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Rentada de cotxes de la campanya Juguem
Tots. Era l’any
1977

Cinquanta anys enrere ningú no prestava atenció a les persones
amb discapacitat intel·lectual, coneguts aleshores com a
«subnormals». Ben al contrari. Se’ls amagava. A Manresa i comarca
un grup de pares es van unir per canviar aquesta situació.
Començava la història d’Ampans. Per Jordi Morros

Ampans

UNA HISTÒRIA DE 50 ANYS


lllibreAmpans 50 anys.
Valors amb història «ésuna
autèntica història de persones.Aixòéselquedóna
sentital'entitatcomatal.Senseells
no tindria raó de ser», expliquen
Gal·laGarcia,periodistaiautoradel
llibre,il'editor,IgnasiTorras,de
F12 Serveis Editorials. En ells
dosharecaigutlaresponsabilitatderesumiren200pàgines,iambmoltesimatgesde
toteslesèpoques,els50anysdel'entitat.
Expliquenquetenienclardesdel’inicique
elseuprincipalpropòsiteradonarveuaquiha
fetpossibleaquestmigsegled'història,desdels
precursorsdelainiciativaielsquevancol·laborarasolidiﬁcarelprojecteambcampanyes
memorablescomladel'ampollaielpaperobé
Sol d'Amor a Comabella ﬁns, sobretot, els
usuaris.Und'ells,MontseAlonso,diu:«demanoalasocietatquenos’oblididenosaltres».És
unmissatgecolpidor«perquèmirantelllibrepodriespensarquetotestàfet,peròencarafalta
molt.Hihamoltcamíarecórrer»,asseguraGarcia.

E

L'oblit i la indiferència que patien les
personesambdiscapacitatintel·lectualésel
quevaferqueungrupdeparesimareses
decidissin a fundar Ampans ara fa 50
anys. El llibre comença amb contundència:«quanesviuunasituaciód'injustícia, una realitat desfasada, nomésunareacciódesdelabaseenpot
fertrontollarelsfonaments.Ilarespostasocialéslaclaud'aquestcanvi.Aquestaés,precisament,lapremissaprincipalquevaforjarelnaixement,l'any1965,del'AssociacióManresana
deParesideNensSubdotats,Ampans».
L’aventura
S'iniciava una aventura
gràciesalaqualhavien
decanviarmoltescoses.
Començant pel terme
ambelqualesqualiﬁcava els discapacitats intel·lectuals: era l'època
en què els deien «subnormals»,termequeara
esconsideramésquedes-

pectiu.Ampans,avançant-sealseutemps,java
començarareferir-seaellscomasubdotats,i
hovareﬂectiralnomdel'entitat.Actualment
esparladepersonesambdiscapacitat intel·lectual. «El
llenguatgeenaquestllibre
ésmoltimportant»,aﬁrmen Garcia i Torras. La
seva evolució també hi
haquedatreﬂectida.
Elllibreestàdividitensis
capítolsquesegueixenunrecorregutcronològic,expliquenGarciaiTorras.Peròencadacapítoltambéesrecull
deformatemàticaalgunesdeleshistòries
d'Ampans.«Eracomplicattriarcomhofeies,peròenshasemblatqueeralamillor
maneraperallector».Endreçartotalainformació«nohasigutsenzill»,recorden.«Apartirdecadagrancapítoltensunaintroducció,i
d'aquestafascomzoomsdemomentsdeterminats de la història. Són com subcapítols
queaprofundeixenenaspectesconcrets».Una
delespremisseseraconstruirunrelat,«perquè
hihacosesquealllargd'aquests50anyss'han
anatrepetint,comlescampanyesolescolònies,

inoestractavadeferun
monogràﬁcparlantnomésd'aixòencadacapítol».Peròsíquehiva
haver un primer
momentperatot,
momentquehaquedat escrit: la primera
escola,lesprimerescolòniesalmasSerarolsde
Cornet,lesprimerescampanyesdel'Ampolla
ielPaper,elSold'AmoraComabella...Toteselles
ambelsvoluntariscomapartessencial.Abans
iaratambé.
Els capítols
Elscapítolsestitulen«Elsorígens:
laforçadel'amor»;«Delacaritata
la justícia social: compromís de
corid'acció»;«Eldretal'ensenyament: progrés social»; «Treball i
ocupació:lalluitaperlaplenaintegració»; «Viure i conviure: per
unamillorqualitatdevida»i«Alserveidelespersones,ambvocaciódefutur».
Al'inicidecadascund'ellsesreﬂecteixuna
històriapersonalplenadesentimentsprota-
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Aula de l’escola La Llum. Després es fusionaria amb la Jeroni de Moragas

Una de les primeres colònies. Sense pràcticament recursos es van començar a fer el 1967

gonitzada per familiars, usuaris, treballadors o
voluntaris de l'entitat. És el cas, per exemple, de
la família Raich, que es va traslladar de Viladomiu Nou a Manresa per poder portar un dels
ﬁlls a Ampans. O la família del Sergio i la Rosa
María, que van deixar la seva Osca natal també per entrar a Ampans. «De petits al Sergio i
a la Rosa María els havien tingut en escoles ordinàries totalment aïllats, arraconats. Aquests
nens no han tingut sort a la vida, han estat sempre marginats», recorda la seva tieta María Pilar. Fins que van traslladar-se a Manresa. «Venir aquí va ser la millor decisió que hem pres
mai».
«Ampans és Ampans i totes les històries personals que hi ha al darrere», comenten Garcia
i Torras. Per això cada capítol l’introdueix una
d’aquestes històries. En el cas de les famílies de
Viladomiu i d’Osca expliquen que són exemples
de la repercussió que Ampans ha tingut en la
qualitat de vida dels usuaris que atén. «Van prendre decisions molt valentes». Actualment l’entitat atén 1.700 persones i compta amb més de
700 treballadors.
Imatges i testimonis
Garcia explica que abans de posar-se a escriure va haver de dur a terme una important feina d'investigació, de buscar documentació, imatges i testimonis.
Va parlar amb una setantena
de persones, i aﬁrma que la
publicació ha sigut un
repte. «Jo coneixia Ampans, però tampoc no hi havia
entrat a fons, i quan
ho coneixes dius: ostres, això és molt
gran. No només per
la seva dimensió, sinó perquè han fet moltes coses i n'estan fent moltes més. El repte ha sigut
posar-ho tot al llibre perquè no vols deixar-te res,
i sobretot recollir la part humana, que és el que
fa que sigui una entitat de referència».
Un exemple d'aquesta part humana és
el testimoni d'un dels deu pares i mares que van decidir crear l'associació que es narra al primer capítol
«Els orígens: la força de l'amor». Joan
Calatayud hi explica que «el meu ﬁll va
néixer l'any 1961 amb greus diﬁcultats.
Aleshores no hi havia res ni ningú a qui acudir. Els nens estaven amagats a casa. Fins i
tot vaig anar al frenopàtic de Barcelona, on
hi havia tancades moltes persones amb discapacitat intel·lectual. Em vaig adonar que calia buscar una solució, i la solució havia de ser
a prop de casa». A partir d'aquí va començar tot.
A l'acte de presentació del llibre, Calatayud va
PASSA A LA PÀGINA 4 

TORRAS I
GARCIA,
AMB ÀNIMA

LES CAMPANYES D’AMPANS, UN EMBLEMA
Sol d’Amor a Comabella i l’Ampolla i el Paper
 La campanya de l’Ampolla i el Paper i la de Sol d’Amor a Comabella són un emblema per
a Ampans. Es van dur a terme en un context difícil. La treballadora social de l’entitat Maria
Graner recorda que els anys 70 costava molt «tirar endavant. Es buscaven ajuts, donatius,
etc. S’acceptava tot perquè no es tenia res». Així va ser com el 1968, a iniciativa del Biela
Club Manresa, es va recollir paper –diaris i revistes velles– i el 1974 va començar la pròpiament dita Campanya de l’Ampolla i el Paper. Va durar 20 anys i es va acabar convertint en
una festa cívica i ciutadana. Sol d’Amor a Comabella (imatge de dalt) va ser més ambiciosa. Calien diners per construir el complex de Comabella. Es van mobilitzar més de 600 voluntaris i hi va haver una gran jornada festiva a Comabella.

Gal·la Garcia i Ignasi Torras són els autors
del llibre Ampans 50 anys. Valors amb història. Curosament editat, a la coberta apareix una imatge de la xarxa humana que es
va formar el gener d’aquest any a la plaça
Sant Domènec de Manresa amb motiu de
l’aniversari. Va ser un espectacle aeri ideat
per La Fura dels Baus en el qual van participar usuaris, professionals, famílies, voluntaris i col·laboradors. «Sintetitza molt clarament els valors d’Ampans», asseguren.
Torras és ﬁlòleg, editor i director de F12
Serveis Editorials. Ha participat en l’edició
de nombroses obres literàries de narrativa,
d’assaig i d’arquitectura, d’art i patrimoni.
També col·labora amb altres segells editorials i escriptors com a assessor editorial.
Gal·la Garcia Casarramona és llicenciada en Humanitats. Periodista i historiadora, és autora dels llibres: L’Abans
Manresa, recull gràﬁc 1876-1965; Els bombers a Manresa, 150 d’història; En veu de
dona: la Fàbrica Nova; El moviment feminista a Manresa, una història per descobrir;
Història de les AAVV de Manresa i La Salle,
100 anys educant (amb J. Sardans); Hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 75 anys
d’història; El moviment obrer a la comarca del Bages 1939-1982; Bastint vint-i-cinc
anys; i Manresa desapareguda. Coautora de
Cuando la vida cura. És membre del Centre d’Estudis del Bages i directora de la revista Dovella.
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L’EDUCACIÓ, UN DELS PRIMERS OBJECTIUS
La Llum i Jeroni de Moragas
 L’educació dels nens i nenes amb discapacitat intel·lectual va ser un dels primers
objectius d’Ampans. El maig del 1966 va obrir l’escola la Llum al carrer Cintaires. Les
dues primeres mestres van ser Carme Carrió i Rosa Maria Marcos. El 1969 va obrir el
nou centre Jeroni de Moragas al carrer Fonollar (imatge amb el mestre José Alonso).
S’acabarien fusionant i traslladant a Santa Maria de Comabella, on és ara

Montse Alonso, a recer de l’associació, ara
treballa al quiosc de Sant Joan de Déu
 Montse Alonso, al centre de la fotografia, és molt coneguda. Té una feina de cara
al públic. Fa anys que treballa al quiosc de
l’Hospital de Sant Joan de Déu que gestiona
l’associació. «He vist créixer Ampans i ells
m’han vist créixer a mi. M’han ajudat a formar-me com a persona i a formar part de la
societat», explica a l’inici d’un dels capítols
del llibre, el dedicat a la plena integració. A
la imatge l’acompanyen Marc Bravo, Alfred
Garcia, Luis Luján i Asun Fernández, que
han viscut la mateixa experiència.
Amb el seu testimoni Alonso explica que
«lluitem per una societat inclusiva, per integrar-nos a Manresa i a la comarca». Afirma que sense Ampans «el món seria al revés, com abans, que les persones amb discapacitat intel·lectual eren apartades, amagades». Amb aquestes paraules vol fer memòria que no fa ni 50 anys moltes persones amb discapacitat vivien tancades a

casa i amb un futur incert. L’associació
manresana va voler canviar això.
Alonso va estudiar a l’escola Jeroni de Moragas de l’entitat, i «a l’escola, al taller, a les
llars... tots nosaltres hem après a fer moltes
coses. Sabem que podem comptar amb Ampans. Aquí ens ajuden i ens estimen».
Però les reflexions de Montse Alonso no
s’acaben aquí i es converteixen en tota una
lliçó. Reclama «que ens valorin com som i
pel que podem fer, i no només pel que no
podem fer. Si us plau, que no ens etiquetin.
Tenim drets, tenim els mateixos tothom». I
finalment fa una crida: «demano a la societat que no se’ns oblidi».

 L’EVOLUCIÓ. 1 El primer taller d’Ampans va obrir
el 1969 al carrer Fonollar de Manresa. Era un primer
pas cap a la integració laboral. Feien impresos, bosses
de pollastre a l’ast i plegadores de cartró. 2 Obrador
del restaurant Canonge a Manresa, obert el 2008.
3 Les primeres llars-residència van començar a
funcionar el 1985. El model va ser pioner
 VE DE LA PÀGINA 3

explicar que «jo crec en els miracles», perquè el projecte que va començar del no res va acabar reeixint.
A vegades amb penes i treballs, però «hi ha molt
bona gent al món. Quan hi ha un projecte seriós i
hi poses esforç, la gent t'ajuda», va manifestar. Va
continuar dient que «les diﬁcultats es van anar solucionant a força de treballar molt», i ﬁnalment va
manifestar que «els anys següents han de ser millors que els passats».
Aquest primer capítol fa un recorregut pels inicis, per la inauguració, el 1966, de la primera escola
d'educació especial al carrer Cintaires amb dues
monitores i dos alumnes, les primeres accions amb
voluntariat per recollir diners i donar suport al projecte, les primeres colònies o l'elaboració d'un
cens a la comarca de persones amb discapacitat intel·lectual perquè «pensem que no és just limitar
la nostra ajuda només a la ciutat». El resultat va ser
73 persones en vuit pobles, «unes perfectament recuperables i d’altres amb destí incert si no es porta a terme la residència», feien notar.
En aquest sentit Torras recorda que Ampans
sempre «ha anat un pas més enllà. Des del primer
dia, amb molt pocs recursos, ja volien fer una escola i, al cap de res, un taller, crear ocupació i una
residència. Tenien molt clar que la gent amb discapacitat aniria creixent i se'ls volia donar qualitat
de vida al llarg de tota la seva existència, cobrir tot
el seu cicle vital. Per tant, l'escola és un principi, però
no el ﬁnal. Ho tenien molt clar des del començament».
Tant, que l'1 de febrer del 1969 va obrir portes al
carrer Fonollar la nova escola Jeroni de Moragas i
als baixos un taller d'arts gràﬁques on van començar
a treballar els usuaris més grans de l'entitat.
A «De la caritat a la justícia social: compromís de
4

cor i acció» continua el recorregut de l'entitat amb
ﬁtes remarcables com la primera campanya de
l'Ampolla i el Paper el 1974, i la donació d'uns terrenys que Julio Payàs i Rosa Puigarnau tenien a Comabella. Això va suposar un punt d'inﬂexió, explica
Garcia, perquè ja no cabien on eren i Comabella es
convertiria en l'eix d'Ampans.
Una revolució
Aﬁrma que la campanya de l'Ampolla i el Paper «va
ser com una revolució. Cada any mobilitzaven centenars de persones». A pràcticament totes les cases es guardaven durant tot l’any els diaris vells i les
ampolles de cava per quan Ampans ho passés a recollir per aconseguir diners per a l'entitat. Difícilment ara es podria generar una mobilització com
aquella. Va durar més de 20 anys.
Per a Garcia, però, la campanya Sol d'Amor a Comabella que es va fer l'octubre del 1975 va ser la que
més «em va sorprendre». Centenars de persones es
van reunir a Comabella per donar a conèixer l'espai, i immediatament després va començar una
campanya de recollida de diners porta a porta, «enviant cartes a totes les persones amb el nom del voluntari que hi passaria. Van mobilitzar una quantitat de gent impressionant, i tot això ho van fer sense recursos i amb molt d’esforç».
Malgrat la mobilització no es van recaptar els diners previstos, 25 milions de pessetes. Van quedar
en 11, igualment una xifra espectacular i sense precedents aleshores.
A «El dret a l'ensenyament: progrés social» es narren altres ﬁtes com la unió de les dues escoles de
l'entitat en una de sola, la Jeroni de Moragas, i «Treball i ocupació: la lluita per la plena integració» fa
un recorregut des del primer taller del carrer Fonollar, on van començar a treballar persones amb
discapacitat intel·lectual el 1969, ﬁns a l'última iniciativa laboral, una formatgeria. Entremig es van
crear nous àmbits de treball de jardineria, manteniment, neteja, quiosc, el restaurant Canonge,
centre ocupacional i l'elaboració de vi a la ﬁnca Urpina.
Un servei pioner d'Ampans va ser les llars-residència. Un cop assolits els esforços per escolaritzar les persones amb discapacitat intel·lectual i fa-
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Un any després de la seva creació, l’entitat
va inaugurar la seva primera escola i es van
fer les primeres colònies. Després van
venir els tallers i les llars-residència
El llibre dels 50 anys d’Ampans, amb
moltes imatges històriques, ha estat escrit
per la periodista Gal·la Garcia i l’ha editat
Ignasi Torras, de F12 Serveis Editorials

cilitar la seva integració laboral, quedava pendent
un altre dels reptes que tenien al pensament els qui
van iniciar el projecte. Com es relata al llibre, es tracta dels espais per tenir cura de les persones amb discapacitat intel·lectual més necessitades, mancades
de suport o amb situacions familiars de risc. Per
aquest motiu l'any 1985 es van posar en marxa les
primeres llars-residència d'Ampans. Es relata al capítol «Viure i conviure: per una millor qualitat de
vida».
Iniciativa pionera
Garcia i Torras esmenten que l'entitat va ser pionera
en aquest àmbit. «En aquells moments existien les
grans residències. Segurament en determinats
casos amb necessitats de suport molt extens era cap
on s'havia d'anar. Però hi ha altres persones ja més
autònomes que senzillament necessitaven un mínim suport». Amb aquesta ﬁlosoﬁa es va arrencar
el projecte. Primer amb dos pisos al carrer Zamenhof. De seguida s'hi va afegir un tercer, la residència Julio Payàs a Comabella, la dels Comtals,
el servei Respir per a famílies que poden demanar
l'acollida temporal del seu ﬁll o ﬁlla si ho necessiten, o residències per a infants i adolescents.
«Al servei de les persones, amb vocació de futur»
és l'últim capítol del volum, en el qual es recorda
el recorregut que ha tingut l'entitat, sobretot els últims anys, quan ha passat de ser associació a fundació, ha rebut la Medalla de la Ciutat de Manresa al Mèrit Cívic o ha creat els premis d'Investigació i innovació sobre persones amb discapacitat intel·lectual, un premi únic en el seu àmbit a l'estat
espanyol i que a més a més ara s'obrirà a tot el món.
5
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«L’últim capítol està molt comprimit perquè l’entitat està fent moltes coses», asseguren Garcia i Torras.
El llibre inclou una traducció al castellà, i al ﬁnal de cada capítol hi ha dues pàgines de lectura fàcil que van validar els usuaris d’Ampans, «perquè
com a més gent pugui arribar, millor. Ells són els protagonistes», referma Garcia.
Espinàs, convidat de luxe
El volum conté missatges del President de la Generalitat, Carles Puigdemont; de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i del ﬁns ara president d'Ampans, Domènec Casasayas. Recentment ha pres el
relleu al capdavant de l'entitat Sebastià Catllà.
Tothom qui surt al llibre, amb el seu testimoni
o a les fotograﬁes, forma part dels 50 anys d'història d'Ampans. Tots són, doncs, especials.
Però n'hi ha un que repeteix, i a més a més ho
fa a l'inici de l'edició i al ﬁnal. Es tracta de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs (Barcelona,
1927). Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Premi Sant Jordi i Medalla d'Or de la Generalitat, el 1986
va editar El teu nom és Olga, que explica la relació
amb la seva ﬁlla, amb síndrome de Down. L'encapçalava amb aquestes paraules: «vosaltres dieu
mongòlic. Nosaltres diem síndrome de Down. Els
seus companys els diuen pel seu nom».
El 1965 va publicar a la revista Cavall Fort l'escrit
«Els nens que sempre seran nens», text que Ampans
va utilitzar per donar-se a conèixer. 50 anys després,
l’entitat el torna a reproduir a l'inici del llibre.
Però també és Espinàs qui tanca el volum amb un
escrit especial per a l'ocasió en el qual aﬁrma: «ni
vosaltres lluiteu ni nosaltres lluitem per una victòria
impossible. Es lluita per una victòria fonamental:
el respecte a les diferències».
 IMATGES.

4 El cuiner Nando Jubany, un fels
referents de la cuina catalana, ha sigut un dels
padrins del restaurant Canonge d’Ampans. 5 Xarxa
humana que es va desplegar el gener a la plaça de
Sant Domènec amb la col·laboració de La Fura dels
Baus. 6 Pep Guardiola en un dels actes per
commemorar els 50 anys d’Ampans
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LA MAMA DEL MILIÓ AL TEATRE KURSAAL
Un fenomen televisiu i social
 El 1968 Mercedes Carbó, de Figueres, va participar en un dels concursos més populars del moment a TVE, «Un millón para el mejor». Després de superar diverses
proves va revelar per què concursava: «mi secreto mide un metro de alto, tiene 8
años, se llama Lourdes, es mi hija y es subnormal». Va utilitzar la seva popularitat per
donar a conèixer un tema que s’amagava. Aquell mateix any va ser al teatre Kursaal
de Manresa. «El problema es de caridad, de justicia, nunca de beneficencia», va dir.

Família Buquets Arnau
USUARIS

«L’ANY QUE VA NÉIXER LA MEVA
FILLA NO VAIG PODER COMBREGAR»
 En la història d’Ampans no tot són flors i
violes. També hi ha dolor, commoció, patiment. Elena Busquets va néixer el 1968
amb síndrome de Down. Era la petita de
tres germans. La seva mare, Elena Arnau,
explica que «l’any que va néixer la meva filla no vaig poder combregar. Estava massa
dolguda. Em vaig anar a confessar: Déu ha
sigut injust, vaig dir al capellà». És un dels
testimonis que recull el llibre i que obre un
dels capítols del volum. Arnau continua explicant que la petita «tenia una fesomia
tan maca... Jo era llevadora, havia vist néixer altres nens, però igualment va ser un
xoc molt fort. En aquell temps no hi havia
gens d’informació, no sabíem què fer». Els
primers anys van consultar molts metges.

«Estàvem tots pendents d’ella. Ens deien
que calia estimular-la, i així ho vam fer». A
diferència del que passava amb altres nens
i nenes, «nosaltres no ens n’amagàvem, la
dúiem a tot arreu».
Feia tan sols 3 anys que havia nascut l’Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats, però l’Elena va anar a l’escola ordinària. «Tots els nens la protegien». Més
endavant va començar a anar a Ampans. A
les colònies, Arnau hi anava durant el dia,
recollia la roba de tots, la rentava a casa i
l’endemà els la portava. I així anar fent
cada dia. «Tots aquests nens han tingut
molta sort de comptar amb Ampans».
Ara, cita el llibre, mare i filla s’han fet grans.
L’Elena continua anant a Ampans a treballar i al vespre torna a casa. «Ara ella em
cuida a mi», afirma.

