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Es un privilegi parlar en aquesta ocasi6, basicament :r;notivat per

tres realitats: els vint-i.cinc anys de
l'associaci6, la constataci6 de l'obra

feta i d'allo que aquesta obra representa dins un panorama de

realitzacions similars. El m6n que gravita entom de l'assistencia,

benestar i integraci6 dels que s6n objecte del nostre desvetllat interes,

te avui un dring de festa.

Els meus merits per parlar publicament
en aquesta ocasi6

)

no s6n especifics ,
el meu passaport deu ser com el de molts : situaci6

familiar, experiencia viscuda de prop juntament amb la muller i e1 fill

alhora ; i a la ratlla de quaranta anys d'estar dins 0 prop de juntes,

assessories, d'assistir a reunions
sobre projectes, de col.laborar en la

redacci6 de documents, etc. sempre entom de les diferents

problematiques que els nostres
familiars presenten ..

LAIMATGE

Cornencare referint una anecdote viscuda per un

dinamitzador i president dels grups lleidatans dels primers temps,

[osep Eritja, que endeqa l'associaci6 peonera, ara fa quaranta anys .

Eritja era un home il.luminat, heterodox en els procediments, ple de

voluntat i de fe, senzill com el fonoll, humil com una alosa, autentic

profeta. Calia , al comencament, buscar pel mapa espanyol altres

associacions tot just novencanes,
inventar-se sistemes educatius -

inventar-se'ls! -, trobar dins l'Administraci6 els forats adients on

entaforar peticions d'ajut, subvencions, etc. Tot
anava desgavellat, i tot

s'havia de demanar aMadrid. Nemes els Ministeris podien ajudar , perc

cadascun tenia una oficina diferentment organitzada per a aquell

menester. Josep Eritja arriba a Madrid i ana a trobar un important
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Si es un tresor i una quimera alhora, be deura ser important.

Ara, una cosa cal tenir present; no pot ser important
nomes

per a nosaltres ; cal que ho sigui per a tothom. Perque si nomes es

important per a nosaltres no deixara mai d'esser una situaci6

estrictament, limitadament familiar. I es que les prirneres associacions,

parlo ara en un pla historic, van neixer d'una angoixa tan gran ,
d'una

convivencia forcada tan immediata i opressiva que, amb tal que de

personatge -Subsecretari 0 Director General de determinat Ministeri. Li

exposa que erem un grup de pares i mares que desitjavem posar en

marxa una associaci6 i engegar a Lleida, si calia construint-lo, un

centre. No sabiem on ni com, pero si que en teniem la necessitat,

teniem el perque. L'important personatge estava acostumat que qui li

demanes res tingues ja alguna cosa : posseis un edifici, disposes d'un

capital, exhibis uns avals ... o una
influencia, Acostumat, doncs, a aquesta

manera d'actuar demana :
II

Vejam, e1 projecte em semb1a be en

principi. Pen) vostes 1
amb que compten ?" L'Eritja es queda parat de

moment, en escoltar aquella pregunta estranya, impensada ; ell anava a

demanar, no a oferir. Perc de seguida reacciona i amb fermesa va

respondre:

- Que amb que comptem ? Comptem amb els nostres fills !

La resposta deixa sense arguments l'important
personatge.

Voldria que ens fixessim be en aquella resposta del

recordat Eritja : va dir en una sola frase la gran veritat que
ens fa estar al

peu del can6. Tenim , i comptem, i hem de comptar amb tots aquests

que s6n objecte del nostre desvetllament. S6n el nostre tresor i la

nostra quimera, i la nostra aflicci6 i la nostra il.lusi6, i aquesta quimera,

aquest motor que no para mai, ens acompanyara als pares i germans i

familiars fins que acluquem definitivament els ulls, i mes enlla ..



3

moment poguessin endegar un centre de dia amb alguns cuidadors i

cuidadores, els familiars afectats se satisfeien ; el fet de poder

recuperar ,
sobretot les mares, ni que fos per unes hores al dia, la

concentraci6 sobre liur propia persona, el treball parcial fora de
casa 0

l'objectiva tasca de la liar, era un pedac per
ala salut fisica i mental de la

familia. Alhora, s'adonaven, i aquesta fou la primera gran llico, que

posar en mans de monitors - per inexperts que fossin, en aquells

primers anys - els seus fills 0 germans, millorava despres la relaci6

familiar amb ells, perque unes altres persones que no portaven la

can-ega emocional, la tensi6 electritzant de l'angoixada familia,

intervenien en l'educaci6, sobretot l'educaci6 en habits, dels afectats,

lliures en bona part de la sobreprotecci6, tan perjudicial, que es

produia amb la permanencia a casa.

Recordo, com un exemple extrem tant de la situaci6 d'un

discapacitat com de la desorientaci6 domestica, el cas dels familiars

d'un xicot, relativament profund, que, al cap
d'una setmana 0 deu dies

d'haver portat e1 noi en un centre exclamaven, com si veiessin el sol

darrere elsmrvols :

- famenja amb cullera !

A casa seva, els familiars no havien pogut
sortir d'un estadi

de Ilastima, de sobreprotecci6, d'irritacio, d'autoinculpacio, de

deseducaci6 La necessitat, doncs, dels centres, era palesa. La dificultat

era de crear-los, de sostenir-los.
D'on havien de sortir les misses?

Un altre cas , presenciat personalment:
un nen petit, molt

petit, tret per la familia al balc6 I un balc6 folrat de tela metal.lica ,
on

s'estava hores I
tot sol ,

mirant el carrer . 0 els mes extrems, en

liogarrets allunyats, que ja voregen el primitivisme, i generalment

porten una dura capa de crueltat inconscient i de superstici6 a sobre,

dels minusvalids mantinguts en cambres enretirades de la llum, 0 en

estables, a voltes lligats 0 encadenats.
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Deixem els casos extrems, que cada vegada es produeixen

menys : aixo vol dir que la societat esta mes educada per tractar la

situaci6, 0 les situacions, dels minusvalids. Es a dir, ara donem una

imatge. Perc aixo ha estat un canvi recent: el1987 ,
fa a la ratlla de

quinze anys, i per a un butlleti de l'associaci6 ASPROS,' jo escrivia a

proposit del concepte de marginaci6:

"Hom no parla de la marginaci6 que sofreixen els qui,

per ra6 de la seva activitat, estan en contacte amb aquells

diguem-ne marginats primaris. Pensem, per un moment, en

)

els pares d'un minusvalid psiquic 0 fisic ; si es presenten on

sigui amb els seus filla 0 fill, s6n immediatament objecte d'un

distanciacio, esdevenen incomodes, i la gent no entra en

contacte amb ells per temor d'haver
d'entrar-hi tambe amb el

defectiu, 0 per respecte huma, que tants de cops es simple

manca de respecte."

I'

[a se que em direu que aixo ha canviat . No se fins a quin

punt ha canviat ben be
des de dins. La societat tenia uns estereotips,

fins

i tot en els acudits - i encara perduren -on es feia mofa de la desqracia

.Un periodista prou conegut, Jaime de Campmany ( -mani es fa

pronunciar el final del seu cognom),
escrivia ala seva colurrma d'ABC,

Madrid, a finals de novembre
de 1984, a proposit d'una

situaci6 politica

:
" Yestos ministros nos esten saliendo carisimos, y nos cuestan

mas

que sinoshubiera
selido un hijo tonto ".

Vaig enviar una carta a ABC, que van publicar

immediatament, el 29 de novembre, on deia entre altres coses :

Imagino que el Sr. Campmany
no ta cap fill deficientpsiquic:

aitrament

no acudiria a aquestes comparacions. Aqueixes s6n
frases que encunys

uris societatprimsris que esmofava
del que anomenaven inielic.
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I afegia aquesta anecdota real
:

"Fa temps,. una pareDa de comics, gennans per mes

detalls, renuncis solemnemente a fer acudits sobre els deficients i

deixe de basar el seu ntimero en la imitaci6 exsqerede que
en feia un

d' ells " yno sols sixo, sino que, des del dia que unpare siectet es va

dirigir a ells invitsnt-Ios a rectiiicsr,
s'han aplicat a intervenirnopoques

vegades igratuitament, en
festivalspro-minusvaJidesa. Jgualment

l'actor

Tony Leblanc deixe ja fa temps de confegir gestos y barboteigs
dels

minusvslids. ':

I concloia lameva carta:

"Un periodista cal que vagi amb molt de compte amb les

!rases fetes. Malauradamenthaig de
donar-li la ra6 en unpunt: un fill

afectatpsiquicsurt molt car, molt
car. .:perque es tan, tan estimat

".

Molts de vostes recordaran la quantitat
de pretesos comics i

contadors d'acudits que recorrien ales imitacions dels tartamuts,

retardats, etc. Aixo ha desaparegut el tot 0 quasi : e1 mateix public ho

rebutjaria. Senyal que hi ha hagut
un canvi que, per descomptat,

hauria

estatmes hiqienic que s'haques produit
abans.

I'

ACCIONS

Aquest canvi de
coordenades no ha estat producte de cap

miracle ,
sin6 de l' acci6 de la societat centrada en fundacions i

associacions. I quan die societat hi ineloc en primerissim terme les

iniciatives dels ciutadans i despres les
de les institucions, en

intervenci6

complementaria, Arribat
en aquest punt del meu parlament, desitjo

marcar un advertiment : muntar un centre no es tan aventur6s com

abans, perc la immensa majoria de nosaltres no podria superar les

dificultats que comporta no unicament arribar a obrir-lo sin6, tot i les

millores que els temps han propiciat, sostenir la
lluita diana pel seu

...
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manteniment i per fer entenedores les seves necessitats a una

Administracio molt, -cal reconeixer-ho - molt pressionada.per totes

bandes. Perc es el moment de dir que en el mon modem dels grans

pressupostos un pais avancat, actual, dinamic i democratic mereixera

aquests titols nomes si te en compte aquells que mes necessiten de la

planificacio eficac dels seus serveis socials: dient-ho en d'altres mots,

personalment rebutjo un model d'Administracio ,
onsevulia que sigui de

l'ample mon, que no es proposi tenir ben atesos els necessitats, siguin

indigents, infants abandonats, dones sense recursos, malalts cronies,

malalts mentals, discapacitats fisics 0 psiquics, ancians. M'es igual e1

potencial economic d'un gran pais, vuli que
en primer terme inverteixi

en atencions socials. No em poden deixar indiferent el proqres cientific,

les grans inversions en infraestructures, les conquestes espacials, i no

soc ninqu per dir als governs com han d' esmercar els diners -publics,

recordem-ho -, pero em sembla que en ple segle XXI la millor inversio

es en planificacio social; la gloria d'uns govemants ha de ser aplicar la

intel.liqencia i la previsio a ajudar els qui no poden competir .i ajudar

tambe els qui els ajuden ,
saber veure de debe com aquestes

iniciatives del tipus, per exemple, Apromi, li estalvien
d'entrada unes

energies que ella, I'Administracio, hauria hagut de mobilitzar des de

I'arrel , si la iniciativa privada no haques comencat
a treure la brossa de

les espones.

No siguem, tampoc, injustos: cal adonar-se,
amb-aqraiment,

de la tasca feta per les administracions, i al mateix temps constatar i

tenir ben present que tot aquest mon de la discapacitacio atesa i

orientada es quelcom recent , practicament de la segona meitat del

seg1e XX. Per tant diria que ens trobem en una fase encara inicial perc

en la qual convergeixen forces diverses ,
molt interessants, potser

decisives: la investiqacio sanitaria, quimico-bioloqica, que abasta els

I'



1

farmacs i el tractament psico-social: la planificaci6
educativa i de serveis

socials; l'atenci6 al disminuit de mes edat i al mes jove, l'educaci6 dins

les diferents edats : no ens oblidem de pensar que si existeix una

estimulaci6 precoc aquesta te el seu correlat en una estimulacio en les

fases d'ancianitat 0 deteriorament. Iqualment hem avancat en la

tipificaci6 i dassificaci6 dels diferents tipus d'afectat; lleuger, profund,

caracteroloqic, limit amb malaltia mental, cadascun d'ells admetent

matissos . Tot plegat es com una esponja, capac d'absorbir mes

classificacions, mes tractaments, mes experiencies , contactes, guanys,

estudis.

Algli , de vegades, constatant la forca que poden desplegar

en demanda de reivindicacions laborals i salarials els grups de

treballadors de qualsevol empresa, des dels pilots d'aviaci6 als

escombriaires ,
l'ha comparada amb una possible manifestaci6 al carrer

dels nostres assistits : l'administraci6 politica es sensible de vegades a la

pressi6 dels que en diriem treballadors corrents ; els d'una gran factoria

automobilistica, els portuaris. En el cas dels nostres la pressi6

protestataria al carrer ben poca cosa aconseguiria, perque els nostres

familiars no voten, el seu document de ciutadans es una sentencia

judicial de discapacitaci6. L'Administraci6, doncs, de la tasca feta i de

les necessitats encara obertes n'ha hagut de ser conscient no pas per

una manifestaci6 amb xiulets i pancartes, sin6 visitant els centres, i

escoltant els experts, i llegint informes seriosos , i anant a veure que es

fa , aqui i a l'estranger, estrenyent la
rna dels nostres operaris en els

seus tallers de manipulats 0 de muntatge.

Es aixi de senzill, es aixi de dar, incontrovertible.
I ha tingut

el seu merit , perque si es veritat que els govemants al capdavall

, ..



TESTIMONIS

reaccionen davant la forca ,
en aquest cas la forca era la ra6 mes

pacifica,directa i neta.

A banda la literatura cientifica ,
estaclistica, pedaqoqica, que

els que encarem aquestes situacions de discapacitat hem hagut de

consumir, tambe hem llegit llibres de testimoni purament huma, que

han eixamplat la nostra perspetiva i acolorit el
nostre horitz6 en aquest

complex camp. S6n els casos de persones que a) expliquen la seva

experiencia de familiars ,
generalment de pares b) ens transmeten la

seva acci6 vocacional i tecnica d'educadors c) conten alguna

experiencia de les dues anteriors des d'una perspectiva propera al

reportatge ,
la biografia 0 la noveLla. d) per descomptat,

els metges i

neuroleqs i psicoleqs,

De jove, encara no era pare, vaig llegir la biografia de

Helen Keller ,
un dels casos mes extraordinaris de minusvalidesa i

d'educaci6 en condicions extremes. Un film molt ben aconseguit ,

dramatic, dirigit per Arthur
Penn el 1962, explicava aquesta historia

basant-se en una obra teatral que la recollia i en l'autobiografia de la

propiaHellen Keller.
Primera sorpresa : una gran

minusvalida era capac

d'escriure la seva autobiografia .
Helen Keller, nascuda el 1880, va

quedar cega i
sorda quan tenia poes

mesos de vida. La intel.ligEmcia la

tenia viva, perc no l'havia pogut desenrotliar
: la familia -erern a finals

del segle XIX- no sabia que fer amb aquell esser guiat pels
instints,

violent, que es rebeLlava contra la seva incapacitat i desplegava
una

gran agressivitat ,
una criatura que nomes es comunicava a cops i

esgarrapades.

Els pares de la nena , quan aquesta tenia uns vuit anys i era

intractable - procureu
fer-vos-en una imatge -, posa un anunci

demanant



He posat aquest exemple no pas per paral.lelisme
exacte

amb cap dels nostres familiars, perque
cada cas es unic, ( i aquest molt

singular ) sin6 com exemple de les possibilitats de l'educaci6 especial .

una professora . Ignoro si l'anunci especificava totes les circumstancies

del cas, perc va presentar-se una desconeguda.Ann Sullivan, una jove

mestra sense experiencia en el camp de l'educaci6 especial,- modalitat

que a finals del segle XIX no existia, la veritat !- perc a la qual

I'extraordinari repte que tenia al davant va convencer que aquell cas

valia la pena. La familia,pare i mare,
estaven inermes, havien abandonat,

posaven en mans de la mestra aquella mena d'animal6, com a recurs

extrem. El film, basicament, explica la batalla entre un temperament

fortissim, el de la nena , i una voluntat indomable, la de la mestra. AI

capdavall, despres d'infinita constancia, baralles cos a cos, imposicions ,

fracassos i insomnis, .Ann Sullivan desenvolupa a benefici de la seva

alunma un llenguatge a base de contacte personal, sensacions fisiques
-

aigua, calor, rusticitat, sedositat, toes
amb els dits- ,

i un alfabet tactil .

Les actrius Patty Duke ,
en el paper de la nena -actualment actriu de

series de TV-, i.Ann Bancroft en el de la mestra (Oscar d'aquell any) ,

resultaven d'una gran efectivitat. Perc el film, que aqui es projecta sota

el titol de El Miracle d'Ann Sullivan es fixava nomes en l'experiencia

educativa 'i integradora en 1'etapa infantil . En la realitat Helen Keller, al

llarg de la vida va estudiar dues carreres universitaries, diversos

idiomes, aprenque el sistema Braille, i mecanografia, i viatja per tot
el

m6n fent conferencies -evidentment
traduides per un interpret. Mori a

edat molt avancada , als vuitanta-vuit anys d'edat, el 1968, i en plena

activitat.
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Hem de tenir present que Helen Keler era una dismimiida sensorial, al

cap i a la fi. No tenia lesi6 cerebral. Al reves dels minusvalids de tipus

sever coneguts nostres que poden presentar lesions' d'afectaci6

psiquica acompanyades d'insuficiencies sensorials . Aquests altres

casos s6n realment dramatics i sotmeten les families a un calvari mentre

es topen amb l'existencia de pocs centres preparats per a aquests
casos

extrems. D'entre els llibres que parlen d'aquestes dificilissimes

situacions es particularment colpidor el d'Anna Vila Els tills diierents,

testimoni d'une mare. de 1991. Possiblement cap dels assistits -0

assistents- als nostres centres es poi comparar amb la Keller, ni amb la

Sandra delllibre de l'Anna Viila. De segur que ells i elles, des que van

comencar la seva educaci6 especial i el seu trebail en els tailers, han

madurat . Han fet una autointegraci6 , un encaix amb les seves propies i

personals coordenades i amb l'entom ,
han dominat mes metodicament

el m6n envoltant, fisic, la relaci6 amb les altres persones, han guanyat

independencia i flexibilitat . Cosa que l'educaci6 especial aconsegueix

,molt lentament, molt dificultosament.tambe
en els casos de profunds.

AIXO ES VALID , DONCS, DE FORMA CLARA PER AQUELLS QUE

MES DEFICIENCIA TENEN. PERQuE, EN' AQUELLS CASOS ES VEU !'v1ES BE EL CANVI .

DE VEGADES Es UN PROGREs MOLT LEN'T, DE LA LENTII'UD DEL QUAL EN' TENEN

CONSCrENCIA ELS CUIDADORS, ELS ASSISTENTS SOCIALS, ELS MONITORS I EL

PERSONAL SANITARI, !'v1ES QUE NO ELS FAMILIARS , QUE DE MOMEN'T SOLEN'

ENLLUERNAR-SE PELS GUANYS EN'DISCIPLINA, ORDRE , IFINS A CERT PUNT



,
AUTOCONI'ROL DE L'AFECTAT. 0, TAMBE POT PASSAR QUE,

HAVENT ESPERAT 1'v1IRACLES, SIGUIN viC'I'IMES, AL CAPDAVALL, D'

UNA CERTA DECEPCIO. PARLO, ES EVIDENT, DE18 CASOS QUE

VOREGEN 0 ESTAN DINS LA CATEGORIA DE SEVERS, QUE ES TOT

UN ALTRE UNIVERS, I POTSER PER ALS EDUCADORS I MONITORS EL

MES ESTIMULANT PER LES Dll1CULTATS QUE PRESENTA. CAllA

PARLAR-NE , PERQuE E18 CENTRES DE PROFUNDS EXISTEIXEN .

Molt sovint la condici6 de severs 0 profunds esta

acompanyada d'incapacitat 0 greu deficiencia fisica, i fins en aquests

casos l' educaci6 i un grau de recuperaci6 es possible, es factible .

Pensem que globalment, el camp de la minusvalidesa autoritza a

avancar a petites, molt petites passes. Cada moviment apres, dominat,

assimilat i apte per a repetici6, cada proces que lligui la imatge de la

meta proposada i l'esforc dinamic per arribar-hi , es un guany . En

d'altres mots, cada passa del proces es una victoria. Quan un espastic

ha aconseguit enfilar una agulla de cosir, quan un biperactiu perenne ha

aconseguit treballar dues hores assegut, quan el de comprensi6 molt

lenta ha assimilat formes i mides, quan tots ells han apres quelcom i

s'han adonat que ho havien apres, hem cobert una altra etapa . Els hem

i ens hem, de felicitar. Perque no s6n ells, nomes, que aprenen 0

treballen cada cop mes i millor: s6n els seus cuidadors i encarregats de

I :' ','

• I
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taller que tambe aprenen, com el mestre de Grup escolar apren dels

seus alurrmes. I com els pares aprenem dels fills. I com tothom apren de

tothom.

CONCLUSI6

Una de les coses que a la llarga els familiars assimilen es

deixar a la cuneta les compassions . Cap de nosaltres no admetra, avui,

que qui vegi per primera vegada el nostre fill 0 filla digui
" pobret".I

descartem la temptacio de pensar-ho nosaltres. Una persona afectada

de minusvalidesa es una persona sotmesa a unes condicions que son

substantives en ella, que formen part de la
seva constitucio, com els ulls

blaus 0 els peus plans. El factor obstructiu es que, tenir una

minusvalidesa precipita una diferencia en termes de valoracio social;

es ser diferent d'uns altres que
tenen 1a iecultst i e1poder de deiinir-Io a

ellcom a diferent, com a minusvalid. No li hem donat opcio a defmir-se

per ell mateix . Li hem decretat : ets diferent. I li hem allargat un

caramel. Hem reflexionat sobre com se sent ella, ell, de sencer ? En la

mesura que te una imatge delmon, segurament
ens veu a nosaltres com

uns iguals. Ells, elles sonmes generosos
. Ens porten avantatge.

Convidem-nos ,tots, a pensar en altres termes que en els de

la pura assistencia .
Per que ? Perque l'assistencia forma part del

cobriment de la primera necessitat ,
hem de donar-la com a factor

imprescindible, i sobre allo que es imprescindible no cal bastir gaires

teories. Altra cosa sera que exalcem -i tots competirem per ser els

primers a proclamar-ho - que exalcem la tasca dels monitors i

cuidadors. Aquestes persones que ,cada dia amb mes preparacio,

perque ja existeixen carreres en aquest sentit i experiencia
de llargs

anys, dediquen les seves hores a fer treballar, jugar, comprendre,

aprendre i recordar, menjar,
rentar-se , passejar, millorar ,

els assistits 0

. .'
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assistents . Perc tambe els ajuden a descobrir dintre seu, de cadascun,

una imatge del m6n, la que els escau. En el panorama de conjunt de la

nostra problematica tenen un paper de gran pes : aquesta ocupaci6 es

alhora vocacional i tecnica, com ho seria en el seu nucli mes profund la

de qualsevol educador. Es una tasca a la qual no pot accedir-se, i

sobretot continuar ,
sense una implicaci6 molt completa . I per tant,

profunda, quasi substantiva, absorbent: la capacitat de tendresa, afecte i

compromis d'un monitor el fa mes proper al
minusvalid que molts dels

seus parents. S'estimen els qui tenen al seu carrec, amb un amor callat,

dedicat i sacrificat . I quan han de separar-se'n s'emporten un

esqueixament de cor. Jo he vist el desconsol ,
el desempar,dels

monitors i monitores quan la separaci61a produia la mort
d'un d'aquests

nostres assistits.

Per altra banda: de cap manera desitjariem que els

monitors i cuidadors esdevinguessin uns perfectes tecnics si amb aixo

havien de perdre aquella tendresa que per altra banda tan sencera

arriba als beneficiaris . En els primers temps veiem de quina manera

l'estimaci6, l'atenci6 instintiva i gens tecnica, suplia altres preparacions
i

tactiques. AI Centre de Sudanell, els primers, primerissims temps, hi

havia una monitora sola els caps de setmana, amb deu 0 quinze

residents de pensi6 completa al seu carrec. Una monitora sola .
Nemes

podia superar la tensi6 i les dificultats
amb un desvetllament esgotador,

fruit alhora d'una vocaci6 i esperit de sacrifici quasi extrems. I amor

pels assistits. Considereu, es de rigor exposar-ho, que els rectors de

I'Associaci6 van accelerar des del primer moment la duplicaci6 i aviat

la multiplicaci6 i diversificaci6 de monitorat els caps de setmana. Fins a

arribar als nivells J forca satisfactoris, d'avui.



I ara, que els centres poden disposar, si no de tot el

personal que caldria, si del suficient per
distribuir-se les carreques en

cerca de mes eficacia ,
veiem com aquella estimaci6, aquella

generositat depassa 1'estricta obligaci6.
Perque sempre pot fer-se mes,

sempre es pot acompanyar un
advertiment d'un somriure, sempre es

pot donar una ordre amb una cua de frase afectuosa, sempre es pot

ajudar i estimular amb una viqilancia no opressiva, sin6 afectiva.

Monitorar en aquest camp es conviure, conviure-hi, d'una manera

autenticament amical, fraternal.

Els monitors, a mes a mes, han
de tenir el cap fred .

Nemes

tenint el cap fred -i el cor a
bon batec - es poden resoldre imprevistos,

salvar situacions, ajudar de debo. Un monitor ha de tenir la

predisposici6 alerta i espiritual d'un monjo i la disponibilitat d'un

bomber, l'energia d'un atleta i
la fiexibilitat d'un ballari.

La transformaci6 dels
Centres fou ,

en el cas dels pioners, el

cami que els altres, creats despres, ja van trobar una mica fressat. Els

primers centres foren, a tot estirar, ocupacionals,
d'assistencia

immediata, amb el rise d'una perpetuaci6 en la dinamica .rnes aviat

passiva, d'un asil. Tots els perills derivats de
l'absencia de recursos ,

de

la manca d'experiencia i del recel 0 indiferencia socials sotjaven

l'emprenedor grup que aqui 0 alli es llancava
a fer una escola adaptada

,
un petit centre ocupacional. Tot amb tot, passar les hores fent un

aprenentatge de gestos fisics,
va portar al proqres de la manipulaci6. El

concepte i esquema de taller, aixi, s'insinuava
des de ben aviat . I el

taller ocupacional , qracies a tasques buscades fora del centre, en la

industria del pais, es transformava en taller de treball ,
en diversos

graus, pero orientat a produir ,
dotar al manipulat d'una finalitat

economica sene deixar de ser disciplinar i educatiu.
Aixo ja es avui



Aquest es un punt de gran importancia : tots els pares i

mares es demanaven, i es demanen comprensiblement, que sera dels

moneda corrent. Els assistits, ja fossin ocupants del Centre de dia 0

interns, convivien alii i alii tenien treball, oci i en alguns casos

residencia perpetua. I el perfeccionarnent dels serveis,
les atencions de

tota llei, s'hi multiplicaven. Era un guany extraordinari
si el comparem

arnb els asils antics, arnb la permanencia constant a casa, amb el

vagareig pels carrers de la vila nadiua incorporant el paper del

"retardat del poble". Tot amb tot, omplir totes les hores del dia i
de la

nit dins un centre, es un concepte, avui, que es considera que sacrifica

a la seguretat i el control moltes
de les capacitats reals i possibilitats de

futur de la persona, a banda de restar-li protagonisme social i

sotstreure-li mobilitat i convivencia altemada. Per aixo l'aspecte

d'intemat massiu s'ha traslladat paulatinarnent a residencies urbanes

amb poes estadants, que
abandonen una part de les vint-i-quatre hores

del dia el gran centre i la seva connotaci6 d'intemat, precisarnent les

hores posteriors a la jomada laboral .
Tenir el dorrnitori i unes hores

capvesprals llliures en un pis de la ciutat 0 de la vila en grups reduits

capitanejats pelmonitor fa del
minusvalid un ciutada mes, car, acabada

la jomada de treball, ja sigui en els tallers de sempre , ja sigui en

empreses altres ,
l'antic intemat es un llogater de pis, que disposa d'un

quadre molt ric de possibles experiencies d'oci: per comencar, el

carrer : cinema, concerts, exposicions,
esdevenirnents esportius, festes ,

balls ... I si tenirn en compte que l' oci es en gran mesura educatiu, per

aquest proces urbanitzador i socialitzador el minusvslid
esdeve mes

valid en termes de convrvencia i maduraci6. AI mateix temps la seva

adultesa el fa mes autosuficient i menys depenent de la familia, se'n

desapegames ,
amb guanys per a la seva personalitat.



, .'

seus fills en faltar ells ; es majoritariament indubtable que passaran a

cura de fundacions, parents -dificilment
- pro-tutors, etc , Es llei de vida

que hagin de quedar-se sols i perdre totes aquelles dolceses i potser

aquells excessos que , des de la familia, els donem. Dones,
si ha d'esser

aixi, que comencin a aprendre, des de la vida urbana en grup reduit,

que el m6n es el m6n del carrer, de la gent variadissima,
bona i no tan

bona i, sempre tutelats ames 0 menys distancia, es moguin per aquest

m6n almenys en el temps d'oci. Per altra banda, assumeixen

responsabilitats, obren l'horitz6 mental, adquireixen una concepci6 del

m6n.

Nosaltres conviurem sempre amb els nostres familiars que

qualifiquem d'afectats ; mes ben dit , els afectats som nosaltres, afectats

per tot el seu univers. Deixats
als nostres propis recursos ,de segur que

no sabriem fer millorar els nostres fills i filles com els fan millorar les

associacions, centres, fundacions, etc que s'hi han dedicat i que poden

celebrar en molts de casos desenes d 'anys de vida, que vol dir en

aquest cas, Apromi, un quart de segle ; vint-i.cinc anys d'experiencia

triple, la que d6na treballar amb ells, la que prove dels estudis fets,

arreu del mon, afegint-hi l'assistencia a congressos i sessions

cientifiques i la derivada de les experiencies d'altres centres
de treball

amb qui es comuniquen.

Nosaltres, els familiars mes involucrats en aquest afer, si

mes no pel nombre d'anys esmercats a madurar juntament amb els

nostres fills 0 familars de divers grau ,
sabem ara que conviure amb ells

no es nomes estar al seu costat entre fisicament i espiritualment, sin6

seguir de Iluny i de prop tot el que fa referencia al seu proqres dins els

centres corresponents, alllarg dels anys, i estar amatents a tota l'acci6

social de les Institucions .
Convivim amb ells no pas d'una manera

estrictament privada, afectiva, que aixo es essencialment natural que

, .
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ho fem, sin6 en e1 marc de la societat dins la qual tenen un lloc tan

honorable com el de la mes alta personalitat. Hem deixat enrere la

Ilaqrima i l'angoixa i mirem endavant amb una mirada neta, refiexiva,

amatent i aqraida.

. "


