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Ampans,
generadors
de futur
Una fundació dedicada a la inserció
laboral de persones amb discapacitat
ANNA PINTER
SANTPEDOR

La història d’Ampans està lligada a la que ha tingut el tracte social a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Fa
menys de mig segle, encara es
tancaven a casa perquè ningú
les veiés, però la persistència
dels pares, la tasca d’organitzacions com Ampans i la
consciència de les administracions no només ha permès
incorporar aquest col·lectiu
en la societat sinó també en el
mercat laboral.
Ampans va néixer fa cinquanta anys per l’empenta
d’un grup de pares del Bages
que volien millorar la qualitat
d’educació i assistència dels
seus fills amb discapacitat intel·lectual. Avui és una fundació dedicada a la inserció
laboral de persones amb malaltia mental, però també per
promoure l’educació, la qualitat de vida mitjançant centres, serveis, programes i suports. No és l’única a Catalunya, però sí que s’ha convertit

LES XIFRES

300

persones és el nombre de
treballadors amb alguna
discapacitat que ocupa Ampans.

700

empleats és el nombre total
de treballadors que té la
fundació.
Algunes de les empleades de Garden Ampans. ARXIU

en un referent pel seu sistema
de gestió i per l’aposta per la
innovació. “Tenim un compromís amb aquest territori”,
explica el director general,
Toni Espinal, alma mater de
l’organització.
La seva manera de comprometre’s ha estat mitjançant la
creació d’empreses pròpies
que donen feina a més de trescentes persones amb discapacitat, com el Garden Ampans,
una empresa de neteja, de
manipulats, d’arts gràfiques,

de recollida selectiva i el reconegut restaurant Canonge, a
Manresa. Recentment n’han
incorporat més, com les marques pròpies: Formatges
Muntanyola i els Vins Urpina.
Però la fundació no només
emprèn per generar feina sinó
que, a més, cerca acords amb
empreses del territori perquè
les persones discapacitades hi
puguin treballar, mitjançant
un acompanyament més
llarg. “Les nostres activitats
són necessàries perquè el

Hi ha 100.000
discapacitats que
podrien treballar i
no tenen on fer-ho
mercat laboral no absorbeix
aquest col·lectiu”, explica el
director general. De fet, es
calcula que hi ha més de
100.000 discapacitats a Catalunya que podrien treballar i
no ho poden fer, tenen un atur

de més del 60%. Avui per avui
la fundació no només dóna
feina a 300 persones amb discapacitat i n’integra 100 al
mercat ordinari sinó que, a
més, té una plantilla de 700
persones i n’atén 1.700. S’ha
convertit en la clau de volta
per a una societat més inclusiva. Però a més de fer-ho possible, ho fa amb excel·lència.
De fet, és una de les 65 organitzacions que té la certificació EFQM amb la seva qualificació màxima.

Línies de formació per a ‘ni-nis’

I també, a la Universitat

Fa més de 30 anys que
Ampans treballa per a la
inclusió laboral de
persones amb discapacitat.
Des del gener han fet un
pas més enllà i amb
l’empresa Intermedia,
s’ocupen del programa
Start de noves
oportunitats per a joves, al
Bages. El programa,
d’àmbit europeu, el
finança la UE, amb fons
que avança la Generalitat a
través del SOC. Està

Meri és una de les
cambreres del restaurant
Canonge. Mentre serveix
una de les delicioses
postres que un grup
d’usuaris d’Ampans han
elaborat –explica
emocionada– que està
comptant els dies per anar
a la Universitat. Sí, al
setembre serà una
estudiant més a Vic.
Juntament amb una
vintena de persones amb
discapacitat intel·lectual

dissenyat amb principis de
pedagogia innovadora, és a
dir, cada alumne, en la
mesura del possible, marca
el camí que vol seguir. La
formació per assolir-la es
basa en l’aspecte de
l’experiència, habilitats
competencials i, per
descomptat, la formació
tecnicoprofessional de
base.
Amb el programa es
pretén que els joves de 14 a
24 que ni estudien ni

treballen (ni-nis) tornin al
sistema educatiu i
accedeixin al mercat de
treball. “Molts d’aquests
s’han desactivat del
sistema educatiu perquè
necessiten un
acompanyament més
llarg, diferent i en el
sistema actual no hi
trobaven espai”, diu
Xavier Borràs, el
coordinador al Bages.
Fins al juliol hi havia 85
alumnes matriculats.

podran participar en la
primera edició del
programa UniversiMÉS,
una iniciativa conjunta
d’UManresa-FUB,
Ampans, CX i BBVA per fer
accessible la Universitat a
les persones amb
discapacitat intel·lectual.
“Tinc moltes ganes de
portar la carpeta de la
FUB, perquè tothom
sàpiga que també els
discapacitats intel·lectuals
podem anar a la Uni”, diu.

