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Ampans crea les
24 primeres places
de llar-residència
en àmbit rural
a Sant Salvador
 El projecte respondrà a les necessitats de

persones que requereixen un entorn «menys
estressant»  S’habilitaran 32 places més en
un entorn urbà a Súria, Manresa i Sant Joan
Les obres de construcció del nou equipament de la finca Urpina, amb vistes a Montserrat, ja estan en marxa

P. MAÑÉ | SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Ampans ha iniciat les obres de
construcció d’una nova llar-residència de  places per a persones
amb discapacitat intel·lectual a
Sant Salvador de Guardiola. No és
cap novetat per a l’entitat, que té
una trajectòria de  anys en la gestió de llars-residència. El que fa especial aquesta actuació és la seva
ubicació, ja que per primera vegada es disposarà d’un equipament en un ambient rural, la finca agrícola i ramadera Urpina.
Una altra de les característiques que fan especial el projecte és
que va néixer arran de la donació
de la família Vila-Isern, que es va
posar en contacte amb Ampans
amb l’objectiu de deixar lligat el futur dels dos fills. Així, l’entitat bagenca disposa d’una finca de 
hectàrees per tirar endavant una
proposta que engloba un ampli
ventall de serveis: residencials,
laborals, educatius i de lleure.
La primera actuació és la llar-residència, que permetrà ampliar l’oferta de tipus d’acolliment residencial d’Ampans. Janeta Camps,
directora de les llars-residència, exposa que «hi ha persones que requereixen entorns que siguin
menys estressants que una ciutat.
I aquí es pretén fer un projecte en
què tot vagi en concordança amb
la natura, amb un estil de vida més
humà i més tranquil».
Fins ara l’interès d’Ampans se
centrava a apropar les llars-residència 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 són veïns
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El projecte de la llar-residència
de la finca Urpina és de 2,3 milions
d’euros, finançats a parts iguals pel
departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
i l’entitat Ampans.

Entrevista Joan Vila i Dolors Isern
MATRIMONI QUE HA FET DONACIÓ DE LA SEVA FINCA A AMPANS A CANVI DE LA TUTELA DELS SEUS DOS FILLS

«No volem patir per si estem malalts,
ara sabem que algú ens ajudarà»
VALL DE VILARAMÓ
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nostres», diu camps. Pere Rueda,
responsable de planificació, assenyala que l’entitat «treballa en xarxa, per poder respondre ben bé al
que vol cada persona, a l’entorn en
què s’adapta millor, i no només en
l’aspecte assistencial, sinó també
en atenció diürna».
Per tal de pal·liar el dèficit de
places de llar-residència, en menys
d’un any Ampans preveu crear
 places:  a la finca Urpina, 
a l’antiga caserna de Súria i la resta amb les ampliacions de les llars
Mion de Manresa i de Sant Joan.
La llar-residència de la finca
Urpina constarà d’un edifici de tres
plantes en forma de U, amb un pati
al centre, i disposarà de cinc unitats de convivència. Hi haurà espais comunitaris, com ara el menjador i la sala d’estar. La previsió és
que les obres finalitzin abans d’acabar l’any i que pugui entrar en
funcionament l’abril del .
Però el projecte a la finca va més
enllà. Per aprofitar l’entorn, s’hi vol
fer un camp d’aprenentatge, d’acord amb el departament d’Educació. Per això, també s’hi vol crear
un alberg o casa de colònies.

L’angoixa pel futur dels dos
fills, el Ramon i el Salvador, de 
i  anys, és el que va portar el
matrimoni format per Joan Vila
( anys) i Dolors Isern ( anys)
a posar-se en contacte amb Ampans. El compromís de l’entitat és
que farà funcionar una finca de
 hectàrees i donarà feina als
dos fills. El matrimoni disposarà
en usdefruit mentre visquin de la
casa pairal i de quatre hectàrees
de l’entorn en què hi ha l’hort i les
granges de vedells i pollastres.
Quina va ser la proposta que
van fer a Ampans?
R La idea és protegir els nois,
perquè de les coses que tenim
només en som administradors
durant un temps, segons com de
llarga és la vida de cadascú. Després hi ha d’haver una continuació, i la proposta va ser que
els oferíem la finca a canvi d’una protecció per als fills.
P Ha costat materialitzar el
projecte?
R Ja deu fer uns  o  anys que
s’ha anat remenant això, fins
P

La família Vila-Isern: Salvador, Dolors, Joan i Ramon

que s’han pogut signar uns papers.
Perquè hi ha d’haver unes garanties per poder confiar, tant per
una part com per l’altra. Se n’ha
d’estar bastant segur. De moment,
sembla que es va pel bon camí. Tot
i així, els projectes, un se’ls pot imaginar, però quan s’han de tirar
endavant, calen papers per aquí,
papers per allà, permisos d’urbanisme, de sanitat... I no és fàcil.
P Tenen ganes de veure la llar-residència acabada?

R Sí, fins i tot ja voldríem que hi
fossin i que hi hagués moviment.
Perquè no hàgim de patir per si un
dia estem malalts. Ara sabem que
algú ens ajudarà. Em sembla que
hem fet bé.
P Temen que s’acabi la tranquil·litat?
R Hi haurà més gent, però nosaltres, de moment, serem a casa. I a
les terres hi podran fer treballar
aquella canalla, i em sembla que
els agradarà ajudar a fer feina.

VALL DE VILARAMÓ

La verema de les vinyes de la
granja Urpina ocupa 42 persones

Usuaris i treballadors d’Ampans van recol·lectar ahir el raïm dels ceps d’una de les vinyes de la granja

Ampans ja fa tres anys que s’ocupa de les vinyes de la finca Urpina. Ahir es va fer la verema d’una de les dues vinyes que hi ha, i hi
van participar  persones. D’aquestes,  eren usuaris del centre
ocupacional i  del prelaboral,
que anaven amb tres monitors. La
resta era personal d’Ampans. Xavier Villaplana, oficial de jardineria, va explicar que ahir que, entre

les varietats merlot i sumoll, preveuen collir entre . i .
quilos de raïm. «És una bona collita, sobretot de sumoll. De merlot no n’hi haurà tant, però tindrà
més grau». Malgrat que l’any passat la collita es va malmetre per la
pedregada, Ampans ja comercialitza un vi, etiquetat amb el nom
d’Urpina, que es pot trobar al Cafè
dels Canonges de Manresa.

