
Cta. Manresa - Santpedor km. 4,4
08251 Santpedor
Correspondència:
Ap. Correus 410 - 08240 Manresa
T. 93 827 23 00 - F. 93 827 21 38

ampans@ampans.cat
www.ampans.cat

Durant el 2017 AMPANS ha acompanyat 2.221 persones amb la voluntat de ser per 
a cadascuna d’elles un suport a mida de les seves necessitats i expectatives, des 
d’escola, formació, treball, teràpia ocupacional, atenció diürna, suport a la pròpia llar, 
llars, serveis residencials especialitzats, serveis a les famílies, oci i tutela. 

Aquest ha estat un any de més proximitat, amb l’acostament als municipis del servei 
de centre ocupacional,  amb nous espais a Sallent i a Sant Joan de Vilatorrada, on ara 
hi fem més vida, més comunitat; un projecte d’inclusió comunitària que continua en 
fase de desplegament pel territori.

Hem crescut amb una nova llar, El Pinet, a Sant Fruitós de Bages, per a infants i adoles-
cents que necessiten acompanyament i suport professionalitzat, i sobretot: tendresa, 
comprensió, dedicació, acolliment, per créixer en entorns de calidesa i seguretat.

També hem ampliat la presència amb nous punts del servei d’inserció a Manresa des 
d’on orientem, formem i acompanyem persones amb dificultats per trobar sortides al 
seu futur formatiu i laboral. 

El darrer projecte el vam fer realitat a les acaballes de l’any. Un equip de 10 persones, 
gestionen el dia a dia d’un supermercat franquiciat amb Caprabo que hem obert a 
Manresa, amb una plantilla íntegra de persones amb discapacitat. 

Vam acabar l’any 2017 sent el lloc de treball de prop de 800 persones, de les quals més 
de 200 amb discapacitat, malaltia mental i/o en situació de vulnerabilitat. A aquestes 
dades hi hem de sumar que prop de 200 persones treballaven el 2017 a les empreses 
de la comarca amb el suport d’AMPANS.

AMPANS és una fórmula d’èxit perquè té molt bona gent: una organització que par-
ticipa, una missió que es porta al cor, uns valors que defensem més enllà de l’entitat, 
un alt compliment d’objectius, bons col·laboradors... En aquest sentit, hem incorporat 
un òrgan assessor, un consell format per una vintena de persones voluntàries refe-
rents en emprenedoria, tecnologia, innovació i comunicació, que orienten l’entitat per 
moure’s amb més seguretat en un món de canvi constant. 

Potser per tot això, hem renovat una acreditació d’excel·lència de nivell europeu amb 
una puntuació que ens situa entre les organitzacions amb millor gestió amb prop de 
600 punts EFQM i hem estat mereixedors del Premi factor Humà Mercè Sala 2017. Un 
premi a una trajectòria d’esforç col·lectiu. 

Sebastià Catllà
President d’AMPANS

La gestió del coneixement és un pilar fonamental a                       
AMPANS. Per això organitzem un Congrés estatal sobre 
Alteracions de Conducta, en col·laboració amb Althaia,  un 
Postgrau sobre Salut Mental i Alteracions de Conducta en 
persones amb discapacitat intel·lectual que s’imparteix a la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i promovem 
un Premi d’Investigació i d’Innovació d’abast internacional i 
amb dotació econòmica que premia treballs d’investigació, 
innovacions i bones pràctiques que millorin la qualitat de la 
vida de les persones amb disCapacitat Intel·lectual.

A nivell tecnològic, hem desenvolupat el programa ENTI-
GEST, en col·laboració amb l’empresa GMS, un programari 
de gestió per a entitats de serveis destinats a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Permet agilitar i compartir la infor-
mació entre els diferents professionals d’una forma segura 
i brinda la possibilitat de disposar d’expedients digitalitzats 
de les persones ateses, així com de reduir processos admi-
nistratius.

Altres inicatives: participem en el desenvolupament 
d’aplicatius que milloren l’autonomia de les persones amb 
disCapacitat intel·lectual com l’App&Town o MeFacylita de 
Vodafone, o la plataforma de rehabilitació cognitiva Neuro 
Personal Trainer, amb l’Institut Guttmann.

PresentacióConeixement 
i Innovació

Dades econòmiques

L’optimització de recursos i la gestió responsable dels con-
sums són un dels eixos de la nostra actuació ambiental. 
Duem a terme la nostra activitat respectant el medi ambient, 
i fomentant i participant en iniciatives internes i externes de 
respecte a l’entorn. 

Consums:
• Aigua: 34.069 m3

• Gasoil calefacció: 34.307 litres
• Gasoil procés productiu Formatgeria: 3.952 litres
• Electricitat: 1.784.434 kwh
• Gas natural: 182.494 m3

• Gasoil vehicles: 155.830,75 litres
• Càlcul emissions CO2: 1.538,57 tones CO2

Residus: 
• Especials: 3,7 kg
• No especials: 77.425 kg
• Residus valoritzats: 67.675 kg (87,4%)
• Residus tractats: 9.753,7 (12,6%)
• Total: 77.428,7 kg

Treballem d’acord amb bones pràctiques i sistemes de 
gestió: una auditoria externa comptable anual, les certifi-
cacions ISO de Qualitat, Riscos Laborals i Medi Ambient, i 
també EMAS,i l’avaluació cada 2 anys sota el model europeu 
d’excel·lència EFQM. Aquest sistema de gestió ens permet 
avaluar de forma global l’organització identificant els punts 
forts i les àrees de millora per assolir amb millors resultats la 
nostra missió. 

   EFQM 500+ (revalidat l’any 2017)

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

Medi ambient

Qualitat 
i Excel·lència

 Continua el desplegament de serveis de Centre Ocupacional a diversos municipis del 
Bages. Després de Sant Joan de Vilatorrada i Sallent, Manresa disposarà d’un nou servei 
d’aquesta tipologia, al carrer Bernat Cabrera.

 La secció de Serveis a la Indústria (manipulats i medi ambient) es trasllada a unes noves 
instal·lacions al Polígon Els Dolors de Manresa, guanyant en espais i millors condicions 
per acollir la plantilla de treballadors i desenvolupar l’activitat laboral de Centre Especial 
de Treball (CET).

Projectes de futur

 Un equipament residencial especialitzat per a acompanyar persones amb disCapacitat 
intel·ectual que estan en fase d’envelliment i requereixen espais i serveis més adaptats a 
les necessitats d’aquesta etapa de la vida.

 Una nova llar residència per a l’acollida i acompanyament d’infants i adolescents amb 
Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).

 Un nou equipament residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual de suport 
generalitzat i amb alteracions de conducta.

 Un centre de formació que proporcioni eines i fomenti les habilitats de les persones amb 
disCapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat per trobar una ocupació digna i de 
qualitat.

Compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat 

Sebastià Catllà i Calvet President

Judit Bosch i Malagarriga Vicepresidenta

Joan Garriga i Giralt Secretari 
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Domènec Casasayas i Serra Patró

Fèlix Puigmartí i Ponsa Patró

Jaume Espinal i Farré Patró
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Jaume Torregitart i Enrich  Patró
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Patronat
AMPANS és una fundació privada independent i sense ànim de                    
lucre regida per un patronat el qual vetlla pel compliment de la                 
missió de l’entitat.

Desplegament en el territori

Totes les dades econòmiques i de l’entitat les podeu consultar a través de la pàgina web d’AMPANS, a l’apartat específic de Transparència.

Aquesta memòria recull l’activitat del grup AMPANS de gener a desembre de 2017. Les dades econòmiques publicades 
en aquest document fan referència a la Fundació AMPANS i estan sempre accessibles a la web www.ampans.cat  
Contacte: comunicacio@ampans.cat
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Santa Maria de Comabella 
Santpedor
Serveis centrals
Residència i Centre de dia Julio Payàs
Centre ocupacional La Llum
Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas
Centre Especial de Treball
Garden d’Ampans

Manresa
Residència Els Comtals
Llars-residències d’adults
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Supermercat Caprabo
Restaurant i Centre ocupacional Canonge
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Formatgeria
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Missió
AMPANS som una entitat del Bages que treballa per pro-
moure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat intel·lectual, i també malal-
tia mental i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, 
creant i gestionant centres, serveis, programes, suports i 
activitats empresarials amb criteris d’excel·lència.

Ser una organització referent en la 
prestació de serveis a les persones 
amb necessitats de suport. 

Respecte 
Amabilitat i tracte humà
Qualitat
Professionalitat
Responsabilitat 
Compromís

Visió

Valors
AMPANS aspira a donar resposta a noves necessitats, demandes i expectatives de 
les persones, explorant noves formes de prestació. En aquest sentit destaquem al-
guns dels projectes de present i futur en els que treballem: 

El Pla estratègic 2015-2017, de revisió anual, marca les línies a seguir per l’entitat d’una for-
ma ordenada, amb una gestió inspirada en el model d’excel·lència europeu EFQM, situant 
la persona al centre, fomentant l’autodeterminació i la participació de les persones amb 
discapacitat, i amb la implicació de tota l’organització i dels grups d’interès.  

Prop d’un centenar de professionals d’AMPANS,  conjuntament amb un grup de referents i 
líders d’opinió del territori van participar en l’elaboració del pla que abarca aquesta etapa i 
que projecta l’atenció a nous col·lectius amb necessitats de suport i l’ampliació de serveis 
per atendre la demanda de persones amb trastorns de conducta mitjançant el Suport 
Conductual Positiu, persones amb discapacitat que estan envellint, i l’abordatge en tras-
torns de l’espectre autista (TEA). 

El Pla també preveu el  desplegament de serveis ocupacionals en entorns més comuni-
taris, l’atenció a joves tutelats amb discapacitat, que arriben a la majoria d’edat, derivats 
de la DGAIA i programes adreçats a joves (Noves Oportunitats) a diverses comarques 
catalanes. L’excel·lència en la gestió, la consolidació del 500+ EFQM, i noves vies per ge-
nerar recursos i llocs de treball per les persones amb discapacitat i necessitats de suport, 
formen part de les grans línies a seguir per AMPANS.  

Pla estratègic 
2015-2017

Aplicacions dels fons

Ajuts concedits i altres despeses 37.684,96
Aprovisionaments 4.557.377,36
Despeses de personal 16.476.434,41
Altres despeses d'explotació 4.080.924,87
Despeses financeres 6.698,3
Increment inversions en inmobilitzat o inmobiliàries 2.700.876,75
Increment inversions en entitats grup a llarg 115.000,00
Disminució deutes a curt termini 32.853,56
Disminució altres partides del passiu corrent 354.172,41
Increment en existencies 37.050,78
Increment deutors de les activitats i altres comptes 184.316,01
Increment inversions en entitats grup a curt 9.264,48
Increment altres partides de l’actiu corrent 1.531.744,88
TOTAL FONS APLICATS 30.124.398,77

Origen dels fons

Ingressos de les activitats 28.263.318,59
Altres ingressos de les activitats 1.020.118,8
Desinversions en inmobilitzat o inmobiliàries 4.205,78
Altres resultats 206.597,67
Subvencions, donacions i llegats en capital rebuts 109.229,66
Disminució inversions financeres a llarg 322.156,85
Increment creditors per activitats i altres comptes 198.771,42
TOTAL ORIGEN DELS FONS 30.124.398,77

Desglossament procedència de les donacions

Entitats no lucratives 43.910,06 (20,21%)
Empreses 61.900,30 (28,48%)
Particulars 111.504,33 (51,31%)

217.314,69

Desglossament procedència subvencions oficials a les activitats         

Administració estatal 29.369,43 (0,45%)
Administració autonòmica 6.462.161,43 (98,35%)
Administració local 36.203,04 (0,55%)
Fons europeus 42.811,20 (0,65%)

6.570.545,10
                  

Aplicacions dels 
fons  destinats a 
les despeses de 
les activitats
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Origen dels fons
provinents dels ingres-
sos de les activitats

 Vendes i prestacions de serveis (73,68%)

Altres ingressos de les activitats (3,48%)

Donacions i altres ingressos per a les 
activitats (0,74%)

Subvencions oficials a les activitats (22,44%)

Reintegrament de subvencions, 
donacions i llegats rebuts (- 0,35%)

73,68%

0,74%-0,35%
3,48%

22,44%

Desglossament despeses de les activitats Desglossament ingressos de les activitats

Entitats i empreses col·laboradores
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Durant el 2017 AMPANS ha acompanyat 2.221 persones amb la voluntat de ser per 
a cadascuna d’elles un suport a mida de les seves necessitats i expectatives, des 
d’escola, formació, treball, teràpia ocupacional, atenció diürna, suport a la pròpia llar, 
llars, serveis residencials especialitzats, serveis a les famílies, oci i tutela. 

Aquest ha estat un any de més proximitat, amb l’acostament als municipis del servei 
de centre ocupacional,  amb nous espais a Sallent i a Sant Joan de Vilatorrada, on ara 
hi fem més vida, més comunitat; un projecte d’inclusió comunitària que continua en 
fase de desplegament pel territori.

Hem crescut amb una nova llar, El Pinet, a Sant Fruitós de Bages, per a infants i adoles-
cents que necessiten acompanyament i suport professionalitzat, i sobretot: tendresa, 
comprensió, dedicació, acolliment, per créixer en entorns de calidesa i seguretat.

També hem ampliat la presència amb nous punts del servei d’inserció a Manresa des 
d’on orientem, formem i acompanyem persones amb dificultats per trobar sortides al 
seu futur formatiu i laboral. 

El darrer projecte el vam fer realitat a les acaballes de l’any. Un equip de 10 persones, 
gestionen el dia a dia d’un supermercat franquiciat amb Caprabo que hem obert a 
Manresa, amb una plantilla íntegra de persones amb discapacitat. 

Vam acabar l’any 2017 sent el lloc de treball de prop de 800 persones, de les quals més 
de 200 amb discapacitat, malaltia mental i/o en situació de vulnerabilitat. A aquestes 
dades hi hem de sumar que prop de 200 persones treballaven el 2017 a les empreses 
de la comarca amb el suport d’AMPANS.

AMPANS és una fórmula d’èxit perquè té molt bona gent: una organització que par-
ticipa, una missió que es porta al cor, uns valors que defensem més enllà de l’entitat, 
un alt compliment d’objectius, bons col·laboradors... En aquest sentit, hem incorporat 
un òrgan assessor, un consell format per una vintena de persones voluntàries refe-
rents en emprenedoria, tecnologia, innovació i comunicació, que orienten l’entitat per 
moure’s amb més seguretat en un món de canvi constant. 

Potser per tot això, hem renovat una acreditació d’excel·lència de nivell europeu amb 
una puntuació que ens situa entre les organitzacions amb millor gestió amb prop de 
600 punts EFQM i hem estat mereixedors del Premi factor Humà Mercè Sala 2017. Un 
premi a una trajectòria d’esforç col·lectiu. 

Sebastià Catllà
President d’AMPANS

La gestió del coneixement és un pilar fonamental a                       
AMPANS. Per això organitzem un Congrés estatal sobre 
Alteracions de Conducta, en col·laboració amb Althaia,  un 
Postgrau sobre Salut Mental i Alteracions de Conducta en 
persones amb discapacitat intel·lectual que s’imparteix a la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i promovem 
un Premi d’Investigació i d’Innovació d’abast internacional i 
amb dotació econòmica que premia treballs d’investigació, 
innovacions i bones pràctiques que millorin la qualitat de la 
vida de les persones amb disCapacitat Intel·lectual.

A nivell tecnològic, hem desenvolupat el programa ENTI-
GEST, en col·laboració amb l’empresa GMS, un programari 
de gestió per a entitats de serveis destinats a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Permet agilitar i compartir la infor-
mació entre els diferents professionals d’una forma segura 
i brinda la possibilitat de disposar d’expedients digitalitzats 
de les persones ateses, així com de reduir processos admi-
nistratius.

Altres inicatives: participem en el desenvolupament 
d’aplicatius que milloren l’autonomia de les persones amb 
disCapacitat intel·lectual com l’App&Town o MeFacylita de 
Vodafone, o la plataforma de rehabilitació cognitiva Neuro 
Personal Trainer, amb l’Institut Guttmann.
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Dades econòmiques

L’optimització de recursos i la gestió responsable dels con-
sums són un dels eixos de la nostra actuació ambiental. 
Duem a terme la nostra activitat respectant el medi ambient, 
i fomentant i participant en iniciatives internes i externes de 
respecte a l’entorn. 

Consums:
• Aigua: 34.069 m3

• Gasoil calefacció: 34.307 litres
• Gasoil procés productiu Formatgeria: 3.952 litres
• Electricitat: 1.784.434 kwh
• Gas natural: 182.494 m3

• Gasoil vehicles: 155.830,75 litres
• Càlcul emissions CO2: 1.538,57 tones CO2

Residus: 
• Especials: 3,7 kg
• No especials: 77.425 kg
• Residus valoritzats: 67.675 kg (87,4%)
• Residus tractats: 9.753,7 (12,6%)
• Total: 77.428,7 kg

Treballem d’acord amb bones pràctiques i sistemes de 
gestió: una auditoria externa comptable anual, les certifi-
cacions ISO de Qualitat, Riscos Laborals i Medi Ambient, i 
també EMAS,i l’avaluació cada 2 anys sota el model europeu 
d’excel·lència EFQM. Aquest sistema de gestió ens permet 
avaluar de forma global l’organització identificant els punts 
forts i les àrees de millora per assolir amb millors resultats la 
nostra missió. 

   EFQM 500+ (revalidat l’any 2017)

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

Medi ambient

Qualitat 
i Excel·lència

 Continua el desplegament de serveis de Centre Ocupacional a diversos municipis del 
Bages. Després de Sant Joan de Vilatorrada i Sallent, Manresa disposarà d’un nou servei 
d’aquesta tipologia, al carrer Bernat Cabrera.

 La secció de Serveis a la Indústria (manipulats i medi ambient) es trasllada a unes noves 
instal·lacions al Polígon Els Dolors de Manresa, guanyant en espais i millors condicions 
per acollir la plantilla de treballadors i desenvolupar l’activitat laboral de Centre Especial 
de Treball (CET).

Projectes de futur

 Un equipament residencial especialitzat per a acompanyar persones amb disCapacitat 
intel·ectual que estan en fase d’envelliment i requereixen espais i serveis més adaptats a 
les necessitats d’aquesta etapa de la vida.

 Una nova llar residència per a l’acollida i acompanyament d’infants i adolescents amb 
Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).

 Un nou equipament residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual de suport 
generalitzat i amb alteracions de conducta.

 Un centre de formació que proporcioni eines i fomenti les habilitats de les persones amb 
disCapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat per trobar una ocupació digna i de 
qualitat.

Compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat 
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Desplegament en el territori

Totes les dades econòmiques i de l’entitat les podeu consultar a través de la pàgina web d’AMPANS, a l’apartat específic de Transparència.

Aquesta memòria recull l’activitat del grup AMPANS de gener a desembre de 2017. Les dades econòmiques publicades 
en aquest document fan referència a la Fundació AMPANS i estan sempre accessibles a la web www.ampans.cat  
Contacte: comunicacio@ampans.cat
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Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas
Centre Especial de Treball
Garden d’Ampans

Manresa
Residència Els Comtals
Llars-residències d’adults
Residències d’Infants i adolescents
Pis extutelats
Centres de formació
Supermercat Caprabo
Restaurant i Centre ocupacional Canonge
Quiosc

Sant Joan
Llar-residència
Centre ocupacional

Súria
Llar-residència i Centre ocupacional

Sant Salvador de Guardiola
Llar-residència Urpina i Centre ocupacional
Formatgeria
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Sant Fruitós de Bages
Residències d’Infants i adolescents

Sallent
Centre Ocupacional

Anoia
Neteja, manteniment i consergeria 
d’equipaments esportius
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8

7

6

5

4

3

2

1

Missió
AMPANS som una entitat del Bages que treballa per pro-
moure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat intel·lectual, i també malal-
tia mental i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, 
creant i gestionant centres, serveis, programes, suports i 
activitats empresarials amb criteris d’excel·lència.

Ser una organització referent en la 
prestació de serveis a les persones 
amb necessitats de suport. 

Respecte 
Amabilitat i tracte humà
Qualitat
Professionalitat
Responsabilitat 
Compromís

Visió

Valors
AMPANS aspira a donar resposta a noves necessitats, demandes i expectatives de 
les persones, explorant noves formes de prestació. En aquest sentit destaquem al-
guns dels projectes de present i futur en els que treballem: 

El Pla estratègic 2015-2017, de revisió anual, marca les línies a seguir per l’entitat d’una for-
ma ordenada, amb una gestió inspirada en el model d’excel·lència europeu EFQM, situant 
la persona al centre, fomentant l’autodeterminació i la participació de les persones amb 
discapacitat, i amb la implicació de tota l’organització i dels grups d’interès.  

Prop d’un centenar de professionals d’AMPANS,  conjuntament amb un grup de referents i 
líders d’opinió del territori van participar en l’elaboració del pla que abarca aquesta etapa i 
que projecta l’atenció a nous col·lectius amb necessitats de suport i l’ampliació de serveis 
per atendre la demanda de persones amb trastorns de conducta mitjançant el Suport 
Conductual Positiu, persones amb discapacitat que estan envellint, i l’abordatge en tras-
torns de l’espectre autista (TEA). 

El Pla també preveu el  desplegament de serveis ocupacionals en entorns més comuni-
taris, l’atenció a joves tutelats amb discapacitat, que arriben a la majoria d’edat, derivats 
de la DGAIA i programes adreçats a joves (Noves Oportunitats) a diverses comarques 
catalanes. L’excel·lència en la gestió, la consolidació del 500+ EFQM, i noves vies per ge-
nerar recursos i llocs de treball per les persones amb discapacitat i necessitats de suport, 
formen part de les grans línies a seguir per AMPANS.  

Pla estratègic 
2015-2017

Aplicacions dels fons

Ajuts concedits i altres despeses 37.684,96
Aprovisionaments 4.557.377,36
Despeses de personal 16.476.434,41
Altres despeses d'explotació 4.080.924,87
Despeses financeres 6.698,3
Increment inversions en inmobilitzat o inmobiliàries 2.700.876,75
Increment inversions en entitats grup a llarg 115.000,00
Disminució deutes a curt termini 32.853,56
Disminució altres partides del passiu corrent 354.172,41
Increment en existencies 37.050,78
Increment deutors de les activitats i altres comptes 184.316,01
Increment inversions en entitats grup a curt 9.264,48
Increment altres partides de l’actiu corrent 1.531.744,88
TOTAL FONS APLICATS 30.124.398,77

Origen dels fons

Ingressos de les activitats 28.263.318,59
Altres ingressos de les activitats 1.020.118,8
Desinversions en inmobilitzat o inmobiliàries 4.205,78
Altres resultats 206.597,67
Subvencions, donacions i llegats en capital rebuts 109.229,66
Disminució inversions financeres a llarg 322.156,85
Increment creditors per activitats i altres comptes 198.771,42
TOTAL ORIGEN DELS FONS 30.124.398,77

Desglossament procedència de les donacions

Entitats no lucratives 43.910,06 (20,21%)
Empreses 61.900,30 (28,48%)
Particulars 111.504,33 (51,31%)

217.314,69

Desglossament procedència subvencions oficials a les activitats         

Administració estatal 29.369,43 (0,45%)
Administració autonòmica 6.462.161,43 (98,35%)
Administració local 36.203,04 (0,55%)
Fons europeus 42.811,20 (0,65%)

6.570.545,10
                  

Aplicacions dels 
fons  destinats a 
les despeses de 
les activitats

18,11%
65,49%

16,22%

0,03% 0,15% Despeses de personal (65,49%)

Altres despeses d’explotació (16,22%)

Ajuts concedits i altres despeses (0,15%)

Aprovisionaments (18,11%)

Despeses financeres (0,03%)

Origen dels fons
provinents dels ingres-
sos de les activitats

 Vendes i prestacions de serveis (73,68%)

Altres ingressos de les activitats (3,48%)

Donacions i altres ingressos per a les 
activitats (0,74%)

Subvencions oficials a les activitats (22,44%)

Reintegrament de subvencions, 
donacions i llegats rebuts (- 0,35%)

73,68%

0,74%-0,35%
3,48%

22,44%

Desglossament despeses de les activitats Desglossament ingressos de les activitats

Entitats i empreses col·laboradores
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Activitats laborals
i comercials que
oferim a les empreses

SERVEIS

 Arts Gràfiques: impremta i distri-
bució. 

 Servei de Jardineria: serveis de 
jardineria, a empreses, particulars o 
organismes públics.

 Servei de Neteja: solucions 
de neteja i manteniment de les 
instal·lacions.

 Serveis Industrials: solucions 
d’externalització dels processos de 
fabricació i manipulació. 

 Recollida Selectiva i Deixalle-
ries: gestiona les deixalleries i re-
collida selectiva al Bages, per con-
cessió del Consorci de Residus del 
Bages.

PUNTS DE VENDA

 Garden: servei de venda de              
plantes, flors, articles de decoració.

 Quioscos: gestió del quiosc de 
l’hospital de St Joan de Déu i plaça 
Sant Domènec (Manresa).

 Canonge restaurant: al centre de 
Manresa. Ofereix cuina de mercat, sa-
ludable i de proximitat.

 Supermercat Caprabo: una fran-
quícia al centre de Manresa, amb 
278m2 i més de 4.000 productes.

PRODUCTES

 Vins Urpina: cultiu de vinyes i 
elaboració de vins amb DO Pla de 
Bages.

 Formatges Muntanyola: a la finca 
Urpina (Sant Salvador de Guardiola). 

 Lots de Nadal: elaborats amb els 
nostres productes.

Hem acompanyat 2.221 persones, de les quals 
prop de 900 de forma diària als nostres serveis.

AMPANS treballa amb una perspectiva global 
i transversal de les persones, amb l’objectiu de 
poder-les acompanyar en tots els àmbits de vida 
quan sigui necessari, des de l’escola d’educació 
especial, la formació, el treball, l’ocupació tera-
pèutica, l’atenció diürna, el suport a la llar, les llars 

i residències, l’oci i la tutela, vetllant per la qualitat 
de vida, i fomentant la inclusió, els drets i la igualtat 
d’oportunitats. 

El compromís d’ AMPANS amb les persones i el              
territori, implica un treball constant per sensibilitzar 
la societat envers la discapacitat i ampliar el com-
promís social en el seu projecte fundacional.

Facilitem de manera personalitzada un procés que encamini la persona a te-
nir oportunitats en el món laboral, ja sigui mitjançant Treball amb Suport (TAS) 
o en Centre Especial de Treball (CET), en empreses de la comarca o en serveis 
i establiments productius creats especialment per AMPANS, per assegurar 
una alta ocupació entre les persones amb discapacitat i necessitats de suport 
del nostre territori. 

Des del Centre Especial de Treball (CET) oferim tots aquells serveis que una 
empresa pot necessitar, facilitant el compliment de la Llei General de la dis-
capacitat (antiga LISMI). 

Serveis 
socioeducatius 
Nre. Persones ateses

 Escola Educació Especial     230
Escola Jeroni de Moragas, atén alumnes amb necessi-
tats especials de 3 a 20 anys. 

 Serveis d’atenció diürna 369
- Servei Prelaboral: persones amb transtorn mental 
sever.                                                                                                   
- Centre Ocupacional: destinat a persones majors 
d’edat que tenen un grau mitjà o sever de discapacitat.
                            - La Llum (Santpedor)
                            - Canonge (Manresa)
                            - La Colònia (Súria)
                            - Sallent
                            - Sant Joan de Vilatorrada
- Centre de dia Julio Payás: persones adultes amb ne-
cessitats de suport extens.

 Llars infants i adolescents 64
Proporcionar llar a infants i joves amb necessitats de 
suport intermitent, limitat o extens.
- Armengou
- La Caseta

 Llars adults                                                                          153  
Proporcionar llar a les persones amb necessitats de 
suport intermitent, limitat o extens.
- Zamenhof
- Balconada
- Mión
- Sant Joan de V.               

 Residències 125
- Els Comtals: acolliment per a persones amb trans-
torns de la conducta.
- Julio Payàs: per a persones adultes amb necessitats de 
suport extens; equipament públic gestionat per AMPANS.

 Suport a l’autonomia a la pròpia llar 15
Suport en l’àmbit domiciliari que té per objectiu que 
les persones tinguin accés a models de vida indepen-
dents i el màxim de normalitzats possible.

Índex de satisfacció de les persones usuàries: 4,4 
(sobre una puntuació de 5)

Serveis 
de formació i inserció
Nre. Persones ateses

 Servei d’Inserció 868
Acompanya les persones en la recerca de feina                  
mitjançant programes personalitzats. Ofereix suport, 
acompanyament i oritentació.
          159 Insercions laborals:
                   124 contractes a l’empresa ordinària
                   27 contractes en CET
                   8 contractes en pràctiques

 Treball amb Suport (TAS) 29
Un model d’integració laboral per a persones amb dis-
capacitat física, psíquica o sensorial que facilita la in-
corporació a l’empresa ordinària, a través d’un conjunt 
d’estratègies i procediments tècnics de suport.

 Treball 219
Creem llocs de treball, impulsant oficis i emprenent 
negocis, obrint un ampli ventall d’oportunitats laborals 
per les persones amb discapacitat.

 Formació 206
Clau en la millora de les habilitats de les persones per 
desenvolupar coneixements, aptituds i actituds que 
permetin donar resposta a les necessitats laborals i 
d’adaptació social.
                139 Certificats de Professionalitat
                67 Programa Incorpora i Punt Formatiu             

 CNO 406
Programa per a joves de 16 a 24 anys no escolaritzats 
i que no treballen. L’objectiu és aconseguir el màxim 
d’insercions dins de la formació reglada i en camp 
laboral.

 Funciona 30
Programa d’orientació dissenyat per AMPANS destinat 
a majors de 16 anys que requereixen d’un suport per 
orientar el seu itinerari formatiu i professional.

Evolució del 
nombre de

persones ateses
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Treball 

Entitats que formen 
part del grup 
AMPANS
AMPANS Medi Ambient SL: constituïda el 2006 
per a la gestió  de serveis ambientals, recollida se-
lectiva i transport de residus, i la gestió de deixalle-
ries i de plantes de reciclatge i selecció de residus.  

AMPANS Obres i Serveis SL: constituïda 
l’any 2006 per la realització de  manteniment 
d’instal·lacions i edificis, la construcció de jardins 
i el seu manteniment, i la neteja de locals, edificis 
i instal·lacions.

AMPANS Empresa d’Inserció Laboral SL: crea-
da l’any 2008 amb la finalitat d’aconseguir la inte-
gració sociolaboral de persones en situació greu 
risc d’exclusió social. 

Ca l’Urpina SL: promoguda per AMPANS l’any 2014 
per la gestió de l’explotació agrícola, ramadera i fo-
restal, i les seves activitats complementàries de la 
finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola (Bages).

ENTITAT IMPULSADA PER AMPANS

Fundació Privada Tutelar Santa Maria de                                    
Comabella: promoguda i fundada l’any 1994 per                  
AMPANS. Disposa d’un patronat independent i                    
garanteix la protecció de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual que han seguit per decisió d’un 
jutge, un procés de modificació de la capacitat, 
per salvaguardar aspectes de la seva vida.

 Principals finançadors institucionals
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament d’Ensenyament

 Finançadors institucionals
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya
Ajuntament de Manresa
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 
(CONFORCAT)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Diputació de Barcelona
European Comission (Erasmus+)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

 Principals Aliances 
Althaia (Xarxa Assistencial de Manresa)
Compass Group
Fundació Institut Guttmann
Fundación Intermedia
Jardinarium
Schelich Gmb
Taller Àuria, SCCL
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 Evolució del nombre de 
persones treballadores amb 

certificat de discapacitat

Els fets més destacats de l’any 2017

Consell Assessor. AMPANS ha creat un 
òrgan assessor format per vint persones 
rellevants en diversos àmbits que apor-
ten a AMPANS el seu coneixement i la 
seva visió del món donar resposta a les 
necessitats de futur. Congrés de Conducta.  Més de 630 

professionals d’arreu de l’estat i ponents 
de primer nivell van assistir a la IV edició 
del Congrés Estatal sobre Alteracions de 
la Conducta, organitzat per AMPANS i 
Althaia. El Congrés va tractar de l’autisme 
i de l’abordatge multidisciplinari i actua-
cions preventives com a claus per a la 
millora de la qualitat de vida de les perso-
nes amb autisme. 

Col·laboració amb les autoritats lo-
cals i ONG d’Envigado, Colòmbia. AM-
PANS ha signat un conveni amb l’ONG 
colombiana Crear Unidos i les autoritats 
locals d’Envigado, prop de la ciutat de 
Medellín (Colòmbia) per obrir dues llars-
residència per a persones amb discapa-
citat intel·lectual. 

Targeta Solidària de CaixaBank. 
L’entitat bancària CaixaBank ha presen-
tat una targeta solidària amb AMPANS 
que permet als titulars realitzar compres 
amb els mitjans de pagament de Caixa-
Bank i col·laborar, alhora, en la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i en situació de 
vulnerabilitat. 

Supermercat Caprabo. AMPANS i Ca-
prabo han obert el primer supermercat 
de Catalunya íntegrament gestionat per 
persones amb discapacitat. És al carrer 
Barcelona, 72 de Manresa i dóna feina a 
10 persones.

L’App de Voluntariat. Ser voluntari és 
una manera d’entendre la vida, de sen-
tir que fas alguna cosa que val la pena 
des de la motivació, la implicació, el 
compromís i la solidaritat. Compartir 
una part del teu temps amb AMPANS 
és compartir una part del teu temps 
amb grans persones. Així ha presentat                         
AMPANS l’App del Voluntariat.

L’arbre de les oportunitats. Un projec-
te del Centre de Noves Oportunitats de 
la Catalunya central d’ AMPANS i Inter-
mèdia, amb el suport del SOC i el Fons 
Social Europeu, dins el pla  de Garantia 
Juvenil. 

Calendari Solidari amb 12 dissenya-
dors de moda. Persones d’AMPANS que 
mai abans havien fet de “models” han 
viscut l’experiència de ser protagonistes 
d’una sessió de fotos de moda, vestits 
expressament per a 12 dissenyadors i fir-
mes de moda catalanes.

Serveis 
a les 
persones

- El Turó
- El Pinet

- Florinda
- Magnet
- La Colònia (Súria)
- Urpina (St. Salvador de G.)

211 219

 Som membres de: 
ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suiport)
ARFIE (Association for Research and Training on Integration 
in Europe)
Club EMAS
Clúster de Salut Mental de Catalunya
Clúster Créixer 
Consell de Participació Social Ajuntament de Manresa
Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya
Dincat, Plena Inclusió
EAMHID (European Association for Mental Health in Inte-
llectual Disability)
FEAPS. Plena Inclusión
FOCA (Foro para la Calidad)
Fundació Factor Humà
Respon.cat
SHIP2B

 Adherits al:
Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de drets 
humans, treball, medi ambient i anticorrupció 

 Col·laborem amb:
Programa Incorpora de “la Caixa”
Punt de la Discapacitat del CIO – Centre d’Iniciatives per a 
l’ocupació de l’Ajuntament de Manresa. 
Projecte europeu Enable (Co-creació)
ACCIO –projecte de cooperació amb Sud-amèrica

 Som centre:
Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”
Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Agència de col·locació pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
Núm. d’autorització: 0900000035
CEEPSIR (Centre d’educació especial de programes, serveis 
i recursos) per prestar serveis de suport a la inclusió als cen-
tres escolars.

 Participem en les empreses socials:
L’estoc
La casa de Carlota
Mass Factory

Relacions institucionals
i aliances
Treballem en aliances amb el sector públic, el teixit empre-
sarial i el sector social com a millor fórmula per a poder do-
nar respostes de forma eficient als reptes que ens planteja 
la societat.

Serveis 
a les famílies
Nre. Serveis realitzats

 Respir                                                                                   108 
Adreçat a les famílies de persones amb discapacitat 
intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, 
requereixen d’una acollida temporal del seu fill o filla.

 Escola d’Estiu                                                                        78 
Activitats d’oci infantil i juvenil, i activitats inclusives de 
lleure durant l’època d’estiu. De forma lúdica i divertida 
es reforça l’autonomia personal, el benestar, les rela-
cions interpersonalsi la interacció amb l’entorn.

 Servei d’acollida                                                                  19
Facilita la conciliació laboral dels progenitors/tutors 
oferint un servei d’acollida al matí a Santa Maria de 
Comabella (Santpedor).

 Beques                                                                               406
El programa de beques es dota amb donacions de 
particulars, empreses i institucions. AMPANS va des-
tinar 90.000€ a finançar reduccions de quota de la 
prestació del servei o serveis complementaris (mate-
rial escolar, menjador, transport).

 Grups d’ajuda mútua                                                             
Formats per pares per donar suport a les famílies.             
Redueixen l’aïllament social i generen sentiment de 
pertinença i solidaritat. Un grup en funcionament el 
2017.

 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.

Índex de satisfacció de les famílies: 4,5 
(sobre una puntuació de 5) 

Les persones que 
formen l’equip
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750

700

650

600

550

500

450
         2015                 2016                2017

655

729
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Segons certificat 
de discapacitat

Sense certificat de discapacitat

Amb certificat de discapacitat

Segons sexe

35%

65%

Dona

Home

787 persones contractades

      219 amb certificat de disCapacitat

74% contractes indefinits

4,4 índex de satisfacció (sobre puntuació de 5)

692 persones treballadores formades

266 cursos de formació

14.297 hores de formació

Evolució del nombre 
total de persones

treballadores a l’entitat

AMPANS vetlla pel grau de satisfacció de les persones de l’organització en el seu lloc 
de treball, i facilita les eines i els suports necessaris perquè comparteixin i promoguin 
els valors de l’entitat que són la base de la seva cultura organitzativa, alhora que el pro-
jecte comú i el codi d’ètica de l’entitat que recull fins a 17 compromisos envers les per-
sones treballadores. Entre ells figuren la motivació, la igualtat, la formació, el reconei-
xement, la informació o la conciliació. Les persones són el principal valor d’AMPANS.

 La Fundació Factor Humà reconeix AMPANS 
amb el 9è Premi Factor Humà Mercè Sala 
perquè té les persones com a prioritat i repre-
senta de manera excel·lent els 4 valors que 
identifiquen la trajectòria de la política i eco-
nomista Mercè Sala: pragmatisme, innovació, 
visió global i humanitat.

AMPANS, 
9è premi Factor 
Humà 2017

  Índex de satisfacció dels clients dels nostres serveis de CET: 4,5 sobre una puntuació de 5. 

Suport social
Els nostres col·laboradors, alhora que ajuden a fer sostenible el 
projecte, són ambaixadors de la nostra tasca i ajuden a la plena 
inclusió de les persones des de diverses formes de col·laboració. 

11.418 targetes client ‘Amic d’AMPANS’

883 col·laboradors econòmics

550 clients dels serveis laborals 

63 empreses inseridores

46 empreses que han facilitat pràctiques

154 convenis vigents

92 voluntaris en actiu

44 patrocinadors i espónsors

Impacte mediàtic
AMPANS ha experimentat un salt en la comunicació durant l’any 2017. 
A nivell quantitatiu, hem doblat la presència als mitjans de comuni-
cació amb 450 impactes, més del 30% en mitjans d’abast nacional. A 
nivell qualitatiu, columnes d’opinió i reportatges han destacat la tasca 
d’AMPANS.

Hem reforçat la nostra presència a les xarxes socials. Hem creat una 
pàgina de LinkedIn i hem augmentat considerablement els seguidors 
en tots els perfils. 
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Nombre d’impactes als 
mitjans de comunicació

@AMPANS
110.767 visualitzacions 

@ampans
4.136 seguidors

@AMPANS 
5.092 seguidors 

@fundacioampans
1.020 seguidors 

@AMPANS 
456 seguidors 

ampans.cat
88.904 visites

Voluntaris “Extraordinaris”. Un pro-
grama de mentoria social. Ofereix orien-
tació i acompanyament a joves d’entre 16 
i 24 anys que han abandonat el sistema 
educatiu, no treballen, i presenten man-
cances competencials i motivacionals.

* 50 Aniversari

2.221 

persone
s

Hem 

acompanyat

219 

persones

treballadores 

amb discapacitat

787 

persones

contractades

28%

72%



                          2015                  2016                   2017

Activitats laborals
i comercials que
oferim a les empreses

SERVEIS

 Arts Gràfiques: impremta i distri-
bució. 

 Servei de Jardineria: serveis de 
jardineria, a empreses, particulars o 
organismes públics.

 Servei de Neteja: solucions 
de neteja i manteniment de les 
instal·lacions.

 Serveis Industrials: solucions 
d’externalització dels processos de 
fabricació i manipulació. 

 Recollida Selectiva i Deixalle-
ries: gestiona les deixalleries i re-
collida selectiva al Bages, per con-
cessió del Consorci de Residus del 
Bages.

PUNTS DE VENDA

 Garden: servei de venda de              
plantes, flors, articles de decoració.

 Quioscos: gestió del quiosc de 
l’hospital de St Joan de Déu i plaça 
Sant Domènec (Manresa).

 Canonge restaurant: al centre de 
Manresa. Ofereix cuina de mercat, sa-
ludable i de proximitat.

 Supermercat Caprabo: una fran-
quícia al centre de Manresa, amb 
278m2 i més de 4.000 productes.

PRODUCTES

 Vins Urpina: cultiu de vinyes i 
elaboració de vins amb DO Pla de 
Bages.

 Formatges Muntanyola: a la finca 
Urpina (Sant Salvador de Guardiola). 

 Lots de Nadal: elaborats amb els 
nostres productes.

Hem acompanyat 2.221 persones, de les quals 
prop de 900 de forma diària als nostres serveis.

AMPANS treballa amb una perspectiva global 
i transversal de les persones, amb l’objectiu de 
poder-les acompanyar en tots els àmbits de vida 
quan sigui necessari, des de l’escola d’educació 
especial, la formació, el treball, l’ocupació tera-
pèutica, l’atenció diürna, el suport a la llar, les llars 

i residències, l’oci i la tutela, vetllant per la qualitat 
de vida, i fomentant la inclusió, els drets i la igualtat 
d’oportunitats. 

El compromís d’ AMPANS amb les persones i el              
territori, implica un treball constant per sensibilitzar 
la societat envers la discapacitat i ampliar el com-
promís social en el seu projecte fundacional.

Facilitem de manera personalitzada un procés que encamini la persona a te-
nir oportunitats en el món laboral, ja sigui mitjançant Treball amb Suport (TAS) 
o en Centre Especial de Treball (CET), en empreses de la comarca o en serveis 
i establiments productius creats especialment per AMPANS, per assegurar 
una alta ocupació entre les persones amb discapacitat i necessitats de suport 
del nostre territori. 

Des del Centre Especial de Treball (CET) oferim tots aquells serveis que una 
empresa pot necessitar, facilitant el compliment de la Llei General de la dis-
capacitat (antiga LISMI). 

Serveis 
socioeducatius 
Nre. Persones ateses

 Escola Educació Especial     230
Escola Jeroni de Moragas, atén alumnes amb necessi-
tats especials de 3 a 20 anys. 

 Serveis d’atenció diürna 369
- Servei Prelaboral: persones amb transtorn mental 
sever.                                                                                                   
- Centre Ocupacional: destinat a persones majors 
d’edat que tenen un grau mitjà o sever de discapacitat.
                            - La Llum (Santpedor)
                            - Canonge (Manresa)
                            - La Colònia (Súria)
                            - Sallent
                            - Sant Joan de Vilatorrada
- Centre de dia Julio Payás: persones adultes amb ne-
cessitats de suport extens.

 Llars infants i adolescents 64
Proporcionar llar a infants i joves amb necessitats de 
suport intermitent, limitat o extens.
- Armengou
- La Caseta

 Llars adults                                                                          153  
Proporcionar llar a les persones amb necessitats de 
suport intermitent, limitat o extens.
- Zamenhof
- Balconada
- Mión
- Sant Joan de V.               

 Residències 125
- Els Comtals: acolliment per a persones amb trans-
torns de la conducta.
- Julio Payàs: per a persones adultes amb necessitats de 
suport extens; equipament públic gestionat per AMPANS.

 Suport a l’autonomia a la pròpia llar 15
Suport en l’àmbit domiciliari que té per objectiu que 
les persones tinguin accés a models de vida indepen-
dents i el màxim de normalitzats possible.

Índex de satisfacció de les persones usuàries: 4,4 
(sobre una puntuació de 5)

Serveis 
de formació i inserció
Nre. Persones ateses

 Servei d’Inserció 868
Acompanya les persones en la recerca de feina                  
mitjançant programes personalitzats. Ofereix suport, 
acompanyament i oritentació.
          159 Insercions laborals:
                   124 contractes a l’empresa ordinària
                   27 contractes en CET
                   8 contractes en pràctiques

 Treball amb Suport (TAS) 29
Un model d’integració laboral per a persones amb dis-
capacitat física, psíquica o sensorial que facilita la in-
corporació a l’empresa ordinària, a través d’un conjunt 
d’estratègies i procediments tècnics de suport.

 Treball 219
Creem llocs de treball, impulsant oficis i emprenent 
negocis, obrint un ampli ventall d’oportunitats laborals 
per les persones amb discapacitat.

 Formació 206
Clau en la millora de les habilitats de les persones per 
desenvolupar coneixements, aptituds i actituds que 
permetin donar resposta a les necessitats laborals i 
d’adaptació social.
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 CNO 406
Programa per a joves de 16 a 24 anys no escolaritzats 
i que no treballen. L’objectiu és aconseguir el màxim 
d’insercions dins de la formació reglada i en camp 
laboral.

 Funciona 30
Programa d’orientació dissenyat per AMPANS destinat 
a majors de 16 anys que requereixen d’un suport per 
orientar el seu itinerari formatiu i professional.

Evolució del 
nombre de

persones ateses
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Treball 

Entitats que formen 
part del grup 
AMPANS
AMPANS Medi Ambient SL: constituïda el 2006 
per a la gestió  de serveis ambientals, recollida se-
lectiva i transport de residus, i la gestió de deixalle-
ries i de plantes de reciclatge i selecció de residus.  

AMPANS Obres i Serveis SL: constituïda 
l’any 2006 per la realització de  manteniment 
d’instal·lacions i edificis, la construcció de jardins 
i el seu manteniment, i la neteja de locals, edificis 
i instal·lacions.

AMPANS Empresa d’Inserció Laboral SL: crea-
da l’any 2008 amb la finalitat d’aconseguir la inte-
gració sociolaboral de persones en situació greu 
risc d’exclusió social. 

Ca l’Urpina SL: promoguda per AMPANS l’any 2014 
per la gestió de l’explotació agrícola, ramadera i fo-
restal, i les seves activitats complementàries de la 
finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola (Bages).

ENTITAT IMPULSADA PER AMPANS

Fundació Privada Tutelar Santa Maria de                                    
Comabella: promoguda i fundada l’any 1994 per                  
AMPANS. Disposa d’un patronat independent i                    
garanteix la protecció de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual que han seguit per decisió d’un 
jutge, un procés de modificació de la capacitat, 
per salvaguardar aspectes de la seva vida.

 Principals finançadors institucionals
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament d’Ensenyament

 Finançadors institucionals
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya
Ajuntament de Manresa
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 
(CONFORCAT)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Diputació de Barcelona
European Comission (Erasmus+)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

 Principals Aliances 
Althaia (Xarxa Assistencial de Manresa)
Compass Group
Fundació Institut Guttmann
Fundación Intermedia
Jardinarium
Schelich Gmb
Taller Àuria, SCCL
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 Evolució del nombre de 
persones treballadores amb 

certificat de discapacitat

Els fets més destacats de l’any 2017

Consell Assessor. AMPANS ha creat un 
òrgan assessor format per vint persones 
rellevants en diversos àmbits que apor-
ten a AMPANS el seu coneixement i la 
seva visió del món donar resposta a les 
necessitats de futur. Congrés de Conducta.  Més de 630 

professionals d’arreu de l’estat i ponents 
de primer nivell van assistir a la IV edició 
del Congrés Estatal sobre Alteracions de 
la Conducta, organitzat per AMPANS i 
Althaia. El Congrés va tractar de l’autisme 
i de l’abordatge multidisciplinari i actua-
cions preventives com a claus per a la 
millora de la qualitat de vida de les perso-
nes amb autisme. 

Col·laboració amb les autoritats lo-
cals i ONG d’Envigado, Colòmbia. AM-
PANS ha signat un conveni amb l’ONG 
colombiana Crear Unidos i les autoritats 
locals d’Envigado, prop de la ciutat de 
Medellín (Colòmbia) per obrir dues llars-
residència per a persones amb discapa-
citat intel·lectual. 

Targeta Solidària de CaixaBank. 
L’entitat bancària CaixaBank ha presen-
tat una targeta solidària amb AMPANS 
que permet als titulars realitzar compres 
amb els mitjans de pagament de Caixa-
Bank i col·laborar, alhora, en la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i en situació de 
vulnerabilitat. 

Supermercat Caprabo. AMPANS i Ca-
prabo han obert el primer supermercat 
de Catalunya íntegrament gestionat per 
persones amb discapacitat. És al carrer 
Barcelona, 72 de Manresa i dóna feina a 
10 persones.

L’App de Voluntariat. Ser voluntari és 
una manera d’entendre la vida, de sen-
tir que fas alguna cosa que val la pena 
des de la motivació, la implicació, el 
compromís i la solidaritat. Compartir 
una part del teu temps amb AMPANS 
és compartir una part del teu temps 
amb grans persones. Així ha presentat                         
AMPANS l’App del Voluntariat.

L’arbre de les oportunitats. Un projec-
te del Centre de Noves Oportunitats de 
la Catalunya central d’ AMPANS i Inter-
mèdia, amb el suport del SOC i el Fons 
Social Europeu, dins el pla  de Garantia 
Juvenil. 

Calendari Solidari amb 12 dissenya-
dors de moda. Persones d’AMPANS que 
mai abans havien fet de “models” han 
viscut l’experiència de ser protagonistes 
d’una sessió de fotos de moda, vestits 
expressament per a 12 dissenyadors i fir-
mes de moda catalanes.

Serveis 
a les 
persones

- El Turó
- El Pinet

- Florinda
- Magnet
- La Colònia (Súria)
- Urpina (St. Salvador de G.)
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 Som membres de: 
ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suiport)
ARFIE (Association for Research and Training on Integration 
in Europe)
Club EMAS
Clúster de Salut Mental de Catalunya
Clúster Créixer 
Consell de Participació Social Ajuntament de Manresa
Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya
Dincat, Plena Inclusió
EAMHID (European Association for Mental Health in Inte-
llectual Disability)
FEAPS. Plena Inclusión
FOCA (Foro para la Calidad)
Fundació Factor Humà
Respon.cat
SHIP2B

 Adherits al:
Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de drets 
humans, treball, medi ambient i anticorrupció 

 Col·laborem amb:
Programa Incorpora de “la Caixa”
Punt de la Discapacitat del CIO – Centre d’Iniciatives per a 
l’ocupació de l’Ajuntament de Manresa. 
Projecte europeu Enable (Co-creació)
ACCIO –projecte de cooperació amb Sud-amèrica

 Som centre:
Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”
Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Agència de col·locació pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
Núm. d’autorització: 0900000035
CEEPSIR (Centre d’educació especial de programes, serveis 
i recursos) per prestar serveis de suport a la inclusió als cen-
tres escolars.

 Participem en les empreses socials:
L’estoc
La casa de Carlota
Mass Factory

Relacions institucionals
i aliances
Treballem en aliances amb el sector públic, el teixit empre-
sarial i el sector social com a millor fórmula per a poder do-
nar respostes de forma eficient als reptes que ens planteja 
la societat.

Serveis 
a les famílies
Nre. Serveis realitzats

 Respir                                                                                   108 
Adreçat a les famílies de persones amb discapacitat 
intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, 
requereixen d’una acollida temporal del seu fill o filla.

 Escola d’Estiu                                                                        78 
Activitats d’oci infantil i juvenil, i activitats inclusives de 
lleure durant l’època d’estiu. De forma lúdica i divertida 
es reforça l’autonomia personal, el benestar, les rela-
cions interpersonalsi la interacció amb l’entorn.

 Servei d’acollida                                                                  19
Facilita la conciliació laboral dels progenitors/tutors 
oferint un servei d’acollida al matí a Santa Maria de 
Comabella (Santpedor).

 Beques                                                                               406
El programa de beques es dota amb donacions de 
particulars, empreses i institucions. AMPANS va des-
tinar 90.000€ a finançar reduccions de quota de la 
prestació del servei o serveis complementaris (mate-
rial escolar, menjador, transport).

 Grups d’ajuda mútua                                                             
Formats per pares per donar suport a les famílies.             
Redueixen l’aïllament social i generen sentiment de 
pertinença i solidaritat. Un grup en funcionament el 
2017.

 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.

Índex de satisfacció de les famílies: 4,5 
(sobre una puntuació de 5) 

Les persones que 
formen l’equip
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Segons certificat 
de discapacitat

Sense certificat de discapacitat

Amb certificat de discapacitat

Segons sexe

35%

65%

Dona

Home

787 persones contractades

      219 amb certificat de disCapacitat

74% contractes indefinits

4,4 índex de satisfacció (sobre puntuació de 5)

692 persones treballadores formades

266 cursos de formació

14.297 hores de formació

Evolució del nombre 
total de persones

treballadores a l’entitat

AMPANS vetlla pel grau de satisfacció de les persones de l’organització en el seu lloc 
de treball, i facilita les eines i els suports necessaris perquè comparteixin i promoguin 
els valors de l’entitat que són la base de la seva cultura organitzativa, alhora que el pro-
jecte comú i el codi d’ètica de l’entitat que recull fins a 17 compromisos envers les per-
sones treballadores. Entre ells figuren la motivació, la igualtat, la formació, el reconei-
xement, la informació o la conciliació. Les persones són el principal valor d’AMPANS.

 La Fundació Factor Humà reconeix AMPANS 
amb el 9è Premi Factor Humà Mercè Sala 
perquè té les persones com a prioritat i repre-
senta de manera excel·lent els 4 valors que 
identifiquen la trajectòria de la política i eco-
nomista Mercè Sala: pragmatisme, innovació, 
visió global i humanitat.

AMPANS, 
9è premi Factor 
Humà 2017

  Índex de satisfacció dels clients dels nostres serveis de CET: 4,5 sobre una puntuació de 5. 

Suport social
Els nostres col·laboradors, alhora que ajuden a fer sostenible el 
projecte, són ambaixadors de la nostra tasca i ajuden a la plena 
inclusió de les persones des de diverses formes de col·laboració. 

11.418 targetes client ‘Amic d’AMPANS’

883 col·laboradors econòmics

550 clients dels serveis laborals 

63 empreses inseridores

46 empreses que han facilitat pràctiques

154 convenis vigents

92 voluntaris en actiu

44 patrocinadors i espónsors

Impacte mediàtic
AMPANS ha experimentat un salt en la comunicació durant l’any 2017. 
A nivell quantitatiu, hem doblat la presència als mitjans de comuni-
cació amb 450 impactes, més del 30% en mitjans d’abast nacional. A 
nivell qualitatiu, columnes d’opinió i reportatges han destacat la tasca 
d’AMPANS.

Hem reforçat la nostra presència a les xarxes socials. Hem creat una 
pàgina de LinkedIn i hem augmentat considerablement els seguidors 
en tots els perfils. 
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Nombre d’impactes als 
mitjans de comunicació

@AMPANS
110.767 visualitzacions 

@ampans
4.136 seguidors

@AMPANS 
5.092 seguidors 

@fundacioampans
1.020 seguidors 

@AMPANS 
456 seguidors 

ampans.cat
88.904 visites

Voluntaris “Extraordinaris”. Un pro-
grama de mentoria social. Ofereix orien-
tació i acompanyament a joves d’entre 16 
i 24 anys que han abandonat el sistema 
educatiu, no treballen, i presenten man-
cances competencials i motivacionals.

* 50 Aniversari

2.221 
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s

Hem 

acompanyat

219 

persones

treballadores 

amb discapacitat

787 

persones

contractades

28%

72%
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Activitats laborals
i comercials que
oferim a les empreses

SERVEIS

 Arts Gràfiques: impremta i distri-
bució. 

 Servei de Jardineria: serveis de 
jardineria, a empreses, particulars o 
organismes públics.

 Servei de Neteja: solucions 
de neteja i manteniment de les 
instal·lacions.

 Serveis Industrials: solucions 
d’externalització dels processos de 
fabricació i manipulació. 

 Recollida Selectiva i Deixalle-
ries: gestiona les deixalleries i re-
collida selectiva al Bages, per con-
cessió del Consorci de Residus del 
Bages.

PUNTS DE VENDA

 Garden: servei de venda de              
plantes, flors, articles de decoració.

 Quioscos: gestió del quiosc de 
l’hospital de St Joan de Déu i plaça 
Sant Domènec (Manresa).

 Canonge restaurant: al centre de 
Manresa. Ofereix cuina de mercat, sa-
ludable i de proximitat.

 Supermercat Caprabo: una fran-
quícia al centre de Manresa, amb 
278m2 i més de 4.000 productes.

PRODUCTES

 Vins Urpina: cultiu de vinyes i 
elaboració de vins amb DO Pla de 
Bages.

 Formatges Muntanyola: a la finca 
Urpina (Sant Salvador de Guardiola). 

 Lots de Nadal: elaborats amb els 
nostres productes.

Hem acompanyat 2.221 persones, de les quals 
prop de 900 de forma diària als nostres serveis.

AMPANS treballa amb una perspectiva global 
i transversal de les persones, amb l’objectiu de 
poder-les acompanyar en tots els àmbits de vida 
quan sigui necessari, des de l’escola d’educació 
especial, la formació, el treball, l’ocupació tera-
pèutica, l’atenció diürna, el suport a la llar, les llars 

i residències, l’oci i la tutela, vetllant per la qualitat 
de vida, i fomentant la inclusió, els drets i la igualtat 
d’oportunitats. 

El compromís d’ AMPANS amb les persones i el              
territori, implica un treball constant per sensibilitzar 
la societat envers la discapacitat i ampliar el com-
promís social en el seu projecte fundacional.

Facilitem de manera personalitzada un procés que encamini la persona a te-
nir oportunitats en el món laboral, ja sigui mitjançant Treball amb Suport (TAS) 
o en Centre Especial de Treball (CET), en empreses de la comarca o en serveis 
i establiments productius creats especialment per AMPANS, per assegurar 
una alta ocupació entre les persones amb discapacitat i necessitats de suport 
del nostre territori. 

Des del Centre Especial de Treball (CET) oferim tots aquells serveis que una 
empresa pot necessitar, facilitant el compliment de la Llei General de la dis-
capacitat (antiga LISMI). 

Serveis 
socioeducatius 
Nre. Persones ateses

 Escola Educació Especial     230
Escola Jeroni de Moragas, atén alumnes amb necessi-
tats especials de 3 a 20 anys. 

 Serveis d’atenció diürna 369
- Servei Prelaboral: persones amb transtorn mental 
sever.                                                                                                   
- Centre Ocupacional: destinat a persones majors 
d’edat que tenen un grau mitjà o sever de discapacitat.
                            - La Llum (Santpedor)
                            - Canonge (Manresa)
                            - La Colònia (Súria)
                            - Sallent
                            - Sant Joan de Vilatorrada
- Centre de dia Julio Payás: persones adultes amb ne-
cessitats de suport extens.

 Llars infants i adolescents 64
Proporcionar llar a infants i joves amb necessitats de 
suport intermitent, limitat o extens.
- Armengou
- La Caseta

 Llars adults                                                                          153  
Proporcionar llar a les persones amb necessitats de 
suport intermitent, limitat o extens.
- Zamenhof
- Balconada
- Mión
- Sant Joan de V.               

 Residències 125
- Els Comtals: acolliment per a persones amb trans-
torns de la conducta.
- Julio Payàs: per a persones adultes amb necessitats de 
suport extens; equipament públic gestionat per AMPANS.

 Suport a l’autonomia a la pròpia llar 15
Suport en l’àmbit domiciliari que té per objectiu que 
les persones tinguin accés a models de vida indepen-
dents i el màxim de normalitzats possible.

Índex de satisfacció de les persones usuàries: 4,4 
(sobre una puntuació de 5)

Serveis 
de formació i inserció
Nre. Persones ateses

 Servei d’Inserció 868
Acompanya les persones en la recerca de feina                  
mitjançant programes personalitzats. Ofereix suport, 
acompanyament i oritentació.
          159 Insercions laborals:
                   124 contractes a l’empresa ordinària
                   27 contractes en CET
                   8 contractes en pràctiques

 Treball amb Suport (TAS) 29
Un model d’integració laboral per a persones amb dis-
capacitat física, psíquica o sensorial que facilita la in-
corporació a l’empresa ordinària, a través d’un conjunt 
d’estratègies i procediments tècnics de suport.

 Treball 219
Creem llocs de treball, impulsant oficis i emprenent 
negocis, obrint un ampli ventall d’oportunitats laborals 
per les persones amb discapacitat.

 Formació 206
Clau en la millora de les habilitats de les persones per 
desenvolupar coneixements, aptituds i actituds que 
permetin donar resposta a les necessitats laborals i 
d’adaptació social.
                139 Certificats de Professionalitat
                67 Programa Incorpora i Punt Formatiu             

 CNO 406
Programa per a joves de 16 a 24 anys no escolaritzats 
i que no treballen. L’objectiu és aconseguir el màxim 
d’insercions dins de la formació reglada i en camp 
laboral.

 Funciona 30
Programa d’orientació dissenyat per AMPANS destinat 
a majors de 16 anys que requereixen d’un suport per 
orientar el seu itinerari formatiu i professional.
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Treball 

Entitats que formen 
part del grup 
AMPANS
AMPANS Medi Ambient SL: constituïda el 2006 
per a la gestió  de serveis ambientals, recollida se-
lectiva i transport de residus, i la gestió de deixalle-
ries i de plantes de reciclatge i selecció de residus.  

AMPANS Obres i Serveis SL: constituïda 
l’any 2006 per la realització de  manteniment 
d’instal·lacions i edificis, la construcció de jardins 
i el seu manteniment, i la neteja de locals, edificis 
i instal·lacions.

AMPANS Empresa d’Inserció Laboral SL: crea-
da l’any 2008 amb la finalitat d’aconseguir la inte-
gració sociolaboral de persones en situació greu 
risc d’exclusió social. 

Ca l’Urpina SL: promoguda per AMPANS l’any 2014 
per la gestió de l’explotació agrícola, ramadera i fo-
restal, i les seves activitats complementàries de la 
finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola (Bages).

ENTITAT IMPULSADA PER AMPANS

Fundació Privada Tutelar Santa Maria de                                    
Comabella: promoguda i fundada l’any 1994 per                  
AMPANS. Disposa d’un patronat independent i                    
garanteix la protecció de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual que han seguit per decisió d’un 
jutge, un procés de modificació de la capacitat, 
per salvaguardar aspectes de la seva vida.

 Principals finançadors institucionals
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament d’Ensenyament

 Finançadors institucionals
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya
Ajuntament de Manresa
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 
(CONFORCAT)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Diputació de Barcelona
European Comission (Erasmus+)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

 Principals Aliances 
Althaia (Xarxa Assistencial de Manresa)
Compass Group
Fundació Institut Guttmann
Fundación Intermedia
Jardinarium
Schelich Gmb
Taller Àuria, SCCL
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 Evolució del nombre de 
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Els fets més destacats de l’any 2017

Consell Assessor. AMPANS ha creat un 
òrgan assessor format per vint persones 
rellevants en diversos àmbits que apor-
ten a AMPANS el seu coneixement i la 
seva visió del món donar resposta a les 
necessitats de futur. Congrés de Conducta.  Més de 630 

professionals d’arreu de l’estat i ponents 
de primer nivell van assistir a la IV edició 
del Congrés Estatal sobre Alteracions de 
la Conducta, organitzat per AMPANS i 
Althaia. El Congrés va tractar de l’autisme 
i de l’abordatge multidisciplinari i actua-
cions preventives com a claus per a la 
millora de la qualitat de vida de les perso-
nes amb autisme. 

Col·laboració amb les autoritats lo-
cals i ONG d’Envigado, Colòmbia. AM-
PANS ha signat un conveni amb l’ONG 
colombiana Crear Unidos i les autoritats 
locals d’Envigado, prop de la ciutat de 
Medellín (Colòmbia) per obrir dues llars-
residència per a persones amb discapa-
citat intel·lectual. 

Targeta Solidària de CaixaBank. 
L’entitat bancària CaixaBank ha presen-
tat una targeta solidària amb AMPANS 
que permet als titulars realitzar compres 
amb els mitjans de pagament de Caixa-
Bank i col·laborar, alhora, en la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i en situació de 
vulnerabilitat. 

Supermercat Caprabo. AMPANS i Ca-
prabo han obert el primer supermercat 
de Catalunya íntegrament gestionat per 
persones amb discapacitat. És al carrer 
Barcelona, 72 de Manresa i dóna feina a 
10 persones.

L’App de Voluntariat. Ser voluntari és 
una manera d’entendre la vida, de sen-
tir que fas alguna cosa que val la pena 
des de la motivació, la implicació, el 
compromís i la solidaritat. Compartir 
una part del teu temps amb AMPANS 
és compartir una part del teu temps 
amb grans persones. Així ha presentat                         
AMPANS l’App del Voluntariat.

L’arbre de les oportunitats. Un projec-
te del Centre de Noves Oportunitats de 
la Catalunya central d’ AMPANS i Inter-
mèdia, amb el suport del SOC i el Fons 
Social Europeu, dins el pla  de Garantia 
Juvenil. 

Calendari Solidari amb 12 dissenya-
dors de moda. Persones d’AMPANS que 
mai abans havien fet de “models” han 
viscut l’experiència de ser protagonistes 
d’una sessió de fotos de moda, vestits 
expressament per a 12 dissenyadors i fir-
mes de moda catalanes.

Serveis 
a les 
persones

- El Turó
- El Pinet

- Florinda
- Magnet
- La Colònia (Súria)
- Urpina (St. Salvador de G.)
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 Som membres de: 
ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suiport)
ARFIE (Association for Research and Training on Integration 
in Europe)
Club EMAS
Clúster de Salut Mental de Catalunya
Clúster Créixer 
Consell de Participació Social Ajuntament de Manresa
Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya
Dincat, Plena Inclusió
EAMHID (European Association for Mental Health in Inte-
llectual Disability)
FEAPS. Plena Inclusión
FOCA (Foro para la Calidad)
Fundació Factor Humà
Respon.cat
SHIP2B

 Adherits al:
Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de drets 
humans, treball, medi ambient i anticorrupció 

 Col·laborem amb:
Programa Incorpora de “la Caixa”
Punt de la Discapacitat del CIO – Centre d’Iniciatives per a 
l’ocupació de l’Ajuntament de Manresa. 
Projecte europeu Enable (Co-creació)
ACCIO –projecte de cooperació amb Sud-amèrica

 Som centre:
Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”
Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Agència de col·locació pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
Núm. d’autorització: 0900000035
CEEPSIR (Centre d’educació especial de programes, serveis 
i recursos) per prestar serveis de suport a la inclusió als cen-
tres escolars.

 Participem en les empreses socials:
L’estoc
La casa de Carlota
Mass Factory

Relacions institucionals
i aliances
Treballem en aliances amb el sector públic, el teixit empre-
sarial i el sector social com a millor fórmula per a poder do-
nar respostes de forma eficient als reptes que ens planteja 
la societat.

Serveis 
a les famílies
Nre. Serveis realitzats

 Respir                                                                                   108 
Adreçat a les famílies de persones amb discapacitat 
intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, 
requereixen d’una acollida temporal del seu fill o filla.

 Escola d’Estiu                                                                        78 
Activitats d’oci infantil i juvenil, i activitats inclusives de 
lleure durant l’època d’estiu. De forma lúdica i divertida 
es reforça l’autonomia personal, el benestar, les rela-
cions interpersonalsi la interacció amb l’entorn.

 Servei d’acollida                                                                  19
Facilita la conciliació laboral dels progenitors/tutors 
oferint un servei d’acollida al matí a Santa Maria de 
Comabella (Santpedor).

 Beques                                                                               406
El programa de beques es dota amb donacions de 
particulars, empreses i institucions. AMPANS va des-
tinar 90.000€ a finançar reduccions de quota de la 
prestació del servei o serveis complementaris (mate-
rial escolar, menjador, transport).

 Grups d’ajuda mútua                                                             
Formats per pares per donar suport a les famílies.             
Redueixen l’aïllament social i generen sentiment de 
pertinença i solidaritat. Un grup en funcionament el 
2017.

 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.

Índex de satisfacció de les famílies: 4,5 
(sobre una puntuació de 5) 

Les persones que 
formen l’equip
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Segons certificat 
de discapacitat

Sense certificat de discapacitat

Amb certificat de discapacitat

Segons sexe

35%

65%

Dona

Home

787 persones contractades

      219 amb certificat de disCapacitat

74% contractes indefinits

4,4 índex de satisfacció (sobre puntuació de 5)

692 persones treballadores formades

266 cursos de formació

14.297 hores de formació

Evolució del nombre 
total de persones

treballadores a l’entitat

AMPANS vetlla pel grau de satisfacció de les persones de l’organització en el seu lloc 
de treball, i facilita les eines i els suports necessaris perquè comparteixin i promoguin 
els valors de l’entitat que són la base de la seva cultura organitzativa, alhora que el pro-
jecte comú i el codi d’ètica de l’entitat que recull fins a 17 compromisos envers les per-
sones treballadores. Entre ells figuren la motivació, la igualtat, la formació, el reconei-
xement, la informació o la conciliació. Les persones són el principal valor d’AMPANS.

 La Fundació Factor Humà reconeix AMPANS 
amb el 9è Premi Factor Humà Mercè Sala 
perquè té les persones com a prioritat i repre-
senta de manera excel·lent els 4 valors que 
identifiquen la trajectòria de la política i eco-
nomista Mercè Sala: pragmatisme, innovació, 
visió global i humanitat.

AMPANS, 
9è premi Factor 
Humà 2017

  Índex de satisfacció dels clients dels nostres serveis de CET: 4,5 sobre una puntuació de 5. 

Suport social
Els nostres col·laboradors, alhora que ajuden a fer sostenible el 
projecte, són ambaixadors de la nostra tasca i ajuden a la plena 
inclusió de les persones des de diverses formes de col·laboració. 

11.418 targetes client ‘Amic d’AMPANS’

883 col·laboradors econòmics

550 clients dels serveis laborals 

63 empreses inseridores

46 empreses que han facilitat pràctiques

154 convenis vigents

92 voluntaris en actiu

44 patrocinadors i espónsors

Impacte mediàtic
AMPANS ha experimentat un salt en la comunicació durant l’any 2017. 
A nivell quantitatiu, hem doblat la presència als mitjans de comuni-
cació amb 450 impactes, més del 30% en mitjans d’abast nacional. A 
nivell qualitatiu, columnes d’opinió i reportatges han destacat la tasca 
d’AMPANS.

Hem reforçat la nostra presència a les xarxes socials. Hem creat una 
pàgina de LinkedIn i hem augmentat considerablement els seguidors 
en tots els perfils. 
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Nombre d’impactes als 
mitjans de comunicació

@AMPANS
110.767 visualitzacions 

@ampans
4.136 seguidors

@AMPANS 
5.092 seguidors 

@fundacioampans
1.020 seguidors 

@AMPANS 
456 seguidors 

ampans.cat
88.904 visites

Voluntaris “Extraordinaris”. Un pro-
grama de mentoria social. Ofereix orien-
tació i acompanyament a joves d’entre 16 
i 24 anys que han abandonat el sistema 
educatiu, no treballen, i presenten man-
cances competencials i motivacionals.

* 50 Aniversari

2.221 
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s

Hem 

acompanyat

219 
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treballadores 

amb discapacitat

787 

persones

contractades

28%

72%



                          2015                  2016                   2017

Activitats laborals
i comercials que
oferim a les empreses

SERVEIS

 Arts Gràfiques: impremta i distri-
bució. 

 Servei de Jardineria: serveis de 
jardineria, a empreses, particulars o 
organismes públics.

 Servei de Neteja: solucions 
de neteja i manteniment de les 
instal·lacions.

 Serveis Industrials: solucions 
d’externalització dels processos de 
fabricació i manipulació. 

 Recollida Selectiva i Deixalle-
ries: gestiona les deixalleries i re-
collida selectiva al Bages, per con-
cessió del Consorci de Residus del 
Bages.

PUNTS DE VENDA

 Garden: servei de venda de              
plantes, flors, articles de decoració.

 Quioscos: gestió del quiosc de 
l’hospital de St Joan de Déu i plaça 
Sant Domènec (Manresa).

 Canonge restaurant: al centre de 
Manresa. Ofereix cuina de mercat, sa-
ludable i de proximitat.

 Supermercat Caprabo: una fran-
quícia al centre de Manresa, amb 
278m2 i més de 4.000 productes.

PRODUCTES

 Vins Urpina: cultiu de vinyes i 
elaboració de vins amb DO Pla de 
Bages.

 Formatges Muntanyola: a la finca 
Urpina (Sant Salvador de Guardiola). 

 Lots de Nadal: elaborats amb els 
nostres productes.

Hem acompanyat 2.221 persones, de les quals 
prop de 900 de forma diària als nostres serveis.

AMPANS treballa amb una perspectiva global 
i transversal de les persones, amb l’objectiu de 
poder-les acompanyar en tots els àmbits de vida 
quan sigui necessari, des de l’escola d’educació 
especial, la formació, el treball, l’ocupació tera-
pèutica, l’atenció diürna, el suport a la llar, les llars 

i residències, l’oci i la tutela, vetllant per la qualitat 
de vida, i fomentant la inclusió, els drets i la igualtat 
d’oportunitats. 

El compromís d’ AMPANS amb les persones i el              
territori, implica un treball constant per sensibilitzar 
la societat envers la discapacitat i ampliar el com-
promís social en el seu projecte fundacional.

Facilitem de manera personalitzada un procés que encamini la persona a te-
nir oportunitats en el món laboral, ja sigui mitjançant Treball amb Suport (TAS) 
o en Centre Especial de Treball (CET), en empreses de la comarca o en serveis 
i establiments productius creats especialment per AMPANS, per assegurar 
una alta ocupació entre les persones amb discapacitat i necessitats de suport 
del nostre territori. 

Des del Centre Especial de Treball (CET) oferim tots aquells serveis que una 
empresa pot necessitar, facilitant el compliment de la Llei General de la dis-
capacitat (antiga LISMI). 

Serveis 
socioeducatius 
Nre. Persones ateses

 Escola Educació Especial     230
Escola Jeroni de Moragas, atén alumnes amb necessi-
tats especials de 3 a 20 anys. 

 Serveis d’atenció diürna 369
- Servei Prelaboral: persones amb transtorn mental 
sever.                                                                                                   
- Centre Ocupacional: destinat a persones majors 
d’edat que tenen un grau mitjà o sever de discapacitat.
                            - La Llum (Santpedor)
                            - Canonge (Manresa)
                            - La Colònia (Súria)
                            - Sallent
                            - Sant Joan de Vilatorrada
- Centre de dia Julio Payás: persones adultes amb ne-
cessitats de suport extens.

 Llars infants i adolescents 64
Proporcionar llar a infants i joves amb necessitats de 
suport intermitent, limitat o extens.
- Armengou
- La Caseta

 Llars adults                                                                          153  
Proporcionar llar a les persones amb necessitats de 
suport intermitent, limitat o extens.
- Zamenhof
- Balconada
- Mión
- Sant Joan de V.               

 Residències 125
- Els Comtals: acolliment per a persones amb trans-
torns de la conducta.
- Julio Payàs: per a persones adultes amb necessitats de 
suport extens; equipament públic gestionat per AMPANS.

 Suport a l’autonomia a la pròpia llar 15
Suport en l’àmbit domiciliari que té per objectiu que 
les persones tinguin accés a models de vida indepen-
dents i el màxim de normalitzats possible.

Índex de satisfacció de les persones usuàries: 4,4 
(sobre una puntuació de 5)

Serveis 
de formació i inserció
Nre. Persones ateses

 Servei d’Inserció 868
Acompanya les persones en la recerca de feina                  
mitjançant programes personalitzats. Ofereix suport, 
acompanyament i oritentació.
          159 Insercions laborals:
                   124 contractes a l’empresa ordinària
                   27 contractes en CET
                   8 contractes en pràctiques

 Treball amb Suport (TAS) 29
Un model d’integració laboral per a persones amb dis-
capacitat física, psíquica o sensorial que facilita la in-
corporació a l’empresa ordinària, a través d’un conjunt 
d’estratègies i procediments tècnics de suport.

 Treball 219
Creem llocs de treball, impulsant oficis i emprenent 
negocis, obrint un ampli ventall d’oportunitats laborals 
per les persones amb discapacitat.

 Formació 206
Clau en la millora de les habilitats de les persones per 
desenvolupar coneixements, aptituds i actituds que 
permetin donar resposta a les necessitats laborals i 
d’adaptació social.
                139 Certificats de Professionalitat
                67 Programa Incorpora i Punt Formatiu             

 CNO 406
Programa per a joves de 16 a 24 anys no escolaritzats 
i que no treballen. L’objectiu és aconseguir el màxim 
d’insercions dins de la formació reglada i en camp 
laboral.

 Funciona 30
Programa d’orientació dissenyat per AMPANS destinat 
a majors de 16 anys que requereixen d’un suport per 
orientar el seu itinerari formatiu i professional.

Evolució del 
nombre de

persones ateses
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1.000
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1.653
2.189

2.221

Treball 

Entitats que formen 
part del grup 
AMPANS
AMPANS Medi Ambient SL: constituïda el 2006 
per a la gestió  de serveis ambientals, recollida se-
lectiva i transport de residus, i la gestió de deixalle-
ries i de plantes de reciclatge i selecció de residus.  

AMPANS Obres i Serveis SL: constituïda 
l’any 2006 per la realització de  manteniment 
d’instal·lacions i edificis, la construcció de jardins 
i el seu manteniment, i la neteja de locals, edificis 
i instal·lacions.

AMPANS Empresa d’Inserció Laboral SL: crea-
da l’any 2008 amb la finalitat d’aconseguir la inte-
gració sociolaboral de persones en situació greu 
risc d’exclusió social. 

Ca l’Urpina SL: promoguda per AMPANS l’any 2014 
per la gestió de l’explotació agrícola, ramadera i fo-
restal, i les seves activitats complementàries de la 
finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola (Bages).

ENTITAT IMPULSADA PER AMPANS

Fundació Privada Tutelar Santa Maria de                                    
Comabella: promoguda i fundada l’any 1994 per                  
AMPANS. Disposa d’un patronat independent i                    
garanteix la protecció de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual que han seguit per decisió d’un 
jutge, un procés de modificació de la capacitat, 
per salvaguardar aspectes de la seva vida.

 Principals finançadors institucionals
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament d’Ensenyament

 Finançadors institucionals
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya
Ajuntament de Manresa
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 
(CONFORCAT)
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Diputació de Barcelona
European Comission (Erasmus+)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

 Principals Aliances 
Althaia (Xarxa Assistencial de Manresa)
Compass Group
Fundació Institut Guttmann
Fundación Intermedia
Jardinarium
Schelich Gmb
Taller Àuria, SCCL
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Consell Assessor. AMPANS ha creat un 
òrgan assessor format per vint persones 
rellevants en diversos àmbits que apor-
ten a AMPANS el seu coneixement i la 
seva visió del món donar resposta a les 
necessitats de futur. Congrés de Conducta.  Més de 630 

professionals d’arreu de l’estat i ponents 
de primer nivell van assistir a la IV edició 
del Congrés Estatal sobre Alteracions de 
la Conducta, organitzat per AMPANS i 
Althaia. El Congrés va tractar de l’autisme 
i de l’abordatge multidisciplinari i actua-
cions preventives com a claus per a la 
millora de la qualitat de vida de les perso-
nes amb autisme. 

Col·laboració amb les autoritats lo-
cals i ONG d’Envigado, Colòmbia. AM-
PANS ha signat un conveni amb l’ONG 
colombiana Crear Unidos i les autoritats 
locals d’Envigado, prop de la ciutat de 
Medellín (Colòmbia) per obrir dues llars-
residència per a persones amb discapa-
citat intel·lectual. 

Targeta Solidària de CaixaBank. 
L’entitat bancària CaixaBank ha presen-
tat una targeta solidària amb AMPANS 
que permet als titulars realitzar compres 
amb els mitjans de pagament de Caixa-
Bank i col·laborar, alhora, en la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i en situació de 
vulnerabilitat. 

Supermercat Caprabo. AMPANS i Ca-
prabo han obert el primer supermercat 
de Catalunya íntegrament gestionat per 
persones amb discapacitat. És al carrer 
Barcelona, 72 de Manresa i dóna feina a 
10 persones.

L’App de Voluntariat. Ser voluntari és 
una manera d’entendre la vida, de sen-
tir que fas alguna cosa que val la pena 
des de la motivació, la implicació, el 
compromís i la solidaritat. Compartir 
una part del teu temps amb AMPANS 
és compartir una part del teu temps 
amb grans persones. Així ha presentat                         
AMPANS l’App del Voluntariat.

L’arbre de les oportunitats. Un projec-
te del Centre de Noves Oportunitats de 
la Catalunya central d’ AMPANS i Inter-
mèdia, amb el suport del SOC i el Fons 
Social Europeu, dins el pla  de Garantia 
Juvenil. 

Calendari Solidari amb 12 dissenya-
dors de moda. Persones d’AMPANS que 
mai abans havien fet de “models” han 
viscut l’experiència de ser protagonistes 
d’una sessió de fotos de moda, vestits 
expressament per a 12 dissenyadors i fir-
mes de moda catalanes.

Serveis 
a les 
persones

- El Turó
- El Pinet

- Florinda
- Magnet
- La Colònia (Súria)
- Urpina (St. Salvador de G.)

211 219

 Som membres de: 
ACTAS (Associació Catalana de Treball amb Suiport)
ARFIE (Association for Research and Training on Integration 
in Europe)
Club EMAS
Clúster de Salut Mental de Catalunya
Clúster Créixer 
Consell de Participació Social Ajuntament de Manresa
Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya
Dincat, Plena Inclusió
EAMHID (European Association for Mental Health in Inte-
llectual Disability)
FEAPS. Plena Inclusión
FOCA (Foro para la Calidad)
Fundació Factor Humà
Respon.cat
SHIP2B

 Adherits al:
Pacte Mundial de les Nacions Unides en matèria de drets 
humans, treball, medi ambient i anticorrupció 

 Col·laborem amb:
Programa Incorpora de “la Caixa”
Punt de la Discapacitat del CIO – Centre d’Iniciatives per a 
l’ocupació de l’Ajuntament de Manresa. 
Projecte europeu Enable (Co-creació)
ACCIO –projecte de cooperació amb Sud-amèrica

 Som centre:
Punt Formatiu Incorpora de “la Caixa”
Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Agència de col·locació pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
Núm. d’autorització: 0900000035
CEEPSIR (Centre d’educació especial de programes, serveis 
i recursos) per prestar serveis de suport a la inclusió als cen-
tres escolars.

 Participem en les empreses socials:
L’estoc
La casa de Carlota
Mass Factory

Relacions institucionals
i aliances
Treballem en aliances amb el sector públic, el teixit empre-
sarial i el sector social com a millor fórmula per a poder do-
nar respostes de forma eficient als reptes que ens planteja 
la societat.

Serveis 
a les famílies
Nre. Serveis realitzats

 Respir                                                                                   108 
Adreçat a les famílies de persones amb discapacitat 
intel·lectual que, per raons de necessitat o descans, 
requereixen d’una acollida temporal del seu fill o filla.

 Escola d’Estiu                                                                        78 
Activitats d’oci infantil i juvenil, i activitats inclusives de 
lleure durant l’època d’estiu. De forma lúdica i divertida 
es reforça l’autonomia personal, el benestar, les rela-
cions interpersonalsi la interacció amb l’entorn.

 Servei d’acollida                                                                  19
Facilita la conciliació laboral dels progenitors/tutors 
oferint un servei d’acollida al matí a Santa Maria de 
Comabella (Santpedor).

 Beques                                                                               406
El programa de beques es dota amb donacions de 
particulars, empreses i institucions. AMPANS va des-
tinar 90.000€ a finançar reduccions de quota de la 
prestació del servei o serveis complementaris (mate-
rial escolar, menjador, transport).

 Grups d’ajuda mútua                                                             
Formats per pares per donar suport a les famílies.             
Redueixen l’aïllament social i generen sentiment de 
pertinença i solidaritat. Un grup en funcionament el 
2017.

 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.

Índex de satisfacció de les famílies: 4,5 
(sobre una puntuació de 5) 
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formen l’equip
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de discapacitat

Sense certificat de discapacitat
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Segons sexe

35%

65%

Dona

Home

787 persones contractades

      219 amb certificat de disCapacitat

74% contractes indefinits

4,4 índex de satisfacció (sobre puntuació de 5)

692 persones treballadores formades

266 cursos de formació

14.297 hores de formació

Evolució del nombre 
total de persones

treballadores a l’entitat

AMPANS vetlla pel grau de satisfacció de les persones de l’organització en el seu lloc 
de treball, i facilita les eines i els suports necessaris perquè comparteixin i promoguin 
els valors de l’entitat que són la base de la seva cultura organitzativa, alhora que el pro-
jecte comú i el codi d’ètica de l’entitat que recull fins a 17 compromisos envers les per-
sones treballadores. Entre ells figuren la motivació, la igualtat, la formació, el reconei-
xement, la informació o la conciliació. Les persones són el principal valor d’AMPANS.

 La Fundació Factor Humà reconeix AMPANS 
amb el 9è Premi Factor Humà Mercè Sala 
perquè té les persones com a prioritat i repre-
senta de manera excel·lent els 4 valors que 
identifiquen la trajectòria de la política i eco-
nomista Mercè Sala: pragmatisme, innovació, 
visió global i humanitat.

AMPANS, 
9è premi Factor 
Humà 2017

  Índex de satisfacció dels clients dels nostres serveis de CET: 4,5 sobre una puntuació de 5. 

Suport social
Els nostres col·laboradors, alhora que ajuden a fer sostenible el 
projecte, són ambaixadors de la nostra tasca i ajuden a la plena 
inclusió de les persones des de diverses formes de col·laboració. 

11.418 targetes client ‘Amic d’AMPANS’

883 col·laboradors econòmics

550 clients dels serveis laborals 

63 empreses inseridores

46 empreses que han facilitat pràctiques

154 convenis vigents

92 voluntaris en actiu

44 patrocinadors i espónsors

Impacte mediàtic
AMPANS ha experimentat un salt en la comunicació durant l’any 2017. 
A nivell quantitatiu, hem doblat la presència als mitjans de comuni-
cació amb 450 impactes, més del 30% en mitjans d’abast nacional. A 
nivell qualitatiu, columnes d’opinió i reportatges han destacat la tasca 
d’AMPANS.

Hem reforçat la nostra presència a les xarxes socials. Hem creat una 
pàgina de LinkedIn i hem augmentat considerablement els seguidors 
en tots els perfils. 
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Nombre d’impactes als 
mitjans de comunicació

@AMPANS
110.767 visualitzacions 

@ampans
4.136 seguidors

@AMPANS 
5.092 seguidors 

@fundacioampans
1.020 seguidors 

@AMPANS 
456 seguidors 

ampans.cat
88.904 visites

Voluntaris “Extraordinaris”. Un pro-
grama de mentoria social. Ofereix orien-
tació i acompanyament a joves d’entre 16 
i 24 anys que han abandonat el sistema 
educatiu, no treballen, i presenten man-
cances competencials i motivacionals.

* 50 Aniversari
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Durant el 2017 AMPANS ha acompanyat 2.221 persones amb la voluntat de ser per 
a cadascuna d’elles un suport a mida de les seves necessitats i expectatives, des 
d’escola, formació, treball, teràpia ocupacional, atenció diürna, suport a la pròpia llar, 
llars, serveis residencials especialitzats, serveis a les famílies, oci i tutela. 

Aquest ha estat un any de més proximitat, amb l’acostament als municipis del servei 
de centre ocupacional,  amb nous espais a Sallent i a Sant Joan de Vilatorrada, on ara 
hi fem més vida, més comunitat; un projecte d’inclusió comunitària que continua en 
fase de desplegament pel territori.

Hem crescut amb una nova llar, El Pinet, a Sant Fruitós de Bages, per a infants i adoles-
cents que necessiten acompanyament i suport professionalitzat, i sobretot: tendresa, 
comprensió, dedicació, acolliment, per créixer en entorns de calidesa i seguretat.

També hem ampliat la presència amb nous punts del servei d’inserció a Manresa des 
d’on orientem, formem i acompanyem persones amb dificultats per trobar sortides al 
seu futur formatiu i laboral. 

El darrer projecte el vam fer realitat a les acaballes de l’any. Un equip de 10 persones, 
gestionen el dia a dia d’un supermercat franquiciat amb Caprabo que hem obert a 
Manresa, amb una plantilla íntegra de persones amb discapacitat. 

Vam acabar l’any 2017 sent el lloc de treball de prop de 800 persones, de les quals més 
de 200 amb discapacitat, malaltia mental i/o en situació de vulnerabilitat. A aquestes 
dades hi hem de sumar que prop de 200 persones treballaven el 2017 a les empreses 
de la comarca amb el suport d’AMPANS.

AMPANS és una fórmula d’èxit perquè té molt bona gent: una organització que par-
ticipa, una missió que es porta al cor, uns valors que defensem més enllà de l’entitat, 
un alt compliment d’objectius, bons col·laboradors... En aquest sentit, hem incorporat 
un òrgan assessor, un consell format per una vintena de persones voluntàries refe-
rents en emprenedoria, tecnologia, innovació i comunicació, que orienten l’entitat per 
moure’s amb més seguretat en un món de canvi constant. 

Potser per tot això, hem renovat una acreditació d’excel·lència de nivell europeu amb 
una puntuació que ens situa entre les organitzacions amb millor gestió amb prop de 
600 punts EFQM i hem estat mereixedors del Premi factor Humà Mercè Sala 2017. Un 
premi a una trajectòria d’esforç col·lectiu. 

Sebastià Catllà
President d’AMPANS

La gestió del coneixement és un pilar fonamental a                       
AMPANS. Per això organitzem un Congrés estatal sobre 
Alteracions de Conducta, en col·laboració amb Althaia,  un 
Postgrau sobre Salut Mental i Alteracions de Conducta en 
persones amb discapacitat intel·lectual que s’imparteix a la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i promovem 
un Premi d’Investigació i d’Innovació d’abast internacional i 
amb dotació econòmica que premia treballs d’investigació, 
innovacions i bones pràctiques que millorin la qualitat de la 
vida de les persones amb disCapacitat Intel·lectual.

A nivell tecnològic, hem desenvolupat el programa ENTI-
GEST, en col·laboració amb l’empresa GMS, un programari 
de gestió per a entitats de serveis destinats a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Permet agilitar i compartir la infor-
mació entre els diferents professionals d’una forma segura 
i brinda la possibilitat de disposar d’expedients digitalitzats 
de les persones ateses, així com de reduir processos admi-
nistratius.

Altres inicatives: participem en el desenvolupament 
d’aplicatius que milloren l’autonomia de les persones amb 
disCapacitat intel·lectual com l’App&Town o MeFacylita de 
Vodafone, o la plataforma de rehabilitació cognitiva Neuro 
Personal Trainer, amb l’Institut Guttmann.

PresentacióConeixement 
i Innovació

Dades econòmiques

L’optimització de recursos i la gestió responsable dels con-
sums són un dels eixos de la nostra actuació ambiental. 
Duem a terme la nostra activitat respectant el medi ambient, 
i fomentant i participant en iniciatives internes i externes de 
respecte a l’entorn. 

Consums:
• Aigua: 34.069 m3

• Gasoil calefacció: 34.307 litres
• Gasoil procés productiu Formatgeria: 3.952 litres
• Electricitat: 1.784.434 kwh
• Gas natural: 182.494 m3

• Gasoil vehicles: 155.830,75 litres
• Càlcul emissions CO2: 1.538,57 tones CO2

Residus: 
• Especials: 3,7 kg
• No especials: 77.425 kg
• Residus valoritzats: 67.675 kg (87,4%)
• Residus tractats: 9.753,7 (12,6%)
• Total: 77.428,7 kg

Treballem d’acord amb bones pràctiques i sistemes de 
gestió: una auditoria externa comptable anual, les certifi-
cacions ISO de Qualitat, Riscos Laborals i Medi Ambient, i 
també EMAS,i l’avaluació cada 2 anys sota el model europeu 
d’excel·lència EFQM. Aquest sistema de gestió ens permet 
avaluar de forma global l’organització identificant els punts 
forts i les àrees de millora per assolir amb millors resultats la 
nostra missió. 

   EFQM 500+ (revalidat l’any 2017)

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

Medi ambient

Qualitat 
i Excel·lència

 Continua el desplegament de serveis de Centre Ocupacional a diversos municipis del 
Bages. Després de Sant Joan de Vilatorrada i Sallent, Manresa disposarà d’un nou servei 
d’aquesta tipologia, al carrer Bernat Cabrera.

 La secció de Serveis a la Indústria (manipulats i medi ambient) es trasllada a unes noves 
instal·lacions al Polígon Els Dolors de Manresa, guanyant en espais i millors condicions 
per acollir la plantilla de treballadors i desenvolupar l’activitat laboral de Centre Especial 
de Treball (CET).

Projectes de futur

 Un equipament residencial especialitzat per a acompanyar persones amb disCapacitat 
intel·ectual que estan en fase d’envelliment i requereixen espais i serveis més adaptats a 
les necessitats d’aquesta etapa de la vida.

 Una nova llar residència per a l’acollida i acompanyament d’infants i adolescents amb 
Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).

 Un nou equipament residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual de suport 
generalitzat i amb alteracions de conducta.

 Un centre de formació que proporcioni eines i fomenti les habilitats de les persones amb 
disCapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat per trobar una ocupació digna i de 
qualitat.

Compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat 

Sebastià Catllà i Calvet President

Judit Bosch i Malagarriga Vicepresidenta

Joan Garriga i Giralt Secretari 

Josep M. Boldú i Clos  Tresorer

Albert Giralt i Cadevall Patró

Amàlia Rossell i Badia  Patrona

Anna Vilanova i Sagués Patrona

Baltasar Corrons i Graells Patró

Conxita Codinach i Moncunill Patrona

Dolors Duarri i Torras Patrona

Domènec Casasayas i Serra Patró

Fèlix Puigmartí i Ponsa Patró

Jaume Espinal i Farré Patró

Jaume Torras i Casas Patró

Jaume Torregitart i Enrich  Patró

Josep Balañà i Masó Patró

Josep Sinca i Cura Patró

Lluís Sánchez i Seuba Patró

Mercè Magem i Prat Patrona

Pere Camps i Bau  Patró

Valentí Roqueta i Guillaumet  Patró

Xavier Jovés i Garcia  Patró

Patronat
AMPANS és una fundació privada independent i sense ànim de                    
lucre regida per un patronat el qual vetlla pel compliment de la                 
missió de l’entitat.

Desplegament en el territori

Totes les dades econòmiques i de l’entitat les podeu consultar a través de la pàgina web d’AMPANS, a l’apartat específic de Transparència.

Aquesta memòria recull l’activitat del grup AMPANS de gener a desembre de 2017. Les dades econòmiques publicades 
en aquest document fan referència a la Fundació AMPANS i estan sempre accessibles a la web www.ampans.cat  
Contacte: comunicacio@ampans.cat

Memòria
AMPANS 
2017 L’any de les 

idees.
L’any de les 
oportunitats.
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Pineda 
de Bages

Santa Maria de Comabella 
Santpedor
Serveis centrals
Residència i Centre de dia Julio Payàs
Centre ocupacional La Llum
Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas
Centre Especial de Treball
Garden d’Ampans

Manresa
Residència Els Comtals
Llars-residències d’adults
Residències d’Infants i adolescents
Pis extutelats
Centres de formació
Supermercat Caprabo
Restaurant i Centre ocupacional Canonge
Quiosc

Sant Joan
Llar-residència
Centre ocupacional

Súria
Llar-residència i Centre ocupacional

Sant Salvador de Guardiola
Llar-residència Urpina i Centre ocupacional
Formatgeria

Pineda 
Sant Fruitós de Bages
Residències d’Infants i adolescents

Sallent
Centre Ocupacional

Anoia
Neteja, manteniment i consergeria 
d’equipaments esportius

Deixalleries gestionades per AMPANS
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Missió
AMPANS som una entitat del Bages que treballa per pro-
moure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat intel·lectual, i també malal-
tia mental i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, 
creant i gestionant centres, serveis, programes, suports i 
activitats empresarials amb criteris d’excel·lència.

Ser una organització referent en la 
prestació de serveis a les persones 
amb necessitats de suport. 

Respecte 
Amabilitat i tracte humà
Qualitat
Professionalitat
Responsabilitat 
Compromís

Visió

Valors
AMPANS aspira a donar resposta a noves necessitats, demandes i expectatives de 
les persones, explorant noves formes de prestació. En aquest sentit destaquem al-
guns dels projectes de present i futur en els que treballem: 

El Pla estratègic 2015-2017, de revisió anual, marca les línies a seguir per l’entitat d’una for-
ma ordenada, amb una gestió inspirada en el model d’excel·lència europeu EFQM, situant 
la persona al centre, fomentant l’autodeterminació i la participació de les persones amb 
discapacitat, i amb la implicació de tota l’organització i dels grups d’interès.  

Prop d’un centenar de professionals d’AMPANS,  conjuntament amb un grup de referents i 
líders d’opinió del territori van participar en l’elaboració del pla que abarca aquesta etapa i 
que projecta l’atenció a nous col·lectius amb necessitats de suport i l’ampliació de serveis 
per atendre la demanda de persones amb trastorns de conducta mitjançant el Suport 
Conductual Positiu, persones amb discapacitat que estan envellint, i l’abordatge en tras-
torns de l’espectre autista (TEA). 

El Pla també preveu el  desplegament de serveis ocupacionals en entorns més comuni-
taris, l’atenció a joves tutelats amb discapacitat, que arriben a la majoria d’edat, derivats 
de la DGAIA i programes adreçats a joves (Noves Oportunitats) a diverses comarques 
catalanes. L’excel·lència en la gestió, la consolidació del 500+ EFQM, i noves vies per ge-
nerar recursos i llocs de treball per les persones amb discapacitat i necessitats de suport, 
formen part de les grans línies a seguir per AMPANS.  

Pla estratègic 
2015-2017

Aplicacions dels fons

Ajuts concedits i altres despeses 37.684,96
Aprovisionaments 4.557.377,36
Despeses de personal 16.476.434,41
Altres despeses d'explotació 4.080.924,87
Despeses financeres 6.698,3
Increment inversions en inmobilitzat o inmobiliàries 2.700.876,75
Increment inversions en entitats grup a llarg 115.000,00
Disminució deutes a curt termini 32.853,56
Disminució altres partides del passiu corrent 354.172,41
Increment en existencies 37.050,78
Increment deutors de les activitats i altres comptes 184.316,01
Increment inversions en entitats grup a curt 9.264,48
Increment altres partides de l’actiu corrent 1.531.744,88
TOTAL FONS APLICATS 30.124.398,77

Origen dels fons

Ingressos de les activitats 28.263.318,59
Altres ingressos de les activitats 1.020.118,8
Desinversions en inmobilitzat o inmobiliàries 4.205,78
Altres resultats 206.597,67
Subvencions, donacions i llegats en capital rebuts 109.229,66
Disminució inversions financeres a llarg 322.156,85
Increment creditors per activitats i altres comptes 198.771,42
TOTAL ORIGEN DELS FONS 30.124.398,77

Desglossament procedència de les donacions

Entitats no lucratives 43.910,06 (20,21%)
Empreses 61.900,30 (28,48%)
Particulars 111.504,33 (51,31%)

217.314,69

Desglossament procedència subvencions oficials a les activitats         

Administració estatal 29.369,43 (0,45%)
Administració autonòmica 6.462.161,43 (98,35%)
Administració local 36.203,04 (0,55%)
Fons europeus 42.811,20 (0,65%)

6.570.545,10
                  

Aplicacions dels 
fons  destinats a 
les despeses de 
les activitats

18,11%
65,49%

16,22%

0,03% 0,15% Despeses de personal (65,49%)

Altres despeses d’explotació (16,22%)

Ajuts concedits i altres despeses (0,15%)

Aprovisionaments (18,11%)

Despeses financeres (0,03%)

Origen dels fons
provinents dels ingres-
sos de les activitats

 Vendes i prestacions de serveis (73,68%)

Altres ingressos de les activitats (3,48%)

Donacions i altres ingressos per a les 
activitats (0,74%)

Subvencions oficials a les activitats (22,44%)

Reintegrament de subvencions, 
donacions i llegats rebuts (- 0,35%)

73,68%

0,74%-0,35%
3,48%

22,44%

Desglossament despeses de les activitats Desglossament ingressos de les activitats

Entitats i empreses col·laboradores
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Durant el 2017 AMPANS ha acompanyat 2.221 persones amb la voluntat de ser per 
a cadascuna d’elles un suport a mida de les seves necessitats i expectatives, des 
d’escola, formació, treball, teràpia ocupacional, atenció diürna, suport a la pròpia llar, 
llars, serveis residencials especialitzats, serveis a les famílies, oci i tutela. 

Aquest ha estat un any de més proximitat, amb l’acostament als municipis del servei 
de centre ocupacional,  amb nous espais a Sallent i a Sant Joan de Vilatorrada, on ara 
hi fem més vida, més comunitat; un projecte d’inclusió comunitària que continua en 
fase de desplegament pel territori.

Hem crescut amb una nova llar, El Pinet, a Sant Fruitós de Bages, per a infants i adoles-
cents que necessiten acompanyament i suport professionalitzat, i sobretot: tendresa, 
comprensió, dedicació, acolliment, per créixer en entorns de calidesa i seguretat.

També hem ampliat la presència amb nous punts del servei d’inserció a Manresa des 
d’on orientem, formem i acompanyem persones amb dificultats per trobar sortides al 
seu futur formatiu i laboral. 

El darrer projecte el vam fer realitat a les acaballes de l’any. Un equip de 10 persones, 
gestionen el dia a dia d’un supermercat franquiciat amb Caprabo que hem obert a 
Manresa, amb una plantilla íntegra de persones amb discapacitat. 

Vam acabar l’any 2017 sent el lloc de treball de prop de 800 persones, de les quals més 
de 200 amb discapacitat, malaltia mental i/o en situació de vulnerabilitat. A aquestes 
dades hi hem de sumar que prop de 200 persones treballaven el 2017 a les empreses 
de la comarca amb el suport d’AMPANS.

AMPANS és una fórmula d’èxit perquè té molt bona gent: una organització que par-
ticipa, una missió que es porta al cor, uns valors que defensem més enllà de l’entitat, 
un alt compliment d’objectius, bons col·laboradors... En aquest sentit, hem incorporat 
un òrgan assessor, un consell format per una vintena de persones voluntàries refe-
rents en emprenedoria, tecnologia, innovació i comunicació, que orienten l’entitat per 
moure’s amb més seguretat en un món de canvi constant. 

Potser per tot això, hem renovat una acreditació d’excel·lència de nivell europeu amb 
una puntuació que ens situa entre les organitzacions amb millor gestió amb prop de 
600 punts EFQM i hem estat mereixedors del Premi factor Humà Mercè Sala 2017. Un 
premi a una trajectòria d’esforç col·lectiu. 

Sebastià Catllà
President d’AMPANS

La gestió del coneixement és un pilar fonamental a                       
AMPANS. Per això organitzem un Congrés estatal sobre 
Alteracions de Conducta, en col·laboració amb Althaia,  un 
Postgrau sobre Salut Mental i Alteracions de Conducta en 
persones amb discapacitat intel·lectual que s’imparteix a la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i promovem 
un Premi d’Investigació i d’Innovació d’abast internacional i 
amb dotació econòmica que premia treballs d’investigació, 
innovacions i bones pràctiques que millorin la qualitat de la 
vida de les persones amb disCapacitat Intel·lectual.

A nivell tecnològic, hem desenvolupat el programa ENTI-
GEST, en col·laboració amb l’empresa GMS, un programari 
de gestió per a entitats de serveis destinats a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Permet agilitar i compartir la infor-
mació entre els diferents professionals d’una forma segura 
i brinda la possibilitat de disposar d’expedients digitalitzats 
de les persones ateses, així com de reduir processos admi-
nistratius.

Altres inicatives: participem en el desenvolupament 
d’aplicatius que milloren l’autonomia de les persones amb 
disCapacitat intel·lectual com l’App&Town o MeFacylita de 
Vodafone, o la plataforma de rehabilitació cognitiva Neuro 
Personal Trainer, amb l’Institut Guttmann.

PresentacióConeixement 
i Innovació

Dades econòmiques

L’optimització de recursos i la gestió responsable dels con-
sums són un dels eixos de la nostra actuació ambiental. 
Duem a terme la nostra activitat respectant el medi ambient, 
i fomentant i participant en iniciatives internes i externes de 
respecte a l’entorn. 

Consums:
• Aigua: 34.069 m3

• Gasoil calefacció: 34.307 litres
• Gasoil procés productiu Formatgeria: 3.952 litres
• Electricitat: 1.784.434 kwh
• Gas natural: 182.494 m3

• Gasoil vehicles: 155.830,75 litres
• Càlcul emissions CO2: 1.538,57 tones CO2

Residus: 
• Especials: 3,7 kg
• No especials: 77.425 kg
• Residus valoritzats: 67.675 kg (87,4%)
• Residus tractats: 9.753,7 (12,6%)
• Total: 77.428,7 kg

Treballem d’acord amb bones pràctiques i sistemes de 
gestió: una auditoria externa comptable anual, les certifi-
cacions ISO de Qualitat, Riscos Laborals i Medi Ambient, i 
també EMAS,i l’avaluació cada 2 anys sota el model europeu 
d’excel·lència EFQM. Aquest sistema de gestió ens permet 
avaluar de forma global l’organització identificant els punts 
forts i les àrees de millora per assolir amb millors resultats la 
nostra missió. 

   EFQM 500+ (revalidat l’any 2017)

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

Medi ambient

Qualitat 
i Excel·lència

 Continua el desplegament de serveis de Centre Ocupacional a diversos municipis del 
Bages. Després de Sant Joan de Vilatorrada i Sallent, Manresa disposarà d’un nou servei 
d’aquesta tipologia, al carrer Bernat Cabrera.

 La secció de Serveis a la Indústria (manipulats i medi ambient) es trasllada a unes noves 
instal·lacions al Polígon Els Dolors de Manresa, guanyant en espais i millors condicions 
per acollir la plantilla de treballadors i desenvolupar l’activitat laboral de Centre Especial 
de Treball (CET).

Projectes de futur

 Un equipament residencial especialitzat per a acompanyar persones amb disCapacitat 
intel·ectual que estan en fase d’envelliment i requereixen espais i serveis més adaptats a 
les necessitats d’aquesta etapa de la vida.

 Una nova llar residència per a l’acollida i acompanyament d’infants i adolescents amb 
Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).

 Un nou equipament residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual de suport 
generalitzat i amb alteracions de conducta.

 Un centre de formació que proporcioni eines i fomenti les habilitats de les persones amb 
disCapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat per trobar una ocupació digna i de 
qualitat.

Compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i en situació de vulnerabilitat 

Sebastià Catllà i Calvet President

Judit Bosch i Malagarriga Vicepresidenta

Joan Garriga i Giralt Secretari 

Josep M. Boldú i Clos  Tresorer

Albert Giralt i Cadevall Patró

Amàlia Rossell i Badia  Patrona

Anna Vilanova i Sagués Patrona

Baltasar Corrons i Graells Patró

Conxita Codinach i Moncunill Patrona

Dolors Duarri i Torras Patrona

Domènec Casasayas i Serra Patró

Fèlix Puigmartí i Ponsa Patró

Jaume Espinal i Farré Patró

Jaume Torras i Casas Patró

Jaume Torregitart i Enrich  Patró

Josep Balañà i Masó Patró

Josep Sinca i Cura Patró

Lluís Sánchez i Seuba Patró

Mercè Magem i Prat Patrona

Pere Camps i Bau  Patró

Valentí Roqueta i Guillaumet  Patró

Xavier Jovés i Garcia  Patró

Patronat
AMPANS és una fundació privada independent i sense ànim de                    
lucre regida per un patronat el qual vetlla pel compliment de la                 
missió de l’entitat.

Desplegament en el territori

Totes les dades econòmiques i de l’entitat les podeu consultar a través de la pàgina web d’AMPANS, a l’apartat específic de Transparència.

Aquesta memòria recull l’activitat del grup AMPANS de gener a desembre de 2017. Les dades econòmiques publicades 
en aquest document fan referència a la Fundació AMPANS i estan sempre accessibles a la web www.ampans.cat  
Contacte: comunicacio@ampans.cat

Memòria
AMPANS 
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L’any de les 
oportunitats.

Els Comtals

Santpedor

Sant Fruitós 
de Bages

Navarcles
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Cardona
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Pineda 
de Bages

Santa Maria de Comabella 
Santpedor
Serveis centrals
Residència i Centre de dia Julio Payàs
Centre ocupacional La Llum
Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas
Centre Especial de Treball
Garden d’Ampans

Manresa
Residència Els Comtals
Llars-residències d’adults
Residències d’Infants i adolescents
Pis extutelats
Centres de formació
Supermercat Caprabo
Restaurant i Centre ocupacional Canonge
Quiosc

Sant Joan
Llar-residència
Centre ocupacional

Súria
Llar-residència i Centre ocupacional

Sant Salvador de Guardiola
Llar-residència Urpina i Centre ocupacional
Formatgeria

Pineda 
Sant Fruitós de Bages
Residències d’Infants i adolescents

Sallent
Centre Ocupacional

Anoia
Neteja, manteniment i consergeria 
d’equipaments esportius

Deixalleries gestionades per AMPANS
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Missió
AMPANS som una entitat del Bages que treballa per pro-
moure l’educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de 
les persones amb discapacitat intel·lectual, i també malal-
tia mental i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, 
creant i gestionant centres, serveis, programes, suports i 
activitats empresarials amb criteris d’excel·lència.

Ser una organització referent en la 
prestació de serveis a les persones 
amb necessitats de suport. 

Respecte 
Amabilitat i tracte humà
Qualitat
Professionalitat
Responsabilitat 
Compromís

Visió

Valors
AMPANS aspira a donar resposta a noves necessitats, demandes i expectatives de 
les persones, explorant noves formes de prestació. En aquest sentit destaquem al-
guns dels projectes de present i futur en els que treballem: 

El Pla estratègic 2015-2017, de revisió anual, marca les línies a seguir per l’entitat d’una for-
ma ordenada, amb una gestió inspirada en el model d’excel·lència europeu EFQM, situant 
la persona al centre, fomentant l’autodeterminació i la participació de les persones amb 
discapacitat, i amb la implicació de tota l’organització i dels grups d’interès.  

Prop d’un centenar de professionals d’AMPANS,  conjuntament amb un grup de referents i 
líders d’opinió del territori van participar en l’elaboració del pla que abarca aquesta etapa i 
que projecta l’atenció a nous col·lectius amb necessitats de suport i l’ampliació de serveis 
per atendre la demanda de persones amb trastorns de conducta mitjançant el Suport 
Conductual Positiu, persones amb discapacitat que estan envellint, i l’abordatge en tras-
torns de l’espectre autista (TEA). 

El Pla també preveu el  desplegament de serveis ocupacionals en entorns més comuni-
taris, l’atenció a joves tutelats amb discapacitat, que arriben a la majoria d’edat, derivats 
de la DGAIA i programes adreçats a joves (Noves Oportunitats) a diverses comarques 
catalanes. L’excel·lència en la gestió, la consolidació del 500+ EFQM, i noves vies per ge-
nerar recursos i llocs de treball per les persones amb discapacitat i necessitats de suport, 
formen part de les grans línies a seguir per AMPANS.  

Pla estratègic 
2015-2017

Aplicacions dels fons

Ajuts concedits i altres despeses 37.684,96
Aprovisionaments 4.557.377,36
Despeses de personal 16.476.434,41
Altres despeses d'explotació 4.080.924,87
Despeses financeres 6.698,3
Increment inversions en inmobilitzat o inmobiliàries 2.700.876,75
Increment inversions en entitats grup a llarg 115.000,00
Disminució deutes a curt termini 32.853,56
Disminució altres partides del passiu corrent 354.172,41
Increment en existencies 37.050,78
Increment deutors de les activitats i altres comptes 184.316,01
Increment inversions en entitats grup a curt 9.264,48
Increment altres partides de l’actiu corrent 1.531.744,88
TOTAL FONS APLICATS 30.124.398,77

Origen dels fons

Ingressos de les activitats 28.263.318,59
Altres ingressos de les activitats 1.020.118,8
Desinversions en inmobilitzat o inmobiliàries 4.205,78
Altres resultats 206.597,67
Subvencions, donacions i llegats en capital rebuts 109.229,66
Disminució inversions financeres a llarg 322.156,85
Increment creditors per activitats i altres comptes 198.771,42
TOTAL ORIGEN DELS FONS 30.124.398,77

Desglossament procedència de les donacions

Entitats no lucratives 43.910,06 (20,21%)
Empreses 61.900,30 (28,48%)
Particulars 111.504,33 (51,31%)

217.314,69

Desglossament procedència subvencions oficials a les activitats         

Administració estatal 29.369,43 (0,45%)
Administració autonòmica 6.462.161,43 (98,35%)
Administració local 36.203,04 (0,55%)
Fons europeus 42.811,20 (0,65%)

6.570.545,10
                  

Aplicacions dels 
fons  destinats a 
les despeses de 
les activitats

18,11%
65,49%

16,22%

0,03% 0,15% Despeses de personal (65,49%)

Altres despeses d’explotació (16,22%)

Ajuts concedits i altres despeses (0,15%)

Aprovisionaments (18,11%)

Despeses financeres (0,03%)

Origen dels fons
provinents dels ingres-
sos de les activitats

 Vendes i prestacions de serveis (73,68%)

Altres ingressos de les activitats (3,48%)

Donacions i altres ingressos per a les 
activitats (0,74%)

Subvencions oficials a les activitats (22,44%)

Reintegrament de subvencions, 
donacions i llegats rebuts (- 0,35%)

73,68%

0,74%-0,35%
3,48%

22,44%

Desglossament despeses de les activitats Desglossament ingressos de les activitats

Entitats i empreses col·laboradores




