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editorial
El futur de l’escola és el tema principal d’aquest exemplar

relaxants, evocadors, que ens permetin viure experiències

de la revista en un moment en què escola i docents són de

i, sobretot, sentir emocions diferents a les quotidianes. En

plena actualitat, d’una banda i de forma satisfactòria, per

aquesta revista dediquem unes pàgines a parlar d’oci i turis-

l’aprovació del Decret d’escola inclusiva del que hem parti-

me, per deixar testimoni de la intensitat de les activitats vis-

cipat aportant la nostra expertesa colze a colze amb la con-

cudes per més de 300 persones durant l’estiu passat, en un

selleria d’Ensenyament, i també en el seu desplegament. De

temps d’oci que hem anomenat de qualitat. Perarrúa, un petit

l’altra, l’escola es veu immersa en l’actual context polític i es-

municipi de la franja, és un dels llocs evocadors on un grup

pecialment afectada pels injustificables fets de l’1 d’octubre.

de les llars d’AMPANS hi ha fet arrels i amics.

Serveixin aquestes pàgines per transmetre la nostra solidaritat a les escoles que van viure aquells tristos fets i els que

AMPANS sempre ha cregut i defensat que les paraules tenen

se’n deriven. L’escola va ser el primer servei que va impulsar

un valor afegit i fonamental que li confereix qui les escriu o

AMPANS en la seva fundació i des d’aleshores hem treballat

qui les pronuncia. En l’entrevista que publiquem en aquest

incansables per protegir el dret d’infants i joves amb discapa-

número, això es fa palès en la figura de Sílvia Cóppulo, re-

citat a tenir una escola de qualitat, inclusiva.

coneguda periodista i comunicadora. L’honestedat hauria
de ser el valor més preuat dels professionals de la comuni-

Com recollia un informe encarregat per la UNESCO

cació, ens assegura en la conversa que hem mantingut amb

“l’educació és un gest d’amor envers la infància i la joventut

ella, a qui agraïm el seu temps de dedicació com a membre

a qui hem d’acollir dins de la societat, oferint-los sense reser-

del Consell Assessor, novament reunit a AMPANS. Per a una

va el lloc que els pertoca per dret”, i la inclusió és l’eix verte-

entitat com la nostra, disposar d’aquest òrgan consultor, de

brador per fer una societat de persones lliures que puguin

forma absolutament solidària i compromesa en la nostra mis-

conviure democràticament en diversitat. Aquest és l’objectiu

sió, és un privilegi però sobretot una gran eina de suport per

de fons que persegueix el Decret d’escola inclusiva en el que

ampliar la visió d’un món en constant transformació.

l’equip docent de l’escola Jeroni de Moragas d’AMPANS hi
està plenament compromès, i com a tal declarat pel Departament d’Ensenyament com a centre CEEPSIR. En aquesta
revista expliquem com es farà aquest desplegament i com
transformarà les escoles, també la nostra, perquè els alumnes
d’avui, siguin quines siguin les seves necessitats, puguin esdevenir ciutadans de ple dret i viure amb dignitat.
Amb les dificultats que suposa abstreure´s de la situació actual, les persones tenim els nostres propis mecanismes per
distanciar-nos de la realitat, trobar espais de qualitat que
afavoreixin les relacions personals i socials en entorns més
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El decret d’escola
inclusiva obre
les aules cap a la
plena inclusió
El nou decret de la Generalitat
de Catalunya per a una escola
inclusiva transformarà el món
educatiu a Catalunya. L’escola
Jeroni de Moragas d’AMPANS està
preparada per afrontar aquest
repte. Des dels inicis, ha format
part de la filosofia que promou
el decret, liderant les polítiques
d’inclusió, a més de donar suport
i formació als docents de la
Catalunya central. El nou model
ha de garantir l’equitat i la igualtat
d’oportunitats, basada en l’èxit
educatiu.

L’Escola Jeroni de Moragas, un centre pioner
La Directora General d’Educació Infantil i Primària de la
Generalitat de Catalunya, Carme Ortoll, valora la tasca de
l’Escola Jeroni de Moragas afirmant que “coneixem el projecte
i l’hem visitat in situ. Allò que es posa en funcionament des
d’AMPANS té aquesta mirada inclusiva que per a nosaltres és
molt important. Totes les aportacions que han fet han estat
de màxima importància per fer créixer el nou decret”.
Des dels seus inicis, a més de la qualitat i la innovació
pedagògica, la plena inclusió ha estat un objectiu prioritari
per a tot l’equip docent de l’Escola Jeroni de Moragas;
la Marisol Camps i la Rosalina Reñé, mestres de l’escola
i membres de l’equip CEEPSIR expliquen que “la feina
que AMPANS va començar a fer el 2010 va ser pionera;
una aposta de la direcció del centre que al principi ens va
semblar que era com estirar més el braç que la màniga,
però amb esforç i dedicació hi vam poder arribar”. A l’escola
s’atenen alumnes amb necessitats educatives especials
en edats compreses entre els 3 i els 20 anys, oferint un
itinerari educatiu personalitzat que els ajuda a avançar cap

L’escola comença el curs amb l’aplicació d’un nou model educatiu
L’escola Jeroni de Moragas atén alumnes amb necessitats educatives especials entre els
3 i els 20 anys. Des de l’any 2015 és un centre que dóna suport i assessorament per a la
inclusió d’alumnes amb necessitats especials a les escoles ordinàries del Solsonès, el
Bages, el Moianès i el Berguedà.
4

a l’autonomia social i laboral; l’any 2015 el Departament

Les

d’Ensenyament de la Generalitat la va seleccionar en

d’Assessorament Psicopedagògic d’ensenyament (EAP) qui

necessitats

es

detecten

a

través

de

l’Equip

convocatòria pública com a Centre d’Educació Especial

ho comunica a AMPANS perquè assessori a aquestes escoles

Proveïdor de Serveis i Recursos de Suport a la Inclusió

ordinàries que actualment ja són una vintena. El suport es

(CEEPSIR), per desenvolupar programes i serveis de suport

fa amb fisioterapeutes i logopedes, més directament al

a l’escolarització d’alumnes amb discapacitat als centres

professorat que no pas a l’alumne, perquè segons explica

ordinaris. L’escola forma part d’un projecte de transformació

Alba Cortina, “la paraula clau és empoderar als professionals”.

de centres d’educació especial, que pretén fer una revisió de

Alba Sagués, fisioterapeuta, Rosalina Reñé, experta en

les pràctiques educatives internes per assolir-ne de noves

dèficits de comunicació, i Marisol Camps i Alba Cortina, que

basades en resultats acadèmics, socials i personals amb els

aborden els temes de conducta, són l’equip de l’Escola Jeroni

valors de l’excel·lència i la qualitat. L’escola Jeroni de Moragas

de Moragas que fan possible aquesta tasca d’assessorament

ha estat impulsora d’aquests programes, mereixedors del

per a la inclusió dels alumnes amb necessitats especials als

reconeixement de tota la comunitat educativa, i ha anat

centres ordinaris.

definint la progressió d’un servei que actualment dóna
cobertura a tota la comarca del Solsonès, el Bages, el Moianès

El suport d’AMPANS per a la inclusió a la Catalunya

i el proper curs al Berguedà; amb aquestes actuacions es

Central

duen a terme activitats relacionades amb la Comunicació, el
Llenguatge i la Fisioteràpia i també es formen professors que

La tasca de tot l’equip del CEEPSIR ha ajudat a millorar tant

volen conèixer noves estratègies i formes de treballar en la

la qualitat de vida de l’alumnat com l’exercici professional

identificació dels alumnes i els plans de prevenció en Suport

dels docents. Marta Coll, psicopedagoga i coordinadora de

Conductual Positiu (SCP).

la USEE de l’Escola Arrels de Solsona, explica que quan va
tancar l’escola d’educació especial de Cardona els alumnes

El suport als centres ajuda a millorar la qualitat de vida dels alumnes i assessora els
docents.
L’Escola Arrels de Solsona i l’Escola Serra i Hunter de Manresa són algunes de les escoles
que reben assessorament de l’equip de l’escola Jeroni de Moragas.

5

reportatge

Escola Arrels de Solsona

Escola Jeroni de Moragas d’AMPANS

van quedar vinculats a Manresa i això volia dir un trajecte

Per a Marisol Camps i Rosalina Reñé, l’objectiu no és tant

diari de 50 quilòmetres, a més de la distància de l’alumne i

fer atenció directa com un tractament global del problema,

la família. Aquest problema es va començar a solucionar

per això “ens centrem en la formació del professorat per

quan l’escola Arrels es va adaptar per atendre els alumnes

ajudar-los a veure un altre enfoc d’atenció més eficaç. Ells

amb pluridiscapacitat; a

Solsona hi ha 18 alumnes amb

posen en pràctica el que els ensenyem i un o dos cops al

necessitats educatives especials importants. Per la Marta, “el

mes els fem una visita per veure com ha anat”. També hi

CEEPSIR d’AMPANS ha fet una tasca d’assessorament que ens

ha atencions més continuades com l’atenció setmanal al

ha ajudat a tenir uns professionals excel·lents i a mirar amb

Solsonès. El procediment és reunir-se amb els docents que

optimisme les necessitats de futur”. AMPANS treballa amb la

fan l’atenció directa i orientar les seves intervencions, afegint

Unitat de Suport per a l’Educació Especial (USEE) d’aquesta

la formació de Suport Conductual Positiu per a tot el claustre

escola concertada que compta amb prop de mil alumnes,

de professors; a l’escola El Vinyet de Solsona, per exemple,

entre primària, secundària i cicles formatius.

s’està duent a terme una formació que ha de durar 3 anys
amb un calendari de 30 hores anuals; també s’organitzen

L’Escola Serra i Hunter de Manresa també rep els serveis

programes de sensibilització per a la inclusió amb activitats

de CEEPSIR. Anna Torra n’és la directora i qualifica aquesta

conjuntes entre alumnes d’educació especial i la resta

col·laboració d’excel·lent: “ens coordinem amb horaris per

d’alumnat. L’objectiu és el de dotar a l’alumne del màxim grau

fer-ho fàcil i és fa un treball molt positiu amb l’alumne dins

d’autonomia a nivell de mobilitat i comunicació, a més de

del mateix entorn escolar. També fa assessorament a les

formar als docents i equips directius perquè puguin abordar

vetlladores, mediadors i a tot l’equip de mestres que treballen

els problemes greus de conducta, que en alguns centres

dia a dia amb persones amb discapacitat”. L’Anna destaca

arriben al 5% del total d’estudiants.

que aquest servei els dóna les eines que els calen per
poder treballar amb la trentena d’alumnes amb discapacitat

L’eina del futur: el nou decret d’escola inclusiva

escolaritzats al centre i reben les pautes necessàries per
poder avançar amb garanties; l’Escola Serra i Hunter rep

El nou decret canviarà el panorama pedagògic per als

aquest suport des de fa 6 anys i abans, tot i tenir alumnes

alumnes amb necessitats especials i implantarà un model

amb discapacitat a les aules, no disposava de cap ajuda.

educatiu. L’escola Jeroni de Moragas ha estat una de les
precursores, amb la posada en marxa de les aules de Suport

Aquest curs es posa en marxa el nou decret d’escola inclusiva
El model d’escola inclusiva té previst que els alumnes amb discapacitat moderada vagin
a l’escola ordinària i hi hagi menys alumnes a les escoles d’educació especial. Vol garantir
que tots els centres siguin inclusius. També afavorir una atenció de qualitat per garantir
una millor formació. Aquesta tardor el decret entrarà en funcionament.
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Integral. El nou model suposarà una reducció d’alumnes a les

desplegament.

aules, però es compensarà amb la creació de noves places

No serà fàcil. La psicopedagoga Marta Coll apunta que

que ara mateix ja són molt necessàries. El canvi suposarà que

caldrà més implicació del professorat, sobretot a secundària.

l’alumnat amb discapacitat moderada serà escolaritzat a la

També pensa que encara hi ha massa gent que no creu en

ordinària, però per altra banda es farà necessari un increment

la inclusió per la dificultat que suposa; en aquesta mateixa

de la tasca que AMPANS du a terme en l’assessorament i la

línia, la directora de l’escola Serra i Hunter opina que malgrat

formació als professionals de l’escola pública i concertada.

l’objectiu sigui excel·lent “el més important i immediat serà

El Decret segueix les directrius de la UNESCO i la Unió

convèncer als mestres perquè a alguns els fa por desbordar-

Europea i canviarà els fonaments educatius i el marc legal per

se”. La Marta Coll pensa que “pot ser que hi hagi resistència

promoure la creació de nous perfils professionals, dotant-los

per una part dels docents però quan parlem d’inclusió no

de recursos i programes per atendre als alumnes en el suport

pensem només amb l’alumne, també hem de pensar amb el

intensiu per a l’escolarització inclusiva amb unitats d’àudio

que aprendrem tots plegats”.

i llenguatge, aules integrals de suport i centres de noves
oportunitats.
Què proposa el nou decret?

Suport i formació. Aquestes són fites en les que els
professionals d’AMPANS fa anys que treballen. Per Marisol
Camps i Rosalina Reñe, el nou decret fomenta que l’alumne
passi tot el temps possible a l’escola ordinària i encara que

Garantir que tots els centres siguin inclusius atenent la

això es pugui veure com una competència per les escoles

diversitat dels alumnes; afavorir una atenció de qualitat que

d’educació especial, no ho és ja que “els recursos que

ens ajudi a avançar cap a la millora i garantir la formació al llarg

tenim a les escoles d’educació especial han de sortir a fora.

de la vida, amb itineraris personalitzats, amb acompanyament

L’escola ordinària n’està molt mancada no només a nivell

i orientació a alumnes i famílies; tot per garantir una xarxa de

de personal sinó també d’eines i estratègies per abordar

suports que doni la resposta adequada a cada alumne i en

situacions concretes a les aules”. Això vol dir que la tasca que

cada situació.

AMPANS està fent des de l’escola Jeroni de Moragas s’haurà

La Directora General d’Ensenyament, Carme Ortoll, explica

d’incrementar notablement si es vol assolir l’objectiu principal

que per fer el nou decret han parlat amb més de cinquanta

del nou decret i en aquest sentit hauran de ser molts més els

entitats diferents i amb més de 500 persones, configurant

professionals que s’hauran d’integrar a l’equip CEEPSIR per

grups de treball, i tothom hi ha pogut dir la seva; aquestes

sortir i cobrir les necessitats de formació.

aportacions, diu Carme Ortoll “són molt valuoses, més en
el desplegament que és quan caldrà aplicar experiència i

Fent referència a les pors, Mercè Esteve explica que en la millor

resultats, que no pas en el redactat”.

de les previsions, ensenyament té clar que en la majoria de

La tramitació del decret ha estat complexa, com explica la

centres ordinaris no hi haurà un increment sobtat d’alumnes

Subdirectora General d’Ordenació i Atenció a la Diversitat,

amb necessitats especials perquè molts ja hi són. Carme

Mercè Esteve “per la seva transversalitat, doncs s’ha tractat

Ortoll no vol fer servir la paraula “difícil” ja que “fa anys que

amb altres departaments com Salut, Afers Socials, Treball o

mestres i equips directius s’estan formant. Estem il·lusionades

Justícia per assolir el consens i l’acord”. Tot i que el Decret ja

en la part de formació del projecte i som conscients que hem

fa un any que estava redactat, la pròrroga dels pressupostos
va dificultar que s’avancés perquè calia garantir els recursos
econòmics, més concretament els 141 milions que s’invertiran
en els propers quatre anys. En aquest procés d’implantació,
com expliquen Carme Ortoll i Mercè Esteve “ens centrarem
amb l’entrada dels nous alumnes que cada vegada serà amb
criteris més coherents amb el que estableix el decret”.
Concretant dades, a Catalunya hi ha 105 centres d’Educació
Especial amb aproximadament 7.000 alumnes dels quals uns
4.800 ara mateix es quedarien en els centres especials i uns
2.200 podrien passar a l’escola ordinària; però no es farà de
forma immediata. D’entrada s’optarà per crear més centres
proveïdors per atendre el suport necessari més immediat;
la idea és anar proveint de recursos des d’ensenyament fins
que el nou sistema ja es pugui proveir, un cop finalitzat tot el

Carme Ortoll i Mercè Esteve
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d’entrar al cor de l’aula. És el tutor de l’aula qui ha de tenir una
formació excel·lent i aquesta mirada d’escola inclusiva que
volem, per avançar conjuntament amb els especialistes”.
Hores d’ara ja s’ha fet una feina important doncs més de mil
dels 3.000 professionals que treballen en educació especial
ja s’han format i aquet curs s’inicia un programa per a tutors i
tutores d’aules ordinàries per posar en valor que l’únic que fa
la diversitat a l’aula, és enriquir.
Mercè Esteve sap que el desconeixement pot generar
reticències i rebuig, però també que el canvi és imprescindible:
“aquest decret parla de l’escolarització dels alumnes però
també hi ha una part d’estructures i suports que representen
una millora per a tot el sistema; el fet de tenir una escola
inclusiva representa que els diferents projectes educatius han
de donar cabuda a tots els alumnes, amb el respecte a cada

per a la plena inclusió. AMPANS es suma al pla pilot d’itineraris
formatius específics (IFE) de la Generalitat i també impartirà
Formació professional adaptada per alumnes amb necessitats
educatives especials, concretament l’IFE d’auxiliar de vendes
i atenció al públic amb una durada de 4 cursos, el darrer amb
formació en centres de treball. El perfil de l’alumnat que hi
pot accedir és el de joves entre 16 i 20 anys amb necessitats
educatives especials associades a discapacitat intel·lectual,
inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA)
amb discapacitat lleu o moderada. En paraules de Carme
Ortoll “la idea d’aquest decret no és quedar-nos a l’escola
inclusiva, sinó fer inclusiu tot el sistema”.
D’aquesta manera també es garanteixen els estudis postobligatoris a tot l’alumnat i es reforça el sistema integrador
en l’àmbit educatiu que té com a objectiu construir una

una de les maneres d’aprendre”.

societat plenament inclusiva. L’escola d’AMPANS ofereix 12

La formació professional adaptada per garantir la

treballar els continguts emprant les noves tecnologies. Els IFE

places d’IFE. Es tracta d’una proposta professionalitzant per

continuïtat

són temàtics: medi ambient, cura d’animals i comerç; aquest

Però el nou curs no contempla només el repte del nou decret

3 anys teòrics complementats amb un quart de pràctiques ja

darrer itinerari és el que desenvoluparà AMPANS i contempla
dins l’àmbit laboral.
A banda d’aquest nou programa, des de l’esplai Sant Rafel,
AMPANS ja està duent a terme una formació professional
adaptada després de l’escola, consistent en classes

L’Escola Jeroni de Moragas ofereix aquest curs Formació Professional Adaptada
A partir d’aquest curs es pot cursar Formació professional adaptada a l’escola d’AMPANS,
concretament l’IFE d’auxiliar de vendes i atenció al públic. Té una durada de 4 cursos
i hi poden accedir els joves d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials
associades a discapacitat intel•lectual.
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d’Ofimàtica.

Això és just el que pensa fer l’equip pedagògic de l’escola

En tot el conjunt d’avenços els IFE són una valuosa aportació ja

Jeroni de Moragas. No és un repte nou: “tenim 222 alumnes i el

que tal i com opina la directora de l’escola Serra i Hunter, l’Anna

proper any seguirem creixent, però quan vam arribar a l’escola

Torra “el més important són les sortides i en aquest aspecte,

Jeroni de Moragas només n’hi havia 40 i aquí estem”. Positives

la formació professional adaptada és clau”. Els nous IFE estan

i amb ganes, com la directora Alba Cortina que encara el repte

pensats per “crear estudis nous adaptats a les necessitats de

amb el suport d’un gran equip professional: “anem creixent. I

cadascú tenint en compte també les necessitats del mercat”.

estem preparats per fer suport a altres centres de la Catalunya

L’any passat es va iniciar el programa amb 8 grups de cinc

Central que estan en procés de ser centres de recursos, per

centres territorials, tots ells públics i enguany se n’han fet 4

això des de la nostra experiència i juntament amb els serveis

més de públics i 4 de concertats, entre ells el d’AMPANS, el

territorials d’ensenyament compartirem aprenentatges i

que vol dir 16 poblacions amb IFE que abasten tot el territori

formació per tal de desplegar un model en xarxa que tingui

català amb un total de 24 grups amb 288 places.

una certa homogeneïtat de formes i procediments, mantenint
les especificitats locals i les seves necessitats. És un repte

Els centres d’educació especial, clau de futur

construir una xarxa de recursos per dur a terme un autèntica
revolució inclusiva en els centres educatius de la Catalunya

L’objectiu final és la plena inclusió a les aules i per assolir-

Central. ... és l’avantatge de treballar en xarxa amb tots els

lo amb garanties, el futur més immediat dels docents dels

equips públics i professionals dels centres CEEPSIR que hi ha

centres d’educació especial serà intens, però es percep

a Catalunya, amb els que unifiquem criteris”.

factible i amb resultats esperançadors i optimistes.

El futur ens interessa i guanyarem com a societat. Per la

Del total de l’alumnat català, el 80 per cent va a l’escola

Directora General, Carme Ortoll, hi ha 3 canvis importants: “en

ordinària i el 20 per cent necessita d’algun suport addicional.

les cultures, en les polítiques i en les pràctiques. La comunitat

D’aquest 20 per cent d’alumnes, un 5 per cent requereix

educativa ha de poder parlar i compartir amb tothom perquè

suport intens. En paraules de Carme Ortoll “per atendre les

la inclusió no sigui només a les aules; ha de ser transversal i

necessitats d’aquest 5 per cent d’alumnes s’incorporaran 200

longitudinal perquè arribi a totes les etapes educatives i a tot

nous professionals que s’integraran a l’escola ordinària i els

el sistema. Tenim uns centres disposats i preparats, amb bons

centres CEPSIR passaran d’11 a 14”.

professionals que estan fent una feina excel•lent”.

L’alumnat ha de normalitzar la diferència i les millors eines són
la formació i les activitats compartides com les que s’han fet
a l’escola Serra i Hunter al voltant del món màgic dels contes.
“Hi ha moltes coses que hem rebut i ens han arribat gràcies a
AMPANS que és qui ara, amb aquest nou decret, ens ha de
continuar ajudant a fer futur”, segons Anna Torra.

Els centres d’educació especial seran molt importants per l’aplicació del decret
d’escola inclusiva
Els professionals de les escoles d’educació especial seran importants a l’hora de crear
una xarxa de recursos per compartir l’experiència entre les escoles. L’objectiu és que la
inclusió arribi a totes les aules.
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AMPANS va mobilitzar
més de 300 persones
l’estiu passat en activitats
turístiques i d’oci de
qualitat. L’entitat té una
llarga trajectòria en
l’organització de colònies,
sortides i vacances, fent
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del temps d’estiu un temps
de qualitat. Les primeres
colònies es van organitzar
l’any 1967, un any després
d’obrir la primera aula de
l’escola.

Turisme i
activitats de
qualitat en
temps d’oci
Va ser l’any 1967 quan AMPANS va organitzar les
primeres colònies d’estiu, un any després d’obrir la
primera aula de l’escola d’educació especial. Infants
i joves que no havien sortit mai de casa sense la
protecció i supervisió dels seus pares van poder viure
l’experiència. Durant els 3 primers anys, les estades
es van fer al Mas Serarols, una casa pairal a Cornet
(Bages), cedida per una família manresana.
Aquest record forma part de la història d’AMPANS i les
colònies, les vacances i les sortides han evolucionat
i s’han adaptat als nostres dies, amb estades que van
des de la platja a la muntanya, pobles i ciutats.

“Eren les 8 del matí d’un dilluns d’agost i a les Llars Zamenhof
hi havia un tràfec de persones amunt i avall gens habitual
en un dia sense escola, ni servei de centre ocupacional, ni
feina... eren vacances i alguna cosa estranya estava passant.
Es traspuava nerviosisme, i la il·lusió -gens continguda-, entre
un anar i venir de maletes per marxar de colònies. En David ja
havia revisat la bossa 3 vegades. Segur que una bona part del
contingut tornaria a casa sense haver fet cap servei, però es
tractava d’assegurar-se que no trobaria res a faltar per gaudir
d’uns dies lluny de la rutina. Destinació: Blanes.
Els monitors del torn que finalitzava, supervisaven que tot
quedés polit abans de tancar la llar per uns quants dies,
mentre que els monitors que entraven al nou torn, repassaven
llargues llistes per no deixar-se cap document, medicació ni
complement que garantís la mateixa atenció que les persones
reben cada dia a la llar.”
Escenes com aquestes es repeteixen al llarg de tot l’estiu
a l’escola, als serveis assistencials, als serveis residencials...

AMPANS organitza colònies des del 1967
Una família manresana va deixar la seva masia durant molts anys perquè les persones
d’AMPANS hi anessin de colònies.
Aquest estiu més de 300 persones d’AMPANS han participat en colònies, estades i
sortides. Abans de marxar tothom té molta feina a revisar-ho tot per no oblidar-se res.
11
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Les persones residents a Urpina i de la llar Zamenhof van passar les colònies a Blanes.
Les persones de Súria van fer colònies a Calafell i a Albanyà, a la comarca de l’Alt
Empordà.
Els nens i nenes de La Caseta i el Turó van anar a Salou.
Les persones usuàries de Comtals van fer colònies a Pontós, a prop de Figueres
Les Llars Sant Joan i la Mión van anar a Canet de Mar i Lloret.
Les llars Florinda i Armengou van fer caminades a Vilada, al Berguedà.
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Marxar uns dies lluny de l’entorn habitual és el que tothom
espera amb ganes, tot i que comporta més dedicació per
part dels equips de professionals degut als canvis d’entorn,
als canvis horaris i d’adaptació que suposa. Cal garantir la
mateixa qualitat de vida en l’atenció directa a les persones
que l’entitat acompanya en els 365 dies de l’any.
Per a una ocasió tan especial cal fer una bona programació
d’activitats que fomenti la convivència, ofereixi un temps de
lleure qualitatiu i atractiu, proposi noves experiències per
enriquir els coneixements i, en definitiva, sigui capaç de
traslladar els valors de la inclusió en el territori que es visita
per descobrir i compartir.
Crònica d’unes vacances
Amb les maletes fetes i una complerta proposta d’activitats
per encetar, les persones residents a Urpina van passar
uns dies intensos a Blanes, igual que el grup de les Llars
Zamenhof; la Colònia de Súria es va desplaçar, en canvi,
a Calafell i a Albanyà, a l’Alt Empordà; els més petits de La
Caseta i el Turó van gaudir d’allò més amb les activitats
aquàtiques a Salou; les persones usuàries de Comtals, amb
dos grups a Pontós (Figueras); les Llars Sant Joan i la Mión

són més de platja i van optar per Canet de Mar i Lloret de Mar,
mentre que els muntanyencs de la Florinda i Armengou feien
les seves caminades al voltant de Vilada, al Berguedà.
No només les llars van fer estades llargues. L’Escola Jeroni
de Moragas va tancar el curs a Coma-ruga durant uns dies
amb una colla d’alumnes i un grup del servei de Centre
Ocupacional va fer colònies en espais de l’entitat que no els
són habituals com Urpina, compartint l’hospitalitat dels veïns
de Sant Salvador de Guardiola, i un munt d’activitats que no
van donar cap mena d’opció a l’avorriment.
Si algú es pensa que les colònies són dies de repòs, tovallola
i panxa a terra és que no les ha tastat. Si haguéssiu tingut
l’oportunitat de compartir l’experiència amb les Llars
Zamenhof, en cinc dies hauríeu compartit hores de terrassa
amb gelat, xerrades i bon humor, nits de música i passejades;
hauríeu voltat pels racons més emblemàtics de Blanes,
descobrint com viu una de les poblacions més turístiques de
Catalunya. Una volta per Hostalric us hauria mostrat un bonic
exemple de la història medieval del nostre país. Un creuer per
la Costa Brava hauria deixat al descobert les cales i les roques
més impressionants vistes des del mar. Hauríeu comprovat
que Tossa té un encant especial i el seu casc històric amb
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Un document històric!
Fent una mirada enrere hem recopilat un document històric de l’entitat. Es tracta de la memòria de les
colònies d’estiu de l’any 1987 a Santa Maria de Comabella, on la seva impulsora, Encarnació Camps, fa
un relat en forma de dietari on recull la planificació i les experiències diàries viscudes durant l’estada.
Fragment de les narracions diàries on es percep el sentiment i la il·lusió dels monitors i de les persones
usuàries que ha caracteritzat, des dels inicis, els projectes empresos per AMPANS
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carrerons estrets que dibuixen la línia de la costa, són una
visita imperdible. Voltar pels jardins botànics més importants
d’Europa us hauria fet gaudir de les vistes més espectaculars,
mentre admiràveu la riquesa de la vegetació dels cinc
continents per adonar-vos que aquest és un tresor que
cal preservar, o capbussar-vos de forma interactiva en els
misteris del temps al Museu d’Història de Catalunya. A més
de les Colònies, sortides diàries per conèixer el territori més
proper o viure les festes populars en primera persona arreu
de Catalunya, com la Festa Major de Manresa, la de Sant Joan
o les de Sallent, Santpedor i Súria, són altres experiències
viscudes per la gent d’Ampans.
Des del Centre Ocupacional La Llum l’activitat també va ser
frenètica i profitosa; per tercer any consecutiu un grup de
voluntaris va dinamitzar els tallers per a nens i nenes del casal
d’Estiu de Balsareny, van compartir experiències amb els avis
i àvies de la Residència Onada i van fer música amb els més
menuts de l’escola Sant Josep de Navàs. També hi va haver
temps per activitats i sortides com les que es van fer a la
piscina de Súria, el Tibidabo de Barcelona, el Mas Portell o la
Hípica de Cal Graells.

Perarrúa:10 anys d’agermanament
Encara que els nois de la Llar La Balconada passessin unes
primeres colònies esportives jugant a futbol a Cambrils,
capítol a part mereix l’experiència que des de fa 10 anys
viuen a la petita població de Perarrúa, a la província d’Osca.
Un grup fa estada a Casa Dionisio, una coneguda i històrica
llar de la població que és propietat de la família del Sergio,
un dels nois de La Balconada. Els forts lligams emocionals
que s’han establert amb el poble són el millor exemple de
l’activitat inclusiva. Al llarg d’una setmana, la darrera d’agost,
els nois i noies i els seus monitors, s’integren plenament
al municipi com uns estiuejants més, es banyen al riu,
passegen pels camins que porten a Besians, prenen el cafè
a la casa rural del poble i la fan petar amb els veïns. Visiten
els llocs d’interès com el centre budista de Panillo, el balneari
de Turbó o la vall i la localitat de Benasc. Al vespre treuen la
cadira i gaudeixen de la fresca. Manuel Lalueza és l’alcalde
de la població i el millor reconeixement a l’estima que s’han
guanyat els estiuejants d’AMPANS és sentir-li dir que “la seva
arribada és un esdeveniment pel poble; els esperem cada
any perquè ja són uns veïns més del municipi i per a nosaltres
és un orgull tenir-los aquí cada estiu”.

Els residents de la La Llar Balconada van fer colònies esportives a Cambrils, jugant a
futbol.
Tots junts van cada any a passar uns dies a Perarrúa, a la província d’Osca.
S’estan a la casa familiar d’un dels nois de la llar.
La casa té rep el nom de “Casa Dionisio”.
Els veïns del municipi els esperen cada any amb molta il•lusió.
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Sílvia
Cóppulo
Quaranta anys de professió i èxits l’han
convertit en una de les comunicadores
més valorades del nostre país. Forma
part del Consell Assessor d’AMPANS
Llicenciada en Psicologia i Doctora en Comunicació i Humanitats, va començar a Ràdio Mataró. És una de les veus més
expertes i veteranes de Catalunya Ràdio i al llarg de la seva
carrera també ha passat per TV3, Barcelona TV i COMRàdio.
És professora del grau de Comunicació i Indústries Culturals
de la Universitat de Barcelona i actualment presenta “El divan” a Catalunya Ràdio. Aquesta vegada però, l’hem assegut
nosaltres per conèixer-la més a fons. Una entrevista de Joan
Barbé, Laura Estrada i Marc Bravo.
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Amb motiu dels cinquanta anys
d’AMPANS, vas emetre el programa
“El Suplement” en directe des de
Santa Maria de Comabella. Què te’n
vas endur d’aquella experiència?
A l’equip vam treballar molt i encara ens
emocionem quan ho recordem. Des del
punt de vista tècnic, els continguts, el
ritme, les persones, la música, els silencis... tot va quedar molt bé i vam trobar
una col·laboració extraordinària amb la
gent d’AMPANS. Vam treballar junts per
fer un programa que ens ajuntés i ho
vam aconseguir. Si es fa un esforç, tots
estem obligats a treballar per una bona
qualitat i una bona audiència, és quan
surten els resultats i aquest va ser un
programa de grans resultats. Jo en tinc
un record molt bo i si hagués d’escollir
tres o quatre moments de la meva vida
professional, i fa quaranta anys que faig
ràdio, aquest hi seria... aquest hi és.
Periodista o comunicadora, que t’estimes més?
A vegades faig més de periodista i a

vegades més de comunicadora, depèn
del format; si estem fent un programa
informatiu faig més de periodista però
em sembla que la comunicació és essencial. Sóc periodista, però el periodisme, com altres disciplines, no arribaria a
la població si no hi ha comunicació.
Ràdio o Televisió, a qualsevol hora?
A mi m’agrada tant la ràdio com la televisió. Tenen llenguatges en comú i també altres que són diferents, però són
maneres d’arribar a la gent, de sentir-t’hi
a prop. M’està bé qualsevol hora perquè
totes tenen un ritme diferent. Treballem
dins d’un espai de les persones, uns espais i horaris socials i no pots adreçar-te
a algú de la mateixa manera a les 11 del
matí que a les 11 de la nit. M’agrada la
comunicació, tota.
Quina ha estat la teva millor etapa
professional?
Jo sempre miro el present i el futur. No
em plantejo si abans va ser millor o ara
és pitjor; la vida professional és com la

vida de les persones i som aquí per intentar ser millors; al cap i a la fi aquest és
el llegat que podem deixar a les generacions que venen i ser millors persones
també inclou ser millors professionals.
Sóc de les que sempre em plantejo en
el dia a dia allò de: Au va Silvia, au va...i a
tirar endavant.
Comunicar amb el cor o comunicar
amb el cap? Quina és la clau d’una
bona periodista?
Jo no soc gaire de disjuntives, sempre
faig broma, jo sóc de copulatives. Crec
que s’ha de tenir el cap clar per endreçar les idees, per jerarquitzar-les i saber
el què és important i el què és accessori;
després cal el cor per entendre en quin
context, en quin estat d’ànim personal
o social està succeint allò que endrecem amb el cap. Si només treballéssim
racionalment no entendríem la vida; si
només partíssim del que ens diu el cor
a vegades se’ns farien moltes barreges.
Has treballat amb persones amb dis-

“Si hagués d’escollir
tres o quatre moments de la meva
vida professional,
un seria l’emissió
d’El Suplement des
d’AMPANS”

Sílvia Cóppulo va emetre un programa en directe des de Santa Maria de Comabella en motiu
dels 50 anys d’Ampans, el juliol del 2015.

17

entrevista

capacitat al llarg de la teva trajectòria? Com ha estat l’experiència?
Si, de molt joveneta quan començava a estudiar psicologia.
Anava a la universitat i feia serveis a l’escola Santa Bernadeta de Mataró on hi havia nens amb discapacitat. La dimensió
de l’ésser humà és molt gran i treballar amb persones amb
discapacitat intel·lectual et fa entendre millor la humanitat, et
sacseja per ser més sensible i menys rígid. Per a mi va suposar
un important enriquiment personal.
Hi ha algun codi professional que reguli el tractament de
noticies i el vocabulari, quan es parla de persones amb
discapacitat?
Sí que hi ha un llibre d’estil, unes recomanacions del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya, unes normes del col·legi de periodistes... penso que pel que fa a la terminologia s’ha avançat
molt, però les persones què treballen en els mitjans de comunicació no són diferents de les que treballen en un despatx
d’advocats o en un forn de pa i mentre no trobem la fórmula,
amb naturalitat, de parlar amb totes les persones siguin com
siguin, els mitjans tampoc ho sabran fer. En això em sento força privilegiada perquè la meva experiència m’ha permès un
bagatge personal i de coneixements que em facilita el tracte,
la parla i la relació amb les persones amb discapacitat; però si
no ho has viscut de prop, per molts codis que tinguis no ho
pots interioritzar. Segurament hauríem de treballar més enllà
dels codis, fent que els professionals siguem capaços de donar respostes integrant millor i això és factible.
Majoritàriament has exercit a la Corporació Catalana,
però també has treballat en altres mitjans. La informació

depèn de l’empresa des d’on es divulga?
Tot és veritat, són parts de veritat, cadascú és qui és amb els
valors humans i la maduresa o experiència que té i amb les
càrregues que ha d’assumir amb el seu sou, això li confereix
un determinat espai de llibertat; després també treballa per a
una empresa a la que se li suposa una determinada perspectiva per enfocar la realitat, tot es barreja i finalment es donen
uns resultats.
Arran dels darrers esdeveniments que ha viscut la societat, alguns mitjans de comunicació han jugat un paper
que s’ha qüestionat.
A Catalunya tenim la sort de tenir una mentalitat oberta i acostumem a veure mitjans nostres però també mitjans de fora,
per tant podem fer-nos un imatge de la realitat molt més àmplia. La falta de propostes polítiques està sent subratllada en
aquest moment per tot el món i veiem com Europa que és
un club d’estats intenta sempre que l’estat que n’és membre
no se senti incòmode; Som davant un moviment social i si no
s’entén així no hi ha solució. Crec que la solució s’ha de donar
amb el diàleg i la negociació.
Quins són els valors irrenunciables en un bon professional de la comunicació?
Penso que pels periodistes i pels que no siguin periodistes, el
més important és la honestedat. Sovint ens diuen que no som
objectius, com hem de ser objectius si per definició som subjectes? Tots podem veure una mateixa pel·lícula en un mateix
moment, és la mateixa però serà molt diferent segons com
l’expliqui cadascú; però si tots intentem dir la veritat, la nostra

“Només hi ha comunicació quan
despertes emoció.
El més important de
fer preguntes és la
oportunitat d’escoltar les persones”
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veritat, estarem sent honestos. Després n’hi ha d’altres com el
rigor, tens una determinada informació i has de trobar el punt
entre la pressió per la velocitat i l’instant per poder reflexionar
si allò és cert i com s’explica dins el context; l’esforç, la perseverança, la recerca de la veritat... ni que sigui la nostra veritat,
que sempre és parcial.
Després de tantes, que és el més important a l’hora de fer
una entrevista?
Quan fas preguntes, el més important no és la pregunta si no
la resposta, i sobretot que escoltis bé aquesta resposta, que
no facis un altre pregunta de seguida sense deixar parlar a
l’altre, perquè quan escoltes la resposta pots entendre millor a
la persona que tens davant, i si la pots entendre millor estem
sent més humans; podem no estar-hi d’acord però hem d’entendre que hi ha persones que veuen les coses d’una altra manera i si entenem això estarem més a prop de poder fer coses
junts. El més important de fer preguntes és tenir la oportunitat
d’escoltar les respostes.

Imatges de l’entrevista. A dalt, Sílvia Cóppulo amb Joan Barbé. A sota,
amb Marta Estrada i Marc Bravo.

Quines són les teves aficions?
M’agradava molt escriure però ara m’hi dedico poc. També
havia tocat el piano i no m’hi dedico gens. Ara he tornat a córrer i faig running. Em continua agradant molt llegir, una tarda
en una cafeteria acompanyada d’un bon llibre és un moment
molt intens, a mi m’agraden molt els silencis, sobretot el silenci
personal.
La ràdio no morirà mai?
Jo vaig començar a fer ràdio un 15 de desembre de 1977, quan
va començar Ràdio Mataró; després ha vingut la tele, les xarxes socials i la radio és manté perquè és un mitjà molt proper
i més enllà d’informar i fer-ho passar bé, cohesiona a la gent i
ens fa sentir molt propers. Això la televisió no ho aconsegueix
tant. A mi em coneixen els telespectadors, els oients i una
mica els lectors i amb els qui tinc una relació més pròxima és
amb els oients, perquè la imatge té molta força però distancia i en canvi la ràdio integra, atorga veu a les persones que
normalment no en tenen i això és molt important. A la ràdio hi
ha molta emoció i només hi ha comunicació quan despertes
emoció.

Entrevistem Sílvia Cóppulo, periodista i locutora de Catalunya Ràdio
Laura Estrada, Marc Bravo i Joan Barbé han entrevistat la periodista als estudis de
Catalunya Ràdio. Sílvia Cóppulo parla de la seva professió i diu que hi ha una bona
comunicació quan aconseguim despertar emocions. Explica que el més important d’un
bon entrevistador és saber escoltar. També diu que és important acceptar pensaments
diferents per poder fer coses junts.
Un dels moments més importants de la seva carrera va ser el programa de Catalunya
Ràdio des d’AMPANS.
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Manresa tindrà el primer súper de
Catalunya gestionat per persones
amb discapacitat
Caprabo i AMPANS obriran el primer supermercat de
Catalunya gestionat de manera íntegra per persones amb
discapacitat. S’ubicarà al carrer Barcelona de Manresa. La
signatura de l’acord es va fer l’agost entre el director general
de la companyia de supermercats, Martin Gandiaga, i el
director general d’AMPANS, Toni Espinal.
Per Martin Gandiaga, “És un projecte d’innovació social que
obre noves oportunitats per a persones amb discapacitat i
fa visible la diversitat i les seves opcions professionals en un
sector en què estàs en contacte amb la societat de manera
intensa i diària. AMPANS fa una feina extraordinària. La nostra
col·laboració amb AMPANS s’ha iniciat amb la incorporació
dels seus productes en el nostre Programa de Proximitat per
Comarques. D’aquesta col·laboració en va sorgir la iniciativa
d’obrir ara un supermercat “.

El nou establiment respon al caràcter emprenedor d’AMPANS
per generar oportunitats laborals per a les persones, segons
el seu director general, Toni Espinal. “Encara que el nostre
objectiu primordial és preparar a les persones perquè puguin
ocupar un lloc de treball fora d’AMPANS, l’obertura d’aquest
establiment és un pas més en la diversificació laboral del
nostre centre especial de treball” destaca Toni Espinal, que
afegia que el model de franquícies de Caprabo “ens apropa
i ens fa visible en un entorn comunitari molt quotidià, com és
anar al súper, i ens permet estar cada dia en contacte amb la
societat “.
La franquícia de Caprabo donarà feina a 10 persones amb
discapacitat i està previst que obri les seves portes el
novembre d’aquest any al carrer Barcelona de Manresa.

AMPANS obrirà un
supermercat Caprabo al
carrer Barcelona de Manresa
Aquest supermercat serà el
primer de Catalunya on hi
treballin només persones
amb discapacitat, en total 10.
L’acord l’han signat el director
general de Caprabo, Martin
Gandiaga, i el director general
d’AMPANS, Toni Espinal.
L’equip que treballarà al supermercat es forma al Caprabo del Passeig Pere III de Manresa.
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Els formatges
Muntanyola
a la venda als
supermercats
Caprabo
Caprabo comercialitza en els seus supermercats els productes que elabora AMPANS. En concret ha introduït a les seves
botigues els Formatges Muntanyola que s’elaboren des de
l’any 2014 a la finca Urpina de Sant Salvador de Guardiola.
Amb la introducció dels formatges Muntanyola a Caprabo,
ambdues entitats reforcen el seu compromís de col•laboració
que continuarà amb la introducció aquest mateix any dels
vins Urpina que també produeix AMPANS. Muntanyola elabora 14 varietats de formatge artesà de cabra, búfala, vaca i ovella, algunes de les quals han estat premiades en els certàmens
més reconeguts del sector: World Cheeses Awards (Donosti),
Gourmet Formatges (Madrid) i Fira Làtcium (Vic).

Caprabo ven els formatges
Muntanyola
Els formatges Muntanyola ja es poden
trobar als supermercats Caparabo.
Molt aviat també vendran les ampolles
de vi Urpina. Caprabo és una cadena
de supermercats distribuïts per tot
Catalunya.

Separats són bons,
junts són
insuperables
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Barcelona acollirà el
Congrés Internacional de
Salut Mental 2019
Althaia i AMPANS seran els organitzadors del 12è Congrés
de l’Associació Europea de Salut Mental en la Discapacitat
Intel•lectual (EAMHID), que se celebrarà a Barcelona del 23
al 25 de maig del 2019. Així es va decidir en la 11a edició
d’aquest Congrés, celebrat a Luxemburg del 21 al 23 de setembre, on es va aprovar que Barcelona sigui seu del proper
Congrés internacional.
A més del relleu en la organització del proper Congrés,
l’equip de professionals d’Althaia i d’AMPANS van tenir una
participació destacada a Luxemburg amb la presentació de
dues ponències: una sobre l’aliança de les dues institucions,
25 anys de treball col•laboratiu per millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat intel•lectual; i l’altra sobre
prevalença dels trastorns de la conducta en infants i joves,
amb i sense discapacitat intel•lectual.
L’assemblea general va aprovar la renovació d’una part del
Comitè executiu d’EAMHID. Des d’ara en formen part el Dr.
Pere Bonet, Director de la divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia i Alba Cortina, directora de l’escola d’educació

especial Jeroni de Moragas d’AMPANS. Completen l’equip de
professionals present a Luxemburg Janeta Camps, directora
del Servei de llars-residència d’AMPANS, David Simó, membre de l’equip itinerant de suport a la conducta d’AMPANS
i suport a la Recerca, la dra. Aurea Autet, Cap de Servei de
Psiquiatria Infantil i Juvenil d’Althaia i la dra. Laura Plans,
psiquiatra especialitzada en discapacitat intel•lectual.

AMPANS i Althaia organitzaran un congrés internacional de salut mental i discapacitat
intel•lectual
Aquest congrés es celebrarà a la ciutat de Barcelona el 2019. El Congrés l’impulsa EAMHID,
que és l’Associació europea per la salut mental i la discapacitat intel•lectual.
El doctor Pere Bonet, d’Althaia, i la Directora de l’escola d’educació especial Jeroni de
Moragas, Alba Cortina, són membres del nou comitè executiu d’aquesta organització.
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El model d’atenció
d’AMPANS capta
l’interès de Colòmbia
AMPANS ha signat un conveni de cooperació amb el govern
de la regió colombiana d’Antioquia amb l’objectiu de contribuir a la inserció sociolaboral i a la formació de joves amb
discapacitat.
L’acord es va signar el 10 d’agost a la seu de la governació
d’Antioquia, entre l’administració pública d’aquesta regió, la
Secretaria de Salut, Protecció Social i la Corporació Crear
Unidos del municipi d’Envigado, l’entitat impulsora de l’acord.
L’objectiu d’aquest conveni és obrir noves oportunitats per a
les persones amb discapacitat, especialment adolescents i
joves, en el camp laboral creant nous espais d’inclusió social.
Els mitjans de comunicació de la zona van publicar i comentar la notícia, destacant que AMPANS té més de 50 anys
d’experiència treballant en aquest tipus de serveis i ajudarà a
Colòmbia a millorar la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel•lectual, i a proporcionar de forma permanent suport per a la implementació i fortalesa de programes
d’inclusió en diferents països d’Amèrica Llatina.

Amb aquest nou projecte Gobernación de Antioquia aposta
per a la inclusió social i per a la formació integral de persones
amb discapacitat. En aquesta regió de Colòmbia hi ha al voltant de 15.000 infants i joves amb discapacitat intel·lectual.

AMPANS donarà suport a la regió colombiana
d’Antioquia
AMPANS ha signat un conveni de cooperació
per contribuir a la inserció laboral i a la
formació de joves amb discapacitat a partir de
15 anys.
L’objectiu és assessorar i donar suport a les
institucions del país que formen i ajuden a
trobar feina a els persones amb discapacitat
intel•lectual.
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Segona trobada del
Consell Assessor
AMPANS reuneix per segona vegada els membres del seu
Consell Assessor. Aquest cop Comabella va acollir la Trobada per acompanyar a l’entitat en l’anàlisi i coneixement dels
diversos escenaris de context en els que ens movem com a
societat, i com poden influir o condicionar en la trajectòria
de l’entitat.
El que demana AMPANS als seus assessors és que li aportin
la seva experiència i visió per ajudar-la a anticipar-se als nous
escenaris provocats pels canvis socials, tecnològics i econòmics en els que haurà de donar resposta als reptes de futur
en els serveis a les persones amb necessitats de suport.
Xavier Sala-i-Martin, Sílvia Cóppulo o Therese Jamaa, són alguns dels membres del consell, juntament amb una vintena
de personalitats destacades en diferents àmbits d’activitat i
coneixement, com el social, el de la comunicació, el de l’economia, el de l’empresa, el món acadèmic o el món laboral.
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El Consell Assessor d’AMPANS s’ha reunit
per segona vegada
AMPANS ha reunit el Consell Assessor per
segona vegada a Comabella.
Els membres del Consell Assessor són 20
persones expertes en economia, educació,
comunicació o tecnologia.
Aquestes persones comparteixen els seus
coneixements amb AMPANS.
Per AMPANS, el seu coneixement és molt
important per ajudar-la a millorar.

El futur dels serveis a les
persones centra la jornada
anual dels professionals
L’auditori del Convent de Sant Francesc de Santpedor va acollir les 14es Jornades d’AMPANS. Unes 250 persones van assistir al Convent per seguir les xerrades i els reconeixements als
treballadors més veterans.
Xavier Ferràs, degà de la facultat d’Empresa i Comunicació de
la Universitat de Vic, va ser l’encarregat de parlar del món en
el futur, assegurant que la tecnologia ens porta per primera
vegada un escenari d’economia d’abundància però amb disrupcions i mala distribució.
L’impulsor de la UOC i del projecte educatiu Horitzó 2020 i
fins fa poc director general de la Fundació Jesuïtes Educació,
Xavier Aragay, va parlar de la formació i l’educació del futur.
Segons Aragay, la persona ha de tornar al centre de l’educació
i cal transformar i canviar el model d’aprenentatge per una escola més inclusiva, creativa, de formació integral i que treballi
totes les intel·ligències.
Quim Sabrià, emprenedor fundador d’Edpuzzle i un dels joves
més influents a l’Europa el 2016, va ser l’encarregat de parlar
del món laboral en el futur. Sabrià va assegurar que la feina

del futur serà la que no podran fer robots ni màquines, aquella
que requereixi creativitat, interpretació i adaptació. Les feines
que sobreviuran, segons Sabrià, són les que tinguin a veure
amb treballar la terra, els serveis mediambientals, l’atenció a
les persones i les professions més creatives.
L’aleshores diputat i president de la Comissió de la Discapacitat al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, va parlar
de com serà la vida de les persones amb discapacitat. La formació i l’educació, segons Campuzano, són els reptes en el
procés de transformació del treball i l’educació del futur. “El
sector de la discapacitat ha de recuperar el pols polític perquè
les oportunitats arribin a tothom”, va assegurar Campuzano.
El director general d’AMPANS, Toni Espinal, va fer un repàs
dels reptes de l’entitat per als propers dos anys i va felicitar tot
l’equip pel Premi Factor Humà Mercè Sala. L’entitat va rebre el
guardó el maig d’aquest any com a iniciativa que té a les persones com a prioritat i per ser coherent amb els valors de la
Fundació Factor Humà: pragmatisme, innovació, visió global i
humanitat.

AMPANS celebra la Jornada dels professionals
La Jornada es va fer al Convent de Sant Francesc de Santpedor amb 250 treballadors.
A l’acte hi van participar persones membres del Consell Assessor d’AMPANS: Xavier Ferràs,
Xavier Aragay, Quim Sabrià i Carles Campuzano.
El director d’AMPANS, Toni Espinal, va cloure les jornades felicitant a l’equip de treballadors i
treballadores per la feina feta i per haver rebut el Premi Factor Humà.
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UniversiMÉS arrenca la seva
segona edició
Aquest curs ha arrencat la segona edició del
programa UniversiMÉS, que fa accessible la
universitat a persones amb discapacitat intel•lectual.
Aquesta segona edició té dos grups: un de 20 persones
que serà la continuïtat de la primera edició del
curs passat i un grup amb 20 nous alumnes que
accedeixen al programa per primer cop. Les classes
van començar el 5 d’octubre
Després de l’èxit de la primera experiència les entitats i institucions impulsores: UManresa-FUB, AMPANS, la Fundació
Antigues Caixes Catalanes (FACC) i BBVA CX, han apostat
per la continuïtat del programa amb una segona edició amb
el doble de places que la primera.
Una aportació de 18.000 euros per part de la FACC i l’entitat
bancària ha permès doblar el nombre de beques. Un total
de 40 alumnes, acompanyats dels seus familiars, van recollir
les beques en un acte on es respirava il•lusió i emoció a la
Fundació Universitària del Bages, amb la presència de representants de totes les entitats implicades.
En els parlaments, el president d’AMPANS, Sebastià Catllà,
destacava la consolidació del projecte gràcies a la implicació de totes les entitats i institucions i al compromís dels
alumnes. Per Xavier Llinares, director territorial de BBVA Catalunya, es tracta d’una ‘gran iniciativa’ que representa un
enriquiment tant per a l’alumnat com per a totes les entitats
vinculades al projecte. En la seva intervenció, el president de

la FACC, Jaume Ribera, va esperonar els alumnes a no perdre
mai la curiositat per aprendre. Finalment, Valentí Martínez, director general de la Fundació Universitària del Bages, va definir UniversiMÉS com una iniciativa de ‘normalitat, responsabilitat i oportunitat’, ja que representa una més de les accions
formatives que es desenvolupen a la universitat, comporta
el compromís tant de la institució com dels alumnes i dóna
l’opció a la universitat d’enriquir-se amb la presència de nous
col•lectius i als alumnes d’integrar-se a un entorn universitari.
Una segona edició que millora la primera
L’experiència adquirida en el transcurs de la primera edició
d’aquest innovador programa ha servit per introduir millores
a la segona. D’entrada, a banda de les 20 noves places i de la
continuïtat dels 20 alumnes del curs passat, les hores de dedicació dels alumnes s’amplien i passaran de les dues hores
quinzenals a sessions setmanals de dues hores i mitja.
Els alumnes que s’estrenen en el programa seguiran els con-

Els participants del Programa UniversiMÉS comencen les classes a la FUB
UniversiMÉS és un programa de la Fundació Universitària del Bages en el que participen
com a alumnes persones amb discapacitat intel•lectual.
Aquest any hi participen dos grups. El grup d’alumnes nous d’aquest any, i el grup de
segon curs.
El grup dels alumnes nous tractaran temes d’ economia, cultura mundial i art.
El grup dels alumnes de segon any tractaran continguts de cultura i art, economia
aplicada i de salut i psicologia.
Les classes van començar el 5 d’octubre.
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tinguts de la primera edició: conèixer el món, economia i
cultura i creació artística. De la seva banda, els alumnes del
segon any tractaran continguts de cultura i art, economia
aplicada i de salut i psicologia.
Tot el professorat, com en la primera edició, estarà vinculat
a la institució universitària i comptarà amb el suport i l’assessorament d’un equip format per Laia Cladellas (logopeda i
coordinadora del programa en representació de la Fundació
Universitària del Bages) i Cristina Llohis (pedagoga i coordinadora d’AMPANS) per adaptar els continguts a les característiques del col•lectiu.
En la primera edició, el professorat van ser el cantant del
grup Gossos, Natxo Tarrés, el director dels estudis d’ADE
d’UManresa-FUB, Jordi Conca, la sociòloga Marta Tiñena, i
l’advocat i professor d’UManresa-FUB, David Sanclimens. El
professorat que impartirà classes aquest curs serà Joan Villaplana , humanista i fotògraf, l’equip de professorat del grau
d’ADE d’UManresa-FUB, i una especialista del camp de la
neuropsicologia de la Universitat.

Antigues Caixes Catalanes al programa, els alumnes podran
gaudir d’alguns espectacles culturals que organitza conjuntament amb BBVA CX.
Una iniciativa pionera
El programa UniversiMÉS va ser la primera iniciativa de
formació universitària per a persones amb discapacitat
intel•lectual de l’estat espanyol amb l’objectiu d’ampliar coneixements dels alumnes, proporcionant-los una experiència vital i formativa positiva i de normalitzar la presència de
persones amb discapacitat a la Universitat. Altres iniciatives
universitàries en relació a aquest col•lectiu s’han enfocat únicament a la formació per a la inserció laboral.
L’objectiu dels impulsors és que el format es pugui replicar
en altres universitats per ampliar-ne l’abast i acostar més persones amb discapacitat intel•lectual a la universitat. També
es pretén que el treball serveixi per impulsar treballs d’investigació i recerca sobre l’impacte que té en els grups d’interès
i la societat una iniciativa com aquesta.

Aquest any, a més a més, amb la incorporació de la Fundació
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La Mediterrània mostra
l’arbre mecànic creat
amb els joves de Noves
Oportunitats
L’arbre mecànic desenvolupat al taller de l’artista del ferro
Raül M. Beteta i un grup de joves del Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya central, impulsat per AMPANS i la
Fundació Intermèdia, amb el suport del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu dins el pla de
la Garantia Juvenil, va ser rebut amb molta expectació a la
Fira Mediterrània celebrada el cap de setmana del 5, 6 i 7
d’octubre.
L’arbre és un espectacle de moviment i llum, amb insectes
fets de xapa i ferro que cobren vida a través d’un programa
informàtic. La creació artística és el resultat d’un taller formatiu de manyà i soldadura amb joves de Santa Margarida de
Montbui (Anoia).
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A partir d’una pila de ferros, sensors de moviment i la seqüència de Fibonacci, els joves, liderats per Beteta, han creat
una màquina amb l’essència de la natura on les fulles (de metacrilat amb il•luminació led) il•lustren les 4 estacions de l’any.
L’escultura de ferro, que fa més de 6 metres d’alçada i 8 d’amplada, simula el cicle de vida de l’arbre i acaba dispensant
una poma.
Una vintena de joves en situació de vulnerabilitat han participat en la creació singular de l’arbre. La idea de fer realitat
un projecte amb l’escultor, va sorgir de la col•laboració entre
l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i AMPANS, amb
l’objectiu que els joves aprenguessin l’ofici de manyà i soldadura mitjançant un projecte prou motivador que els influen-

ciés per superar el curs, adquirir coneixements, i reforçar des
de les habilitats a l’autoestima.
“Avui dia quan la natura s’ha desnaturalitzat tant, hem agafat
una pila de ferros i hem reinvertit el procés a partir de la seqüència de la natura. L’estructura, el moviment i la variació
de colors és una atracció que no deixa indiferent a ningú”,
assegura Beteta.
AMPANS treballa amb joves en situació de vulnerabilitat que
per causes diverses abandonen els estudis i no disposen
d’altres sortides formatives o laborals. El taller de soldadura amb Ferroluar va sorgir de la voluntat d’acostar propostes
motivadores per als joves participants al programa.
Sobre Noves Oportunitats
El Centre de Noves Oportunitats (CNO) és un programa finançat pel SOC i el Fons Social Europeu, dins el pla de Ga-

rantia Juvenil. El de la Catalunya central està impulsat per
AMPANS i la fundació Intermèdia i ja ha atès 396 joves perquè retornin al sistema educatiu o trobin una feina. Segons
el director general d’AMPANS, Toni Espinal, “la clau de l’èxit
del programa de Noves Oportunitats és una metodologia diferent i la cooperació públic privada per assolir els objectius
per als quals treballem: millorar l’ocupació i generar o facilitar
oportunitats de feina a joves en situació de vulnerabilitat”.
El Pla havia atès fins el juny de 2016 a 396 joves ajudant-los
per a retornar al sistema educatiu o a trobar una sortida laboral de futur. D’aquests, es van assolir amb èxit 72 insercions
laborals i 95 retorns al sistema educatiu. Les dades es van
presentar en un acte a Santa Margarida de Montbui, amb la
presència de la Directora del SOC, Mercè Garau i la participació activa dels joves en el desenvolupament de la jornada.

La Fira Mediterrània exposa l’arbre mecànic que han fet joves del Centre de Noves Oportunitats d’AMPANS
L’arbre de 6 metres d’alçada es va poder veure durant els dies de la Fira Mediterrània a la
Plaça Major de Manresa.
Moltes persones s’hi van acostar per mirar-lo.
L’arbre s’ha fet a partir de ferros al taller de l’artista Raül M. Beteta.
Els joves que el van ajudar a construir-lo formen part del Centre de Noves Oportunitats
d’AMPANS, per a nois i noies que han abandonat els estudis i no tenen cap sortida laboral.
Ara l’arbre tornarà al taller fins a la propera exposició.
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Comença la funció!

Arriben a l’assaig. Comencen, com sempre, amb un escalfament conjunt que els fa estar actius, agafar confiança,
alegria, energia, seguretat, equilibri, amb el company que
tenen al costat i els del seu voltant alhora que van movent, a
diferents ritmes, el seu cos.
Durant les primeres setmanes es rumien diferents temes per
encaminar les obres que es representaran. Tothom dóna la
seva opinió i els seus desitjos i, finalment, la Teti (directora
del taller de teatre) decideix i prepara els textos i les coreografies.
En cada sessió d’assaig, després l’escalfament previ, comencem, text en mà, a llegir el que serà l’esquetx d’una obra
coneguda o de creació pròpia, que sempre sol anar acompanyada d’un o diversos números musicals perquè la música
els agrada molt i els fa treballar com un sol i gran equip en el
moment de fer les coreografies.

Comença la funció!
Després de setmanes de preparació, arriba el gran dia pels companys del taller
de teatre.
Comença la funció després de posar el
vestuari a punt, les paraules de la directora i les abraçades entre els companys.
Tot passa molt ràpid, quina emoció.
Acaba amb les felicitacions del públic,
familiars, companys... fins l’any que ve!
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Setmana rere setmana es treballa una estona de text, intentant entendre el que diu el personatge que els ha tocat representar, com és, com camina, com parla, com seu, què
sent, què fa, com ho fa... Que s’acostumin a viure i a ser, per
un instant, algú que és diferent a un mateix. Aquest treball fomenta també el seu creixement i els valors com a persona. A
continuació, una estona de música, per familiaritzar-se amb
els passos i les col•locacions.

Arribada l’hora i el dia de la representació, cal vestir-se per la
ocasió: samarretes, vestits, barrets, mocadors, maquillatge...
i uns instants abans de començar, tots en cercle, les mans al
mig, els nervis a flor de pell, les paraules de la directora, les
abraçades dels monitors... l’energia flueix, comença la funció! Esquetxos, música...tot va passant en l’ordre establert.
Rere cametes esperen el seu torn, emocionats, absorts per
l’abast de l’escenari il•luminat, enbolcallats per la música i
encoratjats pels aplaudiments del públic emocionat.

Tot passa molt ràpid... i amb la salutació i el comiat del President esclata l’eufòria continguda dels nois: abraçades, crits,
plors, rialles...les felicitacions del públic assistents, familiars,
companys i professionals.
Un any més, hem fet pinya, hem gaudit del “cuquet” del teatre i hem creat uns valors i uns vincles que perduraran fins
sempre més!!!
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Les parelles
artístiques exposen
als aparadors
dels comerços
manresans
Els aparadors dels comerços de Manresa van exposar
aquest estiu obres dels artistes bagencs i persones amb
malaltia mental. La Unió de Botiguers i Comerciants
Manresa+Comerç va col·laborar en el projecte “Parelles
Artístiques”, un projecte d’experiències creatives per la salut
mental que va néixer l’any 2006 de la mà de la Fundació
Centre mèdic Psicopedagògic d’Osona i que ja fa 3 anys va
arribar al Bages, fruit de l’acord entre AMPANS, MUTUAM,
Fundació ALTHAIA i Projecte MOSAIC.
Joaquim Falcó, Àngels Freixenet, Marina Bogatell, Roser
Oduber o Maria Gelabert són alguns dels artistes bagencs
professionals que formen parella artística amb 10 usuaris
dels serveis de salut mental de les entitats que lideren aquest
projecte. L’objectiu és afavorir la inclusió social i comunitària
de les persones amb malaltia mental i trencar amb la visió
estigmatitzada de la societat vers la salut mental.
Des del projecte es potencia que els artistes professionals
coneguin i treballin conjuntament amb les persones que
tenen un problema de salut mental.
Les obres es van poder veure als aparadors de l’Abacus, la
Farmàcia Dr. Esteve, l’Elde, l’Orquídia, Obrallar, Vital S&B,
Dormity i El Taller, a Manresa.
El projecte rep el suport de la Fundació Antiga Caixa Manlleu
i el BBVA CX.

Les obres de les “parelles artístiques” s’exposen als aparadors de Manresa
Aquest estiu els aparadors de les botigues de
Manresa van exposar obres de les parelles artístiques.
Les parelles estan formades per artistes professionals amb usuaris dels serveis de salut mental
d’AMPANS, MUTUAM, ALTHAIA i el projecte MOSAIC.
L’objectiu és trencar mites sobre les persones
amb problemes de salut mental.
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Nous serveis de
consergeria als
camps de futbol de
Manresa

AMPANS ha posat en marxa un nou servei de consergeria
d’alguns camps de futbol de Manresa, en concret el del XupLes Cots, la Balconada i la Mión. L’acord amb l’Ajuntament de
Manresa permet donar feina a 3 persones amb discapacitat
intel·lectual.
Les funcions que cobreix el servei de consergeria són obrir i
tancar la instal·lació, marcar les línies dels camps, netejar el

camp i els vestidors, donar claus a equips i àrbitres i estar a
disposició dels usuaris del camp de futbol.
Es tracta d’un servei més que AMPANS ofereix per promoure
la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual
i que permet donar visibilitat al col·lectiu.

AMPANS s’encarrega de la consergeria de 3 camps de futbol de Manresa
Tres persones amb discapacitat intel•lectual faran de conserges a tres camps de futbol de Manresa.
És un acord d’AMPANS i l’Ajuntament de Manresa.
Els tres conserges treballaran caps de setmana i alguns festius. Obren i tanquen la instal•lació, marquen les línies dels camps, netegen el camp i els vestidors, donen claus a equips i àrbitres i atenen
els usuaris del camp de futbol.
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Una gran temporada de la UE
Balconada
Una bona convivència, la tasca en equip i suar la samarreta per dur al terreny de joc valors i inclusió, són alguns dels
factors determinants que han portat l’equip UE BalconadaAMPANS a tancar amb èxit la passada temporada esportiva.
L’esforç de tots els jugadors, equip tècnic, entrenador i, com
no, el suport de tot l’equip de professionals de la Llar La Balconada, s’ha vist compensat després de tota una lliga amb
bons resultats i la participació en nombrosos tornejos, alguns d’ells fins i tot d’àmbit internacional.

El bon joc practicat pels de La Balconada els va fer mereixedors del títol de campions i van rebre el trofeu i obsequis de
mans del representant de la Federació Catalana de Futbol,
Arcadi Prat, com a cloenda d’una festa que també va comptar amb la presència del regidor d’esports de l’Ajuntament
de Manresa, Jordi Serracanta.

El 15 de juliol l’equip de la Balconada va guanyar el triangular final de temporada, amb els equips convidats per la FAP,
l’Igualada i el CAR Manlleu Sant Tomàs. Va ser una jornada
de convivència esportiva que, a més de la competició, va
servir per compartir una remullada i un dinar popular al voltant d’una gran paella amb tots els jugadors, participants i
col•laboradors.

L’equip de futbol de La Balconada – Ampans ha fet una gran temporada
Els nois de la Llar La Balconada viuen els valors de l’esport i comparteixen grans estones amb
altres equips de la seva lliga.
L’any passat van acabar el curs guanyant un torneig amb l’Igualada i el Manlleu-sant Tomàs.

Transpirenaica. Una travessa
social i solidària

tot conscients encara, hem fet noves amistats i ens ha obert
la ment a altres visions de la vida i el tracte que et pot donar la
gent. Tenim moltíssimes ganes de repetir i esperem poder-ho
fer més dies!”, va escriure un dels participants.

Durant 42 dies un total de 300 joves han compartit les seves
experiències per afavorir la inclusió social
Un grup de joves i tècnics del CNO Catalunya central van participar aquest estiu a la Transpirenaica social i solidària, una iniciativa que pretén afavorir la inclusió social i l’autonomia dels
joves amb una travessa pels Pirineus.
Els joves i tècnics de la Catalunya central van caminar durant
tres etapes de la Transpirenaica, concretament de la Vall de
Núria fins a Setcases. Al costat d’altres joves en situació similar i entitats que també lluiten per promoure la inclusió social
entre els joves, els de la Catalunya central van conèixer gent
nova, entre magnífics paratges del nostre territori gaudint
d’una experiència nova i enriquidora.
“Han estat uns dies molt especials per nosaltres. Ens ha aportat un creixement personal del que segurament no en som del

Pirelli dóna a l’escola i les llars uns circuits de curses
L’empresa ha donat uns circuits de curses que faran servir l’escola i també les llars d’infants i
adolescents. Durant la visita a Pirelli, els alumnes de l’escola van poder veure el Museu i el refugi
antiaeri que hi ha sota les instal·lacions de Pirelli.
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El Club Golf La Roqueta, nou
col·laborador d’AMPANS
El Club Golf La Roqueta i AMPANS han signat un conveni de
col•laboració per promoure la vida saludable i afavorir la inclusió social de les persones amb discapacitat intel•lectual.
La signatura del conveni ha anat a càrrec del president del
Golf La Roqueta, Francesc Selga, i el president d’AMPANS,
Sebastià Catllà.
El conveni s’estendrà durant tot el curs escolar i permetrà
que persones usuàries d’AMPANS gaudeixin de l’activitat de
pàdel a les instal·lacions del Club Golf La Roqueta. A l’activitat hi participen dos grups, un de la residència Els Comtals i
del servei de Centre Ocupacional.

A banda, els mateixos usuaris participaran en les tasques de
manteniment de petits espais de jardineria i neteja de les pistes de pàdel per tal d’afavorir el desenvolupament personal
i autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquesta col·laboració està emmarcada dins el programa de
vida saludable, que té per objectiu millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat intel·lectual. La pràctica
esportiva és un dels hàbits que contribueix, de manera molt
directa, al benestar físic, emocional i social i a l’equilibri personal.

Col•laboració entre el Club Golf La Roqueta i AMPANS
Durant tot el curs escolar les persones usuàries d’AMPANS podran jugar a pàdel a les
instal•lacions del Club Golf La Roqueta.
Hi participaran dos grups, un dels Comtals i l’altre del servei ocupacional.
L’objectiu d’aquesta col·laboració és fomentar l’esport. És un hàbit saludable que millora la
qualitat de vida de les persones.
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actualitat

1

3

7

8

12

13

1. La Fundació Factor Humà visita
les instal·lacions d’AMPANS
2. Quaranta joves s’han format en
comerç electrònic, xarxes socials i
màrqueting digital
3. El vermut musical ha estat una
de les novetats de la Festa de la
Verema 2017
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4. La residència Els Comtals ha celebrat els 12 anys amb ambientació Bollywood

7. El Psychodelic Dance Festival
balla per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

5. Un any més Santpedor corre
per AMPANS a la cursa de la Penya
Blaugrana

8. El cor masculí “Lupulus Emsembla” actua al Canonge per la Nocturna Vinum.

6. Triant el raïm dels vins Urpina al
celler El Molí de Collbaix.

9. La residència Julio Payàs estrena un gronxador adaptat

4

5

6

9

10

11

14

15

10. Relats de vida, homenatge a la
gent gran a Urpina

13. L’escola, d’excursió per la Sèquia, “Junts fem camí”!

11. Reunió del comitè científic per
acabar de preparar el IV Congrés
de Conducta

14. Per setè any consecutiu, hem
estat voluntaris a la Setmana de
Jocs al Carrer del CAE com a dinamitzadors de jocs a diferents
places de Manresa.

12. Donem la benvinguda a les voluntàries europees: la Nicola, la
Marie i la Magdalena.

feina feta en la senyalització per la
Festa de la verema d’Urpina.

15. El servei Prelaboral mostra la
37

eines i recursos

Reimaginando la
educación
Xavier Aragay
Aragay és un apassionat de l’educació.
Impulsor de la UOC i del projecte
educatiu Horitzó 2020, és el fundador
de Reimagine Education Lab. Ha estat
Director general de la Fundació Jesuïtes
Educació i actualment és membre del
Consell assessor d’AMPANS.
El llibre reivindica que l’educació és
la millor eina que tenim per canviar el
món. A través de l’experiència personal i
professional de l’autor, com a professor
i directiu de centres i institucions
educatives, reflexiona sobre una eina
tan poderosa i important com és
l’educació.

L’essència de
l’Enric
Montse Llopis
La Montse Llopis és la mare de
l’Enric, un nen amb pluridiscapacitat,
alumne de l’escola Jeroni de Moragas
d’AMPANS durant 14 anys.
Fa uns mesos la Montse es va llançar a
l’aventura d’explicar la seva experiència
a través d’un blog. Un espai on hi
comparteix
inquietuds,
dubtes,
necessitats i on parla de vida, de pors,
de superació, de força i, sobretot,
d’amor.
Com diu la Montse, “l’Enric va ser un
gran mestre que ens va ensenyar el
valor de la vida”.
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Targeta solidària
CaixaBank
amb AMPANS

CADUCA FINAL
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la fundació respon

Modificació
de la
capacitat
d’obrar, una
mesura de
protecció
personal

La Fundació Tutelar Santa Mª de Comabella té la missió de vetllar per les persones
que requereixen protecció i suport en la presa de decisions, ja siguin personals o
externes, que l’afecten. Parlem de la modificació de la capacitat d’obrar, una mesura de protecció que només pot dictar una sentència judicial i que preveu mesures
de protecció per les persones que a causa de malaltia o discapacitat no poden
gestionar soles els seus afers personals. L’autoritat judicial, amb la pròpia persona
afectada, els seus familiars i les informacions forenses, determinarà si cal o no la
protecció d’un càrrec tutelar, l’abast i els límits que tindrà aquest càrrec i qui l’ha
d’exercir. Habitualment es designarà un familiar proper a la persona però sinó en té
o no estan en condicions d’exercir, el jutge pot optar per una entitat tutelar.
El tutor o curador vetllarà perquè es respectin els drets de la persona, i rebi els
suports, ajudes i recursos necessaris per tenir una vida digne i de qualitat.
Quan un jutge dictamina una modificació de la capacitat d’obrar d’una persona i
considera que cap familiar se’n pot fer càrrec, informa a la Comissió d’Assessorament de tuteles del Departament de Benestar i Família, sent aquest òrgan l’encarregat de derivar el cas a l’entitat que consideri més idònia.
Si la figura del tutor o tutora recau sobre la família, en previsió de no poder-la
exercir en el futur, la família pot sol•licitar en vida o a través del Testament, que
una entitat tutelar sigui la futura tutora de la persona a qui, per decisió judicial, se
li aplica la modificació de la capacitat d’obrar. Es tracta d’una alternativa que dóna
tranquil•litat a les famílies que es pregunten què serà del seu familiar el dia de
demà.
Per dur a bon port la segona via d’accés al servei de tutela, la Fundació Tutelar
Santa Mª de comabella, disposa dels següents serveis adreçats a la ciutadania:

Informació - Assessorament a famílies
• Assessorament en matèria d’incapacitació i tutela:
- Règim jurídic de la modificació de la capacitat d’obrar.
- Documentació i procediment per tramitar-la.
- Informació sobre la tramitació per a la concessió d’un advocat d’ofici.
• Assessorament en matèria de testaments:
El servei orienta a les famílies; sobre la manera d’iniciar i tramitar la incapacitat. I en
temes de tutela, delació testamentària de la mateixa per part dels pares.
Servei Pretutela

la
fundació
respon

Feu-nos arribar la vostra consulta
per correu electrònic a:
fundacio@ampans.cat
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Com indica molt bé la paraula, pretutela vol dir abans de la tutela, o sigui, es tracta
d’aquelles accions que l’entitat tutelar porta a terme per conèixer a una persona a
la que tutelarà en un futur. Subratllo els termes futur i coneixement, perquè no és
cap acció tutelar, sinó que es tracta d’un compromís moral adquirit per l’entitat i
els pares o l’administració que hagi derivat el cas, però que pot passar que no arribi
a port, ja sigui perquè els pares han canviat de parer, i/o canviïn les disposicions
testamentàries, o perquè l’autoritat judicial en el moment de nomenar tutor designi a un altra persona o entitat tutelar com a tutor.
El servei pretén que hi hagi un coneixement mutu entre l’Entitat tutelar, futur tutor,
i el futur pupil, i que en el cas que els pares que ostenten la potestat prorrogada/
rehabilitada necessitin alguna orientació: ajudar-los i orientar-los, i al mateix temps
detectar necessitats socials que puguin sorgir. Amb la finalitat de planificar el màxim el futur que volen pels seus essers estimats.

Històries de persones
que has de conèixer

La Sita i la
Judith

una parella d’extraordinàries

La Sita Salido i la Judith Valderrama es van conèixer el mes
de març, a l’igual que 10 parelles més, a través del programa
de mentoria social “Extraordinaris”. La Sita acompanya la Judit de manera voluntària i l’ajuda a enfocar el seu futur. Hem
fet un cafè amb elles a una terrassa del Passeig, una cosa
que els agrada fer quan es troben.
El gener de 2016 la Judith acabava de fer 16 anys i havia
deixat els estudis, una mica perduda va entrar al Centre de
Noves Oportunitats d’AMPANS, on li van oferir suport i orientació. Des de llavors ja ha fet un curs d’atenció al client,
un de cuina a la Joviat i està a punt de començar un curs de
monitora de menjador mentre es treu la teòrica del carnet
de conduir. Igual que molts joves, ha trobat un espai on li
ofereixen el suport que necessita per enfocar el seu futur.
La Sita va veure a través de les xarxes socials que AMPANS
posava en marxa un programa de mentoria i “va tenir un impuls”, explica. Amb la voluntat de fer alguna cosa pels altres,
la Sita es va presentar de voluntària per acompanyar un dels
joves del Centre de Noves Oportunitats, amb el suport dels
tècnics del CNO i els responsables de voluntariat d’AMPANS.
Com tots els “Extraordinaris”, la Sita i la Judith es van conèixer a través d’un speed-dating de tres minuts i asseguren
que “va ser un amor a primera vista” perquè va ser la primera
entrevista que van fer i expliquen que van connectar molt.
“Valoro molt que algú voluntàriament vulgui ajudar-te sense
res a canvi”, explica la Judith, que sap que pot comptar
amb la Sita si li passa alguna cosa o necessita la seva
ajuda. “Em transmet confiança, és molt generosa
i s’ha obert molt amb mi. M’ajuda sense ser la
meva mare, des d’una perspectiva diferent”,
explica.
“He après moltíssim, he après que no podem jutjar i que convé que col•laborem

pel bé de tots plegats, perquè tots ens podem trobar que
necessitem suport o orientació. La Judith té molt bon cor, és
extravertida, sociable i he après molt d’ella. M’agrada que sàpiga que pot comptar amb mi pel que sigui”, explica la Sita.
Les dues conversen sobre el sistema educatiu, creuen que
hi ha un buit per a les persones que s’encallen en els estudis
i que no han fet els 18 anys, és molt difícil que reenganxin els
estudis o que puguin trobar una feina i, diu la Sita, que “en
aquest sentit el CNO fa molt bona feina, però que també és
feina de tots buscar la manera que puguin trobar una feina o
tornar a incorporar-se al sistema educatiu”.
Oficialment el programa de mentoria ja s’ha acabat però
les dues tenen clar que se seguiran veient i compartint moments perquè els hi ve de gust. Han establert un bonic vincle
fora de les seves vides quotidianes que les connecta i les fa
aprendre l’una de l’altra. Una experiència que les dues recomanarien a la gent del seu entorn sense cap mena de dubte.

La Sita i la Judith estan encantades d’haver-se conegut al Centre de Noves Oportunitats
d’AMPANS
La Judith va entrar al Centre de Noves Oportunitats per buscar suport i enfocar el seu futur.
La Sita es va presentar de voluntària per acompanyar a joves, i allà es van conèixer.
La Judith ha fet un curs d’atenció al client, un de cuina a la Joviat i està a punt de començar
un curs de monitora de menjador. Van fer una bona amistat des del principi i tant per la Sita
com per la Judith, l’experiència ha estat fantàstica.

de portes endins

MONTSE
BARAT

Coordinadora
Pedagògica
del centre
Ocupacional
La Llum

Fa setze anys que la Montse va començar a AMPANS. Llicenciada en
Pedagogia, amb un postgrau en alteració de conducta i un en dificultats
d’aprenentatge, és la coordinadora Pedagògica del Centre Ocupacional La
Llum, des d’on s’ha iniciat el programa
d’activitats musicals amb l’Escola Municipal de Música de Sallent.
Com es troben AMPANS i l’Escola de
Música de Sallent?
Des d’ASPRODIS de Sallent van venir
unes famílies de persones ateses molt
interessades en que col·laboréssim
amb l’escola de música facilitant així
l’accés dels seus fills/es. Vam organitzar una trobada a tres bandes amb ells
i l’Ajuntament de Sallent, que des del
primer moment va mostrar tot el seu
suport. Els resultats van ser molt bons
des del principi i ja al segon any, Caixa
Penedès ens va premiar un projecte
que va tenir molt ressò social i mediàtic.
Quin és l’equip que fa funcionar
aquest programa des del Centre
Ocupacional?
És un engranatge, on participen diferents professionals. El cap davant la
Marta i la Glòria, educadores del Centre
Ocupacional, que junt amb les professionals de l’escola de música, la Ruth i
la Pili, planifiquem, executem i avaluem
l’activitat, així com busquem nous reptes per fer créixer cada any més el programa.
Que és el més destacat del projecte?
L’oportunitat de viure, aprendre i millorar a través de la música i el moviment.
L’oportunitat d’utilitzar (com la resta de
la societat) els recursos comunitaris,
normalitzant-ne la nostre presència.
L’oportunitat d’aprendre els uns dels altres, tan en la vessant professional com
la vessant personal.
Quines persones participen en el
programa i com les seleccioneu?
Primer, evidentment, les persones que

ens ho van demanar des de Sallent i
gràcies a les quals es va iniciar el projecte. Es té en compte la proximitat en
el territori ja que hi ha més demanda
que no pas places. La motivació és un
altre factor important. Es tracta d’un
projecte obert en el que també participen persones de Sallent que són externes a AMPANS, actualment n’hi ha tres.
Què és el millor que la música treu
de la persona amb discapacitat
intel·lectual?
Moltes coses; fa sorgir l’alegria, fomenta l’expressió dels sentiments, millora
la comunicació i ajuda a controlar les
emocions. A mesura que hem anat
avançant hem pogut observar moltes
millores en el dèficit d’atenció. Aprenen
a saber esperar i valorar el seu espai
dins l’activitat, a més de la importància
dels resultats del treball en equip.
Quina valoració en feu dels resultats
d’aquesta experiència?
Molt positiva. Vam iniciar La Música a
casa i després han nascut nous projectes comunitaris que donen resposta a
les inquietuds de les persones ateses.
Busquem els valors de proximitat, inclusió, aprendre, créixer per a uns objectius comuns, descobrir... Gràcies
al treball amb l’Escola de Música se’ns
han obert noves propostes com la
col·laboració amb les enramades que
son una gran festa i en les que hi fem
una tasca reconeguda pel poble.
Quina és la projecció de futur del
programa?
Els bons resultats ja fan pensar en la
oportunitat d’ampliar el projecte territorialment i desenvolupar-lo en altres
poblacions. El treball amb els altres és
important per a la plena inclusió com a
un dels principals objectius a perseguir.
Fins ara ha estat un programa amb uns
grans resultats i, per tant, tenim moltes
ganes no només de continuar millorant
sinó també de consolidar i ampliar.

Entrevistem la Montse Barat que és la Coordinadora
Pedagògica del C.O. La Llum.
La Montse coordina l’activitat de música amb l’escola Municipal de Sallent. Les persones del Centre Ocupacional
que fan aquesta activitat estan molt contentes del que
aprenen cada any. L’activitat musical té molt bons resultats i tothom està molt animat.
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de portes enfora
Fa sis anys que la Ruth és la principal
responsable de la tasca pedagògica
i musical que es fa amb un grup de
persones del C.O. d’AMPANS des de
l’escola de música de Sallent. .
Com comença la col·laboració entre l’Escola i el Centre Ocupacional
d’AMPANS?
A partir d’un programa de Ràdio Sallent en el que es va parlar del tema,
el President d’ASPRODIS es va interessar perquè és pogués fer alguna
activitat musical per a persones amb
discapacitat al poble. Després d’uns
quants intents ho vam reformular tot i
vam anar a veure a la musicoterapeuta d’AMPANS, la Marta Real. Diverses
converses amb la Montse Barat i la
total predisposició de l’Ajuntament de
Sallent, van donar com a resultat que
acordéssim un projecte pilot de sis
mesos en el que AMPANS ens explicava com ho feien i nosaltres hi posàvem
la infraestructura. Allò va ser la bomba,
vam acabar amb un concert que ens
va emocionar a tots i el projecte va
acabar convertint-se en realitat.
Quines són les activitats conjuntes
que feu i amb quina periodicitat?
Ara hi ha dos grups de vuit i onze
persones que vénen setmanalment.
Després de veure que érem capaços
de fer un concert i emocionar, vam
decidir instaurar-ho, per això cada
any a l’inici de curs planifiquem un fil
conductor pensant en la mostra final.
Durant l’any treballem més enllà de la
música per assolir un bon resultat en
l’espectacle, amb matèries com el moviment o l’expressió.
Què heu après el personal docent
de l’Escola de Música de la gent
d’AMPANS?
Molt. Tenia por de no saber ensenyar
perquè partia del punt erroni, que sóc

jo qui ensenyo quan sovint són ells els
qui ens ensenyen a nosaltres. Ells són
capaços de girar-ho tot i m’han ensenyat a relativitzar, improvisar i ser més
flexible.
Què ha rebut AMPANS de la vostra
pedagogia musical?
Han après a ser constants, a tenir objectius i valorar els resultats de la feina en equip però sobretot han après
a estimar la música perquè els hi hem
fet senzilla, han guanyat confiança i la
veuen més propera. Fer música no és
tocar un instrument, l’instrument només és una eina. Han descobert noves
emocions perquè la música els emociona.
La música està prou valorada com a
eina per a la millora de la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat intel•lectual?
Encara no, i és recomanable cent per
cent perquè és ritme, melodia, moviment i, per damunt de tot, emoció; ells
tot això ho tenen i ara ho poden desenvolupar. Recordo particularment la
història d’en Jose Luís – quan la Ruth
ens ho explica ho fa visiblement emocionada-, que va tenir problemes de
parla, i de sobte me’n vaig adonar que
amb la percussió era capaç de transmetre tot allò que no podia fer amb la
paraula. Li va arribar i ho va convertir
en una eina per demostrar-nos que encara és aquí amb tota la força.
Com veus el futur d’aquesta
col·laboració?
En constant millora i innovació. Els professors que hem viscut l’experiència
tenim moltes ganes d’aprendre nous
aspectes de la musicoteràpia. És un
esforç que compensa molt i que després dels anys d’experiència m’ha ensenyat a no descartar res per agosarat
que sigui.

RUTH
MATAMALA

Directora
de l’Escola
Municipal de
Música “Cal
Moliné” de
Sallent

La Ruth Matamala és la directora de l’Escola Municipal
de Música “Cal Moliné” de Sallent.
Nois i noies del Centre Ocupacional van a l’escola de música de Sallent. Tothom s’ho passa molt bé amb la música
i treballen amb les companyes i companys per a una gran
festa de la música que és un èxit i emociona.
La Ruth i les altres professores estan molt contentes i amb
ganes de continuar treballant amb la gent d’Ampans.
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el mirall

Et perdono
Quan la Clara entra a la classe encara està pensant si ha engegat l’assecadora abans de sortir de casa i si la seva filla
haurà agafat l’agenda que estava sobre l’escriptori... Entretant, posa en marxa l’ordinador, desa les seves coses dins
de l’armari i es corda minuciosament els botons de la bata.
No té temps de llegir més d’un correu quan entra el Xavier,
el primer alumne del dia, saludant-la sense gaire esma. Normalment arriba endormiscat al matí, per la son que encara té
i la medicació que es pren només llevar-se . Al seu darrere,
arriba el Pol esverat fent corredissa i quan la Clara comença
a recordar-li que no està permès córrer pel passadís, apareix
el Jordi al seu darrere amb el puny aixecat:
- Que et mato ara mateix eh!, que et xafo el cervell inútil de
merda!.
El Pol atemorit s’amaga darrere la Clara i aquesta emprèn al
Jordi amb fermesa: -Jordi si us plau baixa el puny i deixa les
amenaces. Si entres a la classe és per parlar com una perso-

na. Si no ets capaç de fer-ho, et demano que en surtis i ja hi
entraràs quan estiguis més tranquil.
- Se m’ha menjat la poma que duia per esmorzar el molt desgraciat! Se l’ha menjat a la meva cara, a la furgoneta mentre
veníem cap aquí, fill de puta!, ets un maleït fill de puta! - escridassa a en Pol.
- I què passa? Què passa? Què em faràs, eh?, contesta el Pol
amb to xulesc, desafiant i alhora juganer.
Dues mestres arriben alertades pels crits que se senten.
Episodis així són freqüents durant el dia però, és clar, passen poc més de dos minuts de l’hora d’entrada i ha enganxat les mestres desprevingudes, tot just s’estan acabant el
cafè. Ràpidament s’interposen entre els dos nens i la Clara
aprofita per treure el Pol de la classe abans no prengui mal
perquè el Jordi ha arribat massa encegat per poder entrar
en raó mentre tingui al davant el culpable del seu enuig. Les
dues mestres s’encarreguen de calmar-lo i donar-li una altra
poma, que a més serà vermella, com ell la prefereix, però a la
llar tutelar on viu amb el Pol no poden tenir pomes diferents
segons les preferències dels vuit nens que hi conviuen. - Estàs de sort - li diu una d’elles -, ahir per dinar hi havia pomes
vermelles i en va quedar alguna, ara te la porto.
Controlada la situació, la Clara entra de nou a la classe acompanyada d’un Pol que encara no és del tot conscient de com
d’enfadat estava el Jordi, ni del mal que podria fer-li un nen
de tretze anys tan irascible i agressiu. Tal com la Clara l’ha
aconsellat, es disculpa mostrant penediment: Et perdono
Jordi, -li diu, i se li llença als braços. La Clara parpelleja incrèdula abans d’intervenir.
- Pol, és ell qui t’ha de perdonar! Tu li has de demanar si et
perdona.
- Si, si ja ho sé... Et perdono!-, repeteix en Pol convençut.
- Jordi, al Pol li sap molt de greu el que ha passat i vol demanar-te disculpes, però ja saps que a vegades li costa entendre com ho ha de fer -, apunta la mestra.
- D’acord. Pol, et perdono però no m’ho facis més perquè
m’has fet enfadar molt i després sempre em renyen a mi perquè et pico.
El Jordi té part de raó. El Pol provoca constantment situacions de conflicte sense ser conscient de la gravetat dels fets
degut al seu retard cognitiu i llavors, quan el Jordi reacciona
de manera impulsiva i totalment desmesurada degut al seu
trastorn mental, és amonestat.
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- La resta del matí anirà perfecte!,- diu la Clara. Ara mateix
poso una mica de música per fer marxar aquest mal gust de
boca que ens ha quedat i, quan arribi el Marc que és l’únic
nen de la classe que falta, estarem tots contents i amb ganes
de passar un molt bon dia.
Arriba el Marc, però al contrari del que esperava la Clara, el
Marc continua capficat exactament igual com va marxar
ahir a la tarda: les jaquetes s’han de dur cordades tant si porten cremallera com si porten botons. Marc, sospira la Clara
- Continues preocupat per les jaquetes?- No Clara, per les jaquetes no; pels constipats, el grip, els
mocs, la tos... Si no ens cordem la jaqueta ens podem constipar i llavors si ens constipem ens baixen les defenses i serà
molt fàcil que agafem la grip i si algú de l’escola té la grip i la
seva mare no ho sap o el seu pare el fa venir a l’escola encara
que tingui febre o perquè encara no n’ha tingut, llavors pot
acabar-hi havent una epidèmia de grip a l’escola; perquè la
grip té un símptoma que és la tos, i amb la tos llavors poden
passar dues coses: una, que tussis a sobre d’algú i li passis
tots els microbis, o dues, que la persona que està tossint es
tapi la boca i llavors els microbis se’n van a les mans.
- Marc, Marc! Mira’m, mira’m als ulls si us plau: prou, has de
respirar, val? Ara mateix necessites fer tres respiracions profundes, d’acord?- Si perquè estic en bucle, i quan estic en bucle llavors...
- Exacte, exacte Marc! Per parar el bucle pots agafar aire pel
nas en profunditat i aleshores... –
- Aleshores seré un arbre silenciós que té els braços estirats
que són les branques i els peus enfonsats a terra que són les
arrels...
- Molt bé Marc, molt bé! Agafa aire pel nas tot el que puguis
i després el deixes anar a poc a poc per la boca notant com
surt des de dins cap a fora i així et vas relaxant i estaràs igual
de serè i calmat com un arbre.
El Marc segueix les indicacions de la seva mestra perquè sap
que li va molt bé fer aquest exercici. Ha sortit de casa tranquil
però mentre anava cap a la parada de l’autobús ha començat a veure persones que duien la jaqueta mig cordada o
mal cordada o fins i tot sense cordar! Ha sentit gent tossir
pel carrer i s’ha anat posant cada vegada més nerviós. Això
li genera molt patiment. Tant és així que sovint comença a
donar-se cops al cap per no pensar més coses dolentes o
es pessiga els llavis i es tapa la boca per aconseguir deixar
de dir tota l’estona el mateix, ja que llavors la mare es posa
nerviosa i el renya, la gent del carrer el mira com si fos un
boig, els nens ploren... i això encara empitjora més les coses
perquè, si hi ha una cosa que tolera menys que les jaquetes
descordades o les portes entreobertes o els pipís i caques
dels gossos a la vorera, són els crits i plors estridents dels
nens espantats.
-Ja està aquí el boig de la ciutat amb la “neura” de les jaquetes! diu el Jordi prou fort perquè el Marc el senti.
Sort que el Marc està respirant, posant atenció plena a la seva
respiració per tal de parar el bucle de pensament obsessiu
compulsiu i no l’ha sentit. Sinó, se n’hi aniria directament i li
explicaria perquè la gent ha de dur la jaqueta cordada, recar-

golant de tal manera les frases que esdevenen interminables
fins que el Jordi li etzibaria una empenta tan forta que el faria
callar de cop.
La Clara adora la seva feina, li encanta realment, però això
no vol dir que no s’esgoti. Acaba la jornada desfeta, consumida per la tensió que acumula durant tot el dia, tot i sabent
que respirar i practicar l’atenció plena a cada moment a ella
també l’ajuda a estar millor, i a gaudir de les bones estones.
Una veueta dins seu ara mateix li recorda: Clara respira, deixa
marxar el que ha passat amb el Jordi i el Pol, sàpigues valorar
que el Marc està parant el bucle tot sol, tal com li has ensenyat a fer; sent i creu que les coses poden anar bé i serà així.
Fer classe de matemàtiques amb quatre alumnes i que
aprenguin el que t’has proposat, pot ser una feina ben fàcil
si no són nens amb problemes greus de conducta en una
escola d’educació especial. En aquest cas, quan apareix la
conducta inapropiada les matemàtiques passen a un segon
o, de fet, tercer terme. El primer serà aturar la conducta, després vetllar perquè el nen recuperi un mínim de benestar i
finalment aconseguir que pari atenció al que vols ensenyar-li
tot i que difícilment seran continguts matemàtics el que ell
estarà disposat o motivat a aprendre. Òbviament les matemàtiques no són el que més necessita aquest alumne que
no sap adaptar-se a situacions que no li vénen de gust, que
no gestiona gens bé les emocions negatives com la frustració o la ira i que no pot controlar uns impulsos agressius que
no fan més que complicar les coses. No obstant, saber que
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avui toquen matemàtiques el fa creure que té cabuda dins
d’un sistema educatiu adaptat i que, per tant, podrà tenir
les mateixes oportunitats que la resta dels nens. Si en el seu
horari hi posés “estratègies d’autocontrol” segurament se
sentiria un nen diferent, la seva autoestima seria encara més
baixa i li costaria molt més avançar.
La classe de geometria durarà poc més de quinze minuts. Estaven treballant força bé, però ara el Pol ha començat a amenaçar el Jordi amb clavar-li el llapis a l’ull, mentre riu mofeta i
li replega la fitxa del dossier que estaven fent. A continuació:
corredissa per la classe, crits, una taula que cau, una safata
de colors que vola... La Clara fa sortir al passadís el Marc i el
Xavier, una mestra entra per ajudar-la, s’interposen entre ells
i amb un moviment ràpid la Clara li pren el llapis al Pol que
respon igual de ràpid amb una bufetada que ella només ha
estat capaç d’esquivar a mitges. Intenta ara subjectar el Jordi
però aquest es llança sobre el Pol i li esgarrapa tota la cara,
iniciant una lluita aferrissada entre dos nens de dotze i tretze
anys que dues mestres no són capaces de parar. Quan el Jordi agafa d’una revolada una cadira i amenaça amb tirar-li pel
cap la Clara sap que cal reduir-lo d’immediat, fa una senyal
a la seva companya que està intentant fer sortir el Pol de la
classe per tal que deixi d’insultar, escopir burleta i provocar,
tot plegat sense massa èxit. En un instant, les dues mestres
es coordinen per fer caure Jordi i cadira a terra, sense que
ningú prengui mal. L’una li aguanta els braços a l’esquena,
mentre l’altre li agafa les cames per immobilitzar-lo.

El Jordi comença a plorar i cridar amb veu estripada: - No el
suporto més! vull que es mori, vull rebentar-li el cap a aquest
subnormal i matar-lo!-. El Pol s’ha assegut a terra cansat de
tanta juguesca i agitació i mira el Jordi obsolet com si de
sobte hagués connectat amb la desesperació i la ràbia que
mostra. Llavors comença a plorar desconsolat:
- No m’estima, el Tete no m’estima, em vol matar...-diu entre
sanglots.
El Jordi no dóna crèdit al que està sentint, li ha dit “Tete” com
quan eren petits... Sentir-lo plorar li està trencant el cor, quin
dolor tan gran. Ara recorda aquest mateix dolor quan el seu
pare els deia que eren uns desgraciats i que el mataria, els
mataria un dia qualsevol i podria viure tranquil els deia...I recorda el dia que va arribar tan begut que no li va caldre cap
excusa per començar a apallissar el seu germà petit. Hagués
volgut tenir la força que té ara per poder-li parar els peus i els
punys, abans que la sang s’escampés pel menjador i hagués
de sortir corrents a avisar una veïna creient que el seu pare
havia mort el Pol.
- No em deixis que el mati Clara,- li diu entre llàgrimes. - Sóc
un monstre com el meu pare. No em deixis que li faci mal, és
el meu germà petit.
- Estigues tranquil Jordi, soc aquí, jo et paro, ho has vist? Ningú prendrà mal ja ho veuràs-, li diu la mestra mentre l’abraça
tendrament.
- Perdona’m Pol... no ho volia dir això... ho sento Pol!
- Si...-diu el Pol entre sanglots -, Et perdono, et perdono...
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