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La fotografia de portada forma part 
de la campanya “Mares” (2013). 
Mares de persones ateses han protagonitzat 
un audiovisual i el calendari solidari d’AMPANS.



A Fundació Ampans treballem per la plena 
integració de les persones amb discapacitat 
intel·lectual amb l’objectiu de generar 
oportunitats que afavoreixin la seva 
autonomia i qualitat de vida. Som moltes 
les persones implicades en aquest procés 
oferint suport a la persona i a la família, 
des de l’educació i la formació, l’accés al 
treball, l’acolliment residencial i el lleure. 
Hem traçat un camí amb l’objectiu de donar 
una resposta de qualitat a les persones amb 
discapacitat intel·lectual, i també a les seves 
famílies que ens han confiat l’atenció dels 
seus fills i filles. 

Des d’Ampans, persones ateses i famílies, 
el patronat de la Fundació, i tots els 
professionals, volem expressar l’agraïment 
a tots els nostres col·laboradors, entitats, 
empreses i institucions, públiques i privades, 
i a la societat en general, que ens fan costat i 
ens ajuden a seguir endavant.
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 “La qualitat humana d’una societat es mesura per la manera 
com són tractats els nostres fills i filles” deia la mare d’una de 
les persones ateses a AMPANS en motiu de la presentació del 
Calendari Solidari 2013 de la nostra entitat, protagonitzat per 
un grup de mares i els seus fills. Unes paraules que no hau-
rien de deixar indiferent a ningú i que mostren la necessitat 
que les persones més vulnerables de la nostra societat rebin 
una atenció de qualitat; una responsabilitat que no recau 
només sobre la pròpia família, sobre les entitats o sobre les 
administracions, sinó també en cadascun i cadascuna de les 
persones que en som part. 

Enguany, que hem donat atenció a més de 1.200 persones, 
pensem que és més necessari que mai reconèixer l’esforç 
que fan les famílies pels seus fills. En la situació actual, algu-
nes persones amb necessitats d’atenció especial no poden 
disposar dels serveis que necessiten i aquest és un fet que 
ens preocupa pel pas enrere que suposa quedar-se a casa i 
sense l’atenció especialitzada que requereixen. També ens 
preocupa que persones que tenen el dret i la voluntat de tre-
ballar, que s’han format i que no volen ser una càrrega social, 
es quedin sense feina, que en el seu cas significa també un 
pas enrere en la inclusió social i desenvolupament personal. 
Amb tot i això, més de dues-centes persones amb discapa-
citat intel·lectual treballen a la comarca del Bages, ja sigui 
en el nostre Centre Especial de Treball, ja sigui a l’empresa 
ordinària, mitjançant el servei d’Inserció Laboral, i fruit del 
suport que rebem dels nostres col·laboradors i clients que 
saben de la importància de cuidar el territori i la seva gent. 

Gràcies al compromís de les persones, empreses i adminis-
tracions amb la gent del territori, fent xarxa i mantenint un 
diàleg permanent per fer front a la crisi, tindrem una socie-
tat més forta i més preparada per superar les desigualtats 
i seguir avançant en el camí dels drets, les oportunitats i la 
cohesió social. 

No voldria deixar passar l’oportunitat, des d’aquestes pà-
gines, d’expressar l’agraïment en nom del Patronat de la 
Fundació AMPANS a tot l’equip humà de l’entitat que amb 
el seu compromís i professionalitat han aconseguit un reco-
neixement a l’excel·lència de l’organització, l’EFQM 400+. Us 
encoratjo a seguir avançant, com ho heu fet fins ara, fidels a 
l’esperit dels fundadors, en el camí de la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
 

domènec casasayas
President de la Fundació AMPANS

01/ Salutació 
del preSident
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Salutació 
del directOr

Toni esPinaL
Director de la Fundació AMPANS

Presentar la memòria de responsabilitat social del què ha es-
tat aquest 2013 per a l’entitat i per a les persones que repre-
senta ens dóna l’oportunitat d’aturar-nos uns instants per fer 
balanç de la feina feta i posar la mirada en el camí que hem de 
seguir recorrent.  

Les entitats hem de millorar les nostres eines de gestió per 
poder donar resposta a les noves necessitats d’atenció que 
se’ns presenten. Per això vam emprendre un camí, el de 
l’excel·lència, que ens ajuda a ser més eficients, i que amb el 
nostre estil de treball i un esforç immens que ve fent, any rere 
any, tot l’equip humà d’AMPANS, ens ha portat a poder fer front 
a aquests anys de crisi, intentant reduir al màxim els seus efec-
tes, i donant una atenció de qualitat a més persones i famílies 
que ens demanen suport. 

Fidels a l’estil de treball i compromís que ens caracteritza, hem 
seguit avançant i ajudant a millorar la vida de les persones; així 
ens ho indiquen també els resultats de satisfacció de les per-
sones ateses, de les famílies i dels treballadors i treballadores 
de l’organització.

Per a mi, és un honor poder representar a tot l’equip humà 
d’AMPANS que aquest 2013 ha vist reconegut el seu esforç 
i la feina de molts anys. La innovació, la millora contínua, 
estan a l’arrel dels valors i de la cultura organitzativa de 
l’entitat ja des dels seus inicis, situant a la persona amb dis-
capacitat intel·lectual al centre de la mateixa, en defensa 
dels seus drets. 

Voldria agrair a totes les persones, entitats, empreses i admi-
nistracions públiques, el suport que rebem de vosaltres. Junts 
arribarem a la celebració de l’aniversari  d’AMPANS el proper 
2015, amb l’esforç i la il·lusió de seguir avançant en el camí que 
vam iniciar fa 50 anys de fer la vida més fàcil a les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
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02/ Organització 
i eixOS eStratègicS 

La Fundació AMPANS vol ser una entitat de referència al 
sector i un model d’organització que treballa de forma efi-
cient i eficaç en l’atenció a les persones. Actualment atén a 
més de 1.200 persones i a les seves famílies

Al llarg dels anys i fidel a la seva missió de donar una atenció 
de qualitat a les persones que atén, AMPANS ha tingut la ne-
cessitat d’avançar-se al futur. 

Des d’aleshores, els plans estratègics de l’entitat i les revi-
sions sistematitzades de la seva missió, visió i valors, amb la 
participació d’un equip de persones compromès i implicat, 
han permès a l’entitat orientar les seves polítiques d’actuació 
per avançar-se a les necessitats i preveure les accions que ga-
ranteixen un futur digne i d’oportunitats per a les persones 
que atén.  

La innovació i la millora contínua estan a l’arrel de la cultura 
organitzativa i dels mateixos valors d’AMPANS que han portat 
a l’entitat a ser un referent en la gestió de suports i serveis a 
les persones, i que, seguint el model d’excel·lència europeu 
amb el qual ha estat acreditada recentment amb el segell de 
plata EFQM 400+, hi donarà respostes. 

Per AMPANS l’excel·lència és el camí per fer-ho cada dia millor, 
amb la implicació de tot el seu equip humà que pren decisions 
i participa en la gestió del dia a dia de l’entitat. Una entitat sos-
tenible que s’adapta als canvis i aprofita les oportunitats.  
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missió

La Fundació AMPANS treballa per la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la co-
marca del Bages, creant i gestionant centres, serveis i suports 
amb criteris d’eficiència i eficàcia. 

És voluntat de l’organització fer arribar els seus serveis a 
d’altres col·lectius amb necessitats de suport i a persones amb 
discapacitat intel·lectual més enllà de la comarca.

visió

La Fundació AMPANS vol ser una organització de referència i 
esdevenir una marca de qualitat en l’atenció a les persones 
amb discapacitat intel•lectual, que es distingeixi per: 

• Oferir espais de vida confortables i segurs, on les persones 
ateses poden desenvolupar el seu projecte de vida 

• Merèixer la confiança de les famílies i de les administra-
cions públiques

• Treballar cercant amb perseverança l’excel·lència de la 
gestió

• Fomentar la participació activa dels amics i col·laboradors 
i disposar d’un ampli suport social

• Garantir la sostenibilitat i la solidesa del projecte
• La sostenibilitat i la solidesa financera.
• Mantenir el compromís i la proximitat amb el territori, es-

sent agents actius del foment dels valors, la cohesió i la 
vertebració social

vaLors

La Fundació AMPANS adquireix un compromís ètic en la seva 
gestió amb la finalitat d’aconseguir el respecte dels drets fo-
namentals de les persones amb discapacitat intel•lectual, que 
han inspirat els valors de l’organització i que es tradueixen en 
actituds i comportaments ètics. Després d’una revisió duta a 
terme durant el 2012, els valors de la fundació són els següents:

• Respecte
• Amabilitat i tracte humà
• Qualitat 
• Professionalitat
• Responsabilitat 
• Compromís



12 / memòria RSC 2013 AMPANS

L’entorn socioeconòmic dels darrers anys demana noves 
respostes per garantir la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual i la sostenibilitat del 
projecte. El Pla Estratègic de l’entitat és l’instrument de 
referència per afrontar amb garanties els nous reptes.

02/ Organització i eixOS eStratègicS

Les Persones ateses, les famílies, l’excel·lència 
en la gestió i la millora contínua, la implicació 
de l’equip humà, el suport que rep de la so-
cietat, els recursos que fan possible el man-
teniment i desenvolupament del projecte 
social, i els clients comercials i les adminis-
tracions públiques, són els eixos on l’entitat 
enfoca les seves actuacions.  
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Les Persones aTeses: 

• Foment de la participació de la 
persona en la presa de decisions i 
rol actiu Projectes: Som voluntaris/
Grup d’Autogestors/Projecte Euro-
peu Força/Intercanvi Europeu amb 
FOVAHM/Projecte de sensibilització 
mediambiental Capità Bombeta.   

• Foment de la transició al Treball: 
Projecte de suport a joves majors 
de 16 anys FUNCIONA/Acompanya-
ment i suport en la Inserció Laboral 
a les empreses de la comarca/Agèn-
cia de Col·locació com a aglutinado-
ra de programes de recerca de feina 
i inserció laboral.

• Suport al professorat de l’escola 
ordinària per atendre als alumnes 
amb necessitats educatives espe-
cials: Centre de Recursos d’Atenció 
a la Diversitat.

Les FamíLies: 

• Suport, orientació, informació i as-
sessorament a les Famílies: Progra-
ma de Beques per Famílies/Avalua-
ció de la Qualitat de Vida.   

• Participació de les famílies. Cam-
panya “Mares” de sensibilització 
dels drets dels seus fills amb neces-
sitats especials.

L’exceL·Lència en La gesTió 
i La miLLora conTínua:

• Amb l’objectiu de facilitar el desple-
gament de l’estratègia, el sistema 
de gestió d’AMPANS està basat en la 
Gestió per Processos 

• Certificació del Model d’Excel·lència 
EFQM 400+

• Projecte de Recerca: Platafor-
ma Neuro Personal Trainer (en 
col·laboració amb l’Institut Gutt-
mann)
• II Congrés d’Alteracions de 

la Conducta en la infància i 
l’Adolescència.

•  Convocatòria del V Premi 
d’Investigació i d’Innovació 
d’AMPANS sobre persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

• II Curs de Postgrau sobre Tras-
torns de la Conducta a la UIC.

La imPLicació de Les 
Persones: 

• Foment de la capacitació i desenvo-
lupament professional desplegant 
el pla de Formació. Formació On-
line/Acredita’t/Pla d’ Acollida dels 
centres i serveis. 

• Foment de la participació i la im-
plicació. Pla de participació/ Grups 
de millora i grups de treball/ Comis-
sions/ Organització de jornades/ 
Gestió de projectes d’Innovació. 

eL suPorT sociaL:  

• Amics d’AMPANS/Campanya de 
Voluntariat “Històries d’Amor”/Pro-
jecte “Véns” experiència de convi-
vència amb les persones amb dis-
capacitat intel·lectual/Concert de 
Nadal Amics d’AMPANS/Calendari 
Solidari.

eLs recursos: 

• Diversificació d’ingressos: Campan-
yes de donacions pel Programa de 
Beques per famílies/Targeta Soli-
dària CX-Ampans/Programa de Ges-
tió Entigest/comercialització dels 
Vins d’Urpina (els vins solidaris de 
la DO Pla de Bages)/ Targeta Client 
Amics d’AMPANS dels establiments 
comercials: Garden i Canonge/Par-
ticipació al Clúster Créixer d’entitats 
del tercer sector.



14 / memòria RSC 2013 AMPANS

L’entitat promou polítiques de participació que fomenten la màxima im-
plicació, capacitat d’iniciativa i presa de decisions, afavorint la creativitat 
i la innovació. El personal comparteix els valors de l’organització i assu-
meix el codi d’ètica, fa seu el projecte i treballa en equip. 

Prop de 600 persones formen l’equip humà d’AMPANS; un 
equip implicat i compromès amb les persones, aportant les 
seves qualitats humanes i professionals

03/ equip humà
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AMPANS promou la igualtat d’oportunitats, fomenta la millora 
contínua i l’aprenentatge, i desenvolupa mecanismes de reco-
neixement i promoció interna. 

També impulsa polítiques de conciliació familiar i vetlla per 
garantir la seguretat i la prevenció de la salut de les persones 
que hi treballen. 

AMPANS disposa d’un Pla de Formació que es dissenya en base 
als objectius i projectes de futur del Pla Estratègic, els plans de 
gestió de centre, l’avaluació del desenvolupament professio-
nal, les necessitats de formació i l’anàlisi de les enquestes de 
l’equip humà. 

Contempla Formació inicial, formació per la creació d’un nou 

servei, formació contínua, i assistència a cursos, seminaris, jor-
nades o congressos externs.

L’intercanvi de coneixement es du a terme a partir de diferents 
iniciatives: dins del propi servei, en sessions formatives men-
suals com els Grups d’Aprenentatge, les bones pràctiques, semi-
naris interns o la Jornada de Formació Anual.
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04/ perSOneS ateSeS 
i ServeiS

Les persones amb discapacitat intel·lectual són la raó de 
ser d’AMPANS i estan al centre de l’organització. L’entitat 
treballa per garantir els drets i la igualtat d’oportunitats

ToTaL de Persones aTeses 
Per serveis i Programes
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L’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, 
les seves necessitats i expectatives, són la principal re-
ferència alhora de dissenyar les polítiques d’actuació de 
l’entitat. Les persones ateses i les famílies participen en 
el disseny del PAI (Pla d’Atenció Individual).
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Educació  
Escola Jeroni de Moragas 193

Atenció Diürna  
Centre de dia per persones molt dependents 17
Centres ocupacionals 263
Servei Prelaboral Malaltia Mental 25

Suport al treball  
Centre especial de treball (USAP) 144
Suport treball a l’empresa ordinària 26

Acolliment residencial  
Residències d’infants i adolescents 44
Llars-Residència de persones adultes 148
Suport a l’autonomia a la pròpia llar 4
Residència suport generalitzat 66
Residència per a persones amb alteracions conducta 30
* Persones ateses a 31/12/2013

Persones aTeses Per 
Programes

Programes d’orientació i inserció laboral  
Programa Funciona 65
Programes de Formació 56
Programes d’Inserció Laboral 348

Programes de respir 32

Persones aTeses Per 
serveis

QuaLiTaT de vida: 

AMPANS vetlla perquè la  persona atesa disposi dels mitjans i su-
ports necessaris per satisfer les seves necessitats i promou la millo-
ra de la seva qualitat de vida en totes les seves dimensions: 
• benestar emocional
• relacions personals i amb l’entorn
• benestar material
• benestar físic
• desenvolupament personal
• autodeterminació
• inclusió social 
• drets i oportunitats

aTenció individuaLiTzada:  

AMPANS vol donar la millor atenció a les persones ateses, adaptant 
els suports, les activitats i els entorns a les necessitats i singularitats 
de cada persona. La calidesa i el tracte humà i proper és inherent a la 
forma d’actuació i de treball de l’organització. La comunicació directa 
amb la família i el treball conjunt és fonamental pel coneixement i  
l’atenció de la persona. 

incLusió: 

AMPANS treballa per la sensibilització de la societat respecte als 
drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, i fomenta la 
seva participació en iniciatives i entorns comunitaris que afavorei-
xen el sentiment d’autoestima, posant de relleu les capacitats per 
sobre de les discapacitats. 
• Projecte Europeu FORÇA sobre la participació de les persones  

amb discapacitat a la comunitat, a la llar i al treball. Es fa  en 
col·laboració amb 9 entitats europees amb l’objectiu de com-
partir bones pràctiques sobre participació de les persones amb 
discapacitat, mitjançant intercanvis als diferents països. 

• Pla de Participació de les persones ateses a nivell de l’entitat i de 
la comunitat. S’ha portat a terme mitjançant propostes de pro-
fessionals de diferents serveis i persones ateses. 

* Algunes de les persones usuàries són ateses a més 
d’un servei i programa



20 / memòria RSC 2013 AMPANS

escoLa

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
JErOnI DE MOrAgAS
Centre educatiu concertat amb el De-
partament d’Ensenyament que dóna 
atenció a alumnes amb necessitats 
educatives especials en edats compre-
ses entre els 3 i els 20 anys. Ofereix als 
alumnes un itinerari educatiu persona-
litzat i adaptat que els ajuda a avançar 
cap a l’autonomia social i laboral.
-  Educació infantil
-  Educació primària
-  Secundària adaptada
- Programes de Transició al Treball 
(PATT)
-  Programes de Transició a la Vida 
Adulta (TVA)

▷  ESCOLA INCLUSIVA
Impulsa activitats inclusives orientades 
a compartir unitats de programació en-
tre alumnes del centre i de d’altres esco-
les del Bages. Les activitats, basades en 
l’aprenentatge col·laboratiu, cobreixen 
un ampli ventall d’objectius relacionats 
amb l’educació en valors i possibiliten a 
tots els alumnes un apropament enri-

quidor que afavoreix vincles i expandeix 
el concepte global de societat on tots hi 
participem.

 ▷ CENTRE DE RECURSOS PER A 
L’ATENCIó A LA DIVERSITAT
Desenvolupa “programes i serveis de 
suport a l’escolarització d’alumnes amb 
discapacitat al centres ordinaris” que 
el Departament d’Ensenyament deter-
mina. Paral·lelament es desenvolupen 
accions de suport com a centre de re-
ferència als centres ordinaris de la co-
marca del Bages i Solsonès, també en 
l’escolarització inclusiva de l’alumnat 
amb discapacitat i aplicant programes 
específics de suport directe a alumnat 
amb greu discapacitat escolaritzats en 
centres ordinaris i també serveis educa-
tius específics.

▷  ESCOLA VERDA
Adherits al Programa Escoles Verdes del 
Departament d’Ensenyament. La voca-
ció mediambiental es posa de manifest 
cada any amb la celebració de la Setma-
na Verda, en la qual realitzem activitats 
de reciclatge, recollida selectiva o cultiu 
ecològic, entre d’altres projectes com el 
“Capità Bombeta” de sensibilització me-
diambiental.

Programes de 
Formació

Diferents programes de formació ocu-
pacional adreçats a persones amb di-
ficultats especials que requereixen de 
més suports per accedir a un lloc de 
treball. 
Programes formatius teòrico-pràctics 
per millorar la qualificació professional 
i capacitat d’inserció laboral mitjançant 
la consecució i el perfeccionament de 
les competències professionals, adreçat 
a persones amb discapacitat o malaltia 
mental.

PrOgrAMA FUnCIOnA
Programa d’orientació dissenyat per AM-
PANS que es dur a terme amb el suport 
de Diputació de Barcelona i Bankia, 
amb la col·laboració de diferents centres 
educatius de la comarca. El programa 
està destinat a alumnes majors de 16 anys 
que requereixin d’un suport per orientar el 
seu itinerari formatiu i professional.
- Informació i orientació a l’alumne i a 
la família 
- Coordinació amb els centres educa-
tius i els responsables psicopedagògics

04/ perSOneS ateSeS i ServeiS
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- Coordinació amb àrees bàsiques de 
salut i socials per establir treball en xar-
xa entorn les necessitats de l’alumne 
- Empoderament del jove perquè pren-
gui part en la presa de decisions que 
l’afectaran al llarg de la vida 
- Disseny del pla de suport individual   
- Acompanyament a la formació pro-
fessionalitzada (PQPI/ CFGM/ Formació 
Ocupacional)
- Suport i acompanyament a la in-
serció laboral, en coordinació amb el 
servei d’inserció d’AMPANS, que inclou 
prospecció de llocs de treball i suport a 
les pràctiques específiques en els llocs 
de treball tant a l’empresa ordinària 
com en el Centre Especial de Treball. 

accÉs aL TreBaLL

Des d’AMPANS es creen oportunitats d’in-
serció laboral per aconseguir  un treball 
digne per a les persones amb discapa-
citat intel·lectual, física, sensorial o amb 
malaltia mental, ja sigui creant o adap-
tant llocs de treball a cada persona en el 
Centre Especial de Treball (CET) o a les 
empreses de la comarca. 
-  Un lloc de treball productiu, remune-
rat i adaptat a cada persona

-  Suport a la persona treballadora en 
l’adaptació del lloc de treball
- Suport d’un equip multidisciplinari 
psicològic i social a la persona treballa-
dora
- Suport a les Famílies 
- Formació permanent orientada al 
lloc de treball
- Formació en hàbits i habilitats per la 
millora del nivell d’autonomia personal 
i social
- Unitats de suport a l’activitat profes-
sional (USAP) en el marc dels serveis 
d’ajustament personal i social de les 
persones amb discapacitat en els cen-
tres especials de treball.

aTenció diÜrna

CEnTrE OCUPACIOnAL
La Llum, Canonge i La Colònia
Atenció especialitzada a les persones 
que han complert la majoria d’edat i que 
tenen un grau mitjà o sever de discapa-
citat. Es realitzen tasques que ajuden a 
desenvolupar, mantenir i potenciar les 
capacitats individuals de les persones, 
fomentar la seva autonomia personal i 
social, i la seva integració a la comunitat. 
Cadascuna de les persones ateses dis-

posa d’un programa d’atenció personal i 
específic. Alguns dels projectes d’inclusió 
duts a terme el 2013 al servei:
- Participació al projecte Europeu Força
- Projecte Dos Rius (projecte europeu 
de treball al territori amb joves dels 
Instituts del Bages Sud, amb el suport 
del Departament d’Ensenyament; Premi 
Fundació Joan Bofill).
- Anem al Mercat
- Bàsquet per Tothom en col·laboració 
amb la UE La Salle Manresa
- Activitats esportives amb els IES del 
Bages
- Participació al Projecte Espai Social 
de Manresa/ CAE-Jocs al carrer)
- Aprenem Junts (Ensenyem a fer pa-
per reciclat a les escoles)

CEnTrE DE DIA
residència Julio Payàs
Atenció especialitzada de caràcter diürn 
destinada a persones que pel seu alt 
grau d’afectació necessiten suport i 
atenció continuada per a les activitats 
bàsiques de la vida diària.

SErVEI PrELABOrAL
Suport i orientació a les persones amb 
malaltia mental, ajudant-les a recuperar 
i mantenir les capacitats suficients per a 
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poder tornar a ser inserits en el món la-
boral. Alguns dels projectes duts a terme 
el 2013 al servei:
-   Participació al Projecte Parelles Artísti-
ques al Bages 
- Augment d’activitats de participació 
comunitària com a voluntaris:

• Setmana Jocs al Carrer
• Projecte Toca-Toca a les residències 

d’ avis
- Foment de l’autodeterminació i impli-
cació de les persones ateses mitjançant 
la creació de comissions i grups de tre-
ball.

acoLLimenT 
residenciaL

SUPOrT A L’AUTOnOMIA A LA PrÒPIA 
LLAr
Servei de suport en l’àmbit domicilia-
ri que té per objectiu que les persones 
tinguin accés a models de vida inde-
pendents i el màxim de normalitzats 
possible. Ofereix suports puntuals a les 
persones amb discapacitat intel·lectual 
perquè puguin resoldre aquells aspectes 
de la seva vida davant dels quals pre-
senta dificultats i requereix d’una ajuda 
externa.

LLArS-rESIDÈnCIA
Zamenhof, Balconada, Mión, Sant 
Joan, Florinda, Magnet, La Colònia 
i Urpina
Acolliment residencial per a persones 
adultes. Proporciona una llar amb el su-
port tècnic i personal necessari perquè 
les persones, joves i adultes, amb ne-
cessitats de suport intermitent, limitat 
o extens, es puguin desenvolupar amb 
la màxima normalitat i qualitat de vida. 
Alguns dels projectes d’inclusió duts a 
terme el 2013 al servei:
- Programa de Voluntariat Véns? 13 
persones han viscut l’experiència a la 
Llar-residència Urpina (Sant Salvador 
de Guardiola).
- Participació al projecte Europeu Força
- Anem al Mercat (exposició i venda 
d’articles artesanals realitzats als ser-
veis).

rESIDÈnCIA D’InFAnTS I 
ADOLESCEnTS 
Armengou, La Caseta i El Turó
Servei residencial que acull a nens i ne-
nes i adolescents amb necessitats de 
suport limitat o extens, que per causes 
sociofamiliars no poden seguir vivint a 
la seva llar d’origen. L’objectiu del ser-
vei és garantir-los la màxima qualitat de 

vida i ajudar-los a créixer amb les matei-
xes oportunitats que la resta de la socie-
tat. Alguns dels projectes d’inclusió del 
servei:
- Participem activament en l’organit-
zació de la Festa Major infantil de Sant 
Joan de Vilatorrada
- Participem a la Cursa per la Vida de la 
Marató de TV3
- Participem activament a la Cavalcada 
de Reis de Santpedor

rESIDÈnCIA PEr A PErSOnES AMB 
TrASTOrnS DE LA COnDUCTA 
Els Comtals
Ofereix acolliment residencial especia-
litzat per a persones que presenten tras-
torns de la conducta i que requereixen 
programes d’atenció rehabilitadora per 
la seva integració i normalització comu-
nitària. Alguns dels projectes d’inclusió 
duts a terme el 2013 al servei:
- Participació i implicació del barri dels  
Comtals en l’organització de la Festa 
d’Aniversari de la Residència
- Colònies, participació al projecte 
d’oci inclusiu Saräu

04/ perSOneS ateSeS i ServeiS
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rESIDÈnCIA PEr A ADULTS AMB 
nECESSITATS DE SUPOrT EXTEnS I 
gEnErALITZAT 
Julio Payás
Equipament públic gestionat per Ampans 
que acull a persones amb discapacitat 
intel·lectual, que pel seu elevat grau de 
dependència requereixen d’un suport 
continuat i generalitzat. El centre elabora 
un programa personal i social (mèdic, sa-
nitari, psicològic, i rehabilitador) destinat 
a cobrir totes les necessitats de la persona 
amb discapacitat. Alguns dels projectes 
d’inclusió duts a terme el 2013 al servei:
- Projecte de Personalització dels es-
pais de la Residència (habitacions de les 
persones ateses)

oci i LLeure

Programa d’activitats de lleure i esport 
amb l’objectiu de fomentar l’autonomia 
personal i desenvolupar la socialització 
mitjançant l’oci. L’oferta lúdica es com-
plementa amb sortides en els períodes 
de vacances. Les propostes de vacances 
s’adapten a les necessitats de les per-
sones (edat, interessos i necessitats de 
suport) oferint activitats d’oci en entorns 
comunitaris, normalitzats i grups reduïts.

serveis a Les 
FamíLies

grUPS D’AJUDA MÚTUA
Es tracta de petits grups formats per pares 
per a donar suport tant en la vessant per-
sonal com emocional (suport psicològic) 
a les famílies de les persones amb disca-
pacitat. Per mitjà d’aquests grups es ca-
nalitzen experiències similars en l’atenció 
a les persones (fills), serveixen també per 
reduir l’aïllament social i per generar un 
fort sentiment de pertinença i solidaritat.

SErVEI D’ACOLLIDA
Les necessitats actuals de les famílies ha 
suposat la creació d’un nou servei que 
permet facilitar la conciliació laborals dels 
pares i mares de les persones amb disca-
pacitat oferint un servei d’acollida al matí 
als centre de Santa Maria de Comabella.

rESPIrS 
Els serveis de respir d’AMPANS estan 
pensats per a millorar la qualitat de vida 
de les famílies que tinguin algun familiar 
amb discapacitat intel·lectual. El servei 
té dues modalitats: D’una banda, les 
persones amb discapacitat poden acce-

dir temporalment a les residències o les 
llars d’AMPANS.
D’altra banda poden ser acollits per fa-
mílies, que en tenen cura durant un pe-
ríode de temps.
Això facilita un temps de repòs als cui-
dadors habituals de les persones amb 
discapacitat i esdevé una experiència 
solidària i humana per a les famílies 
acollidores, amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona.

Fundació
TuTeLar

La Fundació Privada Tutelar Sta. Ma-
ria de Comabella, creada l’any 1994 i 
promoguda per la Fundació AMPANS, 
garanteix el futur de les persones amb 
discapacitat intel·lectual que es queden 
sense família, o bé, quan la família ja no 
pot assumir la responsabilitat de tutela 
sobre la persona atesa. La Fundació dis-
posa d’un equip de professionals per a 
respondre davant de les necessitats de 
la persona tutelada, i ha creat la figura 
del delegat tutelar, una persona volun-
tària que assumeix el compromís de te-
nir un contacte regular amb una de les 
persones ateses.
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Generar oportunitats d’inserció laboral i un treball digne 
per a les persones amb necessitats de suport, ja sigui a 
través del Centre Especial de Treball (CET) o del Treball 
amb Suport en empreses de la comarca

Forma part de la missió d’AMPANS  promoure i cercar llocs de treball productiu i remunerat adaptat a cada persona, assegurar els 
serveis de suport i ajuda personal i social i facilitar la integració a les empreses de la comarca de les persones amb discapacitat 
intel·lectual que poden i volen treballar. 

cenTre esPeciaL de TreBaLL
AMPANS crea el 1969 el centre especial de treball per generar oportunitats d’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual 
a través del treball productiu i adaptat:

05/ dret al treBall

•	 Arts	Gràfiques	
•	 Manipulats	
•	 Servei	de	Neteja	
•	 Garden	AMPANS	i	Jardineria	
•	 Medi	Ambient
•	 Canonge	(restaurant)

•	 Servei	de	Quioscos	(Althaia i Quiosc Sant Domènec)
•	 Enclavaments (un grup de treballadors/es del CET, super-

visat per un responsable, es desplaça temporalment a les 
instal·lacions d’una empresa que ha contractat el servei 
per a realitzar una feina determinada)

•	 Lots	de	Nadal/Productors	de	vi	(Urpina)
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TreBaLLadores 
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de discaPaciTaT
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servei d’inserció
Un equip especialitzat dóna suport a la persona atesa en recer-
ca de feina i a l’empresa contractant. Desplega plans de forma-
ció ocupacional i projecta accions individualitzades per tal que 
la persona adquireixi les capacitats laborals que li permetin 
aconseguir un treball digne i produir una feina de qualitat. Ofe-
reix suport gratuït a l’empresa, i acompanyament en el procés 
d’incorporació, adaptació i consolidació de la persona al seu 
lloc de treball. 

*AMPANS forma part del programa Incorpora de l’Obra So-
cial “la Caixa”. L’entitat és referent a la comarca del Bages del 
projecte Incorpora que facilita la inserció laboral de persones 
en risc d’exclusió.  

PROGRAMES DE SUPORT A LA INSERCIó

▷  Itineraris personalitzats per la Inserció Laboral 
Itineraris personalitzats d’orientació i acompanyament 
a la inserció per tal de facilitar la seva inserció laboral a 
l’empresa ordinària per adquirir competències necessàries 
per incorporar-se al mercat de treball (hàbits laborals, co-
neixements d’informàtica). Ofereix la possibilitat de realitzar 
pràctiques a empreses, a més de tutories d’orientació, un se-
guiment individualitzat i un suport adequat a les necessitats 
de cada persona

▷  Treball amb Suport
Destinat a facilitar la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental a l’empresa ordinària mi-
tjançant accions de prospecció, orientació, formació, acom-
panyament a la inserció i consolidació del lloc de treball. 

FORMACIó OCUPACIONAL

Programes formatius teòrico-pràctics per millorar la qualificació 
professional i capacitat d’inserció laboral mitjançant la conse-
cució i el perfeccionament de les competències professionals, 
adreçat a persones amb discapacitat o malaltia mental.

Agència de Col·locació de la Fundació Ampans
Autoritzada pel Servei d’Ocupació  de Catalunya

Nº d’autorització: 09/00000035
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05/ dret al treBall

AMPANS aposta per un 
servei de qualitat a les 
empreses que confien en 
els seus serveis laborals 
per encarregar-li feines o 
comandes, i sap que la millor 
manera d’aconseguir-ho és la 
formació del personal. Cada 
cop són més les empreses 
que impulsen polítiques 
de responsabilitat social i 
faciliten la integració laboral 
de les persones
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El client de les activitats labo-
rals que desenvolupa l’entitat és 
essencial per poder garantir la 
inserció laboral de les persones 
amb discapacitat a través del  
centre especial de treball, i junta-
ment amb els proveïdors, formen 
part de la cadena de valor de la 
fundació. 

Clients i 
proveïdors,	
els nostres 
col·laboradors

arTs grÀFiQues
Arts gràfiques i creació, oferint un 
servei integral i efectiu amb pro-
ductes d’excel·lent qualitat amb 
les últimes novetats tecnològi-
ques i amb un equip humà quali-
ficat i compromès. 

maniPuLaTs 

Solucions d’externalitza-ció dels 
processos de fabricació i manipu-
lació per a que els nostres clients 
es puguin centrar en la creació de 
valor amb les seves activitats prin-
cipals.

neTeJa 

Solucions de neteja a tots els ni-
vells, essent la nostra missió ofe-
rir un servei amb valor afegit que 
asseguri que el manteniment, 
la pulcritud i el bon estat de les 
instal·lacions dels nostres clients 
estan tal i com ells desitgen.

Quiosc 

Gestió dels quioscs ubicats a 
l’hospital de Sant Joan de Déu i 
del Centre Hospitalari de Manresa 
en col·laboració amb Althaia, i el 
quiosc Sant Domènec, al centre de 
Manresa.

garden i 
Jardineria 

Servei de venda de plantes, ar-
bustos, arbres fruiters, flors, 
articles de decoració i llar, i tot 
allò que es pugui necessitar pel 
manteniment d’espais de jardi-
neria i plantes tant d’interior com 
d’exterior. Solucions de qualitat 
en feines de jardineria, ja sigui en 
empreses, particulars o organis-
mes públics. 

canonge 
resTauranT
Ubicat al centre de Manresa. Ofe-
reix cuina de mercat, saludable i 
de proximitat, amb la possibilitat 
de reservar espais per a reunions 
o trobades d’empresa o particu-
lars.

medi amBienT 

Un servei que gestiona 14 deixa-
lleries fixes i tres deixalleries mò-
bils del Consorci de Residus del 
Bages. També gestiona, a través 
de l’entitat Ampans Medi Ambient 
SL, el servei  de recollida selec-
tiva de residus a la comarca del 
Bages, per concessió administra-
tiva del Consorci de Residus del 
Bages.
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06/ medi amBient

AMPANS vetlla per preservar i respectar el medi 
ambient, identificant, avaluant i gestionant els efectes 
mediambientals derivats de les activitats de l’organització 
i aplicant els esforços necessaris per minimitzar-los. 
La reducció del consum dels recursos naturals i la 
correcta gestió mediambiental dels propis residus, és un 
dels objectius que està portant a terme l’entitat
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Tipus	de	Residus	 Quantitat	(kg)

Abocador 5.141 

Especial 149

Fracció verda 43.000

No especial 31.301

Total general 79.591

consums energèTics 
(dades comaBeLLa)

 
Font	d’energia	 Quantitat	 Unitat	

Aigua xarxa 4.999 m3 

Gasoil 29.126 litres 

Electricitat 599.726  Kwh 

Gas natural  107.722  m3  

Càlcul emissions CO2  316 tones

El càlcul d’emissions s’ha realitzat segons la Guia Pràctica de càlcul 
d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) Versió 2014 editada per 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Distribució de residus

Abocador

Especial

Fracció verda

No especial

0,19%6,46%

39,35%
54%

Un altre dels punts forts de 
l’entitat és la sensibilització 
que	fomenta	a	tota	
l’organització amb campanyes 
internes d’informació i control 
en la reducció de residus i 
consums energètics
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Capità bombeta: Alumnes de l’escola fan 
vigilància de la despesa energètica de les
instal·lacions d’AMPANS i deixen cons-
tància de les anomalies per sensibilitzar 
al personal sobre l’estalvi energètic.

Taller Aprenem Junts: Més de 4.000 
alumnes d’escoles majoritàriament de 
primària, però també instituts i univer-
sitats han passat per aquest taller, 
un projecte d’inclusió social basat 
en el reciclatge de paper. Persones 
ateses als serveis d’atenció diürna d’AMPANS, viatgen 
per diversos centres educatius ensenyant tècniques 
de reciclatge de paper.

Escola Verda: l’escola d’educació especial Jeroni Mo-
ragas d’AMPANS és “Escola Verda” i dur a terme acti-
vitats en centres escolars ordinaris com ara ensenyar 
plantar i cuidar un hort urbà 

Som Voluntaris: Dins del programa de voluntariat 
que porten a terme les persones d’alguns serveis 
diürns i residencials d’AMPANS participen anualment 
en activitats de sensibilització mediambiental que 
es fan a la comarca, com la neteja de lleres de rius i 
parcs, o plantacions per regenerar espais verds, entre 
d’altres.
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07/ qualitat i 
innOvació

AMPANS vol gestionar des de l’excel·lència totes les àrees 
de l’entitat mitjançant l’orientació al client, l’atenció a les 
necessitats dels grups d’interès, la responsabilitat social, 
la innovació, la millora contínua, el desenvolupament 
dels seus professionals i una orientació als resultats, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones 
ateses i la sostenibilitat del projecte

AMPANS ha obtingut aquest 2013 la certificació d’ Excel·lència 
Europea 400+, avaluada per Applus+ i atorgada pel Club 
Excel·lència en Gestió, sent la primera organització del sec-
tor de l’atenció a les persones amb discapacitat que aconse-
gueix aquest nivell de reconeixement a Catalunya, i la prime-
ra al Bages.

Es tracta d’un reconeixement a molts anys de treball, impul-
sant 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 que de forma constant han impul-
sat amb èxit reptes i projectes, treballant per la qualitat de vida 
de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves 
famílies.
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• Autoavaluació	Qualitat	FEAPS:	Mitjantçant la tècnica de 
focus grups amb pares, AMPANS realitza una valoració de la 
qualitat de vida de les persones dels seus serveis i de la qua-
litat de vida familiar, de manera bianual.

• PIC	 (Coordinadora	 de	 profunds): AMPANS, que va par-
ticipar en l’elaboració de la Plataforma d’Indicadors de la 
Coordinadora de Profunds de Catalunya (PIC), comparteix 
els seus indicadors amb altres entitats de la Coordinadora 
mitjançant aquesta plataforma.

 La PIC és un espai virtual d’intercanvi i anàlisi d’indicadors 
significatius en la gestió de centres i serveis residencials per 
a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de 
suport extens i generalitzats impulsat i propietat de la CCPC, 
de tal manera que permet a les diferents entitats que hi par-
ticipen poder fer benchmarking i identificar les millors pràc-
tiques.

• FOCA	 (Foro	 para	 la	 Calidad):	 Ès un grup estable 
d’intercanvi entre entitats no lucratives de serveis socials 
per a persones amb discapacitat intel·lectual amb la fina-
litat de millorar l’atenció, la qualitat i la gestió dels serveis 
d’aquestes entitats. Per assolir aquest fi es basa en el mo-
del EFQM (European Foundation for Quality Management), 
model d’excel·lència europeu en la gestió de la qualitat. Les 
eines/activitats que fa el grup són:
•  Produir i compartir coneixement i bones pràctiques (jor-

nada anual, grups de treball, accions de benchmarking)
•  Compartir indicadors i desenvolupament organitzatiu 

basat en el model EFQM (panell indicadors) 
•  Compartir una filosofia basada en l’ètica
•  Impulsar la innovació a les organitzacions

• Gestió	 Informàtica	 integrada	 (AmpansGest):	 AMPANS 
compte amb ENTIGEST, software de gestió per entitats de 
serveis a persones amb discapacitat intel·lectual, per gestio-
nar la major part dels processos de l’entitat. Aquest software 
permet agilitzar i compartir la informació entre els diferents 
professionals d’una forma segura, disposar d’expedients di-
gitalitzats de les persones ateses, reduir processos adminis-
tratius, extracció d’indicadors de gestió, automatitzar infor-
mes i avançar en la gestió de la qualitat (ISO, EMAS, OSHAS, 
EFQM +400).

Innovació:	
• Postgrau sobre Alteracions de la Conducta (en 

col·laboració amb Althaia i la UIC)
• II Congrés Estatal de Conducta (en col·laboració amb 

Althaia)
• neuro Personal Trainer (adaptació per a persones amb DI 

de la Plataforma de rehabilitació cognitiva, en col·laboració 
amb l’Institut Guttmann)

• Véns (programa que vol acostar l’experiència de voluntariat  
a la societat i que es du a terme a les llars d’AMPANS)
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Realitzats
• Finalització de les obres de construcció de l’equipament 

residencial Comtals II per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i trastorns de la conducta

• Certificació del Model d’Excel·lència Europeu EFQM 400+
• Consolidació del Congrés Estatal sobre Alteracions de la 

Conducta, amb la realització de la segona edició
• Posada en marxa del III Curs de Postgrau en Malaltia Men-

tal i Alteracions de la Conducta (UIC)
• Sistema d’Autoavaluació de la Qualitat FEAPS
• Finalització dels mòduls informàtics de gestió i tracta-

ment del Programa d’Atenció Individual (PAI) i planificació 
d’activitats de les persones usuàries

• Desenvolupament de CRM, software per l’administració de 
la relació amb els clients. Sistemes informàtics de suport a 
la gestió de les relacions amb els clients i relacions institu-
cionals

• Creació de l’ERESS, espai de reflexió ètica en Serveis So-
cials

• Desenvolupament del Centre de Recursos en Atenció a la 
Diversitat

• Participació al Projecte Europeu Força
• Consolidació del grup d’Autogestors

De futur
• Desplegament del Suport Conductual Positiu com a eina 

de tractament dels trastorns de comportament de les per-
sones usuàries

• Desplegament de programes i suports dirigits a l’atenció a 
les persones en procés d’envelliment

• Foment de la participació de les persones usuàries i la seva 
autodeterminació

• Adaptació de documents en lectura fàcil
• Certificació en ètica d’AMPANS
• Recerca de nous projectes que generin ocupació per a les 

persones amb discapacitat
• Finalització de l’adaptació de la plataforma Neuro Perso-

nal Trainer
• Projecte Sugai. Desenvolupament d’un pla pilot de pre-

venció i tractament de les alteracions de comportament 
d’infants i adolescents atesos en els centres escolars

• Desenvolupament d’el projecte agrosocial de la finca Urpi-
na (Sant Salvador de Guardiola)

08/ prOjecteS realitzatS
i de futur









40 / memòria RSC 2013 AMPANS

II CONGRÉS ESTATAL SOBRE ALTERACIONS DE LA CONDUCTA
AMPANS. En col·laboració amb Althaia, AMPANS organitza el 
II Congrés estatal sobre alteracions de la conducta, dedicat en 
aquesta edició als infants i adolescents.  Els principals referents 
internacionals es donen cita a un congrés que aplega a més de 
350 professionals.

george Sugai, Edwin Jones o Josep Toro, referents mundials 
sobre els trastorns de la conducta en infants i adolescents van 
exposar els seus coneixements i els nous corrents científics al 
Congrés de Conducta, on es va posar de relleu la necessitat que 
la comunitat educativa, els professionals sanitaris i l’entorn fa-
miliar treballin conjuntament, per prevenir les alteracions de la 
conducta. 

150 PROFESSIONALS A LA JORNADA SOBRE ELS SERVEIS CO-
MUNITARIS I EN XARXA PER A INFANTS I ADOLESCENTS. AMPANS 
organitza una jornada sobre Serveis Comunitaris i en Xarxa per a 
Infants i Adolescents amb Alteracions de la Conducta, a càrrec del 
professor Eric Emerson, un dels principals referents en aquesta 
disciplina.

150 professionals de l’educació, la salut i els serveis socials van 
participar a la jornada amb l’expert britànic en trastorns de la 
conducta en infants i adolescents, Eric Emerson, que es va ce-
lebrar amb el suport del Departament d’Ensenyament de la 
generalitat de Catalunya.

09/ prOjecció 
SOcial
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LA CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, NEUS MUNTÉ, 
VISITA AMPANS. La residència per a persones adultes amb ne-
cessitats de suport extens i generalitzat Julio Payàs (Santa Ma-
ria de Comabella, Santpedor) va ser un dels serveis d’AMPANS 
que va visitar la Consellera de Benestar Social i Família, neus 
Munté, en la seva primera visita a l’entitat. La consellera es va 
entrevistar amb els responsables d’AMPANS els quals li van 
traslladar els projectes de l’entitat. 

EL CONSELLER D’EMPRESA I OCUPACIó, FELIP PUIG, PRESIDEIX 
LA JORNADA AMPANS I EMPRESA. La Jornada va reunir a més de 
200 persones, representants del món empresarial, polític i agents 
socials, per reflexionar sobre les sinèrgies entre el sector privat i 
l’economia social per fomentar una empresa amb Valors. 

La Jornada que AMPANS organitza de forma bianual, arribava a 
la seva setena edició consolidada com un punt de trobada en-

tre empresaris i el sector social del Bages. Una xerrada sobre la 
col·laboració entre empreses del territori, que va pronunciar el Di-
rector Gral de Llet Nostra, Xavier	Tubert, va centrar l’acte que va 
tenir el suport del Departament d’Empresa i Ocupació i Obra 
Social ”La Caixa”, amb la presència del mateix conseller, Felip 
Puig, i de l’alcaldessa de Santpedor, Laura Vilagrà, entre d’altres 
alcaldes de la comarca.
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7A TROBADA DEL FÒRUM PER LA QUALITAT FOCA.
AMPANS organitza la 7a Trobada FOCA, el Fòrum per 
la Qualitat, sota el lema: El futur: aprenentatge com-
partit

AMPANS va ser l’organitzadora de la 7a Troba-
da FOCA, un grup d’entitats del sector fundat per 
treballar conjuntament per la millora de la qua-
litat i gestió dels serveis adreçats a  les persones 
amb discapacitat intel·lectual, seguint el model 
d’excel·lència europeu EFQM. La Jornada va  ser in-
augurada per la Directora General de l’ICASS, Car-
mela Fortuny.

09/ prOjecció SOcial

Un grup de treballadors i treballadores de 
Stradivarius es van organitzar dins d’u projec-
te de voluntariat corporatiu del grup Inditex 
per desenvolupar una acció solidària amb 
AMPANS, amb qui col·labora a través del Cen-
tre Especial de Treball de l’entitat. Mobiliari 
més confortable, millor il·luminació, decora-
ció i pintura de les parets... van ser les obres 
de millora que es van realitzar a la nau de ma-
nipulats. El projecte es va dissenyar conjunta-
ment entre els professionals de Stradivarius 
i AMPANS, amb la participació dels treballa-
dors de la secció de Manipulats. El resultat de 
les obres de reforma es va presentar en una 
jornada d’inauguració en què personal de les 
dues organitzacions, familiars i empreses van 
participar a l’acte.

VOLUNTARIAT CORPORATIU DE STRADIVARIUS RENOVA EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL D’AMPANS.
Un projecte de voluntariat corporatiu de Stradivarius, d’Inditex, ajuda a renovar les naus de manipulats d’AMPANS.
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VOLUNTARIS DE TELEFÒNICA I WRIGLEY DESEM-
BARQUEN A AMPANS PER REALITZAR SENGLES 
JORNADES SOLIDÀRIES.
Treballadors i treballadores de Telefónica 
col·laboren amb AMPANS com a voluntaris per se-
gon any consecutiu, ajudant a preparar els escena-
ris de la Festa de la Verema solidària d’Urpina.

Mentre que personal de la multinacional Wrigley, 
desembarca al pati de l’escola Jeroni de Mora-
gas d’AMPANS per millorar les seves instal·lacions 
d’esbarjo (pati i camps de futbol i bàsquet).

Foto: Treballadors i treballadores de Telefónica ajuden a organitzar la Festa de la Verema Soli-
dària d’Urpina (Sant Salvador de Guardiola)

Foto: Treballadors i treballadores de Wrigley restauren el mobiliari del pati de l’escola d’educació 
especial Jeroni Moragas d’AMPANS

URPINA, ESCENARI DE LA FESTA DE LA VEREMA DEL 
BAGES. La Finca Urpina va acollir un any més la 
Festa de la Verema Solidària amb la col·laboració 
de nombroses entitats que cada any hi participen. 
Agraïments:
Iberpotash
Ajuntaments	de	Sant	Salvador	de	Guardiola,	
Artés i Manresa
Diputació de Barcelona
DO Pla de Bages i Confraria de Vins del Bages
Món St Benet
Esport Ciclista Manresà
Geganters	de	Sant	Salvador,	Diables	de	Sant	
Fruitós i Bastoners de Súria
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LA CURSA DE LA PENYA BLAUGRANA SANTPEDOR CORRE PER 
AMPANS.
Més de 700 persones van córrer per AMPANS a la XXIa Cursa de la 
Penya Blaugrana Santpedor, que lliga l’esdeveniment a la cau-
sa de la discapacitat intel·lectual.

L’organització d’una de les curses més emblemàtiques del calen-
dari, la Cursa de la Penya Blaugrana Santpedor, va decidir unir el 
seu nom al d’ AMPANS a partir d’aquest any 2013, contribuint a di-
vulgar la tasca que porta a terme l’entitat al costat de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. Amb la inscripció a la cursa, cada 
corredor donava 1€ a la fundació. 

09/ prOjecció SOcial

EL FB BARCELONA FA UN REGAL MOLT ESPECIAL ALS NENS I 
NENES DE L’ESCOLA JERONI MORAGAS D’AMPANS.

Foto: Els jugadors del Barça es fotografien amb els alumnes de l’escola d’AMPANS 
després de l’entrenament

Un grup d’alumnes de l’escola Jeroni Moragas d’AMPANS 
pinten un quadre del Barça i el porten a l’entrenament 
del primer equip, on havien estat convidats. El quadre 
torna a AMPANS amb les signatures de tots els jugadors 
del primer equip.
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AMPANS REP EL PREMI ALARES 2013 PEL PRO-
JECTE TREBALL EN COLORS DE LA SECCIó DE 
NETEJA DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL.
El guardó es va entregar a AMPANS en un acte 
al CaixaForum de Madrid.

El premi Alares se’l va endur pel projecte 
“Treball en Colors” que desenvolupa la sec-
ció de neteja del Centre Especial de Treball 
d’AMPANS. El jurat va valorar que el projecte 
facilita la seguretat laboral, l’aprenentatge de 
les persones que treballen en aquesta secció 
del CET d’AMPANS, i la qualitat en la prestació 
del servei als clients.

NANDU JUBANY, AMIC I COL·LABORADOR D’AMPANS, CUINA AL CA-
NONGE UN SOPAR SOLIDARI AMB L’ENTITAT.
Un sopar solidari va servir de presentació del projecte que por-
ta a terme AMPANS amb la col·laboració solidària de nandu 
Jubany el xef amb estrella i un dels més reconeguts de la cui-

na del nostre país, que ha acompanyat a l’entitat a reorientar 
el projecte del seu restaurant cap a una cuina basada en pro-
ductes locals, saludables i de proximitat. El projecte es va fer 
públic amb el sopar solidari organitzat al Canonge i en el qual 
hi van assistir més d’un centenar de persones. 
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UNA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIó HOMENATJA LES MARES DE 
FILLS AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.
AMPANS presenta la campanya “Mares”, un calendari solidari i un 
audiovisual de 7 minuts que ensenyen i emocionen i en què mares i 
fills parlen amb una sola veu en defensa dels seus drets. La campan-
ya “Mares” respon a una crida a la societat a no oblidar les persones 
més vulnerables i amb risc d’exclusió que requereixen de suports per 
poder desenvolupar una vida amb dignitat. El vídeo “Mares” acon-
segueix més de 2.000 visites al canal de You Tube en menys de 15 
dies i surt publicat en diaris d’àmbit local i nacional, com el Regió 7 
o el diari Ara, o a TV3. El calendari va comptar amb el suport de Ca-
rrosseries Tolosa i Regió 7, i la col·laboració d’Abacus, Sobrerroca, 
Parcir, Timbaler, Arroniz i Forn de Cabrianes.

09/ prOjecció SOcial

Foto: Acte de presentació del Calendari Solidari 2014

2014
calendari
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EL COMPOSITOR I CANTANT MANU GUIX COMPARTEIX ESCENARI 
AMB EL GRUP DE TEATRE D’AMPANS I JUNTS OMPLEN A VESSAR 
EL CONSERVATORI.
El taller de teatre va presentar el musical Jeronimo Stilton, amb 
l’actuació solidària de Manu guix que es fa amic d’AMPANS.

El taller de Teatre, igual que d’altres activitats com la música 
o les arts plàstiques, milloren l’expressió i la comunicació, la 
gestió de les emocions i la relació amb les persones i l’entorn. 
L’activitat dura tot l’any i la presentació de l’obra davant del 
públic és la culminació de la feina de tot el curs. El suport de 
persones reconegudes pel públic en general com el Manu Guix, 
reforcen l’autoestima de les persones que hi participen i signifi-
ca un reconeixement al seu esforç personal i d’equip. 

EL TEATRE KURSAAL S’OMPLE PER DONAR SUPORT A LA TASCA 
D’AMPANS.
AMPANS torna a omplir el Kursaal en el Concert de Nadal Amics 
d’AMPANS, amb l’actuació del	 Cor	 Vivaldi i la Mezzosoprano 
Mireia Pintó, col·laboradora de l’entitat. L’acte compte amb la 
presència de la Consellera de Benestar i Família, neus Munté.

Un any més, el teatre Kursaal de Manresa es va omplir per fer 
costat a AMPANS en la seva tasca de suport a les persones amb 

discapacitat intel·lectual i a les seves famílies. El Cor Vivaldi i la 
mezzosoprano Mireia Pintó, van interpretar la cantata Els Pas-
torets d’Albert Guinovart i text de Jordi Galceran. El públic es va 
emocionar durant la presentació del vídeo “Mares” i al final del 
Concert, un grup de nens i nenes i joves atesos a AMPANS van 
pujar a l’escenari amb unes lletres que formaven la frase: “De tot 
cor, gràcies”. L’acte va comptar amb el suport d’Obra Social “La 
Caixa” i d’Iberpotash.

*Els beneficis del Concert de Nadal i del Calendari Solidari de l’entitat, 12.600 €, són destinats al programa de beques per famílies de 
l’entitat.
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45
entitats i centres 
que ens han visitat

AMPANS ha estat present als mitjans de comunicació tant 
d’abast local com nacional. Ha aparegut a les edicions en 
paper del Regió 7, La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui 
o l’Ara, que han dedicat pàgines als seus projectes. També 
TV3, Catalunya Ràdio, RAC 1 o RNE han recollit algunes de 
les seves accions

10/ ampanS
alS mitjanS

suPorT 
sociaL

29.000 
reproduccions
al Youtube

2.500
admiradors
al Facebook

1.400
seguidors
al Twitter

5.800
titulars targeta 
solidària CX

1.300 
col·laboradors
econòmics

9.858 
Targeta Client
Amics d’Ampans

19
patrocinadors 
i espònsors 

121
voluntaris
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39,35%
54%

Aplicacions dels fons 

Ajuts concedits i altres despeses 20.464,65

Aprovisionaments 5.112.725,38

Despeses de personal  13.075.222,74

Altres despeses d’explotació  3.010.286,4

Despeses financeres 42.401,34

Impost sobre beneficis 5.046,84

Increment actius no corrents 2.502.238,77

Increment existencies 86.406,49

Increment inversions en entitats del grup a curt 244.662,15

Increment altres actius corrents 2.451.197,71

Disminució periodificacions a curt termini de passiu 41.042,58

TOTAL FOnS APLICATS 26.591.695,05 

Desglossament	despeses	de	les	activitats	 	100,00%

Ajuts concedits i altres despeses 0,10% 

Aprovisionaments 24,04%

Despeses de personal  61,48%

Altres despeses d’explotació  14,16%

Despeses financeres 0,20%

Impost sobre beneficis 0,02%

11/ ampanS
en xifreS

aPLicacions deLs Fons
Destinats	a	les	despeses	de	les	activitats

Ajuts concedits i altres despeses

Aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses d’explotació

Despeses financeres

Impost sobre beneficis

0,02%
0,20% 0,10%

61,48%

24,04%
14,16%



origen deLs Fons
Provinents	dels	ingresos	de	les	activitats

Origen dels fons 

Ingressos de les activitats 23.322.553,88

Altres ingressos de les activitats 1.863.956,3

Altres resultats 539.261,69

Increment valor actius financers disponibles per a la venda 4.629,99

Disminució inversions en entitats del grup a llarg 500.000,00

Increment deutes a curt termini 80.095,70

Increment creditors de les activitats i altres comptes 32.367,73

Disminució deutors de les activitats i altres comptes 241.818,90

Disminució periodificacions a curt d’actiu 7.010,86

TOTAL OrIgEn DELS FOnS 26.591.695,05 

Desglossament	ingressos	de	les	activitats	 100,00% 

Vendes i prestacions de serveis 59,10%

Subvencions i donacions a les activitats 30,60%

Donacions i altres ingressos per a activitats 0,98% 

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts -0,02%

Altres ingressos de les activitats 7,25% 

Altres resultats 2,10%

Desglossament procedencia de les
donacions  252.168,36 

Obres socials caixes d’estalvi 81.949,56

Entitats no lucratives 21.040,96

Empreses 99.256,08

Particulars 45.735,73

Altres 4.186,03

Desglossament	procedencia	subvencions	
oficials	a	les	activitats	 7.872.425,00 

Administració estatal 33.022,78

Administració autonòmica 7.818.902,22

Administració local 20.500,00

Vendes i prestacions de serveis

Subvencions oficials a les activitats

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

Altres resultats

2,10%7,24%

0,98%

30,59%
59,07%

-0,02%
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origen deLs Fons
Provinents	de	les	subvencions	oficials	a	les	activitats

Obres socials caixes d’estalvi

Entitats no lucratives

Empreses

Particulars

Altres

1,16%

origen deLs Fons
Provinents	de	les	subvencions	oficials	a	les	activitats

Administració estatal

Administració autonòmica

Administració local

0,42%0,26%

99,32%

39,36%

32,50%
18,14%

8,34%
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disTriBució 
deLs cenTres 
i serveis

SErVEIS CEnTrALS
  01. La Masia

ESCOLA
  02. Escola Jeroni de Moragas

CEnTrES ESPECIALS DE TrEBALL
 03. Garden
 04. Impremta
 05. Manipulats

 06. Canonge Restaurant
 07. Quiosc Sant Joan de Déu
 08. Quiosc Centre Hospitalari
 09. Quiosc Plaça Sant Domènec

 10. Medi ambient

CEnTrES OCUPACIOnALS
 11. Centre Ocupacional La Llum
 12. El Canonge

LLArS
 13. Llar-residència La Colònia
 14. Llar-residència Urpina
 15. Llar- residència La Caseta
  16. Llar- residència El Turó

 17. Llars Zamenhof
 18. Llars Mión
 19. Llars Armengou
 20. Llars Florinda
 21. Llars Magnet
 22. Llars Balconada
 23. Llars Oms i de Prat
 24. Llars Sant Joan

rESIDÈnCIES
 25. Residència els Comptals I i II
 26. Residència Julio Payàs

FUnDACIÓ TUTELAr 
 27. Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella
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domènec casasayas i serra   President

JoseP BaLañÀ i masó            Vicepresident

Joan garriga i giraLT                      Secretari

JoseP m. BoLdú i cLos            Tresorer

conxiTa codinacH i moncuniLL Patró

doLors duarri i Torras Patró

Jaume TorreguiTarT i enricH Patró

Jaume Torras i casas Patró

Jordi PLaneLL i HernÀndez Patró

LLuís sáncHez i seuBa Patró

Pere camPs i Bau Patró

seBasTiÀ caTLLÀ i caLveT Patró

amÀLia rosseLL i Badia Patró

BaLTasar corrons i graeLL Patró

carLes òdena i Bisa Patró

FÉLix PuigmarTí i Ponsa Patró

Jaume esPinaL i FarrÉ Patró 

Joan caLaTayud i segaLÉs Patró

JoseP corrons i esPinaL Patró 

JoseP sinca i cura Patró 

rosa Puigarnau i uBacH Patró

vaLenTí roQueTa i giLLaumeT Patró

xavier JovÉs i garcia Patró 

Toni esPinaL i Freixas Director general 

13/ patrOnat
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Patronat

Comissió Delegada del Patronat

Comissió Executiva del Patronat

Direcció general

Àrea Social

Àrea Laboral

Serveis centrals

14/ Organigrama

Treball social

Residències

Llars

Atenció diürna

Escola

Impremta

Manipulats

Neteja

Jardineria 
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Manteniment
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Planificació estratègica

RRHH

Administració i finances

PRL i Medi Ambient

Qualitat i processos

Informàtica

Comunicació i Màrqueting



56 / memòria RSC 2013 AMPANS

PrinciPaLs
coL·LaBoradors 
insTiTucionaLs:
Departament de Benestar 
Social i Família
Departament 
d’Ensenyament
Departament d’Empresa i 
Ocupació 

coL·LaBoradors 
insTiTucionaLs:
Agència de l’Habitatge 
de Catalunya
Ajuntament de Manresa
Departament
d’agricultura, ramaderia, 
pesca, alimentació i medi 
ambient 
Diputació de Barcelona
Organismo Autónomo Pro-
gramas Educativos Europeo 

ParTiciPem en 
eLs òrgans de 
direcció de:
Dincat
Coordinadora de Centres de 
Profunds de Catalunya
Clúster Créixer
FOCA (Foro para 
la Calidad)

som memBres 
de: 
Club EMAS
FEAPS

PrinciPaLs 
aLiances: 
Althaia (Xarxa Assistencial 
de Manresa)
Institut Guttmann
Compass Group
Jardinarium

amB eL suPorT 
de: 
Creu Roja Barcelona 
Fundació Catalunya-La 
Pedrera
Fundació Telefònica
Incorpora “La Caixa”
“La Caixa” Obra Social
Fundación Especial Pinnae

emPreses 
coL·LaBoradores:
Abacus Cooperativa
Algodones del Bages, SA
Althaia (Xarxa Assistencial 
de Manresa)
Associació TIC3
Autema, S.A.
Bankia, SA
Carrosseries Tolosa, SL
Catalunya Banc, SA (CX-
Catalunya Caixa)
Col·legi Arquitectes de 

Catalunya
Construcciones Cots y 
Claret, S.L.
Denso Barcelona, SA
Don Makinon SL de Mataró
Edicions Primera Plana SA
Forn de Cabrianes, SL
Gates PT Spain, SA
Gestión del Conocimiento, 
SA (Grupo Hedima)
Grup Mas Constructors, SLU
Husqvarna España, SA
Iberpotash, S.A.
Industria de Diseño Téxtil 
SA (Inditex)
Laboratorios Dr. Esteve, S.A.
Montana Air, SL
L Oliva Torras, SA
Parxet, SA
Pavlov, SL
Penya Blaugrana Santpedor
Molt Silenci Manresa, SL
Skis Rossignol d’Espanya, SL
Sovereign Tourism

15/ cOnveniS
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emPreses 
o enTiTaTs 
inseridores:
Amisol
Àngela perruquera
Casa Tarragó Hotel Restau-
rant, SL
Centre residencial del Bages, 
SL- Residència Relat
Comercial de teixits Eurtex, sl
Cooperativa Daina-Isard sccl 
d’Ensenyament
Cube fitness, SL
Decathlon España, SAU
Druni, SA
Espectacle i Publicitat, SL 
(TLB Grup de Comunicació)
Eurofims, ETT
Forn integral Jorba, SL
Fundació Sociosanitària de 
Manresa
I3DAT Consulting
Innovacio i Tècniques de 
Conservació, SA (Neteges 
Bages)

Llibreria Sobrerroca, SL
Matadero Frigorifico del 
Cardoner, SA (Mafrica)
Monestir SB-XXI, SL. Hotel 
Món
Neteges Vilaseca
Publimanresa, SA
Sabaté-Macià, SL (Merca-
chollo)
Sistemes de Restauració 
Catalunya, SL - MC Donalds
Solsona automoció, SL
Stradivarius logistica, SA
Suara serveis SCCL – Escola 
bressol La Llum
Tècniques de Neteja SL
Tèxtil Ribbons, SL (per Perra-
mon & Badia)
Tria Selecció (per Condis)

emPreses o 
enTiTaTs Que 
Han FaciLiTaT 
PrÀcTiQues: 
Edicions Intercomarcals, SA 
(Regió 7)
Fundació Joviat
Ives Rocheer
Llibreria Sobrerroca, SL
Productes Frescos Garoina, 
SL
Stradivarius Logística, SA
Torras Maquinària del Bages, 
SL 



Aquesta memòria de responsabilitat social cobreix l’exercici 2013. 
La memòria serà anual.

Per definir els continguts s’ha fet una validació interna de les ac-
tuacions que Ampans ha realitzat durant el període d’actuació 
de la memòria, tenint en compte l’experiència de memòries exis-
tents en el sector i les memòries anteriors.

La memòria recull totes les activitats que realitza Ampans. La úni-
ca limitació és aquella que és necessària segons la llei de protec-
ció de dades que Ampans compleix seguint la legislació vigent. No 
s’ha procedit a fer verificació externa de la informació presentada.

Nivell d’aplicació:
El nivell d’aplicació autodeclarat és el C segons l’estàndard GRI 
G3.

Dades de contacte 
Ferran Torrijos Martin 
Tlf. 93.827.23.00 – ampans@ampans.cat
Més informació a www.ampans.cat / www.facebook.com/ampans  / www.
twitter.com/ampans

CIF: G-08444671 Raó Social: 
Fundació Ampans C/Sant Rafael, 4 - Manresa

     

 Indicadors de perfil     
1.1 p. 6-7  
2.1, 2,6 p. 58  
2.2, 2.7 p. 28-29    
2.3 p. 54-55     
2.4 p. 52-53                 
2.5 n/a  
2.8 p. 14, p. 50-51  
2.9 p. 36  
2.10 p. 45   
3.1,3.7, 3.12 p. 58   
3.8,3.11 n/a  
4.1-4.4 p. 54 
4.14, 4.15 p. 10-13    

Taula Indicadors grI

Acompliment econòmic
EC1 p. 50-51 
EC4 p. 50-51 

Acompliment social
LA1,  p. 14-15 
LA7 p. 15 
LA10 p. 15 
LA13 p. 54 

PR6 p. 40-41 

Acompliment ambiental
EN3 p. 30-31 
EN8 p. 30-31 
EN16 p. 30-31 
EN22 p. 30-31 

16/ paràmetreS
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 Indicadors de perfil     
1.1 p. 6-7  
2.1, 2,6 p. 58  
2.2, 2.7 p. 28-29    
2.3 p. 54-55     
2.4 p. 52-53                 
2.5 n/a  
2.8 p. 14, p. 50-51  
2.9 p. 36  
2.10 p. 45   
3.1,3.7, 3.12 p. 58   
3.8,3.11 n/a  
4.1-4.4 p. 54 
4.14, 4.15 p. 10-13    



Ctra. Manresa - Santpedor km 4,4
08251 Santpedor - T. 93 8272300
ampans@ampans.cat

www.ampans.cat

Compromís 
amb les persones
amb discapacitat
intel·lectual

- Pots fer-te donant
- Pots fer-te voluntari
- Pots comprar productes d’elaboració pròpia
- Pots contractar treballs al CET
- Pots oferir un contracte de treball a una persona amb discapacitat
- Pots proposar activitats de sensibilització

Segueix-nos 

Col·labora amb Ampans 
Fes-te amic! El teu ajut, 

per petit que 
sigui, serà molt 

valuós!


