquí hi ha família, hi ha 
col·lectiu.

I la responsabilitat personal que su-
posa estar al capdavant d’una enti-
tat dedicada a les persones com es 
gestiona?
Al principi tens temor i penses si ho 
faràs prou bé, si tindràs capacitat, si 
sabràs trobar les complicitats neces-
sàries... La primera reflexió que em feia 
cada dia és el sentit de responsabilitat 
amb les 700 persones ateses i saber 
que comptes amb el suport d’un gran 
equip i d’un entorn de reflexió clar i 
serè on es prenen decisions. 
AMPANS ha fet una gestió molt acura-
da i responsable; totes les decisions en 
relació a la gestió econòmica de l’enti-
tat s’han pres amb prudència i això ha 
donat una seguretat a l’entitat que ha 
permès poder dedicar més temps a 
una presa de decisió serena, amb visió 
i projecció; decisions que l’han situat 
entre les capdavanteres del seu sector 
a tot l’estat. 

Què destacaria del seu mandat?
Del que em sento més satisfet d’aquest 
període és el gran salt endavant en 
inserció laboral, sobretot a l’empresa 
ordinària. Els professionals han fet una 
gran feina i les empreses han avançat 
molt en la sensibilitat per la inclusió so-
cial. Moltes vegades he posat d’exem-
ple la bona feina que fan els treballa-
dors d’inserció laboral a les empreses 
de la nostra comarca. Són tenaços, 
entregats i milloren el clima d’ambient 
entre la plantilla. AMPANS en si mateixa 
és també un exemple d’emprenedoria: 
jardineria, manipulats, formatgeria...

Què diferencia AMPANS d’altres en-
titats?
Les dificultats dels inicis ja van ser una 
lliçó de futur. AMPANS no és patrimoni 
de ningú, però és patrimoni de tothom. 
Quan va néixer, la societat va acollir-la i 
la va ajudar amb gent molt comprome-
sa. Guardar els diaris durant tot un any 
per baixar-los al carrer per la recollida 
d’AMPANS després de Nadal és un vin-
cle emocional excepcional. La confian-
ça que ens han fet les organitzacions, 
la societat, la satisfacció de les famílies 
i les persones ateses que s’han sentit
realitzades, són l’èxit d’AMPANS. 

I en què ha de millorar? 
El terme que algú va descriure com la 
“millora contínua” és el camí segur per 
millorar dia a dia, però per fer-ho és im-
portant que la persona, l’equip, l’entitat 
i la societat, hi cregui. Aquesta és la 
manera d’anar bé. L’entitat té un nivell 
molt alt però cal seguir-hi insistint. Es-
tem en una societat molt globalitzada 
on la diversificació és molt important, 
ja sigui econòmica, de serveis, produc-
tes... 

Com creu que serà AMPANS d’aquí 
a uns anys?
Les aliances seran la clau. Tot el co-
neixement que ha adquirit AMPANS 
en tots aquests anys ha de contribuir 
a millorar l’atenció a les persones amb 
necessitats de suport de forma globa-
litzada. Em refereixo, per exemple, als 
contactes que estem fent a nivell inter-
nacional, per exemple amb Colòmbia 
i Xile, on participem amb ACCIÓ en 
missions del tercer sector o també a 
Europa on participem en els òrgans 
de direcció d’ARFIE per avançar con-
juntament en drets i oportunitats per 
les persones amb discapacitat intel-
lectual. 

“Jo he aportat tot 
el que he sabut a 
AMPANS, però la 
seva gent m’ha 
aportat moltíssim”
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“M’heu fet més 
persona, més 
reflexiu, més 
conscient de les 
necessitats que té la 
societat en general”

Carolina Semis, Rosa Carné, 
Rafael Sánchez i Juan Luís 
Reyes entrevisten a Domènec 
Casasayas en el seu comiat 
com a president
Carolina: Quina tasca destacaria com a president 
d’AMPANS? 
La tasca més important ha estat acompanyar-vos a tots 
vosaltres per assolir els reptes que hem aconseguit. Sol no 
ho hauria pogut fer. 

Rafael: D’aquests 8 anys quina visió té de l’evolució de 
l’entitat? El canvi més important?
L’entitat ha crescut, ens hem acostat a les poblacions del 
Bages per estar més a prop de les famílies. La crisi ens ho ha 
dificultat però, malgrat tot, ens n’hem sortit molt bé.

I les retallades de l’administració?
Segur que s’haurien hagut de retallar altres partides que no 
afectessin les nostres organitzacions perquè els serveis han 
de poder arribar a tothom amb la qualitat necessària. Però 
crec que hem donat la volta a la crisi. També ha estat un toc 
d’atenció i hem superat les dificultats amb creativitat i esforç. 
Ens n’hem sortit. 

Rosa Carné: quin ha estat el moment amb més il·lusió? I 
el més emotiu?
Ui, n’hi ha hagut tants! D’il·lusionants, per exemple, veure com 

aneu a la piscina, treballant, estudiant... els reconeixements 
que ha rebut l’entitat, la companyonia que hi ha entre la gent, 
els petits avenços de les persones que arriben a AMPANS, 
l’obertura d’un nou servei... Em costa de ressaltar un moment 
concret. Jo us agraeixo tot el que m’heu aportat. M’heu fet 
més persona, més reflexiu, més conscient de les necessitats 
que té la societat en general.

Juan Luís: Amb què es queda de tots aquests anys?
Amb molts moments. Però potser és tan senzill com veure 
que la impremta, el primer negoci engegat per AMPANS,  
encara és actiu, o el Garden, els manipulats, obrir la primera 
llar d’infants... Molts! és un conjunt de feina feta per molta 
i molta gent. I el que més em continua impactant són les 
fortes abraçades que sempre m’heu donat. No deixeu mai 
de donar-les. 

Entrevistem a Domènec Casasayas que ha estat president d’AMPANS durant 8 anys
Domènec Casasayas explica a l’entrevista que li hem fet, que les persones que més li han 
ensenyat a la vida són les persones d’AMPANS.  El Domènec diu que hem avançat molt 
per trobar feina a les persones amb discapacitat intel·lectual i que és molt important que 
totes les persones rebin els suports que necessiten.



Jo era un estel volador, acostumat a volar per 
muntanyes, valls, rierols, horts, poblets i ciutats! 
Un bon dia de vent suau, juganer i persistent, em 
va portar fi ns a les branques d’un arbre, en un lloc 
que jo desconeixia. En aquell entorn hi havia una 
mica de tot! Una masia, una escola, uns tallers, una 
residència... patis, jardins, arbres, fl ors i fi ns i tot una 
piscina!
S’hi veien moltes persones que a primer cop d’ull, 
semblaven molt i molt especials. 
Durant uns dies ens vàrem estar mirant i observant, 
però de mica en mica ens anàvem fent amics. 
Les seves rialles, els jocs, els acudits, els seus 
acaronaments, feien sentir-me d’allò més bé. 
Després de tant temps de volar, creia que ja ho havia 
vist i sentit tot... però no era pas així! Em faltava 
descobrir quelcom tan important com és l’amistat, la 
sinceritat i l’estimació, que amb les vostres capacitats 
m’heu donat!
Ara el vent suau i juganer torna a bufar, però l’estel 
volador ha quedat atrapat.
Sempre estareu en el meu cor, i m’agradaria pensar 
que encara que el temps passi, tindreu un petit 
record de l’estel volador. 

Domènec
Comabella, 13 de juny de 2016

Dedicatòria de Domènec Casasayas en el seu comiat 
com a president d’Ampans

L’estel 
volador
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REPORTATGE

Què és l’autisme? No hi ha un autisme, hi ha molts tipus 
d’autismes i moltes causes diverses. Cada infant, cada persona 
adulta amb autisme, és una persona diferent, amb les seves 
individualitats i característiques pròpies. La visió sobre els 
trastorns de l’espectre de l’Autisme (TEA) ha canviat de forma 
radical en els darrers anys, des de la seva comprensió fi ns als 
models d’intervenció. Aquest canvi de paradigma ha signifi cat 
una nova forma d’entendre el TEA des del punt de vista tant 
sanitari com educatiu, i ha de seguir canviant també en tots 
els àmbits. Aquests canvis, que han estat claus per la seva 
major visibilitat i els avenços en la intervenció, han canviat la 
percepció global de l’autisme però també plantegen nous reptes.

Reptes de futur
autisme

Cada cop hi ha més persones amb autisme
Les persones amb autisme volen relacionar-se amb la resta de persones però no saben 
com fer-ho. La doctora Amaia Hervàs, psiaquiatra infantil i juvenil, va fer una xerrada sobre 
Autisme a l’acte d’entrega del Premi d’Investigació i d’Innovació sobre persones amb 
discapacitat intel·lectual, a l’auditori de la FUB, la Universitat de Manresa.
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La investigació ha demostrat que l’autisme és un trastorn 
biològic, i així com el trastorn per dèficit d’atenció i 
hiperactivitat (TDAH),  forma part dels trastorns del  
neurodesenvolupament que són cada cop més presents 
entre la població.   Sabem que les causes són genètiques en 
part, però hi incideixen factors ambientals que, a poc a poc, 
anem coneixent.

Com és el desenvolupament d’un infant amb autisme? 
El desenvolupament de la comunicació i de la sociabilitat 
d’aquestes persones està alterada. No es comuniquen ni 
a nivell verbal ni a nivell dels seus propis interessos,  i es 
concentren més en els objectes que en les persones. Una 
de les àrees més característiques de l’autisme és la repetició. 
Repeteixen la parla, les seves accions, els seus moviments, i 
s’estimulen a través de repeticions sensorials. 
Aquestes són característiques comunes, però n’hi ha d’altres 
d’associades que els fa molt diferents entre ells. Per exemple, 
algunes persones amb autisme tenen un llenguatge verbal 
i expressiu perfecte i, en canvi, un terç  aproximadament, 
mai arribaran a desenvolupar el llenguatge perquè tenen 
alteracions de la parla associades. 
L’aprenentatge de les persones amb autisme també estarà 
condicionat a una  discapacitat associada. I, en altres 
persones que tenen una capacitat  intel·lectual dins de 
la normalitat, l’autisme els incapacita de tal manera que la 
capacitat d’aprenentatge que tenen és poc funcional i no 
els serveix per adaptar-se a l’entorn, sinó és que nosaltres 
desenvolupem ajudes perquè ells s’adaptin.
Segons la Dra. Amaia Hervás, directora de psiquiatria infantil 
i juvenil de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, les 
persones amb autisme són persones afectuoses i sociables, 
i moltes d’elles “tenen un enorme desig de relacionar-se amb 

nosaltres,  però no entenen el funcionament de la ment de 
les persones, no entenen què pensem, què s’espera d’elles, 
com ens relacionem, la nostra cultura”. L’infant, a mesura que 
creix sap jugar de forma innata, somriu de forma innata, però 
als nens i nenes amb autisme els falta aquesta part innata 
que és la sociabilitat per entendre el món on viuen. 
Per tant, per a ells, és viure en un món que no entenen. 
Veuran als nens jugar al pati però no entendran les normes 
del joc; veuran relacionar-se als companys de classe però 
sinó els ensenyem a desxifrar les normes de la relació a l’aula, 
no  hi podran participar.
“La gran revolució de l’autisme a partir de la investigació  ha 
estat adonar-nos que l’autisme pot millorar i molt”, diu la 
Dra. Hervás. Fins fa pocs anys, es pensava que no s’hi podia 
intervenir.  La investigació ha demostrat que el nostre cervell 
és plàstic, canvia, i que és importantíssim diagnosticar i 
intervenir entre els primers 2 i 5 anys de vida.  En l’autisme les 
connexions neuronals estan alterades, unes hiperfuncionen 
-i d’aquí la raó que algunes de les persones amb autisme 
tenen grans habilitats com la memòria o el càlcul- però en 
canvi fallen les connexions llargues, les de gran informació. 
L’altra gran revolució en la investigació de l’Autisme ha 
estat conèixer la influència dels factors ambientals en 
el desenvolupament del cervell, les nostres primeres 
experiències de vida. Un infant que des dels primers mesos 
no rep  interès social per jugar, somriure, interactuar... no 
desenvoluparà correctament les àrees del cervell. També 
s’ha observat que els germans d’un infant amb autisme 
tenen un 25% més de probabilitats de desenvolupar un 
trastorn autista.
Per això la investigació recent se centra en els primers signes 
de vida. Per exemple, la disminució del contacte ocular a 
partir dels 4 mesos amb el seu entorn, pot ser un símptoma.  
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En aquest moment ja es poden començar a fer intervencions 
molt senzilles amb els propis pares com ara ajudar-los a 
estimular els seus fills, a mirar-los i a interactuar amb ells. 

L’increment rellevant dels trastorn de l’espectre autista
A Catalunya s’ha observat un increment molt rellevant, 
del 400%, dels trastorns de l’espectre autista en els últims 
deu anys; actualment a Catalunya hi ha 4.400 infants amb 
autisme que estan sent atesos a la xarxa de salut mental;  
xifres alarmants però similars a la de d’altres zones del món 
occidental. En bona part és degut al fet que es diagnostica 
millor. 
Segons la Dra. Amaia Hervàs, però, només es diagnostiquen 
un terç dels casos reals i en aquests moments estaríem 
parlant d’una població de 15.000 persones amb trastorns 
de l’espectre autista. El repte dels professionals de la salut, 
l’ensenyament, la pròpia administració, és la reorganització 
dels serveis per tractar adequadament a aquestes persones.
Quan les persones amb autisme arriben als 18 anys queden 
desemparades, no hi ha serveis ni programes especialitzats 
per a ells. 
L’altre gran desafiament és l’àrea de tractament. Segons la 
Dra. Amaia Hervàs “ens hem d’oblidar de tractar els infants 

amb autisme a les consultes.  No funciona i per això haurem 
de reorganitzar els nostres serveis per tractar-los en el seu 
entorn i que els pares hi col·laborin, formant-los perquè 
entrenin als seus fills”. Els tractaments de base conductual 
són els més efectius, amb una direcció i objectius clars, 
metòdics i mesurant els resultats, dins d’un entorn inclusiu. 
L’autisme abasta totes les disciplines des de la pediatria, 
l’educació, la salut, la seguretat social, i per tant cal disposar 
de plans territorials, amb protocols i equips ben formats. 

L’ambient laboral quin paper juga amb les persones 
com nosaltres?
“La qüestió està en les persones de l’entorn, us han 
d’entendre i conèixer. Cada vegada es parla més de 
trastorns i menys de persones diferents, i això vol dir que 
l’important és que en el medi on treballes et coneguin, i 
que sàpiguen que si no parles no és per que no vulguis, 
si no és per que no sents la necessitat de parlar. Jo 
crec que quan realment us coneixen i us entenen, les 
coses canvien moltíssim. El problema està en el propi 
món laboral de l’adult, molt individualitzat, poc interès 
per conèixer al company, i les persones amb Síndrome 
d’Asperger, més sensibles que la majoria, pateixen 
molt per això. Són persones que volen portar-se bé 
amb tothom, són generoses, i no se les comprèn. Per 
això també és important les ajudes dins el món laboral. 
Parlem del suport, de vegades dels educadors, però i els 
dels companys?
Les persones amb Síndrome d’Asperger també haureu 
d’obrir-vos i donar entendre què és el que voleu i com 
voleu ser tractats. També vosaltres haureu de liderar 
aquest moviment.” Amaia Hervás, psiquiatra infanto 
juvenil, experta en trastorns de l’espectre autista.

“Quan vaig descobrir 
que tenia Asperger vaig 
entendre moltes coses”

Ernest Señe rep suport del Servei d’Inserció d’AMPANS i 
treballa a Stradivarius. Va ser a l’acte d’entrega del Premi 
d’Investigació i d’Innovació d’AMPANS on la Dra. Amaia 
Hervás va pronunciar una conferència sobre Autisme. 
Després d’assegurar que quan va descobrir que tenia el 
síndrome d’ Asperger va ser conscient de tot el que li 
estava passant, l’Ernest va plantejar la següent pregunta 
a la Dra. Hervás:
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L’auditori de la FUB ple 
a vessar en l’entrega del 
VI Premi d’Investigació  
i d’Innovació sobre 
Persones amb discapacitat 
intel·lectual 

AMPANS celebra un acte per entregar el Premi d’Investigació i d’Innovació.
A l’acte hi va anar la consellera d’ensenyament del govern de la Generalitat de Catalunya, 
Meritxell Ruiz.
La Dra. Amaia Hervás, que és psiquiatre, va parlar de l’Autisme.
La Dra. Hervás va dir que ara hi ha molts més casos d’Autisme que abans. 
A Catalunya hi ha més de 4.000 nens i nenes amb autisme.

La consellera d’Ensenyament Meritxell 
Ruiz va presidir l’acte de lliurament del 
VI Premi d’Investigació i d’Innovació 
sobre persones amb discapacitat 
intel·lectual, convocat per AMPANS 
de forma biennal, a la sala d’actes 
d’UManresa-FUB, on la Dra. Amaia 
Hervás, cap de la Unitat de Salut Mental 
infanto-juvenil de l’Hospital Universitari 
Mútua de Terrassa, va pronunciar la 
xerrada “Autisme, reptes de futur” .
Precisament un treball sobre autisme, 
de l’investigador Jesús Soldevila, 
titulat “La història d’un infant amb 
autisme”, es va endur el primer premi. 
El treball que es va fer sobre una bona 
experiència en una escola de Solsona, 
planteja implicacions per a la millora 
de l’escola inclusiva. 
El primer premi d’innovació va ser per 
a l’entitat mallorquina Amadip Esment 
Fundación per un treball per fomentar 
les relacions interpersonals.
La resta de premis van ser per: “Estudio 
de la comunicación del diagnóstico de 
síndrome de down de los profesionales 
sanitarios”, de Teresa Vargas Aldecoa; i 
per:  “El preparador laboral: análisis del 
perfil de competencias y necesidades 
para el diseño de un programa 
formativo”, de Francisco de Borja 
Jordán de Urríes Vega. Segon i tercer 
d’investigació, respectivament.
I els segon i tercer premi  d’Innovació  
van ser per : “Soluciones, dispositivos, 

herramientas y metodologías 
innovadoras adaptadas a las personas 
con discapacidad que envejecen en 
entornos sociolaborales”, de José Maria 
Franco; y “Realización de actividades 
educativas en mesas multicontacto 
y actividades colaborativas para 
personas con discapacidad cognitiva 
y trastorno del espectro autista”, de 

David Roldán Álvarez de Alcorcón.
La consellera Meritxell Ruiz va posar 
AMPANS com a exemple “de les 
iniciatives socials per oferir serveis de 
qualitat a les persones. A l’acte també 
hi va participar el Dr. Antoni Esteve que 
va expressar la continuïtat del suport 
del grup Esteve al Premi que atorga 
AMPANS. 
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Sebastià Catllà és el  nou 
president d’AMPANS i 
agafa el relleu a Domè-
nec Casasayas

L’empresari manresà Sebastià Catllà 
és el nou president d’AMPANS des del 
passat 6 de juny quan va ser nome-
nat al càrrec pel Patronat de l’entitat. 
Catllà, que  va entrar a formar part del 
patronat durant la presidència de Jau-
me Espinal, és fundador del grup Oliva 
Torras i del celler Collbaix, i és recone-
gut pel seu compromís amb el teixit 
associatiu, industrial i econòmic de la 
comarca del Bages. 
Ha estat meritori de la Placa al treball 
President Macià i Premi del Consell Ca-
talà de Formació Professional, atorgats 
ambdós, per la Generalitat de Catalu-
nya. També ha estat Premi Promoció 
del Territori del CETIM i Pollet d’Or de 
l’Ajuntament de Manresa per la projec-
ció i la implicació de la ciutat. 
En la nova etapa de presidència d’AM-
PANS, l’entitat es planteja nous reptes 

com el disseny i desenvolupament de 
nous serveis per a persones amb ne-
cessitats de suport, l’adaptació dels 
serveis a les persones ateses en fase 
d’envelliment, la internacionalització 
del Premi d’Investigació i d’Innovació 
sobre persones amb discapacitat intel-
lectual, únic en la seva matèria a tot 
l’estat, i el projecte d’explotació agro-
social de la finca urpina de Sant Salva-
dor de Guardiola (Bages).
En la nova presidència de Sebastià 
Catllà, també s’estrenen com a nous 
patrons d’AMPANS Judit Bosch, Albert 
Giralt, Mercè Magem i Anna Vilanova. 

Domènec Casasayas rep l’afecte de 
la gent d’AMPANS i el reconeixe-
ment de les institucions
Domènec Casasayas deixa el càrrec 
després de dos mandats en els que ha 

hagut de fer front a les conseqüències 
de la crisi econòmica  i a la pèrdua de 
llocs de treball de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual. 
Malgrat tot, el seu mandat ha estat de 
creixement de serveis a les persones, 
com les places de llars-residència o 
nous projectes empresarials com la for-
matgeria Urpina.
En un dels darrers actes públics, Do-
mènec Casasayas es va acomiadar del 
càrrec amb aquestes paraules: “Miro, 
batego, penso diferent, i sóc una altra 
persona més humana, social i solidària. 
Els qui més m’han ensenyat i han fet 
que sigui millor persona són les perso-
nes ateses i les seves famílies”.

ACTUALITAT

AMPANS té un nou president. Es diu Sebastià Catllà i fa anys que forma part del 
patronat d’AMPANS.
El Patronat està format per 22 persones que dediquen temps a AMPANS i que ajuden a 
prendre les decisions importants de l’entitat. El nou president, Sebastià Catllà, és fundador 
de l’empresa Oliva Torras. Han entrat al Patronat 4 persones noves: Judit Bosch, Albert Giralt, 
Mercè Magem i Anna Vilanova
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Domènec Casasayas rep  el Cavallet d’Or, màxima distinció de l’entitat de mans de la Consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz. 
El comiat més entranyable i emotiu a Domènec Casasasayas el van protagonitzar les persones d’AMPANS.

AMPANS va ser la seu d’una nova trobada d’entitats europees 
membres d’ ARFIE, l’associació que engloba les organitzaci-
ons que treballen a favor de les persones amb discapacitat 
intel·lectual.
Durant 3 dies, quatre entitats europees de Luxemburg, Àus-
tria, Itàlia i Bèlgica, van treballar conjuntament amb AMPANS 
en el projecte de col·laboració europeu #Enable. Aquest 
projecte desenvolupa una metodologia de coproducció de 
serveis i productes per les persones amb discapacitat intel-
lectual, amb la intervenció i participació de tots els grups im-
plicats: les persones usuàries, les famílies, els professionals i 
l’entorn comunitari. Enable, que significa habilitar, capacitar, 
permetre..., finalitzarà l’any 2017. AMPANS ja té experiència en 
el desenvolupament de projectes europeus com el projecte 
Força que va finalitzar amb un document de recomanacions 
sobre l’aplicació de la Carta Universal dels Drets Humans i que 
es va presentar al Parlament de Luxemburg.

Entitats europees de la discapacitat 
intel·lectual es reuneixen a AMPANS
Representants d’entitats com AMPANS 
als països de Luxemburg, Àustria, Ità-
lia i Bèlgica, van visitar AMPANS. Tots 
junts van treballar un nou projecte que 
es diu Enable. 
El projecte ha de facilitar la participació 
de les persones en la creació de nous 
projectes, serveis o productes.

AMPANS acull les entitats 
europees de l’Associació 
ARFIE en l’impuls  del 
projecte Enable de 
Coproducció 
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La periodista i presentadora de Catalunya Ràdio, Sílvia Cóppulo, presenta el llibre del 50 
aniversari d’AMPANS
El llibre es va presentar a l’Auditori de la Plana de l’Om de Manresa que es va omplir de pú-
blic. Sílvia Cóppulo va entrevistar als principals protagonistes: les persones que van crear 
AMPANS, les persones usuàries, les famílies, els treballadors i els voluntaris.  També es va 
fer un resum del més important que va fer AMPANS durant l’any passat com ara crear una 
formatgeria o obrir una nova residència als Comtals. 

Una Plana de l’Om plena a vessar va ser l’es-
cenari de la presentació del llibre que recull 
prop de 80 testimonis, opinions i reflexions, 
i més de dues-centes fotografies que expli-
quen la trajectòria que ha seguit l’entitat en 
el seu primer mig segle de vida.

La periodista i presentadora de ràdio i televisió, Sílvia Cóp-
pulo, va ser l’encarregada de dirigir la presentació del llibre 
escrit per la periodista Gal·la Garcia i editat per Ignasi Torras 
de l’editorial F-12.

De la mà de Sílvia Cóppulo van anar passant per l’escena-
ri fundadors, membres del patronat, professionals, col-
laboradors, famílies, voluntaris, autoritats i els mateixos au-
tors del llibre, a qui va anar entrevistant. 
Cóppulo va dir d’AMPANS “que hi havia descobert un gran 
tresor”. I és que la periodista ja coneixia l’entitat donat que 
va dedicar el seu penúltim programa d’El Suplement de Ca-
talunya Ràdio, la temporada anterior. Cinc hores de ràdio en 
directe des de les instal·lacions d’AMPANS a Santa Maria de 
Comabella. 
Cóppulo va destacar del llibre el to, els testimonis, la narra-
ció, les paraules triades per donar pas a cada capítol, i l’es-

AMPANS explica el seu primer mig 
segle de vida al llibre “Valors amb 
història”, en un acte a l’auditori de 
la Plana de l’Om amb la periodista 
Sílvia Cóppulo

ACTUALITAT
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forç per sintetitzar tot el que s’ha fet i per començar a dibui-
xar les línies de futur en el camp de l’atenció a persones amb 
discapacitat intel·lectual. D’AMPANS, va afegir, “és gent que 
té cap i cor”.
Els protagonistes de la vetllada van ser les pròpies persones 
usuàries i els primers impulsors. Joan Calatayud, que té un fill 
amb discapacitat intel·lectual, va impulsar l’entitat. Preguntat 
per Cóppulo va dir “jo crec en els miracles” com demostra el 
fet que el 1965 un grup de pares tiressin endavant una entitat 
que ha complert 50 anys. 
Xavier Jovés, un dels promotors de la campanya de l’ampolla 
i el paper va parlar en nom de tot un col·lectiu de persones 
que posaven en marxa una de les principals campanyes de 
captació de fons any rere any.
La Montse, el Rafael o la Carolina, en representació de les 
persones ateses, van explicar quina havia estat la seva parti-
cipació al llibre. Van ser els encarregats de validar els textos 
de lectura fàcil que acompanyen cada capítol perquè la his-
tòria d’AMPANS sigui entenedora i fàcil de seguir per a tot-
hom. Igualment van narrar la seva experiència a AMPANS, el 
mestre de l’escola durant 45 anys José Alonso, la treballadora 
social Palmira Puigdellívol, l’ ex treballador i voluntari de l’en-
titat Pep Roel, i el nebot de l’usuari de més edat d’AMPANS, 

Pere Casasayas, de 91 anys, que va morir aquest estiu. Ignasi 
Prat  va dir d’ell que era la persona més feliç que coneixia. 
Durant la presentació, l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, 
va afirmar que “la ciutat és molt millor amb AMPANS. La con-
cepció de Manresa és molt millor quan la gent coneix l’enti-
tat”, i el director territorial de Caixabank, Jaume Masana, que 
ha donat suport a la celebració de l’aniversari i a la publicació 
del llibre, va posar l’entitat com a exemple d’eficiència.
Abans de cloure l’acte,  el cantautor Joan Isaac, que el 1975 
va actuar a la festa Sol d’Amor a Comabella, va cantar “A Mar-
galida” i “Gràcies Vida” mentre, de fons es veien imatges de 
la celebració del 50 Aniversari d’AMPANS.
Durant la presentació del llibre el director d’AMPANS Toni Es-
pinal va presentar el balanç de l’any 2015, en el qual l’entitat 
ha atès a més de 1600 persones, amb una plantilla de 655 
treballadors. L’any 2015 ha estat marcat per la celebració del 
50 aniversari, l’obertura d’una segona residència als Comtals 
(Manresa) destinada a adolescents i joves amb trastorns de 
conducta, el trasllat de la formatgeria a Urpina, el Congrés 
de Conducta amb la participació de més de 700 professio-
nals dels sectors de la salut, l’ensenyament i l’atenció directe, 
i l’obtenció del segell d’excel·lència europea EFQM 500+.

Agraïments a les persones que han col·laborat en el llibre
Maria Carmen Acuña, Raquel Aguilera, Montse Alonso, José 
Alonso, Maria Dolors Amblàs, Andreea Apostol, Elena Arnau, 
Josefina Bacardit, Tato Bonet, Pere Bonet, Marc Bravo, Elena 
Busquets, Joan Calatayud, Janeta Camps, Antònia Capellà, 
Rosa Carné, Carme Carrió, Domènec Casasayas, Pere Casa-
sayas, Sebastià Catllà, Baltasar Corrons, Josep Corrons, Alba 
Cortina, Juanjo Doña, Miquel Esparbé, Jaume Espinal, Toni Es-
pinal, Josep Maria Espinàs, Oriol Farré, Asunción Fernández, 
Alfred Garcia, Albert Garcia, Montse Garriga, Climent Giné, 
Sergio Gracia, Rosa M. Gracia, Maria Graner, Ricard Jorba, Xa-
vier Jovés, Maria Pilar Lalueza, Cristina Llohis, Luis Luján, Mar-
ta Milian, Jordi Mir, Montepio de Conductors Manresa, Del-
fín Montero, Lluís Morillas, Laia Olivé, Ton Plans, Joan Albert 

Pons, Jordi Portabella, Jordi Preñanosa, Rosa Puigarnau, Pal-
mira Puigdellívol, Natalia Racero, Joan Raich, Josep Raich, Ju-
lieta Regàs, Fernando Rey, Fina Riera, Carme Rodríguez, Pep 
Roel, Miquel Romero, Valentí Roqueta, Maria Josep Sánchez, 
Montserrat Sánchez, Rafa Sánchez, Josep Maria Sanclimens, 
Teresa Sanuy, Ignasi Segon, Carolina Semis, Jaume Soldevila, 
Javier Tamarit, Ignasi Tarrés, Natxo Tarrés, Joana Tubau, Mi-
guel Ángel Verdugo i Miquel Vivó.

Comissió del llibre Ampans 50 anys. Valors amb història: 
José Alonso, Josep Balañà, Janeta Camps, Domènec Casa-
sayas, Baltasar Corrons, Toni Espinal, Sandra Fernández i Jo-
ana Tubau.
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L’Ajuntament de Manresa lliura a AMPANS  la Medalla al Mèrit 
Cívic. El Ple de la Corporació va aprovar per unanimitat ator-
gar aquesta distinció a AMPANS pels seus 50 anys de trajec-
tòria en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual i 
per la seva excepcional tasca en benefici de la ciutat. La vo-
luntat de l’Ajuntament és reconèixer la feina feta i premiar el 
que es considera un mèrit extraordinari per l’impacte positiu 
que ha tingut en els propis usuaris i les seves famílies durant 
el darrer mig segle, així com en l’entorn on ha desenvolupat 
aquesta tasca.
L’acte, presidit per l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va 
comptar amb la participació de Mercè Rosich, tinent d’alcal-
de d’Acció Social, Cooperació i Igualtat, qui va llegir l’acord de 
concessió de la medalla; Domènec Casasayas, encara com 
a president de la Fundació Ampans; Sebastià Catllà, com a 
membre del Patronat; Janeta Camps, com a representant 
dels treballadors de la fundació; i Luis Luján i Meri Fernández, 
que van exercir de portaveus dels usuaris d’AMPANS.

Ampans, “un actiu indiscutible de ciutat”
L’alcalde de Manresa va afirmar que Ampans és “un actiu in-
discutible de ciutat” i que, per això, “com a alcalde, us convi-
do a seguir apostant per Manresa en els vostres projectes de 
futur”. Valentí Junyent ha valorat “el mèrit” d’aquella iniciativa 

dels pares i mares que, el 1965, van posar en marxa Ampans, 
una entitat que ha contribuït a fer de Manresa “una ciutat 
més solidària, més justa i més inclusiva, és a dir, una ciutat 
més humana i de tots”. Valentí Junyent va qualificar aquesta 
Medalla al Mèrit Cívic a Ampans com d’”especialment ben 
merescuda”, pel seu compromís “de garantir el creixement 
personal i la inserció laboral” dels usuaris, i pel seu treball 
“perquè es respectin els seus drets fonamentals”.
Domènec Casasayas va agrair la concessió de la distinció 
agraint, al seu torn, les persones que han fet possible que l’en-
titat segueixi després de 50 anys “amb la seva missió d’ajudar 
i ser útil a les persones i famílies de Manresa i el Bages que 
necessiten suport per als seus fills amb discapacitat”. Domè-
nec va anomenar els valors que comparteix AMPANS amb 
la ciutat: “compromís, respecte, amabilitat, professionalitat, 
qualitat i responsabilitat”.
També va parlar Sebastià Catllà, membre del Patronat, qui va 
fer un repàs dels 50 anys d’AMPANS des de la seva fundació 
per un “grup de pares i mares que volien canviar la vida dels 
seus fills”. Va destacar que AMPANS “és una de les organitza-
cions al món que s’avalua amb el model d’excel·lència euro-
peu EFQM i porta el nom de Manresa a les entitats europees 
del seu sector”. Catllà va donar les xifres empresarials de l’en-
titat: “Més de 700 llocs de treball ocupats per persones pro-

Manresa atorga la medalla al 
Mèrit Cívic a AMPANS pels 
seus 50 anys al costat de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual

ACTUALITAT

T. 93 872 56 58
www.canonge.cat

Cuina 
d’il·lusions
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cedents en la seva majoria de Manresa i el Bages, i més de 
1.700 persones que reben suport per desenvolupar els seus 
propis projectes de vida”.
També va agrair la concessió de la medalla, Janeta Camps, 
en representació dels treballadors de la Fundació, qui va dir 
que “treballant a AMPANS, sentim que formem part d’alguna 
cosa important perquè percebem que tenim una gran res-
ponsabilitat”.
El moment més emotiu va arribar amb la  intervenció dels 
dos representants de les persones ateses: Luis Luján i Meri 
Fernández, que van dir que AMPANS “per a tots nosaltres és 
casa nostra, on hem trobat família, companys i amics, i on 
tenim feina estable i una llar”.

L’acte va acabar amb la intervenció de la Capella de Música 
de la Seu, dirigida per Mireia Subirana i amb Montserrat Lla-
dó al teclat.

Les Medalles de la Ciutat al Mèrit
Les Medalles de la Ciutat al Mèrit Esportiu, Cultural, Artístic, 
Educatiu, Científic, Cívic i de la Solidaritat que atorga la ciutat 
de Manresa tenen per objecte premiar mèrits extraordina-
ris que concorrin en persones individuals, entitats o corpo-
racions per serveis i mereixements en cadascun d’aquests 
camps, aconseguint amb les seves fites o millores en el seu 
favor i en el de la ciutat

L’Ajuntament de Manresa ha donat la medalla del Mèrit Cívic a AMPANS. Aquesta medalla 
només es dóna als ciutadans i a les entitats que destaquen per fer una bona tasca per la 
ciutat. La medalla la van recollir Domènec Casasayas, Meri Garcia i Luís Luján.
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AMPANS, amb una llarga experiència en formació, ocupació 
i inserció laboral, ha presentat aquest programa que està 
portant a terme des del gener d’aquest any, destinat a joves 
que han abandonat els estudis i no tenen cap feina. Ho fa en 
col·laboració amb la fundació Intermedia dins del programa 
d’ocupació juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020  i 
el pla d’actuació del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
Dos joves participants del programa, Judit i Abdú, van ser els 
encarregats de presentar l’acte que va comptar amb la pre-
sència de la Directora del SOC, Mercè Garau, de l’alcalde de 
Santpedor, Xavier Codina i del Director d’AMPANS, Toni Espi-
nal. Dos joves més, Paula i Jalal, van explicar la seva motivació 
en la participació en aquest programa.
La Directora del SOC, Mercè Garau, va destacar el treball en 
xarxa i els aspectes innovadors dels programes de garantia ju-
venil, i va encoratjar als professionals i joves a seguir endavant 
per trobar sortides formatives i de treball. 

En què consisteix el programa?
Amb l’objectiu que els joves de 16 a 24 anys assoleixin una 
certificació i retornin a la formació reglada, aquest programa 
s’adreça a aquells joves que van abandonar prematurament la 
seva etapa formativa i no compten amb cap acreditació edu-
cativa.
El Programa ofereix actuacions integrades d’orientació, forma-
ció, acompanyament, i intermediació, i es caracteritza per ofe-
rir als joves itineraris més llargs, fins a 2 anys, per desenvolupar 
el seu projecte professional i personal.
A més, les actuacions són personalitzades de manera que la 
formació i la metodologia s’adapten a les necessitats dels jo-
ves, que entraran en contacte amb professions i empreses, 
sempre acompanyats i tutoritzats.
AMPANS, amb la col·laboració de la fundació Intermedia, 
atendrà dins d’aquest programa a 270 joves de la Catalunya 
central (Bages, Berguedà, Osona, Anoia i el Solsonès), amb 
l’objectiu que assoleixin una certificació i el retorn a la forma-
ció reglada, o aconsegueixin accedir una feina de qualitat. 

AMPANS treballa en un nou programa per ajudar als joves que ni estudien, ni treballen. En 
aquest programa ja atenen a 270 joves que reben suport perquè tornin a estudiar o es for-
min per trobar una feina.
AMPANS va presentar el programa en un acte amb la Directora General del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.

AMPANS acompanya a 270 
joves en el programa Noves 
Oportunitats dins del Pla de 
Garantia Juvenil del Servei 
d’Ocupació de Catalunya



31

El programa que seguiran els joves que s’incorporen al projec-
te té una àmplia vessant innovadora en l’aspecte metodolò-
gic, i amb un gran valor afegit perquè reforça les seves com-
petències socials, cíviques i emprenedores, així com un treball 
d’ apoderament del jove a partir d’ interessos motivacionals  
com l’esport, la cultura i les noves tecnologies.
Cal destacar la importància de la implicació de l’entorn comu-
nitari, institucional i empresarial del territori en els programes, 
per facilitar als joves l’apropament a la realitat social i laboral,  
mitjançant accions de voluntariat i  processos de mentoring, 
entre d’altres. AMPANS ja ha signat diversos convenis de col-
laboració amb les institucions comarcals dels territoris del seu 
àmbit d’actuació.
Per participar-hi o obtenir més informació cal posar-se en con-
tacte a través del mail: cno@jovesoportunitats.cat

CatalunyaCaixa, entitat que forma part del Grup BBVA, se-
guirà impulsant el projecte Co-Laborum, un programa d’AM-
PANS que amb administracions locals treballa per la inser-
ció sociolaboral de persones amb discapacitat del Bages. 
Co-Laborum es va iniciar el 2014. Des de llavors, el personal 
d’AMPANS, ha aconseguit 29 insercions laborals i acompa-
nya a una seixantena de persones amb un itinerari individual 
tenint en compte els seus interessos i competències.
Una àmplia tasca de prospecció empresarial, permet establir 
ponts de col·laboració que facilitin la inserció en llocs de tre-
ball, en alguns casos adaptats, i, a ser possible  en el mateix 
municipi de residència de les persones usuàries del progra-
ma. El programa pretén ser una eina per combatre l’exclusió 
social amb la complicitat del teixit empresarial i associatiu 
de la comarca per incorporar laboralment les persones que 
participen en el programa. 
El programa implica els diferents agents de la comarca de 
tal forma que AMPANS pot identificar les necessitats d’ocu-
pació de les entitats i empreses locals, tant públiques com 
privades, i trobar la seva adequació al perfil de les persones 
que formen part del programa, així com les oportunitats d’in-
tegració en les activitats del teixit associatiu i cívic. D’aquesta 
forma, el treball conjunt amb els diferents organismes dels 
municipis permet resoldre les necessitats locals a partir dels 
propis recursos. 

CatalunyaCaixa dóna suport al programa 
Co-Laborum per ajudar a les persones 
amb discapacitat i risc d’exclsió a trobar 
una feina. Hi participen ajuntaments del 
Bages.

CatalunyaCaixa amplia 
el programa Co-Laborum 
per a la inserció laboral 
de 25 persones més 
aquest any
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Una vintena de persones amb discapacitat intel·lectual po-
dran participar en la primera edició del programa Universi-
MÉS, una iniciativa conjunta d’UManresa-FUB, AMPANS i  CX 
i BBVA per fer accessible la universitat a les persones amb 
discapacitat intel·lectual. La finalitat d’aquest programa és 
que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin parti-
cipar de la vida universitària en un pas més cap a la normalit-
zació i la plena inclusió als entorns comunitaris. A banda de 
poder accedir i ampliar coneixements generals sobre matè-
ries relacionades amb l’art i l’expressió artística, l’economia o 
les relacions internacionals, podran fer ús de l’espai universi-
tari, dels seus serveis i de les instal·lacions, com a alumnes 
de la universitat.
El programa s’iniciarà durant el curs 2016-2017 i serà el pri-
mer de tot l’Estat espanyol amb aquest enfocament. La seva 
posada en marxa és possible gràcies a un doble acord de la 
FUB, d’una banda, amb AMPANS, i de l’altra amb Catalunya-
Caixa i BBVA, per sumar sinergies que permetin obrir l’entorn 

universitari a les persones amb discapacitat intel·lectual i fa-
cilitar l’accés amb beques per als 20 primers alumnes. 
La Fundació Universitària del Bages va acollir la signatura 
dels convenis de col·laboració amb la presència de Xavier 
Queralt, conseller delegat de CatalunyaCaixa i representant 
del Grup BBVA a Catalunya, Sebastià Catllà, president d’AM-
PANS, i Valentí Martínez, director general de la Fundació Uni-
versitària del Bages.
UniversiMÉS és una iniciativa pionera a tot l’Estat que pretén 
proporcionar a les persones amb discapacitat intel·lectual 
un espai universitari d’ampliació de coneixements i interes-
sos socials i culturals. Altres experiències d’apropament de 
la universitat a aquest col·lectiu són escasses i se centren 
a oferir continguts instrumentals, estretament vinculats a la 
discapacitat. UniversiMÉS, en canvi, planteja una oferta for-
mativa pensada per a l’enriquiment i el desenvolupament 
personal dels participants, sense posar la discapacitat en 
el focus d’atenció, sinó com un element que requereix una 

UniversiMÉS, un programa 
que fa accessible la Universitat 
a les persones d’AMPANS
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adaptació de les metodologies i continguts.
El programa, a més, té altres virtuts, ja que normalitza la pre-
sència de persones amb necessitats de suport dins de la uni-
versitat i contribueix a enriquir la diversitat de membres que 
integren la seva comunitat. També és una oportunitat per 
estrènyer relacions entre les tres entitats promotores, totes 
elles compromeses en l’acció social integradora.

Un programa creat i adaptat a les necessitats dels par-
ticipants
El programa tindrà 50 hores de durada que s’impartiran al 
llarg de tot el curs acadèmic. La selecció dels participants 
tindrà en compte l’interès del candidat com a elements clau 
per a l’aprofitament d’un programa formatiu més enllà del ni-
vell i els coneixements de partida. La tria dels components 
d’aquest primer grup d’alumnes de l’UniversiMÉS també 
prendrà en consideració el seu potencial per esdevenir am-
baixadors de l’experiència entre altres persones amb disca-
pacitat pensant ja en futures edicions de la iniciativa.
La docència anirà a càrrec de professorat universitari que re-
brà l’assessorament dels professionals d’AMPANS per adap-
tar la metodologia i els continguts als interessos i necessitats 
dels participants. Un equip format per un coordinador de la 
FUB i un d’AMPANS, faran el seguiment del projecte al llarg 
del curs.
Tots els continguts que s’impartiran a l’UniversiMÉS estan en-
focats a l’ampliació de coneixements i informació útil i apli-
cable en el dia a dia dels alumnes. Es treballaran tres mòduls 
temàtics, que inclouran sortides, debats i tallers.
Com a integrants de la comunitat universitària, els alumnes 
d’aquest programa tindran accés als mateixos serveis que la 
resta d’alumnes del Centre Internacional de Formació Contí-
nua del campus Manresa de la UVic-UCC.

Un projecte que suma i il·lusiona
Durant l’acte de presentació pública del programa, el direc-
tor general de la Fundació Universitària del Bages va desta-
car que UniversiMÉS “és un projecte pensat i concebut des 

de l’inici per sumar: sumar persones a la universitat, sumar 
diversitat a la comunitat universitària i sumar voluntats d’en-
titats diferents però decidides a concentrar recursos i conei-
xements en benefici d’un objectiu comú”. Martínez ha afegit 
que “volem estendre a més gent la possibilitat d’utilitzar el 
coneixement com a eina de creixement personal. Volem ofe-
rir a les persones amb discapacitat la possibilitat de sentir-se 
part de la comunitat universitària”. El conseller delegat de 
BBVA CX, Xavier Queralt, va explicar que la seva institució 
“participa en aquest projecte amb la il·lusió i la satisfacció 
de compartir i impulsar una iniciativa pionera, en sintonia 
amb el nostre compromís social i territorial”. Segons va dir 
“és un projecte que pretén no només construir una comuni-
tat universitària més gran sinó també més diferent i plural”. 
De la seva banda, Sebastià Catllà, president d’AMPANS, va 
definir-lo com “un projecte de generació d’oportunitats que 
pretén obrir la universitat a tothom, fer-la més accessible i 
acollidora”. Catllà va assegurar que “aquesta iniciativa canvi-
arà les persones, tant les que participaran directament en el 
programa com el conjunt de la comunitat universitària. Serà 
positiu per a tothom”.

Universitat més diversa i més integradora
La posada en marxa d’UniversiMÉS amplia el nombre de per-
sones del territori que poden accedir a la universitat, ofereix 
noves oportunitats a les persones amb necessitats de suport 
i fa que la institució universitària manresana es converteixi en 
una universitat més diversa i més integradora. El projecte és 
resultat de la suma del potencial de les tres entitats, UMan-
resa-FUB, AMPANS i el Grup BBVA que han decidit sumar ex-
perteses i recursos per impulsar una proposta innovadora i 
de retorn social a la Catalunya Central.

Un grup de 20 persones usuàries d’AMPANS aniran a la Universitat el curs que ve. Participa-
ran en un programa que es diu Univermés i que han preparat conjuntament la Universitat i 
AMPANS, amb el suport de CatalunyaCaixa. 
Els participants seran universitaris i podran utilitzar tots els serveis de la Universitat.
Treballaran temes d’economia, del món i cultura. 
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AMPANS ha entrat a col·laborar amb l’empresa ubicada al 22@ 
del Poblenou de Barcelona L’estoc, una cooperativa d’iniciativa 
social i sense ànim de lucre fundada el 2011, com a taller de fa-
bricació de mobles i botiga. 
L’estoc fonamenta el seu model de negoci en la producció i 
venda de mobles de disseny propi, elaborats a partir de dife-
rents materials de reciclatge i de mobles en desús. Va néixer 
amb la voluntat de millorar i dignificar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual amb greus dificultats 
per integrar-se al mercat laboral. 
Actualment hi treballen 8 persones però amb l’entrada d’AM-
PANS a la cooperativa es podrà portar a terme un pla de crei-
xement que ha de permetre doblar el nombre de treballadors 
al 2017. 
El Pla de creixement també preveu l’obertura d’un centre pro-
ductiu i R+D a Barcelona per desenvolupar el pre-muntatge de 
peces i la preparació i homologació dels productes i serveis, i 
la rèplica del model a d’altres territoris fora de Catalunya. Actu-
alment ja ha obert un espai a Madrid on comercialitza els seus 
mobles.
L’estoc, que fabrica models exclusius, innovadors i de disseny 
propi i actual, ofereix equipament comercial a mida i es dirigeix 
sobretot a grans empreses i marques que volen diferenciar els 
seus establiments comercials, i a botigues i restaurants, tot i 
que mantindrà la venda directa a clients particulars, especial-
ment en espais de showrooms. 
Des de la seva fundació, aquesta empresa que fabrica mobles 
de disseny exclusius bàsicament a partir de palets, bobines i 
portes de fusta, ha estat elegida pels programes de suport a 
l’emprenedoria Social de la Generalitat de Catalunya, la Funda-

ció “la Caixa” i Momentum Project.
L’acord que formalitza l’entrada d’AMPANS com a soci col-
laborador de L’estoc, el van signar Toni Espinal i el Gerent de 
L’estoc, Jordi Mayals, a les instal·lacions que AMPANS té a Sant-
pedor, al Bages.

AMPANS col·labora amb L’estoc, un centre especial de treball que fabrica mobles de 
disseny amb fustes reciclades.
L’estoc dóna feina a persones amb discapacitat intel·lectual i el seu taller i botiga està a 
Barcelona.

AMPANS crearà ocupació des del 
sector dels mobles de disseny com a 
nou soci de L’estoc, una cooperativa 
ubicada al 22@

A dalt, Toni Espinal, Director General d’AMPANS, i Jordi 
Mayals, Gerent de L’estoc. A baix, imatge exterior de 
l’entrada a L’estoc

ACTUALITAT
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La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bas-
sa, va visitar  AMPANS el maig passat  per conèixer de prop el 
funcionament dels seus projectes d’inserció laboral Canon-
ge i Garden, i la residència Els Comtals. 
La visita va començar al migdia al Canonge i va seguir a les 
instal·lacions d’AMPANS a Santpedor. Després de signar el 
llibre d’honor de l’entitat, la consellera va visitar el Garden. 
L’últim punt de la visita va ser la residència d’Els Comtals que 
acull a persones amb discapacitat intel·lectual i alteracions 
de la conducta, que l’any passat va ampliar-se amb una nova 
residència, Comtals II, per a 25 joves.

AMPANS ha signat un acord de col·laboració amb l’Escola Sant 
Gervasi Cooperativa, de Mollet del Vallès, amb l’objectiu d’im-
pulsar la formació dels joves i la qualificació professional, així 
com l’abordatge dels trastorns de conducta. Les dues entitats 
intensificaran les relacions per abordar conjuntament els rep-
tes formatius per a joves, iniciant un procés d’ identificació de 
les necessitats de formació professional a l’àmbit del Bages, 
dissenyant l’oferta formativa i la seva implementació de forma 
inclusiva.
També col·laboraran en l’àmbit de les alteracions de conducta 
a les aules escolars, en augment en els darrers anys degut a 
diferents factors ja siguin socials, familiars o d’altra naturalesa. 
Com a  referents en cada un dels seus sectors, treballaran con-
juntament per aportar propostes i projectes concrets i centrats 
en l’abordatge d’aquests trastorns.

Primera visita de la 
consellera Dolors Bassa 

L’Escola Sant Gervasi 
Cooperativa, de Mollet 
del Vallès, i AMPANS 
col·laboraran per impulsar la 
formació dels joves 

La consellera de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Dolors Bassa, va visitar  AMPANS.
La visita es va fer el mes de maig.
La consellera va visitar el Canonge on es va fer 
una foto amb tot l’equip de cambrers.
També va visitar el Garden i la residència dels 
Comtals.

L’Escola Sant Gervasi Cooperativa, de Mollet 
del Vallès, i AMPANS treballaran junts en la 
formació dels joves.
L’ Escola Sant Gervasi Cooperativa és 
una escola d’educació infantil, primària, 
secundària, batxillerat i Cicles Formatius.  
Aquesta escola col·laborarà amb AMPANS per 
millorar la formació dels joves. 
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Dues-centes cinquanta persones es van reu-
nir a les jornades de formació que organitza 
anualment l’entitat.

Enguany el tema central de la trobada va estar dedicat als 
reptes que planteja la transformació digital. Sota el títol ge-
nèric “La gestió del Caos”  AMPANS va organitzar un seguit 
de xerrades, tallers, presentació de projectes i bones pràc-

tiques, per compartir entre els professionals participants a 
les jornades.
El Conseller delegat de Roca Salvatella, Josep Salvatella, 
col·laborador d’AMPANS,va pronunciar la xerrada que obria 
la sessió,  parlant de la inevitable oportunitat digital, posant 
l’accent en la velocitat dels canvis i el futur impredictible al 
qual ens aboca la transformació digital “amb lògiques de 
creixement exponencial que ens obliguen a tenir una acti-
tud proactiva, disposats a canviar de ritme, a vincular-nos 

Els professionals d’AMPANS es reuneixen a Món Sant Benet per participar a les Jorna-
des de Formació. 
Els canvis que provoca Internet van ser el tema principal. El nou president d’AMPANS, Se-
bastià Catllà, va explicar que se sentia il·lusionat i amb ganes de treballar.

ACTUALITAT

Els reptes que suposa la 
transformació digital i 
els canvis socials a les 
Jornades del personal
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als entorns tecnològics, d’innovació, de creació”. L’era digital 
canvia la relació i el model d’acostament a l’usuari, on la sim-
plicitat i la conveniència són claus. 
En el decurs de la jornada que es va desenvolupar a les 
instal·lacions de Món St Benet, AMPANS va compartir tres 
dels projectes que té en marxa i en els que participa: el pro-
grama de Noves Oportunitats per a joves, la col·laboració 
amb la botiga de mobles de disseny a partir del reciclatge 
L’estoc, i el programa Imagine MSocial per desenvolupar so-
lucions a reptes socials.

Cinc tallers simultanis, organitzats a l’entorn de la temàtica 
de la gestió del caos, van seguir a una jornada intensa i enri-
quidora. El més multitudinari, el del coach Andreu Gatuellas, 
es va centrar en els entorns de treball VUCA (volatilitat, incer-
tesa -uncertainty-, complexitat i ambigüitat, i el seu antídot: 
visió,enteniment, claredat i agilitat).

Primer acte públic de Sebastià Catllà com a President d’AM-
PANS
A les jornades, Sebastià Catllà, va adreçar les seves prime-
res paraules com a president del patronat de la fundació, en 
substitució de Domènec Casasayas. Amb un discurs proper 
i sentit va explicar perquè havia acceptat de ser el nou pre-
sident d’AMPANS: “Amb el cor us dic que si. Tinc una edat 
però em sento jove i amb ganes de treballar amb vosaltres”, i 
va agrair a Domènec Casasayas la feina feta en la seva etapa 
de president.
Aquest va ser un dels moments emotius viscuts durant la jor-
nada i que van donar pas a un seguit de missatges que, enre-
gistrats en un vídeo, els professionals d’AMPANS van dedicar 
al president sortint, Domènec Casasayas, que, emocionat, es 
va acomiadar com a president, tot i que seguirà vinculat 



El formatge blau que es fa amb llet de búfala ha rebut dos premis molt importants 
aquest any.
AMPANS fa aquest formatge a Urpina. Els formatges Muntanyola d’AMPANS es poden com-
prar al Garden i al Canonge, als súpers Bonpreu i en botigues especialitzades.

El formatge Blau de búfala Muntanyola va ser considerat el 
millor formatge artesanal de la seva categoria al certamen de 
formatges d’autor més important que es fa a l’estat espanyol, 
el Gourmet Quesos d’ Ifema, Madrid. 
Aquest formatge ha estat premiat dues vegades aquest any, 
ja que també va ser Medalla d’Or al Fira Làctium 2016 de Vic, 
un premi que reconeix la categoria de millor formatge artesà 
de Catalunya.
Formatges Muntanyola elabora varietats exquisides de 
formatge artesà amb 4 varietats de llet: cabra (amb ramat 
propi), búfala, vaca i ovella, des de la finca Urpina, a Sant 
Salvador de Guardiola, on AMPANS hi desenvolupa un 
projecte agrosocial que dóna feina i acolliment a persones 
amb discapacitat intel·lectual. Vint persones treballen 
actualment a la formatgeria que AMPANS va posar en marxa 
a finals de l’any passat. 
AMPANS elabora el Blau de búfala amb llet d’una granja de 
búfales procedent de l’Empordà, té un alt contingut en calci, 
magnesi i fòsfor, i un alt valor energètic. El seu interior és de 
color blanquinós amb petits foradets blaus per on circula 
l’oxigen que fa que es desenvolupi el fong blau. 
Gourmet Quesos i Fira Làctium de Vic han situat el Blau de 

Muntanyola com el millor formatge blau artesanal a nivell 
estatal i català. 
Els formatges Muntanyola es poden trobar a diverses 
xarcuteries i botigues especialitzades, als Bonpreu Esclat i als 
punts de venda propis d’AMPANS (Garden i Canonge). 

El Blau de Búfala premiat 
com el millor formatge 
blau al Làctium de Vic 
i al Gourmet Quesos de 
Madrid

El Blau de Búfala 
premiat com el millor 
formatge blau al 
Làctium de Vic i al 
Gourmet Quesos de 
Madrid, considerat 
el millor de la seva 
categoria a tot l’estat
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ACTUALITAT
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Joves d’arreu del món volun-
taris al tercer camp de treball 
d’Urpina 

En col·laboració amb el Servei Civil Internacional, AMPANS va 
impulsar el tercer camp de treball a la finca d’Urpina, a Sant 
Salvador de Guardiola, que va ajudar a la recuperació de l’en-
torn de la finca Urpina, fomentant la sensibilització mitjançant 
la relació, convivència i socialització de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual.
En aquesta tercera edició va comptar amb 9 joves voluntaris 
d’arreu del món procedents de llocs tan llunyans com Finlàn-
dia, Taiwan, Rússia, França, Turquia i Dinamarca, i també locals, 
com un voluntari de Parets del Vallès. 
Entre les activitats programades, van participar en tasques de 
conservació del municipi de Sant Salvador impulsades des de 
l’ajuntament, com la neteja del camí de la Font del Boix que es 
va que va cremar l’estiu passat. Com a agraïment l’ajuntament 

els va organitzar un dinar al municipi. Els voluntaris també van 
conèixer la finca, la formatgeria i les vinyes, i també van poder 
fer turisme  per  Barcelona, Montserrat i  Sitges.
Amb projectes com aquests es fomenta la sensibilització mit-
jançant la convivència dels joves nouvinguts amb les persones 
amb discapacitat intel·lectual i la seva socialització. Aquests i 
d’altres valors com el respecte, el tracte humà i el compromís 
amb la societat, són els que AMPANS promou i dóna a conèi-
xer a la societat. 

10 anys de l’Orquestra 
de l’Experiència, fruit de 
la  col·laboració amb la 
residència Mont Blanc

Impulsar els vincles de convivència i socialització entre les 
persones més grans  d’AMPANS i les persones que viuen a la 
Residència Mont Blanc de Manresa, és l’objectiu del conveni 
signat per ambdues entitats, amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de les persones mitjançant activitats compartides.
El conveni,  signat pel President d’AMPANS, Sebastià Catllà, i 
Josep Maria Estany, Director de la Fundació IBAM (Institució 
Benèfica Assistencial de Manresa), és la rúbrica d’una relació 
de més de 10 anys entre AMPANS i Mont Blanc, mitjançant 
una activitat de música compartida que ha donat lloc al pro-
jecte “L’orquestra de l’experiència”.
Es tracta d’un taller setmanal de percussió que esdevé un 
espai de trobada on mitjançant la interpretació musical amb 
instruments de percussió fomenta l’expressió, la comunicació 

i la cohesió dels seus participants, la  procedència dels quals 
és diferent però amb inquietuds i necessitats similars fruit de 
l’etapa vital que viuen.
Amb la consecució d’aquest objectiu es pretén  fomentar el 
coneixement mutu de persones que viuen l’etapa de l’enve-
lliment, reforçar la seva autoestima, i tenir  experiències vitals 
mitjançant l’expressió de les emocions i els sentiments, i posar 
en valor els seus coneixements. 
Participen d’aquesta experiència un grup de persones grans 
amb discapacitat intel·lectual d’AMPANS i residents de la Resi-
dència Mont Blanc de Manresa. 

AMPANS i la Residència de persones grans Mont Blanc, de Manresa, celebren 10 anys 
de col·laboració. 
Les persones més grans del Centre Ocupacional comparteixen una activitat setmanal amb 
les persones de la residència Mont Blanc. L’activitat que fan és un taller de música.
Entre tots han fet una orquestra i li han posat el nom d’ “Orquestra de l’experiència”. 

Joves de països com Rússia, Finlàndia o Taiwan van participar a Urpina en un camp de tre-
ball. Els joves van fer activitats de voluntariat i una mica de turisme.
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1 Un centenar de persones ja han fet ús 
del banc de bicis “Salut i pedals”, amb 
el suport de Pirelli, per fomentar l’esport 
entre les persones usuàries. 

2 Fomentant espais de lectura a les bi-
blioteques de Balsareny i Santpedor

3 La UPC dóna material informà-
tic que AMPANS destina a les au-
les de formació del servei d’inserció  

4 Avançant en el programa Mefacily-
ta de Vodafone per fer accessible les 
noves tecnologies a les persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

5 Atletisme, llançament de pes, bitlles, 
futbol... a les Jornades Esportives de 
l’Ocupacional.

6 Premi Olímpia en la categoria d’es-
port adaptat.  

7 Premi Nit de l’Esportista 
en la categoria Special Olimpic

8 Taller d’Imatge Personal al centre 
ocupacional 

9 A l’escenari del Kursaal amb Teti Ca-
nal amb 10 gags de record als 10 anys 
del taller de teatre 

1

7

2

8

3

9

13 14 15
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10 Les llars més internacionals en la 
celebració de la seva diada 

11 Gran participació a les portes ober-
tes del Centre Ocupacional 

12 El Circ Raluy ens convida a viure 
una tarda màgica i emocionant 

13 El cel blau de l’escola Jeroni de Mo-
ragas ens convida a fer volar petits avi-

ons de paper fets a l’aula 

14 El temps va aguantar per no fer la 
guitza als Batecs Solidaris que van 
portar un miler de persones al Parc de 
l’Agulla

15 El Servei Prelaboral ha restaurat un 
antic projector de cinema que ha 
quedat instal·lat al vestíbul del Teatre 
Conservatori de Manresa

16 Trobada de famílies en un dia es-
plèndid a la festa de la Residència 
Julio Payàs

17 Sílvia Cóppulo entrevista AMPANS al 
programa “La vida” de Catalunya Ràdio 

18 AMPANS distingeix amb el Cava-
llet als membres honorífics del Patro-
na: Joan Calatayud, Josep Corrons, 
Rosa Puigarnau i Carles Òdena.

10

4

16

11

53

12

6

9

17 18
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Feu-nos arribar la vostra consulta 
a l’apartat de correus 410-08248 
de Manresa o mitjançant l’adreça 
electrònica fundacio@ampans.cat

Dret a vot

LA FUNDACIÓ RESPON

Malgrat que la Convenció Internacional de Drets Humans de l’ONU 
estableix que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen dret a 
votar com la resta de ciutadans, en alguns països no se’ls reconeix. A 
l’Estat Espanyol unes 80.000 persones amb discapacitat intel·lectual 
estan privades d’exercir el dret a vot segons Plena Inclusión (FEAPS), 
malgrat va ratificar la Convenció el 2007. 

Qui pot votar?
Amb caràcter general poden votar tots els ciutadans espanyols ma-
jors d’edat, però per exercir el vot  és requisit estar inclòs en les llistes 
del cens electoral.
No obstant, no poden votar les persones que mitjançant sentència 
judicial ferma han estat  declarades incapaces per a l’exercici del dret 
de sufragi, o les persones internades,  mitjançant una autorització 
judicial, en un hospital psiquiàtric, durant el període d’internament i 
quan el jutge declari expressament la incapacitat per a l’exercici del 
dret a sufragi. També els condemnats per sentència judicial ferma a 
pena de privació del dret de sufragi.

Noves fi gures jurídiques
No obstant, amb la reforma del Codi Civil Català Llei 25/2010, del 29 
de juliol, en el llibre segon relatiu a la persona i la família, el nou dret 
català de la persona ha incorporat la figura de “l’assistent”. Com a 
Itàlia o Alemanya, la nova institució catalana no està vinculada a la 
prèvia incapacitació de la persona, de manera que no pressuposa un 
pronunciament general sobre l’absència o la limitació de la capacitat 
de la persona. La nova normativa vol cobrir una possible llacuna del 
sistema de protecció d’adults més que no pas substituir el sistema 
de la incapacitació seguida de tutela o curatela.
La figura de “l’assistent” es crea amb l’objectiu de  respectar el prin-
cipi de proporcionalitat que inspira la normativa. L’assistent recolza o 
aconsella la persona protegida en els àmbits on aquesta necessita el 
seu suport i en controla l’actuació a fi d’evitar els riscos a què l’exposa 
la disminució de les seves facultats.
S’ofereix a aquelles persones un instrument de protecció que no res-
tringeix indegudament la seva capacitat d’obrar

Canvis en el protocol de cribatge
Un altre canvi que va encaminat a respectar el dret de sufragi de 
les persones amb discapacitat és en el Protocol de cribatge per de-
terminar o instar un procés de modificació de la capacitat d’obrar 
que utilitzen els professionals per presentar al jutjat. La Generalitat 
de Catalunya, concretament el  Departament de Benestar i Família, 
ha modificat aquest protocol i es demana a la persona que el redacta 
que es manifesti en relació a la capacitat de la persona per exercir 
sufragi universal. 

la 
fundació 
respon
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En teníem pocs 
i ens plega un 
somriure honest.
Dimarts al matí vaig rebre una trucada de l’amic Pep Garcia, el 
de la columna d’aquí al costat, – Saps que s’ha mort en Pere 
Casasayas?-, la setmana començava amb una noticia trista 
i un somriure menys a Manresa, però no un somriure qual-
sevol; el Pere, “Peret” pels amics, era l’avi d’AMPANS on hi va 
passar, treballar i contagiar bonhomia més de mitja vida; però 
també era el manresà més conegut del barri més popular de 
la ciutat on hi va créixer fent de les seves, les Escodines.
El Pep el va conèixer als quinze anys,  jo als cinquanta; però 
tot dos de la mateixa manera, treballant a Ampans; el Pep 
fent bosses de pollastre al seu costat, gaudint de l’optimis-
me d’un pencaire incansable que contagiava energia a tots 
els companys i jo a les Llars de la Mión, intentant que el dar-
rer tram de la seva vida fos una mica millor i rebent la impa-
gable compensació d’una mirada brillant, que injectava la 
tant necessària dosi d’optimisme a les nostres.
Entre la coneixença del Pep i la meva hi ha trenta cinc anys 
de diferencia però malgrat el temps una experiència comu-
na: La descoberta d’una persona sincera, múrria, somrient, 
xerraire i afable…vaja, una bona persona, d’aquelles que ne-
cessita qualsevol ciutat si algun dia vol arribar a ser un indret 
amable i presumir de ciutadania honesta.
Fa poques setmanes, un altre Manresa dels que n’hi ha pocs, 
de cor gran, somriure ampla i escodinaire de tota la vida, 
l’actor Pere Vicenç amb la seva germana, em preguntava – 
el veus? El Peret, encara es viu?- i jo li explicava que seguia 

feliç, amb la mirada neta i la rialla als llavis, assegut a taula 
amb els seus llapis i la seva llibreta pintant la vida de colors, 
envoltat de la gent que l’estimava i agraït que de tant en tant 
li deixessis anar algun renec innocent d’aquells que escol-
tava de jove pels camps del seu barri. Mentre li explicava, la 
mirada d’en Pere Vicenç em va fer veure que estàvem par-
lant d’algú especial, d’un home que sempre serà viu entre 
nosaltres perquè totes les capacitats que la vida li va negar 
ell les va compensar amb escreix , amb els valors d’una hu-
manitat tant gran com el seu nas.
El Pere Casasayas era un home certament molt gran, però 
no per l’edat, la seva discapacitat no va ser cap mena d’im-
pediment a l’hora d’assolir una de les fites més envejables 
a les que pot aspirar qualsevol esser humà: fer-se estimar.
Diuen que les ciutats les fan la seva gent, que els carrers s’om-
plen d’allò que son els seus veïns i és ben cert, per això avui 
Manresa és una mica menys riallera, una mica menys hones-
ta i una mica menys afable; però també un xic més feliç i rica 
per haver gaudit del privilegi de tenir un ciutadà com el Pe-
ret de les Escodines, l’avi d’AMPANS
Cago’n l’olla Pere! El que ne-
cessita aquest món és 
més gent com tu, ens 
has deixat ben fotuts…
però això si, agraïts i 
contents d’haver-te cone-
gut. Descansa en pau i som-
riu.

Article de Joan Barbé 
Publicat al Regió7 
l’11 de juliol de 2016 

EL MIRALL

EINES I RECURSOS

Què li passa al teu 
germà?
Àngels Ponce & Miguel Gallardo

Si alguna vegada t’han preguntat Què 
li passa al teu germà? aquest llibre és 
per a tu, perquè no sempre és fàcil 
donar una resposta o explicar als altres 
què és una discapacitat. També és un 
llibre per als teus pares: el podeu llegir 
i comentar junts. D’aquesta manera, 
podreu compartir una bona estona 
(pots aprofitar per preguntar o explicar 
què és allò que t’amoïna... aquest 

llibre també et pot ajudar). Està ple 
d’activitats que t’ajudaran a reconèixer 
que tenir un germà amb discapacitat 
pot generar moltes emocions que no 
són ni bones ni dolentes (simplement, 
són) i que no ets l’únic que se sent 
així. Al llibre trobaràs alguns exemples 
que t’ajudaran a reconèixer algunes 
situacions en les quals es troben els 
germans dels nens amb discapacitat 
(potser també t’ha passat a tu).
Aquest Manual ha estat elaborat per 
a la Fundació MRW amb la finalitat de 
promoure el benestar de les famílies 
amb infants amb discapacitat.

Manresa és una mica menys riallera, una mica menys hones-
ta i una mica menys afable; però també un xic més feliç i rica 
per haver gaudit del privilegi de tenir un ciutadà com el Pe-
ret de les Escodines, l’avi d’AMPANS
Cago’n l’olla Pere! El que ne-
cessita aquest món és 
més gent com tu, ens 
has deixat ben fotuts…
però això si, agraïts i 
contents d’haver-te cone-
gut. Descansa en pau i som-

Article de Joan Barbé 
Publicat al Regió7 
l’11 de juliol de 2016 



La Marina González és psicopedagoga 
i fa 16 anys que treballa a AMPANS. Hi 
va entrar com a monitora de llars, i des 
del 2006 és coordinadora d’aquest 
servei d’AMPANS que dóna acolliment 
a més de dues-centes persones. 

Les llars proporcionen acolliment re-
sidencial a les persones amb discapa-
citat intel·lectual amb el suport tècnic 
especialitzat i el personal necessari 
perquè les persones amb necessitats 
de suport intermitent, limitat o extens, 
puguin desenvolupar-se amb la màxi-
ma normalitat i qualitat de vida i en en-
torns comunitaris.

Amb la voluntat d’estar a prop de les 
persones i del seu origen, trobem llars 
a Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, 
Súria i Sant Salvador de Guardiola. 

Marina, explica’ns el teu dia a dia. El 
meu dia a dia a AMPANS consisteix en 
planificar i organitzar l’àrea psicopeda-
gògica.  Dono suport en l’elaboració 
i seguiment dels plans d’intervenció 
educativa de les persones ateses, 
coordino i organitzo el treball de 
l’equip d’atenció directe,  i participo en 
la planificació i realització del pla de 
formació del personal. També faig la 
coordinació i seguiment del personal 
en pràctiques i voluntariat de les llars. 
L’activitat és intensa perquè treballes 
amb moltes persones i això ho fa apas-
sionant.

Què és el què t’ha atrapat d’aquesta 
entitat?  Sense cap mena de dubte, 
les persones per a les que treballem. 
Des del primer moment vaig compar-
tir la seva il·lusió, els seus somriures i 
les seves mirades plenes de sinceritat.

Com es viu en una llar d’AMPANS? 
Les llars som una petita gran família. 
De fet som o formem part de la famí-
lia de les persones que hi viuen. No és 
casa teva però la sents teva. Les llars 
són entorns càlids, confortables, per-
sonalitzats, i comunitaris, on cerquem 
que les persones visquin amb benes-
tar i qualitat.  

Quines oportunitats trobes a AM-
PANS? AMPANS és un bon lloc per 
treballar.  Som una entitat amb movi-
ment, oberta a nous projectes, molt 
vitals i sempre disposada a anar un 
pas més endavant. AMPANS m’ha fet 
créixer professionalment però també a 
nivell personal.

Recentment has representat AM-
PANS a l’Imagine mSocial2016. 
Com ha estat l’experiència? Molt 
enriquidora! Després d’un mes partici-
pant d’aquest projecte que promou la 
innovació social, t’adones de la impor-
tància de fomentar la creativitat. Vivim 
en una societat que avança molt ràpid 
i cal que estiguem atents a les oportu-
nitats que se’ns presenten en el nostre 
entorn. La innovació és possible en 
l’àmbit social i cal que estiguem oberts 
a repensar les nostres pràctiques per 
tal de donar respostes imaginatives als 
nous reptes socials que se’ns plante-
gen.

“Ampans és un bon 
lloc per treballar. 
Som una entitat 
amb moviment, 
disposada a anar 
un pas més enda-
vant”
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La Marina González treballa a les Llars d’AMPANS.
A les llars hi viuen persones amb discapacitat intel·lectual. 
Les llars estan a Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i 
Sant Salvador de Guardiola. 
La Marina diu que les llars són com una gran família i que 
AMPANS és un bon lloc per treballar.

DE PORTES ENDINS

Marina
González 
Coordinadora 
del Servei de 
llars-residència 
d’AMPANS



Crear Unidos és una ONG de Colòm-
bia que treballa a Envigado, una loca-
litat situada a Antioquia, al nord-est 
del país. Amb una població de més de 
240.000 habitants, diverses ONG, en-
tre elles Crear Unidos, s’han aliat i amb 
l’ajuntament estan treballant per la in-
clusió social i laboral de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
Erika Alexandra és directora de Crear 
Unidos. Va establir contacte amb AM-
PANS mitjançant una expedició orga-
nitzada per ACCIÓ a Colòmbia. 

Què és el que va fer que s’interessés 
per AMPANS? El seu model d’atenció. 
Des de Crear Unidos treballem en el 
projecte “Casa-hogar” destinat a aco-
llir persones orfes amb discapacitat 
intel·lectual. El nostre primer servei 
atén 36 persones majors de 14 anys, 
als quals oferim un servei de dia amb 
un programa d’activitats que poten-
cia les seves capacitats perquè si-
guin el màxim d’autònoms possibles. 
Actualment al país, hi ha institucions 
que acullen aquestes persones però 
l’enfocament que nosaltres volem do-
nar és el de potenciar les seves habili-
tats, crear oportunitats, fer una atenció 
personalitzada...

Creu que el model d’AMPANS és 
extrapolable al seu país? És el que 
voldríem i per això estic aquí, a AM-
PANS, començant una aliança. Crec 
que en podem aprendre molt. De fet, 
m’emporto un ampli ventall d’idees i 
de coneixement. Volem crear un ser-
vei de llars-residència seguint el vostre 
model, aprofitant les oportunitats que 
trobarem al propi barri, al municipi, i 
alhora fent sostenibles els nostres pro-
jectes impulsant unitats de negoci que 
ens permetin obtenir recursos.

Amb quin tipus de recursos comp-
teu? Tenim una bona relació amb 
l’administració local. De fet, l’estiu pas-
sat, una delegació municipal encapça-
lada pel propi alcalde, ja va estar de 
visita a AMPANS per tal de conèixer de 
primera mà el vostre model. El muni-
cipi ens ha cedit dues cases a Enviga-
do. En una, hi tenim el servei d’atenció 
diürna i els serveis administratius de 
l’organització; la segona l’estem posant 
en marxa per obrir la que serà la prime-
ra llar-residència, inicialment amb 12 
places però que tindrà una capacitat 
per a 24 persones. Recentment, una 
família de cafeters ens ha cedit una 
plantació de cafè i un moll comercial, 
i disposem també de 8.000m2 de te-
rreny que destinarem al cultiu de plan-
tes hidropòniques. 

I la implicació social a Colòmbia en 
quin estat es troba? Hem signat con-
venis de col·laboració amb diverses 
entitats per realitzar activitats inclusi-
ves com ara una escola de música, una 
entitat esportiva, una biblioteca o un 
centre d’equinoteràpia, perquè les per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
puguin rebre una atenció professional 
de qualitat en entorns normalitzats.  Hi 
ha sensibilitat i ganes d’avançar cap 
un model nou basat en la inclusió. Les 
institucions que acullen 8 hores diàries 
a aquestes persones ja no donen la 
resposta que busquem i estem treba-
llant per un canvi de sensibilització, un 
canvi d’actituds, espais més humans 
i treball en xarxa. Penso que el canvi 
social més important es produirà quan 
ensenyem que la vida de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual pot 
millorar; que sigui quin sigui el grau 
d’afectació, sempre es pot intervenir 
per millorar el benestar i la qualitat de 
vida de la persona. 

 “Sigui quin 
sigui el grau 
d’afectació, 

sempre es pot 
treballar per 

millorar la vida 
de la persona”
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Erika Alexandra és directora d’una entitat de Colòmbia 
que treballa per les persones amb discapacitat intel-
lectual.
Ha vingut a AMPANS per saber com treballem. A Colòm-
bia hi ha molt poques persones amb discapacitat intel-
lectual que treballin. L’Erika diu que sempre es pot fer 
alguna cosa per ajudar a millorar la vida de les persones. 

DE PORTES ENFORA

Erika 
Alexandra

Directora de 
Crear Unidos
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L’escola d’AMPANS ajuda als alumnes més 
grans a preparar-se per poder treballar en un 
futur. 

Són els alumnes del Programa d’Atenció a la 
Transició al Treball (PATT). 

Els mestres de l’escola els ajuden a formar-se 
en aquelles activitats que els agraden més i 
que podrien ser una feina. 

A l’Azahara, la Melanie, l’Ona i la Maryem els 
agraden molt els nens i nenes petits, i voldrien 
ser monitores. 

Les seves mestres les han estat ajudant a for-
mar-se per aquesta activitat i a participar en un 
projecte de pràctiques. Així sabran si els agra-
da de veritat.

Primer de tot els van explicar les feines d’un 

monitor: com ha de ser el seu comportament 
i les  habilitats que han de tenir  per relacio-
nar-se amb els nens i nenes de l’aula.  

Durant tot el curs han compartit activitats a 
l’escola bressol La Lluna.  Han fet tallers de 
fang i de pintura, han fet pizzes per esmorzar, 
i han fet sortides, per exemple, a la casa de la 
natura de La Culla. 
L’experiència ha estat molt bona!  

La Melanie diu que “estar amb els nens i nenes, 
i veure que confien amb mi, és el millor que 
em pot passar”. 

La mestra de l’escola La Lluna, Olga Sardà, diu 
que “li faria molta il·lusió que el projecte es 
mantingui i es pugui fer a d’altres escoles bres-
sol”. 

Enhorabona mestres, monitores i alumnes! 

Històries de persones 
que has de conèixer
Alumnes de l’escola Jeroni de 
Moragas fan de monitors a l’escola 
bressol La Lluna, de Manresa



Informa’t a:
www.umanresa.cat
93 877 41 79
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa

TENS FUTUR.
VIU EL PRESENT.

www.umanresa.cat

GRAUS UNIVERSITARIS
Infermeria
Fisioteràpia
Podologia
Logopèdia
Podologia - Fisioteràpia (doble grau)
Educació infantil
Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

SERVEI D’IDIOMES

MÀSTERS 
I POSTGRAUS

CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR
Pròtesis dentals (dual)



Ctra. Manresa - Santpedor km 4,4
08251 Santpedor 08251 Santpedor 
T 93 827 28 82 · garden@ampans.cat T 93 827 28 82 · garden@ampans.cat 
www.ampans.cat/gardenwww.ampans.cat/garden

Ens trobaràs a 


