CRONOLOGIA:
• 1968: creació de la Junta Rectora de l’ACPAS (Associació Comarcal per a la Promoció i
Ajut als Subnormals) i obertura d’una petita escola a la planta baixa de la rectoria de
Ripoll.
• 1969: inauguració del Centre Montserrat al Raval de Sant Pere de Ripoll i trasllat dels
nens i nenes.
• 1974: inici de l’activitat de taller de manipulats industrials al mateix Centre Montserrat.
• 1983: creació del Servei d’Atenció Precoç Comarcal.
• 1986: creació del Centre Especial de Treball amb l’activitat de manipulats en un local de
la carretera de Ribes, 67, de Ripoll.
• 1987: creació dels 7 primers llocs de treball de jardineria.
• 1988: canvi de nomenclatura, d'ACPAS a ACPAM (Associació Comarcal per a la
Promoció i Ajut als Minusvàlids).
• 1990: inauguració de la residència al Centre Montserrat.
• 1993: inauguració del taller al polígon industrial Els Pintors de Ripoll i trasllat de l’activitat
diürna del Centre Ocupacional i el Centre Especial de Treball.
• 1997: canvi d’associació ACPAM a Fundació MAP amb inscripció al registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya (número 1.047) i classificada com a benèfica
de tipus assistencial. L’ACPAM continua la seva tasca com a associació de famílies i
servei de tuteles.
Inauguració de les primeres Llars Residència (de Ca l’Ametller, al Raval de Sant Pere).
• 1999 i 2003: obtenció dels certificats de qualitat ISO 9001 en les àrees laboral i social.
• 2003: inici del Servei de Suport a la pròpia Llar.
• 2004: inauguració de la nau de Jardineria al polígon industrial Els Pintors de Ripoll.
• 2005: inici del Servei d’Inserció Laboral a l’empresa ordinària.
• 2007: obtenció del certificat ISO 14001 mediambiental i jubilació de Casilda Gómez com
a directora de la Fundació MAP.

• 2008: Casilda Gómez és anomenada presidenta de la Fundació MAP.
• 2009: inauguració del Centre Tàndem Serveis a la Infància al C/Vallfogona de Ripoll i
inici del Centre Obert, ubicat en aquest nou espai.
Inici del Servei Prelaboral de malaltia mental.
• 2010: inici de la diversificació de l’activitat del Centre Especial de Treball per generar
més llocs de treball estables i de qualitat en els sectors emergents de la comarca.
Obertura de la botiga Segonamà a la carretera de Ribes de Ripoll.
Inici del treball en l’àmbit turístic amb la gestió de l’hotel rural Can Cruells de Planoles.
• 2012: Posada en marxa del restaurant i lloguer de bicicletes CAT Can Guetes a Ripoll.
Obertura del magatzem TotSegonamà al P.I Els Pintors de Ripoll.
Creació, juntament amb l ‘ACPAD, de la nova Fundació Tutelar del Ripollès.
• 2013: obertura de la nova bugaderia industrial al taller del P.I Els Pintors de Ripoll.
• 2015: obertura del Bressol Bed and Breakfast a la plaça Sant Eudald de Ripoll.
• 2016: obertura de la formatgeria Muuu Beee al P.I Els Pintors de Ripoll.

PRESIDENTS DE LA FUNDACIÓ MAP:
1r: Dr. Salvador Capo (1969-1971)
2n: Sr. Joan Casals i Taron (1971-1977)
3r: Dr. Salvador Vaquer i Sadurní (1977-1993)
4t: Sr. Toni Estebas (1994-1996)
5è: Sr. Jaume Ubach (1996-2007)
6a: Sra. Casilda Gómez De la Peña (2007 – actualitat)

