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AMPANS, cinquanta-cinc anys
acompanyant les persones
AMPANS, que acompanya persones amb diversitat
intel·lectual des de fa més de mig segle, ha desplegat
una cartera de serveis continuats que ha anat configurant a mida de les necessitats de les persones de manera que pot oferir una resposta personalitzada a cada una
de les persones que acompanya. Serveis assistencials,
residencials, laborals i formatius que s’adapten a les necessitats i etapes vitals de les persones a qui dóna suport, actualment més de dues mil. Des d’escola i serveis
formatius, passant per projectes laborals d’una gran diversitat de sectors (supermercats, restauració, formatgeria i vinya, serveis a la indústria, consergeries, neteja,
jardineria i garden), serveis de centre ocupacional i de
dia, llars-residència per a infants i adolescents, serveis
residencials i de llars per a persones adultes, suport a
l’autonomia a la mateixa llar i suport a domicili.

Ƥ
la personalitat d’aquesta fundació
és la capacitat de transformació
que ha demostrat al llarg dels
anys, i fruit de la seva aposta per
un creixement assentat sobre la
qualitat i l’excel·lència, ha teixit
una xarxa de suports que van des
dels donants de base, als clients
dels seus projectes comercials,
passant per les empreses que
contracten serveis laborals, i aliats
(institucions, entitats i empreses)
amb els que compten per millorar
la vida de les persones amb diversitat intel·lectual. Aquesta forma
de treballar ha captat l’atenció de

Serveis assistencials,
residencials, laborals
i formatius que
s’adapten a les
necessitats i etapes
vitals de les persones

persones que volen deixar el seu
llegat a l’entitat per tal que els
seus béns serveixin per continuar
ajudant a aquells que ho necessiten. No és l’habitual, però de
vegades, aquests donants han
cedit el seu patrimoni en vida.

Llegats solidaris,
llegats que
transformen
Un dels exemples més emblemàtics de llegats solidaris és la
Ƥ ǡ
Guardiola (Bages). Un matrimoni
Ƥ 
suport la va donar perquè l’entitat
ÀƤ
es cuidés de la família quan, per
raons de salut o edat, ja no ho
poguessin fer. La família donant
segueix vivint a la casa pairal i ha
pogut participar i ser testimoni
 ×ǯƤ 
que, amb els anys, hauria quedat
ǤƤ ǡ
120 hectàrees, compta amb una

llar-residència per a persones amb
diversitat intel·lectual. Hi pastura
un ramat de cabres que abasteix
de llet la formatgeria que elabora
Ǥǯ
càrrec dels cereals i fruiters, i ha
recuperat les vinyes centenàries
que donen lloc als vins Urpina.


comú que han estat donacions
fetes en vida, però la majoria
de llegats són voluntat que el
donant deixa per escrit perquè
es compleixi a la seva mort. “El
que tenen en comú les persones

Aquest no ha estat l’únic llegat
donat en vida. N’hi ha hagut
ǯ Ƥ 

llarg dels anys diversos serveis
com l’escola Jeroni de Moragas,
la residència Julio Payás. Un dels
seus centres ocupacionals, diversos serveis laborals com el Garden,
i els mateixos serveis transversals
de l’entitat.

AMPANS ha rebut
llegats solidaris de
persones que en
vida, han deixat
els seus béns per
continuar ajudant

Mapa d’ubicació dels serveis d’AMPANS

que ens han fet alguna donació,
de ben segur, és que són bones
persones, però també que han
estat capaces de visualitzar el
seu patrimoni en oportunitats de
futur” en paraules del director,
Toni Espinal.

Muntanyola,
una formatgeria
amb valor social
 Ƥxen un formatge, suau o intens,
de llet crua o pasteuritzada, artesanal o industrial... però el que
Ƥ
Muntanyola és la qualitat amb
valor social. Una formatgeria ubiƤ ×
feina a persones amb diversitat
intel·lectual.
Elaboren una quinzena de
varietats de formatge, des del
vell reserva de cabra, passant
per l’ecològic de vaca rentat amb
cervesa, o els blaus de cabra i de
búfala. La singularitat d’aquest
projecte rau a haver sabut
mantenir una trajectòria (Muntanyola és la continuació de la
feina iniciada pels fundadors de
la marca), l’elaboració amb 4 varietats de llet: cabra, vaca, ovella i
búfala, i una història de solidaritat excepcional que parteix de la
 ×Ƥ Ǥ
l’esforç de superació constants,
els han fet mereixedors de
guardons com Làctium, Gourmet
Quesos o l’internacional World
Ǥ

www.ampans.cat

