Fundació Ampans
Regió7

6 DIJOUS, 31 D’AGOST DEL 2017

SOCIETAT

MANRESA
FOTOGRAFIES: AMPANS

Ampans ha mogut
més de 300 persones
aquest estiu entre
colònies i sortides

Totes les llars i residències de la fundació han

gaudit d’unes vacances en les quals s’ha sumat
al temps de lleure una part d’aprenentatge
David García Álvarez
MANRESA

Aquest estiu la Fundació Ampans ha fet possible que més de
300 de les persones amb discapacitat intel·lectual que atén hagin
pogut gaudir de les vacances. Totes les llars i residències han fet
uns dies de colònies i un bon grapat de sortides i d’activitats d’estiu. La destinació estrella ha estat
la platja; la Costa Brava i la Costa
Daurada han acaparat bona part
de les destinacions. Les poblacions de muntanya també han
tingut el seu protagonisme, però
amb un percentatge més baix.
L’objectiu principal a l’hora de
planiﬁcar les vacances és que els
usuaris que viuen a les llars i residències d’Ampans tinguin un
temps d’oci inclusiu, però, també,
que s’integrin a l’entorn que estan
visitant i adquireixin uns coneixements que els millorin i els despertin inquietuds. A més, s’ha de
garantir que mantinguin la qualitat de vida que tenen durant l’any.
Tot i estar de vacances, mantenen
els tractaments i la medicació
com si fossin a les llars o residències. Per això són els monitors i
l’equip professional de cada llar o
residència els qui decideixen, planiﬁquen i porten a la pràctica les
vacances dels seus usuaris.
Els pobles de costa han estat els

més triats aquest estiu. Els usuaris
de la residència d’Urpina han anat
a Blanes, com els de la Llar Zamenhof; els de la Llar Balconada,
a Cambrils; i els de la Colònia de
Súria, a Calafell. Els més petits, els
de la Caseta i els del Turó, han anat
a Salou, mentre que les llars de
discapacitats amb procés d’envelliment de la Mion i de Sant Joan
han anat a Lloret de Mar i a Canet
de Mar, respectivament. Però no
tots han volgut passar les vacances a la platja. Les llars La Florinda
i Armengou han preferit anar a Vilada, al Berguedà, mentre que un
altre grup de la Colònia de Súria
ha visitat la localitat empordanesa
d’Albanyà.
Temps d’oci i d’aprenentatge
La durada de les colònies sol ser
de tres o quatre dies per als grups
amb més diﬁcultats de mobilitat,
i d’una setmana per als que tenen
més autonomia. Les activitats que
realitzen estan organitzades pels
seus monitors i busquen combinar oci i aprenentatge. Els més petits fan activitats més esportives i
de lleure, els més grans prefereixen les passejades i els més autònoms gaudeixen prenent alguna
cosa en una terrassa.
A banda de les colònies, la Llar
Zamenhof va organitzar una sortida al Museu d’Història de Catalunya i a la Barcelona del 1714, on
van gaudir d’una jornada plena
d’història.

Els usuaris de la residència d’Urpina saludant després d’un dia de platja a Blanes

Ampans, més de 50
anys treballant
pels discapacitats
 La Fundació Ampans té
una trajectòria de més de
50 anys treballant al costat
de persones amb discapacitat intel·lectual i malalties
mentals. Promou l’educació,
la qualitat de vida i la inserció laboral, procurant suports, orientació i acompanyament, fomentant la capacitació, l’apoderament i
les xarxes de relació social i
personal de les persones
per les quals treballa. En
l’àmbit laboral, ha creat empreses i serveis que donen
feina a més de 200 persones amb discapacitat.
Els usuaris de la Llar Zamenhof embarcant a Tossa per fer un creuer

La Llar de la Balconada estableix un
fort lligam amb el poble de Perarrua
És el desè estiu consecutiu
que els discapacitats
passen una setmana
al municipi d’Osca
D. G. A. MANRESA

Els usuaris de la Llar de la Balconada passejant per Perarrua

Tot va començar l’any 2007,
quan els usuaris d’Ampans de la
Llar Balconada, que ﬁns tenen un
equip de futbol al barri, van anar
a passar una setmana de vacances
a casa d’un familiar d’un d’ells a la
localitat de Perarrua, a la província d’Osca. Un poble petit on
viuen 40 persones durant l’any i
on la població augmenta ﬁns a les
350 persones durant l’estiu.

Deu anys després d’aquell viatge, la visita a Perarrua s’ha convertit en una part obligatòria dins de
les seves vacances. Al llarg dels
anys, s’han anat construint uns lligams que han anat arrelant d’una
manera tan forta que, ara per ara,
seria impensable tant per a ells
com per als habitants del poble no
veure’ls per Perarrua l’última setmana d’agost, quan solen anar-hi.
«Un orgull tenir-los al poble»
Manuel Lalueza, alcalde de Perarrua i Besians, ha explicat a aquest
diari que «la seva arribada és un
esdeveniment per al poble, on els
esperem cada any. Són uns habitants més del municipi i per a nosaltres és un orgull tenir-los al po-

ble cada estiu». Les paraules de
l’alcade donen una idea de la importància que té per al poble la
seva arribada cada estiu.
Com uns estiuejants més de
Perarrua, els usuaris de la Llar
Balconada s’acosten al riu per fer
un bany, fan passejades pels camins que porten a Besians i van a
prendre cafè a la casa rural. Estan
tan integrats que, després de sopar, ﬁns i tot agafen la seva cadira
i van a la plaça del poble per xerrar
amb la resta de veïns. A més de
gaudir del poble, també dediquen
part del seu temps a visitar les localitats més properes i els seus
centres d’interès: el centre budista
de Panillo, el balneari del Turbó i
la localitat de Benasc.

