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Entrevista
Esteve Gener és el gerent del Servei de
Teràpia Ocupacional Casa Boleda. Aquest
centre està gestionat per la Fundació

Pere Mitjans i enguany celebra el 25è
aniversari. Per commemorar-lo s’ha
editat el llibre ‘Somnis’ amb poemes i

fotografies dels alumnes. També s’ha fet
una exposició que es veurà a Can Sumarro
del 27 d’octubre al 9 de novembre

“Potenciem l’autonomia de les
persones amb discapacitat”
marga solé

- Què representa fer 25 anys?
- Per nosaltres representa haver fet
un treball que ja té continuïtat i que
consolida una experiència.
- Vostè fa 25 anys ja hi era?
- En sóc gerent des del 1989. Vaig
intervenir en la creació de l’Associació Pere Mitjans l’any 1977 que,
a partir de 1987 i per requeriments
administratius, es va convertir en la
Fundació Pere Mitjans, que és qui
ofereix els serveis per a l’atenció a
les persones amb discapacitat.
- Parlem doncs del començament a L’H. Com ho recorda?
- El fil a l’agulla es va posar per la
pressió que van fer un grup de pares de nois i noies amb discapacitat de Collblanc i de Bellvitge que
reclamaven un centre a L’Hospitalet
per als seus fills. També recordo la
lluita que va suposar aconseguir els
locals i després les primeres subvencions per poder tirar endavant
l’activitat a partir del no res. Aquells
primers anys van ser de molta il·lu
sió, fins i tot vam fer activitats formatives relacionades amb el barri de la
Torrassa per tal d’oferir cursos de
formació professional. Ara ja no en
fem però llavors la idea era que fos
un centre de referència perquè les

persones amb discapacitat poguessin rebre formació per reinserir-se
en el món laboral, però al crear-se el
centre municipal de formació ocupacional vam deixar de fer-ho. Ara
les activitats són més lúdiques.
- Com celebren l’aniversari?
- Hem editat el llibre Somnis a partir
de fotografies dels alumnes i d’uns
escrits on es va utilitzar la premissa
que cada persona expliqués allò que
li agradava o li agradaria fer en algun
moment de la seva vida. El resultat
va ser un poema titulat Somnis. La
manera de comunicar-se cada persona és diferent i pels que no ho fan
verbalment el paper de l’educador
com a traductor i intèrpret va ser
molt important. A partir del llibre
hem muntat una exposició que ja ha
estat a l’Auditori Barradas i que del
27 d’octubre al 9 de novembre serà
a Can Sumarro. Ara estem intentant
que també es pugui mostrar al Centre Cultural Tecla Sala.

“La pressió d’un grup
de pares de Collblanc
i Bellvitge reclamant
un centre per als fills
va posar fil a l’agulla”
n

- Quina és la tasca del centre?
- Tractem que les persones puguin
desenvolupar les activitats de la vida
adulta amb tallers que els ajuden a
mantenir i potenciar tant els seus
hàbits d’autonomia personal com de
relació social i d’integració a la comunitat. Si bé no poden fer tasques
laborals sí que en fan de sociolaborals, d’integració social i d’aprenentatge. Les persones que s’atenen al
centre tenen una gran discapacitat
física i per a elles el centre o el taller
formen una part molt important de la
seva vida.
- Com ho fan?
- Amb activitats, treballem la comunicació, la informàtica, fem tallers de
música, de teatre, tenim un hort a
la terrassa i també fem sortides per
aprofitar els recursos culturals de
L’Hospitalet. Intentem tenir vinculació amb el barri a través de la Fira
de Sant Ponç, on venem els nostres
treballs, com ara llibretes amb les
tapes de paper reciclat i pintades
pels alumnes, punts de llibre, flors
de paper o fermalls de feltre en forma de rosa i també venem plantes.
És una activitat que permet una visió
de les persones i del que fem i trobo
que és molt interessant i gratificant,
que les fa sentir-se útils.
- Què s’ha de fer per ingressar a
Casa Boleda? És gratuït?
- La persona ha de ser adulta i tenir
una discapacitat superior al 65%.
La família s’ha de dirigir als Serveis
Socials de l’Ajuntament i de la Generalitat perquè li facin una valoració del perfil i, posteriorment, la derivaran on encaixi. Sols es paga el
transport i el servei de menjador. y

