Som diferents, som iguals

URPINA us obre les portes
Compartiu l’emoció d’un projecte solidari

Dissabte 17 d’abril, inauguració i portes obertes
La finca Urpina, a Sant
Salvador de Guardiola,
donarà acolliment residencial
a 24 persones amb
discapacitat intel·lectual, en
un entorn rural, a recer de les
muntanyes de Montserrat

La ubicació rural de la nova
llar-residència, envoltada
de bosc i de vinyes,
obre noves perspectives
d’atenció residencial i noves
oportunitats laborals per a
les persones

AMPANS projecta nous
serveis que, en els propers
mesos, acolliran a 56
persones amb discapacitat
intel·lectual per atendre la
creixent demanda de serveis
residencials

www.ampans.cat • www.facebook.com/ampans • ampans@ampans.cat

El Cafè del Canonge
Menú diari 11€ (tot inclòs)
Nova carta, vine a provar-la
Passatge Canonge Muntanyà 2, Manresa - tel. 93 872 56 58

Vine a preparar el teu jardí,
la teva terrassa, casa teva
Flors i plantes, flor tallada,
núvies i cerimònies, decoració,
lloguer de plantes...
Servei Flor 10 per enviaments allà on tu vulguis
Encàrrecs a domicili

GARDEN AMPANS
Ctra. Manresa-Santpedor, km 4,4

Il·lusió,
creativitat
i motivació
Il·lusió,
creativitat
i motivació
per uns
plats
per
unsmolt
platssolidaris
molt solidaris

Tel. 93 827 28 82

AJUDEM A CONSTRUIR
UN MÓN MILLOR
COTS I CLARET
SEMPRE AMB AMPANS
BASÍLICA DE LA SEU DE MANRESA

Sant Fruitós, 4 · 08242 Manresa · TLF 938 734 404 · FAX 938 735 905 · E-MAIL cotsiclaret@cotsiclaret.com · WEB www.cotsiclaret.com

Urpina

Reportatge

Urpina, un nou concepte d’acolliment
residencial al Bages

Un entorn paisatgístic propi de la pagesia de la Catalunya interior i a recer del relleu únic al
món de les muntanyes de Montserrat, acull la nova llar-residència Urpina, una llar per a 24
persones amb discapacitat intel·lectual
La llar-residència Urpina, a Sant Salvador de Guardiola (Bages) que s’inaugurarà el proper
mes d’abril, permetrà la creació d’una vintena de nous llocs de treball a la comarca
La Llar-residència de la Finca Urpina s’ha dissenyat sota els paràmetres de qualitat
pels quals es regeixen tots els projectes d’AMPANS, vetllant per l’excel·lència dels
serveis i, més concretament, per la promoció de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual, garantint espais de vida confortables i agradables, i de
dimensions generoses perquè el medi rural ho permet.
És en aquest sentit, que es creen espais molt familiars, que garanteixin el benestar i
la seguretat, i que, a més, estiguin en entorns que permetin gaudir de noves oportunitats per a les persones que hi viuran.
L’equipament consta d’un edifici en tres nivells amb un pati al centre que recorda
les antigues eres com a punt d’acollida i de trobada pels seus estadants i visitants.
Disposa de cinc unitats de convivència, cadascuna de les quals amb una sala d’estar,
familiar i acollidora, per les estones de lleure. D’aquesta manera, l’era, el menjador,
la sala d’estar i la cuina són punts estratègics de la casa per a la convivència, les activitats, el temps d’oci, de relax, de conversa.... Totes les habitacions són individuals
per garantir la intimitat. L’edifici rural també disposa d’un espai annexat a la casa
que farà les funcions d’espai diürn i es destinarà al servei de dia.
El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l’Obra
Social de Caja Madrid han finançat part del projecte de la Llar-Residència Urpina.

Des d’una premissa tan senzilla com el fet que no totes les persones som iguals ni
volem el mateix i que tenim necessitats diferents, AMPANS personalitza i adapta els
serveis a les persones a les quals van destinats, organitzant petits nuclis de convivència, de manera que les persones que hi viuran tinguin afinitats i es puguin sentir el
màxim de còmodes, independents i valorades. Al capdavall, seran la seva família, la
seva llar, casa seva.
L’entitat, gestiona serveis residencials des de fa més de 20 anys, un recorregut llarg
i ampli que avui ofereix nuclis de convivència per a més de 250 persones durant els
365 dies l’any. Amb la posta en marxa de la Llar residència Urpina, i en els propers
mesos, la de Súria, i les ampliacions de les Llars Sant Joan i de La Mión de Manresa,
AMPANS donarà acollida a 300 persones amb discapacitat intel·lectual.
Els destinataris d’aquests serveis són persones que precisen d’una llar quan per
diferents circumstàncies personals o familiars no poden seguir vivint en el seu nucli
d’origen.
Tots els serveis residencials d’Ampans es fonamenten en els principis bàsics de normalització, inclusió social, atenció individualitzada i autodeterminació de les persones que hi viuen, així com ens els estàndards de qualitat d’atenció dels serveis, de les
infraestructures i, en primer terme, de la qualitat de vida de les persones.
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La creació d’unes llars diferents
La nova llar-residència Urpina emergeix en aquesta finca de Sant Salvador de Guardiola amb una construcció
que respecte el paisatge, seguint un procés constructiu ràpid i eficient.
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L’Urpina “pas a pas”
El sentiment de protecció dels fills, la preocupació pel seu benestar, la previsió del seu
futur... tots aquests pensaments que tenim per naturalesa com a pares, s’accentuen i es
converteixen en una prioritat quan els nostres fills tenen una discapacitat i requereixen d’un
acompanyament durant la seva vida
Urpina neix d’aquest sentiment, d’assegurar el benestar i el futur dels fills quan els pares ja
no hi són o ja no se’n poden fer càrrec

La preocupació d’un matrimoni de Sant Salvador del Guardiola (Bages), el Joan Vila
i la Dolors Isern, pel futur dels seus dos fills adults amb necessitats paral·leles, el
Ramon i el Salvador, va fer que decidissin posar-se en contacte amb AMPANS i acabessin signant un compromís mutu. La família dóna la seva finca a l’entitat perquè,
quan ells faltin, segueixi acollint als seus dos fills amb discapacitat intel·lectual, però
a l’hora, aquest espai el puguin compartir altres persones com el Ramon i el Salvador. En una entrevista al diari Regió 7, el mateix Joan Vila feia aquesta reflexió:

Estil de vida
Acolliment residencial, noves oportunitats de treball vinculades al món rural, oportunitats educatives i de lleure,
...configuren un projecte que s’anirà
desplegant, i que veurà la llum aquest
mes d’abril amb la inauguració de la primera instal·lació, i la que dóna sentit al
projecte, la Llar-residència Urpina.
Amb aquest nou centre que s’ha dissenyat expressament per integrar-se en un
espai rústic, respectant l’entorn i el medi
ambient, la finca agrícola i ramadera Urpina, envoltada de camps i de vinyes. El
projecte es destinarà a persones que requereixin entorns que siguin menys estressants que els ritmes que imposa una

ciutat, un projecte en el qual tot vagi en
harmonia amb la natura, amb un estil de
vida tranquil.
Fins ara AMPANS ha apropat les llarsresidència als nuclis urbans, i això ha
servit, a banda de donar acolliment, per
fer un treball d’integració i ara ja és normal veure que persones amb discapacitat intel·lectual són veïns nostres. Ara
s’obra a un estil de vida nou. Dos models diferents però vàlids tots dos. Tant
l’entorn urbà com el rural donen oportunitats diferenciades i, com dèiem al
principi, també les persones requereixen
d’oportunitats diverses.

“De les coses que tenim, només en som administradors durant un temps, segons
com de llarga sigui la vida de cadascú”. Una reflexió que va dur a la família a fer
un gest solidari i de rellevància envers les persones amb discapacitat intel·lectual,
i que culmina el proper 17 d’abril amb la inauguració de la Llar-residència Urpina
amb la presència de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila,
l’alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda, i el president d’AMPANS,
Domènec Casasayas.
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Urpina 2010

El projecte Urpina 2010, serà aquest
proper mes d’abril una realitat
que s’ha gestat durant prop de 5
anys, a poc a poc, per fer les coses
segures, a bon pas, des de diferents
perspectives i amb la participació
de moltes persones que treballen a
Ampans.

moltes persones, la cura de les vinyes
i el procés d’elaboració i producció del
vi que porta el nom de la finca, pedagogia de la natura i la vida al camp, ...

i amb diferents intensitats de suport,
puguin ser ateses de la manera que necessiten.

Ha estat un gran repte per a tots nosaltres perquè Urpina ens precedeix a tots
des de temps immemorables.

Caldrà trobar l’equilibri, la força, la
constància i la dedicació que de manera natural els seus habitants, el Joan, el
Tiet Salvador, la Dolors, el Ramon i el
Salvador, han tingut per entendre la
terra, perquè res sigui poc o excessiu i
perquè tot resulti harmònic.

Volem treballar, i per això ens hem
preparat per oferir espais de vida que
actualitzin i ens posin en contacte amb
dimensions de qualitat de vida que, a
voltes, la ciutat ens amaga, com el fet
de donar més temps per fer les coses,
per viure-les, espais grans per recórrer,
per conèixer.

La nostra responsabilitat és gran; tenir
cura d’aquesta terra que ara ens dóna
una llar, oportunitats de treball per a

Hem fet créixer una gran llar, una casa
al costat de la vinya, perquè moltes
persones amb discapacitat intel.lectual

També hem fet créixer un equip de més
de vint persones per poder afrontar
aquest repte, la implicació i coneixe-

ment assolits, ens fan pensar que podrem emprendre un treball de qualitat.
Voldríem concebre Urpina com una
gran casa pairal en la que hi caben
moltes persones, idees i emocions per
compartir. Voldríem que Urpina sigui
un vincle entre persones, entitats, col.
lectius, accessible a tothom, que sigui
una mica de tots i per tots.
Janeta Camps,
Directora del Servei de
Llars-residència d’AMPANS

Cristalleries i Sanitaris
EXPOSICIÓ - CTRA. DE CARDONA, 11 - 93 872 33 00
AUTOSERVEI FONTANERIA - C/ SACLOSA, 8 - 93 875 02 25
FÀBRICA CLIMALIT I TALLERS - CTRA. BERGA, S/N-SANT FRUITÓS - 93 876 07 17
MAGATZEM SANITARI - CARRER BAGA, S/N-SANT FRUITÓS - 93 878 81 52
forn@fornsa.net

653 931 675
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Nous serveis per cobrir la demanda de
places de llars i residències
La capacitat de resposta d’AMPANS a les necessitats de les persones i de les
famílies es farà palesa amb l’obertura de la llar residència Urpina el proper mes d’abril,
però també amb un nou centre d’acolliment residencial a Súria, i l’ampliació de les llars
Mión de Manresa i Sant Joan, a Sant Joan de Vilatorrada
D’aquesta manera l’entitat, dedicada a l’atenció de les persones amb discapacitat
intel·lectual, podrà absorvir la demanda de places actual, tant d’acolliment residencial
com d’atenció diürna. Només en acolliment residencial es crearan 56 noves places
per a persones que ho necessiten, majoritàriament del Bages.
Cada nou projecte, cada nou servei, que engega l’entitat, es dissenya minuciosament i amb la màxima professionalitat en funció de les necessitats de les persones a
les quals va destinat, respectant les seves voluntats i les de les seves famílies.
Ampans ofereix un ampli ventall de serveis i programes: educatius, socials i laborals
que tenen per objectiu donar una atenció integral des dels 3 anys fins a l’etapa
adulta i d’envelliment de les persones. Ampans també gestiona tots els suports
que necessita la persona amb discapacitat intel·lectual, encara que siguin externs a
l’entitat, com podria ser, per exemple, acompanyar la persona al metge de capçalera, o qualsevol altre servei que es requereixi amb la voluntat d’ampliar els suports a
les famílies i ajudar-los a fer el seu dia a dia més fàcil. La preocupació per la qualitat
dels serveis, i més concretament, per la promoció de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, obliga a l’entitat a millorar cada dia i a estar
molt a prop de les famílies per conèixer de primera mà les seves dificultats, les seves
necessitats, tot allò que els preocupa.
Aquest és l’objectiu d’aquest reportatge; a través de l’experiència personal de les
famílies amb AMPANS, explicar la realitat que viuen.

Autobages, SA
Concessionari Oficial

Crta. Santpedor, 141 - Tel. 93.877 68 68
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Esperant una nova llar
AMPANS ens ha ajudat a trobar la normalitat dins d’un món que
exclou a les persones amb limitacions físiques i mentals
Quin grau d’autonomia té
el Joan?
És autònom en algunes coses
com per exemple en la higiene, però en d’altres, com ara
la medicació, l’alimentació,
la roba, ... necessita algú que
el supervisi. També és capaç
de desplaçar-se en autobús
i fer petits recorreguts pel
centre de Manresa. Sap fer
moltes tasques de la casa
com per exemple estendre
la roba, rentar plats, passar
l’aspiradora, ... Però en el dia
a dia, necessita tenir alguna
persona al costat que li doni
seguretat, que li aporti el recolzament emocional, per ell
això és vital.

El Joan Vilanova, de 51 anys, fa 20
anys que rep assistència diürna a
AMPANS, i està a l’espera d’entrar
a viure als serveis d’acolliment residencial; la seva germana, Anna,
ens parla del Joan, i explica, a partir
d’aquesta entrevista, com veu el futur del seu germà
Anna, explica’ns com és el teu germà?
És una persona treballadora, molt responsable i de bon cor. Generalment és
una persona extravertida; li agrada ajudar als companys i sobre tot sentir-se
útil. És comunicatiu i li agrada que li reconeguin l’esforç, encara que sigui una
petita feina domèstica. Amb la família i
amics és molt afectuós, agraït i a la vegada molt sentit si algú no el tracte amb
el respecte que es mereix. No li agraden
les injustícies.
Fins fa poc, el Joan ha treballat als tallers, però degut al seu estat actual físic
i anímic ha estat aconsellable combinar
la seva activitat laboral amb l’assistència
al Centre Ocupacional. Ara fa tasques
de suport a menjadors, i algunes feines
al Garden, que crec que és el lloc on se
sent més útil.

En què creus que ha ajudat AMPANS en la vida
diària del Joan?
L’ha ajudat a trobar la normalitat dins
d’un món que exclou a les persones amb
limitacions físiques i mentals. A Ampans
ha trobat amics i una gran família.
I a la vostra família? Com valoreu la
vostra relació amb AMPANS?
Molt bona, sobretot amb la psicòloga i
coordinadora de l’USAPS, Marta Milián
i la Treballadora Social, Fina Riera, que
són amb qui més ens hem relacionat.
Què ha significat per a tu i la teva
família la discapacitat del Joan?
La discapacitat del Joan va ser produïda per un accident de cotxe. En un
principi pensàvem que es recuperaria
però mica en mica varem ser conscients de la realitat. La meva mare
no va deixar mai de motivar al Joan
i encara que a vegades era molt exigent també sabia quan havia de ser
més flexible. Tenien una relació molt
especial; s’estimaven molt i la troba
molt a faltar.

El teu germà ara té 51 anys. Com
veus el seu futur?

Sempre ens ha preocupat. Fins fa poc
eren els nostres pares els responsables i els qui feien el seguiment del
dia a dia. Tots sabíem que algun dia
els germans hauríem de agafar el relleu però malauradament això s’ha
produït abans del que esperàvem.
El que diria a les famílies que tenen
un fill amb discapacitat que es deixin
aconsellar pels professionals i que
planifiquin el seu futur.

El teu germà està a l’espera de poder
entrar a viure als serveis residencials
d’AMPANS. Creus que és una bona
solució de futur pel Joan?
Sincerament crec que és el lloc on millor
pot estar. Estarà en un entorn que ja li és
familiar i amb persones amb problemàtiques similars a la seva.
Coneixes els serveis residencials per
a persones adultes d’AMPANS? Quina valoració en fas?
Són espais acondicionats per acollir nois
i noies amb discapacitats i dirigides per
professionals que vetllen en tot moment
pel bon funcionament i el benestar dels
que hi viuen.
T’has sentit recolzada, ben aconsellada...? AMPANS, d’alguna manera,
t’ha aportat tranquil·litat o seguretat tant per tu com pel teu germà?
Sempre he admirat la tasca que porten
a terme els professionals que formen
l’equip humà d’Ampans i ara més que
mai. Sempre he trobat consell i recolzament. Junts hem buscat a cada moment
el millor per a ell i que qualsevol decisió
a prendre i que l’afectés directament o
indirectament fos sempre la millor per a
ell, encara que comportés petits sacrificis pels qui estem al seu costat.
M’agradaria afegir un agraïment a tot
el personal d’Ampans l’acompanyament
que heu fet durant tots aquests anys al
Joan i a tota la família Vilanova Sagués.
Recordo molt bé la primera concentració de “Sol d’amor a Comabella”. Gràcies a vosaltres el Joan gaudeix cada dia
d’aquest “Sol”.
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L’Enric ens ha ensenyat més del què hauríem
après a moltes universitats
L’Enric, de 12 anys, va a l’escola
Jeroni de Moragues des de ben petit.
A través de les paraules de la seva
mare, coneixerem l’Enric i les seves
necessitats. Lluitadora i positiva, porta
un grup d’ajuda mútua per donar
suport a d’altres pares amb fills
amb discapacitat.
Montse, perquè veu dur el vostre fill
a l’escola d’AMPANS?
El nostre fill va néixer amb un quadre
polimalformatiu i amb un retard mental sever; hores d’ara encara no tenim
un diagnòstic etiquetat. Després d’una
estada a l’escola bressol, l’EAP ens va
parlar d’Ampans i un bon dia em vaig
decidir a venir a veure l’escola. Veient
d’altres nens com l’Enric vaig tenir clar
que era el lloc més adequat per a ell.
Amb la distància del temps, com recordeu aquells primers anys de vida
del vostre fill?

Aquella etapa va ser la més dura de
la nostra vida. Els dos primers anys de
l’Enric varem estar més temps a la Vall
d’Hebron que a casa. Ens trobàvem
perduts, desorientats, esperant una
solució màgica; si a tot això hi afegim
que teníem un altre fill de només 2
anys! Al Jaume, el meu marit, li va
costar un temps d’acceptar-ho, però
sempre hem fet pinya.

Què va significar per a vosaltres i pel
vostre fill el fet d’anar a l’escola?
El fet d’entrar a Jeroni de Moragues va
esdevenir amb poc temps una estabilitat
i el principi d’un procés d’aprenentatges
adaptats a cada moment a la capacitat
de resposta del nostre fill que, sens dubte, ens ha donat uns
resultats
increïbles
als seus primers anys.
Heu
trobat
en
l’escola tots els
suports
necessaris que requereix
l’atenció al vostre
fill, a nivell comunicatiu, afectiu, sanitari,...?

Si, sens dubte, el que mes valorem és
la professionalitat, l’afecte i la implicació de tot el personal vers els nostres
“nanos”. Crec que tots els professionals
tenen un grau de vocació total, sinó, no
hi aguantarien ni una setmana fent la
feina que fan.
Segurament no és una pregunta
fàcil, però com valoreu el nivell de
qualitat de vida del vostre fill?
No hem deixat de fer res del que ens
hagi agradat fer dins les nostres possibilitats, i això ha permès que l’Enric hagi
crescut envoltat de molta gent i en llocs
diferents, que li han tramés un caliu que
de ben segur el fan ser un nen molt feliç. A Santpedor tothom coneix l’Enric;
a la Vall Fosca, on estiuegem, igual; a
molts llocs... al Canonge, demaneu-li a
la Meritxell qui és l’Enric?
L’Enric té un altre germà que va a l’
institut. Com és la relació entre ells
dos?
Es fantàstica, hauríeu de veure la cara
del Enric quan arriba el seu germà a
casa... El Pau té ara 14 anys, sempre se
l’ha estimat molt al seu germà; han jugat com dos iguals, li explica tot el que
fa i, a la seva manera, també n’és molt
responsable.
Pels fills, els pares pateixen tota la
vida; però suposo que vosaltres deveu patir diferent per l’un o l’altre.
Hi penseu sovint en el futur de
l’Enric?
Si, tots els fills fan patir. El gran ha entrat de ple en l’adolescència, què us he
de dir?. Tenir previst el futur del nostre
fill amb discapacitat el dia que els pares
no hi siguem, segurament és la segona
feina més important que tenim, després

de estimar-lo.
“Tenir fills et canvia la vida”. Tenir
un fill amb discapacitat com et canvia la vida?
Amb el Jaume sempre diem que tenir
l’Enric ha estat la gran sort de la nostra vida; ens ha ensenyat més del què
haguéssim pogut aprendre en moltes
universitats; ens ha “soldat” com a
parella i com a família. Ens ha dotat
d’uns valors bàsics: la tolerància, el
respecte i la perseverança.

Els pares d’infants amb problemes
de discapacitat han de fer tot un
procés, segurament llarg, en el qual
passes per diverses etapes: dolor,
por, inseguretat, desconeixement,
incomprensió...
Si, és un guió força fidel a la realitat. Per
sort el meu procés fins a l’acceptació
crec que va ser molt ràpid. Des del moment que van donar d’alta a l’Enric de
l’hospital vaig començar a moure’m per
tal de trobar els professionals i
els llocs on ens podien ajudar a
tirar endavant. Nosaltres com a
família hem fet un procés primer
d’acceptació i després de lluita
constant per tal d’anar-te adaptant a les seves necessitats, que
tot sovint canvien, i mai pots parar de buscar recursos.
On
heu
trobat
més
tranquil·litat, més seguretat,...? Per part dels professio-

nals, en la resta de família, l’escola,
els vostres amics...?
L’ordre i la tranquil·litat les trobes, amb
el temps, en els professionals i en tu
mateix. El suport, en el nostre cas, sens
dubte dels molts bons amics que tenim.
Com a mare d’un nen amb discapacitat intel·lectual portes un grup
d’ajuda mútua d’altres pares en les
mateixes circumstàncies. Quina tasca hi feu? Doneu consell, orienteu,
escolteu?
Bàsicament escoltem, no som ningú per
donar consell a un altra mare/pare. Senzillament compartim experiències que
alguns ja tenim viscudes amb les famílies
que tot just comencen. El fet d’explicarte, i desfogar-te, amb gent que ha passat quelcom semblant a tu és, sovint, ja
d’una gran ajuda.
Què necessiten uns pares que acaben d’entrar al grup d’ajuda mútua?
Res i tot. Nosaltres intentem explicar
que estan fent un procés d’adaptació,
tant el seu fill/a com ells mateixos;
tots hi hem passat. Serà quan aconsegueixin acceptar-ho quan realment
s’adonaran que poden ser molt feliços
amb el seu fill/a amb discapacitat.

Hi ha vegades que una sola mirada
de la mare pot copsar el sentir del
seu fill. Què et diuen els ulls del teu
fill?
El mateix que diuen els meus: “T’estimo
i em fas molt feliç”.
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Donar protecció,
assegurar el benestar i planificar el futur,
és la prioritat de les famílies
La Mari, de 36 anys, viu des de fa
un temps a les llars Zamenhoff
d’AMPANS. El seu germà i la seva
cunyada, el Miquel Àngel i la Montse,
són l’única família de la Mari, i des de
fa un temps, els seus tutors.
Joves i encara obrint-se un futur
laboral i també com a parella, havien
de fer front a la responsabilitat
d’atendre a les necessitats de la seva
germana. Després de passar per un
temps d’incerteses, de preocupacions
i, a voltes, d’impotència van buscar
ajuda fins a recuperar l’equilibri que
els permet viure amb més serenitat,
gaudint amb tranquil·litat del temps
que passen amb la Mari.
Miquel Àngel, explica’ns qui és la
Mari?
La Mari és la meva germana gran de
36 anys, afectada des de fa 5 anys d’un
trastorn cerebral impedint la seva autonomia, fins al punt de necessitar d’una
atenció integral diària.
A més del vincle familiar, vosaltres en
sou els tutors; en què consisteix?

Ser tutors suposa una gran responsabilitat, ja que hem de vetllar perquè totes les
seves necessitats quedin cobertes.
Nosaltres ho vivim com el fet d’atendre,
buscar i gestionar tots els recursos adequats perquè la meva germana pugui
gaudir del millor benestar possible, malgrat totes les seves limitacions.
Us havíeu plantejat mai que vosaltres seríeu els tutors de la Mari?
No. Però des del moment en què ens van
informar de la necessitat d’un tutor per
la meva germana, i tenint en compte la
mort dels meus pares i que jo n’era l’únic
germà, vaig assumir-ne la responsabilitat.
En algun moment us vareu sentir desorientats o vareu pensar que no us
en sortiríeu?
Un cop se’ns va informar del diagnòstic i
de l’evolució del seu cas, tot eren interrogants i incertesa sobre el futur.
Costa assimilar el què estàs vivint i el què
vindrà, però des d’un primer moment volíem creure que tard o d’hora es trobaria
una solució.
Sempre vam estar disposats a fer tot el
necessari perquè la meva germana po-

La Fundació, compromís de present i futur
La Fundació Privada Tutelar Santa Maria de Comabella, sense ànim de
lucre, treballa des del 1994 per cuidar i protegir, en concepte de tutors, curadors, administradors de béns o defensors judicials, les persones amb discapacitat intel·lectual i
també les que presenten deficiències permanents amb deteriorament cognitiu, de les
quals, judicialment o per voluntat dels pares, la Fundació n’estigui encarregada, sempre
dins l’àmbit de Catalunya, i preferentment la comarca del Bages i limítrofes.

• Estudiem i fem un seguiment de les persones en que es planteja la possibilitat de
l’exercici de la tutela

QUÈ FEM

• Garantim el servei més adient i adequat a cada persona tutelada i cerquen els recursos necessaris per millorar el seu benestar.

• Vetllem per la persona tutelada, tenim cura de les seves necessitats i desitjos, defensem els seus drets i donem un tracte afectiu i humà que millori la seva qualitat de
vida.
• Administrem els seus béns patrimonials i vetllem pels seus interessos de forma individualitzada i personalitzada.

• Assegurem el futur de les persones tutelades.
• Aconseguim per a la persona tutelada la millor qualitat de vida.
• Defensem els drets i interessos de les persones tutelades.
• Planifiquem conjuntament amb la família el futur de la persona tutelada.

QUI SOM
El patronat: És l’òrgan directiu. Adquireix el compromís de treballar amb eficàcia i eficiència per garantir el compliment de la missió.

COM TREBALLEM

Els tècnics: Està format per un equip multidisciplinar de professionals. Entre ells, els
referents de la persona tutelada, encarregats de la seva atenció directe.

• Informem a les famílies del servei de tutela.
• Assessorem i orientem sobre els tràmits d’incapacitació i de tutela.

Els voluntaris: Són els delegats tutelars. Estableixen un vincle d’amistat amb la persona
tutelada, detecten necessitats, mancances i preferències.
Dediquen una part del seu temps lliure a donar suport a la persona tutelada.

Ctra. Santpedor, km. 4,4 (08251 Santpedor) - Ap. Correus 410 (08240 Manresa) - Tel. 93.827.23.00 - Fax. 93.827.21.38 - e-mail: fundacio@ampans.cat
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gués gaudir d’una bona qualitat de vida i
alhora donar a les nostres vides la normalitat adequada a la nostra edat.

fa cinc anys, quan vam anar a exposar la
situació familiar i saber si el Centre era
candidat per atendre a la meva germana.
Sincerament, AMPANS era una
opció que no havíem considerat
per desconeixement del perfil de
persones a les quals donaven cabuda. Però ho havíem d’intentar.
Quina era la situació de la Mari
abans de venir a AMPANS?
Vivia a casa amb nosaltres.

Us heu sentit recolzats?
Durant tot aquest temps ens hem sentit recolzats principalment per la família i
amics i per tot un seguit de professionals
molt humans i conscienciats del nostre
problema.
Malgrat que el temps d’espera per rebre
la resolució institucional indicant el recurs
més adequat a la meva germana va ser
molt llarg, en tot moment ens varen fer
saber que no estàvem sols.
Com va començar la vostra relació
amb AMPANS i quan temps fa?
El primer contacte amb AMPANS va ser

Entre setmana assistia cada matí a
un Centre de Dia geriàtric. Aquest
centre va ser l’única opció que es
va trobar fins que la institució dictaminés
el seu ingrés a un centre més adient. Per
a nosaltres el Centre de Dia va ser d’una
gran ajuda per compaginar les nostres
obligacions laborals i familiars.
La seva vida no era més que nosaltres i
l’entorn del Centre de Dia.
I la vostra? Com vivíeu el dia a dia,
què us preocupava?
Ens va tocar viure una situació complicada tan emocionalment com de ritme de
vida. Havíem d’aprendre a ser cuidadors
d’una persona que requereix atenció integral les 24 hores del dia i a gestionar el
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nostre temps per complir amb les nostres
obligacions laborals i amb totes les gestions mèdiques i institucionals referents
a la meva germana (Visites mèdiques de
control constant, citacions institucionals
per valorar el cas, procés de tutela, tràmits de documentació, sol·licitud d’ajudes,...).

El més important, però, és el fet que ara,
el temps que passem amb ella, el gaudim
de manera distesa i no com a cuidadors.

Vam assumir a marxes forçades tots els
sacrificis que comportava ser cuidador, i
sabíem que en aquests moments necessitàvem estar més junts que mai.

Hem aprés a ser el motor d’una vida
i a no quedar-nos en un paper passiu
de víctimes, sinó a assimilar i afrontar
amb celeritat les coses tal com venen i
a buscar solucions. A lluitar per aconseguir un objectiu. A estimar incondicionalment.

La nostra preocupació principal era la incertesa de saber quan entraria al lloc adient a les seves necessitats.
I ara, com és la vida de la Mari?
Gaudeix d’un entorn més adequat al
seu ritme de vida, i d’una activitat diària
adaptada a les seves necessitats.
Paral·lelament, la vostra vida també
ha canviat. Com us sentiu ara?
Tenim una gran sensació de tranquil·litat
sabent que la meva germana està en un
entorn idoni. Sentim que tot el nostre
temps i esforços dedicats han sigut útils
i ens sentim molt orgullosos d’haver superat junts totes les adversitats que ens
hem trobat durant tots aquests anys.

Per nosaltres AMPANS ha estat el respir a
tots aquests anys d’incertesa i patiment.
De la vostra experiència amb la Mari,
què n’heu après?

A relativitzar els problemes, i no donarnos per vençuts davant de les adversitats esdevingudes durant tots aquests
anys. A gestionar el nostre temps per
combinar dos ritmes de vida. Hem
aprés a ser pacients i a no caure en la
desesperació.
Després de tot aquest llarg procés,
com veieu el futur tant de la Mari
com el vostre?
El futur és incert, però el nostre desig és
el de gaudir d’aquest present i esperar
que tot segueixi almenys com fins ara.
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Treball amb suport per obrir-se futur
Ajudar als més joves a preparar-se per poder desenvolupar una feina i trobar-la, és una
altra de les tasques prioritàries d’AMPANS
Disposar d’un treball digne, remunerat i amb totes les prestacions corresponents, és
un dret de totes les persones i un pas definitiu cap a la seva integració a la societat. La
inserció laboral de les persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió és responsabilitat de tothom: empresaris, treballadors, entitats, professionals i familiars.

AMPANS ofereix formació professional ocupacional, especialitzant a les persones
amb discapacitat en oficis com ara Hosteleria, Neteja, Jardineria, ... mitjançant una
formació molt pràctica i adaptada a la realitat del sector. Així les persones, una vegada han finalitzat el curs tenen les competències necessàries per poder accedir a una
feina i realitzar-la de la forma més competent.
Perquè la inserció sigui un èxit, AMPANS té professionals que assessoren l’empresa
contractant i acompanya la persona en tot el procés d’incorporació, adaptació i con-

solidació al lloc de treball mitjançant accions de recerca activa de feina, formació, i
seguiment de l’entorn laboral, entre d’altres.
A més, l’Administració facilita la contractació laboral de persones amb discapacitat
mitjançant beneficis per l’empresa i la llei estableix que les empreses públiques o
privades de 50 o més treballadors han de reservar el 2% dels llocs de treball a persones amb discapacitat (Llei d’Integració de la persona amb discapacitat, Reial Decret
1451/1983).

SOFÀS I MATALASSOS
A PREU DE FÀBRICA

LES MILLORS OFERTES DEL MOBLE
PASSEIG PERE III, Nº 70 - MANRESA - TEL. 93 874 55 58 - www.moblesmartin.cat
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Joves i preparats per una
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feina de cara al públic
fet d’haver de tractar obertament amb
el públic; si ja és complicat per persones
que no tenen cap problema, pensava
que per ella ho havia de ser molt més.
En canvi, ara me n’adono, hauria estat
un error no deixar-li provar. A ella li feia
molta il·lusió i tot va molt bé.
Segurament sense AMPANS, la Gemma també se n’hauria sortit, però
què creus que li han aportat els professionals de l’entitat?
No tinc tant clar que sola se n’hagués
sortit i menys tal i com està el món en
el qual vivim. Sens dubte la feina duta a
terme per AMPANS ha estat impecable i
li ha facilitat moltes possibilitats les quals
ha sabut aprofitar tant com ha pogut.
Creieu que li donen seguretat, bons
consells, orientació...?

La Pilar és la mare de la Gemma Prat,
una noia jove, que té tota una vida
per endavant. Des de fa 7 anys està
vinculada a AMPANS; hi va anar a
cursar l’ensenyament secundari,
i actualment treballa a Manresa
en una cadena de perfumeries, a
través del Servei d’Inserció Laboral
d’AMPANS.

Seguint els consells de les persones
abans esmentades, varem venir diverses vegades amb la Gemma per reunirnos amb la directora i amb la psicòloga
d’AMPANS i amb els que serien els seus
nous professors en José Alonso i en Jesús Mesa per conèixer amb més detall i
de primera mà tot el que ja ens havien
explicat.

Perquè vareu venir a AMPANS? Us
n’havia parlat algú, qui us va orientar?

Com van ser els inicis de la Gemma
a AMPANS; parla’ns de la seva adaptació.

Després d’acabar el cicle d’ESO a l’escola
d’Artés amb dificultats, tant el seu darrer tutor en Ramon Segura, com la seva
psicòloga Rosa Reig, ens varen explicar
les diferents propostes que oferia AMPANS, tant a nivell educatiu com més
endavant a nivell professional.

La Gemma es va adaptar tant amb els
companys com amb els professors molt
aviat, i va tenir molt bona relació amb
tothom ràpidament.

Com va ser el vostre primer contacte
amb AMPANS?

No sé massa bé com he de contestar
aquesta pregunta; la Gemma és una
persona lluitadora, sempre ha estat al
corrent del seu problema, i tot i que
de petita tenia molts moments complicats, de mica en mica ha volgut i
ha aconseguit millorar en tot, tant a
nivell personal com emocional.

Com era la Gemma, abans d’entrar a
AMPANS?

Quan va començar amb vosaltres tenia divuit anys, però encara li quedava molt per aprendre.

Crec que sí que és feliç!... té bons amics,
“un de més especial”, una família que
l’estima i una bona feina, tot plegat són
bons motius perquè se senti així.
Considereu que el nivell d’independència que té la vostre filla és
l’adequat al d’una persona de la
seva edat?
Malgrat algunes dificultats pròpies dels
seus problemes de motricitat en els que
ha de ser ajudada, hi ha moltes coses que
ha anat aprenent a fer millor; tot i així
el nivell d’independència no és el mateix
que el d’una altra persona de la seva edat.
Però com ja he dit abans, la Gemma vol
anar millorant també en aquesta faceta i
fa tot el que està a les seves mans.
Com es desenvolupa en la seva vida
diària?
A casa ajuda sempre que pot , és molt
col·laboradora i em consta que també
ho és a la feina.
L’ha ajudat el fet de trobar una feina?
Molt! de fet de feina sempre n’ha tingut, als tallers de manipulats hi va treballar durant més de dos anys; ara però
la feina li agrada molt més i se sent més
motivada.
Li agrada la feina que fa?

I ara, com veieu a la Gemma? Creieu
que és feliç ?

Crec que ha estat molt de sort, tot i que
la proposta em feia una mica de por, pel

Si, les idees proposades per AMPANS
ens han servit perquè la família s’adonés
del ventall d’opcions que hi ha i sempre
hem estat d’acord amb qualsevol decisió
presa.
Com a mare, la preocupació pels fills
és persistent durant tota la vida.
Penses que pel fet que la Gemma és
com és, patiràs més pel seu futur?
Segur que si! ja és normal patir pels
fills però molt més quan tens un fill
amb problemes. Però no per això se
l’ha de privar de les seves llibertats i
de tenir un futur el màxim semblant
al de la resta de la gent.
I el futur de la teva filla, el veus amb
optimisme?
La veritat és que ara per ara si; té una
feina més o menys estable, amics i bona
gent al seu costat, una família que la recolzarà sempre i actitud per tirar endavant amb ganes per anar creixent.
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Serveis i suports adaptats també en totes les
etapes de la vida
Les persones grans amb discapacitat intel·lectual requereixen d’unes atencions i d’uns
suports més especialitzats
agrada col·laborar amb les feines de la
llar, com ara plegar la roba, estendrela, etc.
Com explicaries què és per tu la discapacitat intel·lectual, i com l’ha viscut la família?

Les llars Mión, batejades de manera
original amb els noms de la rosa dels
vents, Tramuntana, Gregal, Mestral,
Migjorn, Garbí, Ponent, Xaloc i
Llevant, acullen a 22 persones grans
que necessiten atencions diferents i
un ritme de vida més pausat.
El Joan Aguilar, el germà de la Josefina, que viu a les llars Mión per a persones grans amb discapacitat intel·
lectual, explica com va ser el procés
d’integració i d’adaptació de la seva
germana a AMPANS, i com viuen el
procés d’envelliment de la Josefina.
Quants anys fa que va començar la
vostra relació amb AMPANS?
La nostra relació amb Ampans va començar al carrer de Fonollar, amb el Mossèn
Sant Pere.
Perquè vareu venir a AMPANS?
Per la proximitat, ja que vivíem a Santpedor
Explica’ns... com és la Josefina? Què
li agrada, què no li agrada, què pot
fer, ...
Li agrada molt fer treballs manuals. No
li agrada gaire que la manin. Sempre li

La discapacitat de la Josefina és evident, però és una persona que si li
expliques les coses correctament, les
entén, les coordina i les porta a terme
sense problemes.
Referent a la segona pregunta, varem
viure la seva situació primer amb resignació. Hem de pensar que 60 anys
enrere les coses no es veien igual que
avui en dia. El que podia semblar una
gran creu per a la família, avui podem
veure que ens serveix per entendre millor a les persones en la seva situació i
a aprendre’n constantment.
La teva germana viu als serveis residencials d’AMPANS, concretament a
les llars Mión. Quina creus que és la
qualitat de vida de la teva germana
a les llars?

Com es va fer aquest pas i perquè?
És un pas molt difícil perquè no saps
si la decisió és la correcta però, amb
el temps, te n’adones que és el millor
tant per a ella com per a la família. Actualment, la Josefina, està integrada
al cent per cent.
AMPANS us va donar la confiança
que necessitàveu en aquell moment?
Si, del tot, sense cap mena de dubte.
Degut a la seva avançada edat ha calgut adaptar els serveis que rep. Com
has viscut el procés d’envelliment de
la teva germana?
Durant els anys, tot el què li ha calgut
s’ha fet sense cap mena de problema, ni
cap mena de trauma tan per ella com per
la família.
Creus que l’atenció que rep és la que
voldríem per a nosaltres?

Si, sense cap mena de dubte. Rep l’atenció que necessita en tot moment.
Quines paraules et vindrien al cap si
et preguntés quina relació ha tingut
al llarg dels anys la teva germana
amb AMPANS?
Tot i el seu caràcter difícil, que saben
prou bé les persones que la coneixen, la
millor manera per descriure la seva relació amb Ampans és parlar d’integració i
de col·laboració al cent per cent.
I per la vostra família, què significa
AMPANS?
Des de petits creixíem pensant què
passaria amb ella, com ho faríem per
resoldre la seva situació de la manera
menys traumàtica possible, i, sense
cap mena de dubte, tenim la immensa sort de tenir un centre com Ampans, que ha facilitat enormement la
vida de tots, tan la d’ella com la dels
familiars.

Correcte, molt bona. I aprofitant l’oportunitat que em dóna aquesta pregunta,
volem agrair la feina que fan dia a dia
tot l’equip de monitors, cuidadors, col·
laboradors, etc. perquè a vegades ens
oblidem de valorar la gran feina que fan
diàriament.
Segurament, quan veu decidir com a
família que la Josefina estaria millor
en un centre que a la pròpia llar, va
ser una de les decisions més difícils
que veu haver de prendre.

La decisió més bona

+servei +per escollir +bon preu +satisfacció!!!
www.dimont.es

EXPOSICIÓ
C/ de l’Energia, 40 - Pol. Ind. Pla dels Vinyats II
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel.: 93 872 41 85

EXPOSICIÓ
C/ Bruc, 113
08242 Manresa
Tel.: 93 872 86 22

Congrés Alteracions Conducta
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Althaia i Ampans organitzen el primer
Congrés de l’estat espanyol dedicat a
les Alteracions de Conducta
Tindrà lloc del 6 al 8 de maig a Món Sant Benet
Entre el 6 i el 8 de maig, el Bages
acollirà el primer Congrés Nacional
sobre Alteracions de Conducta, que
reunirà destacats experts en la matèria dins de l’àmbit estatal i internacional. L’organització correspon a
dues entitats de referència a Catalunya: la Fundació Althaia. Professionals
d’ambdues institucions han format un
equip de treball per elaborar conjuntament un programa que respongui
als principals reptes que tenen els especialistes en aquesta especialitat. Els
trastorns en la conducta s’abordaran
des del vessant educatiu, social i de la
salut.
La preparació conjunta del congrés, el
primer dedicat a aquest àmbit a l’Estat
espanyol, s’emmarca dins de la línia de
col·laboració que duen a terme Althaia
i Ampans. Un treball conjunt que no
es redueix únicament a la formació de
professionals, sinó que inclou també
altres àmbits.

Un programa complert
Quatre grans eixos serviran per articular aquests primer congrés que neix
amb vocació de continuïtat. El primer
és el que relaciona la conducta amb la
discapacitat intel·lectual. Les persones
amb discapacitat intel·lectual tenen un
major risc de presentar trastorns mentals a causa de la complexa interacció
de riscs biològics, psicològics, socials i
familiars. En el congrés es tractaran les
estratègies de millora de la comunicació, aspectes de la psicofarmacología i
propostes de xarxes de serveis per facilitar el treball interdisciplinari.
Un altre dels àmbits d’estudi bàsics
serà el de conducta i malaltia mental
i addiccions ja que aquests mals impliquen una càrrega social i familiar, així
com costos socials i sanitaris elevats.
A més, segons les previsions, en els
pròxims anys aquesta serà una realitat que s’incrementarà a Europa. En el
congrés s’abordarà l’avaluació clínica,

el tractament, els factors de risc en
intents de suïcidi, l’addicció a la nicotina en els malalts d’esquizofrènia, el
tractament d’obsessions i la reinserció
laboral en les persones afectades per
trastorns mentals severs.
El tercer eix serà el dany cerebral i altres malalties d’alteració neurològica.
A Catalunya, el dany cerebral adquirit afecta cada any 15.000 persones
per accident cerebrovascular, unes
175 per lesió medul·lar i unes 400 per
traumatisme cranioencefàlic. Entre les
seqüeles més importants hi ha les alteracions del llenguatge i la memòria i la
dificultat en la planificació i execució
de tasques.
La conducta en la infància i l’adolescència serà el quart pilar del congrés.
Aquest és un tema que preocupa a pares, professorat, psicòlegs i psiquiatres
i a la societat en general. El programa
proposa tractar assumptes relacionats
amb aquest àmbit, com el diagnòstic

precoç, els signes d’alerta en les alteracions conductuals i alguns trastorns
associats a l’autisme.
Una acció en el marc d’un projecte
estratègic
Aquest primer congrés és només una
de les accions incloses dins d’una línia
estratègica que s’ha desenvolupat en
els darrers anys al Bages. Consisteix,
bàsicament, en la formació de professionals mitjançant cursos i seminaris permanents, en el treball en xarxa
que duen a terme Althaia i Ampans,
i el desenvolupament de serveis específics per a persones amb discapacitat
intel·lectual i malalts mentals, que representen un repte a causa de les conductes que presenten.
Per a més informació i/o inscripcions,
podeu consultar la pàgina web del
congres: www.congresconducta.es

Membres del comitè científic
El comitè científic està format per 23 professionals de reconegut prestigi en els sectors de la sanitat, els serveis socials, la ciència i l’educació:
• Josep Abelló Padró (President del Consorci Hospitalari de Catalunya).
• Josep Argemí Renom (Rector Magnífic de la Universitat Internacional de Catalunya).
• Dra. Montserrat Bernabeu Guitart (Cap de la Unitat de Dany Cerebral de l’Institut Guttmann).
• Carmen Caja López (Directora del Pla Director Sociosanitari de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de
Catalunya).
• Efrén Carbonell Paret (President de la Coordinadora de Tallers de Catalunya).
• Mª Isabel Darder Giménez-Zadaba-Lisson (Directora General d’Atenció a la Comunitat Educativa. Departament
d’Educació. Generalitat de Catalunya.)
• Josep Farrés Quesada (Subdirector General d’Atenció a les Persones. Departament d’Acció Social i Ciutadania.
Generalitat de Catalunya).
• Roser Fernández i Alegre (Directora General de la Unió Catalana d’Hospitals).
• Josep Font i Roura (Professor de la Universitat de Vic).
• Camil Fortuny Recasens (Director General de Recursos del Sistema Educatiu. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya).
• Climent Giné i Giné (Degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull).
• Josep Gomis Martí (President de la Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual -APPS).
• Carolina Homar Cruz (Directora General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials -ICASS).
• Maria Claustre Jané (Professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona).
• Valentí Martínez Espinosa (Director General de la Fundació Universitària del Bages).
• Cristina Molina Parrilla (Directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya).
• Diego Palao Vidal (President de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Director executiu Salut Mental de la Corporació Sanitària Parc Taulí).
• Joaquim Puntí i Vidal (Vicepresident de la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya).
• Joaquim Serrahima Viladevall (President de la Coordinadora de Profunds de Catalunya).
• Pilar Solanes Salse (Subdirectora General de Programació i Avaluació. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.)
• Xavier Trabado Farré (President de la Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental -FECAFAMM).
• Elisabet Tubau i Sala (Vicedegana de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona). Paulina Viñas Folch (Tècnica de Planificació de la Regió Sanitària de la Catalunya Central ).

Serveixo per adobar
plantes i millorar la
terra. Dona’m vida
per fer un pas més!

El Bages, un model en la
recollida de l’orgànica
Tots els municipis integrats al Consorci del Bages per a la Gestió de
Residus tenen implantada la recollida de la fracció orgànica

Recentment, el Consorci
del Bages per a la Gestió de
Residus ha estès la recollida
selectiva de la fracció orgànica als següents municipis:
Castellfollit del Boix, l’Estany, Gaià, Mura, Sant Feliu
Sasserra, Sant Mateu de Bages i Talamanca. Al mateix
temps, ha creat un servei
comarcal de deixalleries,
que inclou tant les fixes com
les mòbils.

percentatge de reciclatge.
Matèria orgànica

La recollida selectiva de matèria orgànica es fa a través
dels contenidors de color marró. Bàsicament, en
aquest contenidor cal dipositar-hi les restes de menjar
que es generen a diari. També cal dipositar-hi el marro
del cafè, el paper de cuina,
els taps de suro, les closques
dels ous, dels fruits secs i del
marisc així com els ossos.

convertir-los en compost.
Ho fa a les instal·lacions de
la Planta de compostatge,
ubicades al Parc Ambiental
de Bufalvent.

El tractament pot durar
unes 15 setmanes. Comença a la zona de recepció
de la planta, on la matèria
orgànica es barreja amb les
restes vegetals de parcs i
jardins en una màquina anomenada mescladora. Seguidament, comença la fase de
Aquests nous serveis, imdescomposició de la matèplantats durant el darrer trimestre del 2009, sumats al La planta de compostatge ria orgànica. El següent pas
ja existents de recollida se- El Consorci no només gesti- és eliminar aquells residus
lectiva - paper, vidre i envàs- ona la recollida dels residus impropis com poden ser el
situen la comarca en una de orgànics sinó que també en vidre o el plàstic, per obteles capdavanteres del país en realitza el tractament per nir, finalment un material fi i

homogeni, el compost.
Venda de compost

El Consorci del Bages per
a la Gestió de Residus comercialitza el compost com
a adob. Aquest tipus d’adob
aporta moltes propietats al
sòl : Per exemple, fa que el
sòl retingui més aigua, estalvia adobs químics, millora la
seva qualitat, protegeix els
cultius contra les plagues i
aporta els elements químics
que necessita el sòl.
L’adquisició del compost
es pot fer al Parc Ambiental de Bufalvent o bé a les
diferents deixalleries de la
comarca del Bages.

