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Collir aire en temps remoguts 
o com  dinamitzar la vida interna que 

sosté la  nostre pràctica

Les organitzacions del tercer sector som organit-
zacions especialment dependents  del  teixit  que 
conformen las persones que ens habiten. 

De la  nostra habilitat per  teixir aquesta xaexa de 
capacitats, afectes i compromisos entre persones, 
depèn en gran mesura  la tasca  que podem desen-
volupar  ara  i  en el futur.

La nostre vida interna constitueix  la pedra angular 
sobre la qual es sosté la  nostre pràctica i  preservar-la  
és un dels  principals reptes que se’ns  planteja  en el 
context  actual. 

1.La vida associativa en un context de trans-
formació. 

La confluència de varis factors, que interactuen entre 
sí, com el major pes relatiu  de la prestació de serveis 
respecte a altres activitats i la conseqüent  profes-
sionalització, els  canvis en la cultura participativa o 
la major dependència dels  recursos públics, estan 
transformant radicalment les  nostres organitzacions.

Realitzant un  anàlisis de la realitat actual podem 
observar com les nostres organitzacions s´ han tornat 
més complexes , existeix  preocupació per la pèr-
dua de base social (persones sòcies, voluntariat…) i 
l’increment de les necessitats de gestió professionalit-
zada dificulta la participació en organitzacions petites 
i grans.

Les petites  es troben amb  dificultats per  adaptar-se 
als canvis, renovar els seus òrgans de govern i res-
pondre  als cada cop  majors requeriments de gestió 
i, com a  conseqüència, sofreixen un desgast progres-
siu que porta a una pèrdua de capacitats i oportuni-
tats  i, a vegades a , un cert risc  d’extinció.

A les organitzacions grans, el seu  creixement i la 
diversificació de les seves  activitats ha provocat una 
certa fragmentació de la perspectiva que les persones 
tenen de la pròpia entitat (visió de conjunt) i pot com-
prometre aspectes bàsics per a  la vida interna com el 
sentiment de pertinença i el coneixement  e implicació 
amb  la missió de la organització (cohesió transitària), 
així com el propi govern  de les entitats, en la mesura  
en que les juntes deleguen la direcció de la entitat en 
els equips de gestió per la dificultat de adaptar-se a 
una realitat cada cop més complexa

El context social ens afecta i el fet de que el nostre 
principal valor ho constitueixin  les persones que 
integren les organitzacions  ( el nostre capital humà) i 
es vincles que teixim al entorn , ens fa especialment 
vulnerables als canvis a les maneres de participació i a 
la desmobilització social.

2. Alternatives per a  recrear la nostra vida 
interna.

No hem d’alimentar una dinàmica que ens  debilita.

Es un bon moment per tornar la mirada a la vida “as-
sociativa” i poder trobar elements d´ anàlisis i propos-
tes que ens  ajudin a revitalitzar la vida interna de les 
entitats. 

La col·laboració entre organitzacions del tercer sector, 
les possibilitats que ens  donen les tecnologies de la 
informació i la comunicació constitueixen  alguna de 
les oportunitats 

3. Trobant  pràctiques de millora.

Millores  concretes en la vida interna i en la dinàmica 
participativa :

   - La identificació i el diagnòstic de les principals .

   - La actualització de la identitat  de la organització.

   - La renovació i enfortiment dels  òrgans de govern .

   - L’ús  de les tecnologies de la informació .

   - La promoció del treball en equip.

   - El establiment  d´ estratègies de gestió de la diver       
sitat i dels  conflictes .

   - La avaluació col•lectiva .

   - La participació .

Més enllà  de les mesures concretes que es poden 
implementar es necessari fer possible que perduri en 
les persones que integren la organització la convicció 
de què es la seva  participació la vertadera condició 
de possibilitat dels projectes que impulsam. 

Article adaptat de la edició  al: 

“Observatori del tercer sector de Bizkaia - Bizkaiko 
hirugarren sektorearen behatokia “
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El  15  de  Setembre s’iniciaren les obres a la seu de 
la entitat de “ Rehabilitació de la coberta e instal·lació 
d’un ascensor”mitjançant la subvenció atorgada 
per la Conselleria D’habitatge i Obres Públiques” . 
Obres per un import de 217.490,30 € . de les quals la 
Conselleria en subvenciona el 75%

--------------------

Durant el els darrers mesos l’entitat ha rebut diferents 
donacions que detallam:

- Equip de música, cassetes i walkman  (Ca’n 
Cuadrado)
- Peces  de fang per esmaltar (Llúcia ceramista)
- Donació per valor de 560€ (Personal de Ca 
n’Olesa)
- Furgoneta Citroën Jumpy de 9 places (Fundació 
Estalvi Ètic - Colonya)
- Joc de tresillo i butaques (Can Paco)
- Donació transllat en barca a Formentor (Las 
Gaviotas)

--------------------

El passat 17 d’octubre es va celebrar la III degustació 
casolana de PRODIS amb un exelent acolliment per 
part de tots els participants.

--------------------

El 5 de Novembre  la entitat celebrà una roda de 
premsa per fer patent la situació econòmica en què es 
trobava el servei d’habitatge tutelat com a causa de la 
falta de financiació per part de l’Administració.

--------------------

Els dies 14 a 16 de  Novembre la entitat participà un 
cop més a la Fira de Pollença , mitjançant el muntatge 
del estand de corda del  Taller Ocupacional dins 
el Claustre del Convent i el estand del Taller Fang i 
Jardineria a defora del Claustre.

--------------------

Aquest passat 18 de Novembre, i despres d’anular-
ho en 2 ocasions per mal temps, alguns usuaris dels 
tallers ocupacionals de PRODIS, han visitat l’escola 
Nacional de Vela de Calanova, on després d’unes 
instruccions teòriques, poguen gaudir d’un matí 
navegant a vela.

Els dies 21 i 22 de  Novembre la entitat participà a la 
Fira de Caimari , mitjançant el muntatge d’un  estand 
de corda .

--------------------

Des de principis de Novembre l’entitat Prodis jun-
tament amb Afama  ha portat a terme la explotació 
d’una tendeta de sabates i complements de pell a 
immediacions del Claustre . Tot això  ha estat possi-
ble gràcies a la donació de material efectuat pel Club 
Rotary de Pollença

--------------------

El 26 de Novembre Unac , va fer públic el estudi 
sobre: “Necessitats de les persones en discapacitat“ 
(representació de la veu i les necessitats de les 
entitats membres integrants d’aquesta Federació)

--------------------

El  3 de  Desembre es celebrà el dia internacional de 
la persona en discapacitat; baix el lema  fixat per la 
ONU

“Realización de los objetivos de desarrollo del 
milenio para todos: potenciación de las personas 
con discapacidad y sus comunidades alrededor 
del mundo”

A nivell autonòmic s’organitzaren diferents actes 
promoguts per l’UNAC (Unió d’associacions i centres 
d’assistència de Balears)   .Entre aquests destaca, 
la tradicional sessió efectuada al Parlament ,on 
representants de diferents àmbits de la discapacitat  
realitzaren una intervenció. Prodis representant la 
pluridiscapacitat parla sobre les necessitats de la 
família . Aquesta intervenció fou efectuada per l’usuari 
Pedro Baleatto

Notícies Breus

- El  passat 3 de Desembre es va commemorar el dia internacional de la 
persona en discapacitat .

- El CERMI ha elaborat un manual de bones pràctiques de la contrac-
tació  pública socialment responsable per a eina de guia als òrgans de 
contractació de totes les Administracions Públiques.

- El 10 d’octubre es celebrà el dia mundial de la salut mental, baix el 
lema de: “Salut mental al alcance de todos”

- A destacar una sentència judicial del Jutjat Valencià, per la qual es 
condemna a un any de inhabilitació per l’exercici de la professió a la 
propietari d’un pub per no permetre la permanença en el mateix d’un 
grup de persones amb discapacitat.

- El Govern destina 40 milions d’euros als Centres Especials de Feina.

- A nivell autonòmic l’ampliació de concerts dels serveis dels centres de 
persones amb discapacitat, es veuen aturats i s’auguren perspectives 
negatives de cara al 2010.

Les darreres iniciatives de millora en 
discapacitat i altres curiositats 
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Imaginem una parella que es coneix, 
s’agrada, s’enamora. Imaginem que deci-
deixen iniciar una vida en comú i formar una 
família. Imaginem que arriba a la fi la notícia 
que un fill està en camí. Imaginem l’alegria 
que senten. Junts i per separat, comencen a 
fer projectes més o menys conscients sobre 
com serà el seu fill i a pensar en les coses 
que podran fer amb ell; quan tingui cinc 
anys, quan en tingui dotze... com serà quan 
sigui major.

Però ara imaginem que arriba la fatídica 
noticia: el seu fill té una discapacitat. Potser 
aquesta notícia arriba abans del naixement o 
just després, o fins i tot un temps més tard. 
Podem imaginar l’impacte que això té sobre 
la nostra parella?

No és fàcil descriure els sentiments 
d’aquests joves pares, fins i tot per a ells ma-
teixos. No és fàcil imaginar-los sense haver-
los viscut en la pròpia pell. No havien tingut 
en compte aquesta possibilitat. De sobte, 
totes les il·lusions d’aquesta parella s’han 
trasbalsat. El seu fill no és com ells havien 
esperat durant tant de temps. Tots els sues 
plans de futurs s’hauran de canviar. Fins i tot 
portarà un cert temps assumir-ho i acceptar-
ho. Potser anys.

La família és un dels principals contextos 
d’aprenentatge tants dels pares com dels 
fills. La qualitat de vida familiar és vital per 
al benestar de tots. Concretament, les rela-
cions entre pares i fills influeixen enormement 
en el benestar físic, social i econòmic dels 
fills.

Per tant, és necessari reforçar la família 
perquè puguin disminuir els factors de risc, 
augmentar els factors de protecció i tenir èxit 
en la gestió de la vida familiar i de les rela-
cions interpersonals.

En general, els pares reben poca o cap pre-
paració per a l’exercici del seu rol, tan difícil 
en qualsevol cas. Amb una discapacitat, en-
cara tot torna molt més complex. Els dubtes 
que es planteja qualsevol pare pareixen aug-
mentar. “Sóc bon pare? Ho estic fent bé?”

Encara que no hi ha receptes màgiques, i 
sense perdre mai de vista que cada família 
és diferent, els factors de protecció que pos-
sibiliten una relació forta i positiva entre pares 
i fills des del naixement són:

1. Les relacions de suport entre pares i fills

2. El mètodes de disciplina positius

3. El control i la supervisió de les relacions 
i les activitats dels fills

4. La promoció de la família

5. La recerca d’informació i suport per al 
benefici dels fills.

De la mateixa manera, trobam diversos 
factors de risc familiar, com ara els conflictes 
familiars i de parella i els que estan relacio-
nats amb la baixa qualitat de l’educació fa-
miliar que es proporciona als fills. Dits factors 

Canvi de rumb inesperat...

influeixen de forma molt important i negativa 
en el seu desenvolupament. Per exemple, la 
falta d’una relació càlida i positiva entre pares 
i fills, la manca de vincles segurs, la rigidesa, 
les pràctiques de disciplina inconsistents i 
la supervisió inadequada augmenten el risc 
que els fills puguin desenvolupar problemes 
seriosos en l’àmbit del seus comportament i 
de les seves emocions.

Les coses poden complicar-se encara més 
si la família es trenca, es reconstrueix i passa 
per situacions d’estrès importants que afec-
ten la seva capacitat educativa.

A més, les demandes en la criança dels fills 
s’amplien quan els pares no compten amb la 
guia i el consell de xarxes externes de su-
port, com la seva pròpia família o persones 
de la seva confiança, i tampoc compten amb 
xarxes de suport social externes, en forma 
de programes i serveis aportats per la comu-
nitat, que puguin donar aquestes ajudes.

Afortunadament, avui en dia comptam amb 
un gran nombre de serveis per a les perso-
nes amb discapacitat i les seves famílies. 
Malgrat això, la tasca mai es fàcil. Des de 
l’entitat volem proporcionar aquest suport a 
les famílies que ho demandin. Quan a su-

port social, les mateixes famílies que formen 
l’entitat es donen recolzament entre elles, 
ja que es tracta de persones amb vivències 
i situacions similars. A la vegada, oferim 
un recolzament més professional al servei 
d’atenció a famílies, que està obert a qualse-
vol persona relacionada amb la discapacitat 
que així ho vulgui. Una altra part important 
de aquest suport extern és la formació, que 
tracta de proporcionar als familiars de les 
persones amb discapacitat els coneixements 
que els ajudin a afrontar millor la seva tasca. 
Des de l’entitat volem convidar-vos a fer ús 
d’aquests serveis i a sol·licitar-los cada cop 
que sigui necessari.
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Alguns usuaris a PRODIS

Na Cati i n’Ángeles

Alguns usuaris de viatge

Grup d’usuaris amb alguns professionals i voluntaris
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Sabeu que és PRODIS?
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Hem demanat...



REVISTA Nº 1912 13

L’oci és un fenomen que ha format part de l’evolució 
humana i la seva concepció i forma de viure’l ha anat 
canviant al llarg de la vida fins a l’actualitat. Avui es 
pot afirmar que és un nou pilar de la societat i és un 
aspecte fonamental i un dret reconegut de totes les 
persones. L’oci és un aspecte que incideix en la quali-
tat de vida de les persones.

Tots els ciutadans han de poder tenir garantit certs 
espais i vivències satisfactòries d’oci, ja que forma 
part dels valors de la societat actual i aporten una 
sèrie de coneixements essencials per al creixement 
i desenvolupament personal. Tots aquests beneficis 
han de poder estar a l’abast de tothom i s’ha de tenir 
una cura especial de totes aquelles persones que 
tenen alguna necessitat específica o es troben en 
situació de dependència. 

Avui en dia l’oci és per a tothom una cosa tan a 
l’abast de la ma que en ocasions el banalitzam inclús 
no el valoram com cal. Sol passar així quan d’una 
cosa que  n’anam plens.

Coses tan a l’abast de qualsevol aficionat al futbol 
com anar a Palma a veure un partit de futbol cada 
quinze dies, per als nostres usuaris el simple fet 
d’anar-hi un dia esdevé  l’esdeveniment de l’any. El 
que per a qualsevol és tan rutinari com per exemple 
anar a sopar fora un cap de setmana, per a ells esde-
vé una emoció i nerviosisme durant tota la setmana.

Per una altra banda quan es xerra de gent amb dis-
capacitat es tendeix a infantilitzar els conceptes, i en 
el camp de l’oci això, si encara hi cap, s’agreuja més. 
De fet és cert que hi ha un oci destinat i adequat als 
infants, cosa que no trobam cap al nostre col·lectiu, i 
no per això vol dir que aquest sigui l’adequat. Com et 
sentiries tu si et fessin anar a veure sempre cinema de 
dibuixos animats, o se’t dirigissin a tu com un infant. 
Record que estem parlant en la majoria de casos de 
persones adultes.

I posats a recordar també recordar que son perso-
nes, persones amb drets, com per exemple el dret a 
l’oci, i com a persones es mereixen una dignitat, una 
dignitat la qual no es pot veure ferida pel fet que la 
societat tengui una percepció o una altra cap a quest 
col·lectiu.

Per a combatre aquestes injustícies i la falta d’oferta 
de temps lliure per a persones  amb discapacitat 
PRODIS des de fa anys ha posat en marxa programes 

específics d’oci, programes que el que cerquen no 
és més que la igualtat, la igualtat també en el temps 
lliure. Oferint i creant activitats i espais on els nostres 
usuaris puguin cobrir una necessitat tan bàsica com la 
de passar-s’ho bé i entretenir-se durant el seu temps 
lliure.

Per això el Servei d’oci Auborada, pràcticament des 
de la creació de la nostra entitat, omple les hores de 
lleure que tenen els nostres usuaris tan en dies feiners 
com en cap de setmana, fent activitats d’oci que 
integrin i normalitzin al màxim la vida de les persones 
amb discapacitat a la societat i al poble. Participant  a 
les festes del poble com a un més, gaudint del medi 
natural del nostre entorn, aprofitant l’oferta d’oci 
comercial, fent pràctica esportiva, vivint la cultura... 
Per dur-les a terme comptam amb la col·laboració 
dels nostres voluntaris i voluntàries, persones anò-
nimes, que entenen que l’oci és un dret per a ells i 
d’altra banda un deure que te la societat cap al nostre 
col·lectiu.

En tot aquest afany per a normalitzar l’oci de les per-
sones amb discapacitat, des del curs passat PRODIS 
te l’honor d’haver estat escollida per dur a terme 
un nou programa, Best Buddies. El programa Best 
Buddies (Mejores Amigos) És una bova idea dins l’oci 
per a discapacitats, una idea revolucionari i puntera 
que ha tengut èxit des de principis dels noranta a tot 
el continent americà i que ara es comença a implantar 
a Europa. 

Originari de Nord Amèrica el programa Best Buddies, 
a diferència del nostre Servei d’Oci Auborada que 
proposa un oci grupal amb iguals,  proposa un oci 
u a u entre una persona amb discapacitat i una altra 
sense, cercant una relació d’amistat i ajudant així al 
discapacitat a integrar-se dins la societat. 

Però com bé hem dit abans per dur a terme tots 
aquets projectes fa falta gent amb una visó justa de la 
vida, gent com tu, disposada a regalar el seu temps 
lliure per a fer justícia, per a la llarga millorar la vida 
d’altres persones, en definitiva per a millorar la nostre 
societat. T’esperam fes-te VOLUNTARI!

Oci… un dret per a tothom!

La vivenda tutelada està ubicada a l’antic 
edifici que tots coneixem com a CA’N CA-
ROTI, al carrer de Magallanes, 32 del Port de 
Pollença.

Es un servei que ofereix infraestructura 
d’habitatge a cinc persones adultes amb dis-
capacitat, aquest servei romana  obert des 
de el mes de Juliol de 2008.

El servei està format per un coordinador i 
tres monitors d’atenció directe.

Com a objectius principals dels servei po-
dríem assenyalar els següents:

-Millorar la qualitat de vida de les per-
sones  amb discapacitat i de les seves 
famílies.

-Oferir i garantir una atenció global a les 
persones tutelades.

-Afavorir i mantenir al màxim el grau 
d’autonomia personal i social.

-Facilitar la integració social.

-Facilitar un entorn alternatiu de la llar.

-Cercar al màxim la normalització de les 
persones tutelades.

El servei d’habitatge o vivenda tutelada 
treballa conjuntament amb els altres serveis 
que formen l’Associació, per tal d’aconseguir 
que la nostre tasca sigui lo més fructuosa 
possible.

Des d’aquell mes de Juliol, en que es va 
posar en marxa el servei han passat gairebé 
18 mesos i creiem que podríem fer un balanç 
bastant positiu. Cada una  de les persones 
que gaudeixen d’aquest servei, passat un 

període inicial d’adaptació,  s’han integrat 
perfectament, i podem dir que l’habitatge 
tutelat de ca’n Caroti s’ha configurat com a 
llar funcional, on les persones que hi viuen 
han normalitzat la seva vida, han de pren-
dre decisions, escollir, tenir responsabilitats, 
conviure...

Alguns usuaris opinen:

 - “Un bon canvi, gros i molt content. Es-
tam molt contents dels monitors i companys”

 - “Al principi de l’obertura del pis tenia un 
poc de por a conviure amb 4 companys dife-
rents”

 - “Al cap del temps estam millor i molt 
contents”

 - “Deman l’ajuda dels doblers cap al pis, i 
dels materials necessaris (Rentaplants, dutxa no 
banyera...)”

 - “Ens agrada estar al pis perque et sents 
lliure, sense la pressió de la família”

Esperem, que amb el treball i l’esforç de tots 
(professionals, usuaris, familiars...),  puguem 
continuar amb el funcionament del servei, 
sobretot i pensant sempre amb la millora 
de la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat.

VIVENDA TUTELADA 
CA’N CAROTI.

Usuaris habituals del pis
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El passat mes de Novembre tinguérem al centre 
“Prodis” la inestimable visita d’en Llucià, un artesà 
terrissaire de Catalunya, el qual ens introduí en el 
món fantàstic del maneig del torn. Amb un gran talant 
pedagògic i sensibilitat va anar treballant de forma 
individualitzada amb cada un dels usuaris, els quals 
experimentaren els beneficis terapèutics del treball 
amb el torn.

Cada un d’ells se sentí important pel fet de manejar el 
torn i orgullós de la seva obra, mostrant-la als altres, 
els quals eren partícips  del seva fita.

 Aquesta experiència ens va fer reflexionar ,si cap 
més, sobre la importància de l’art a la nostra qualitat 
de vida.  La nostra metodologia parteix de que art, 
en totes les seves modalitats, i teràpia van units, l’art 
és un vehicle per a rehabilitació i per a la millora de la 
salut mental de les persones a través de la creativitat 
amb el maneig  i aprenentatge dels seus materials, 
com en aquest cas el fang i el torn.

Mitjançant el maneig del fang la persona pot sa-
tisfer la seva necessitat de comunicació amb ella 
mateixa, amb els altres i el seu entorn, possibilitant 
l’autoconeixement i el coneixement dels altres, poten-
ciant l’elevació de la seva autoestima.

També és un vehicle per a expressar emocions, estats 
d’ànim i canalitzar-los de forma adequada, de forma 
creativa i constructiva.

Algunes de les  sensacions que experimentaren i ens 
expressaren foren:

“Pessigolles”.

“Suavitat, pitjava amb els i sentia el gerro a les 
mans”

“Mans brutes”

“Una sensación muy agradable, tranquilo”

“Voltes”

“Em va agradar molt”

“Un cosquilleo relajante”

“Sensació de benestar, m’agradaria continuar 
almenys dos cops per setmana, amb un tros 
de fang pots fer moltes coses.”

El treball amb el torn ens reporta altres beneficis per a 
la nostra salut com:

• Fomenta la relaxació, aportant l’augment de 
la capacitat pulmonar i millorant i purificant el 
sistema respiratori.

• Capacita la sedació del sistema nerviós.

• Augmenta la capacitat de concentració da-
vant la tasca.

• Disminueix l’ansietat.

• Augmenta la capacitat sensitiva.

• Augmenta la capacitat motriu.

En conclusió, hem de donar gran importància a les 
diferents manifestacions artístiques i plàstiques que 
es donen dins la societat i utilitzar-les com a metodo-
logies dins el procés educatiu de les persones amb i 
sense discapacitat. L’art i la creativitat mouen l’univers 
i ens apropen a tots.

Des de Prodis us volem animar a participar aportant 
els vostres coneixements, ja que tots podem ensenyar 
i aprendre dels altres. 

Els coneixements i experiències compartides possibili-
ten el nostre avanç i la millora de les relacions inter-
personals.

El treball amb el torn: una 
experiència terapèutica

Sembla repetitiu escriure sobre la necessitat de 
torbar feina en els moments actuals on l’atur i la 
manca de llocs de feina semblen uns del pocs 
temes de conversa de tots els medis de comu-
nicació i debats politics. Tot i la situació actual, 
des de PRODIS s’aposta per no deixar de banda 
la necessitat de lluitar per introduir als usuaris 
en aquest món. La inserció laboral, és uns dels 
passos fonamentals en el camí de qualsevol per-
sona, ja que ens aporta els recursos necessaris 
per ser un poc més autònoms i ens obre un nou 
aspecte social desconegut fins alhora.

Quan parlam de persones amb discapacitat, 
sembla que totes aquestes dificultats actuals 
d’accedir al món laboral, es veuen accentua-
des. Però són diverses les possibilitats que ens 
planteja la legislació actual per ajudar als nostres 
usuaris a accedir d’una o d’altre manera al món 
laboral. Tot i que també es cert que no és fàcil 
dur a terme cap de les iniciatives que sens pre-
senta, una vegada més, el tema econòmic és el 
responsable d’aquestes dificultats, els dobles i la 
paperassa que tampoc ajuda.

Des de PRODIS ja es duen endavant iniciatives 
com el Servei d’Integració Laboral (SIL), des del 
qual intentam ajudar a persones en discapaci-
tat a trobar feina dins empreses ordinàries dels 
municipis propers. El procés no es senzil i reque-
reix de moltes secións amb l’usuari per arribar a 
establir pautes, realitzar el curriculum, valorà les 
seves capacitats envers a les diverses possibi-
litats laborals i treballar les que sigui necessari, 
recercar empresses on aquest pugui encaixar, i 
finalment i més dificil de tot, que aquestes neces-
sitin d’un nou treballador i estiguin disposats a 
contractar a una persona amb discapacitat.

 Aquesta seria la situació ideal per totes aquelles 
persones amb ganes i capacitats per fer feina, 
però el camí no es sempre així de fàcil. El 
Centre Especial d’Ocupació que s’està posant 
en marxa des de PRODIS, és un pas més 
cap a la integració laboral de les persones en 
discapacitat. Aquest és un gran projecte que 
suposarà un esforç especial per part de tots 
per poder-lo posar en marxa, i pot suposar 

una autèntica llançadora cap a la integració 
laboral dins les diferents empreses ordinàries del 
municipi. Tot i que és cert que aquest hauria de 
ser el destí final dels treballadors del CEO, hem 
de ser conscients que no tots hi arribaran.

El funcionament del CEO, tot i que amb un règim 
laboral especial, no deixa de ser una empresa, 
on totes aquelles actituds que s’han de tenir a 
una empresa ordinària, es fan presents. Per tant 
és convertirà en una prova de foc per veure la 
disposició dels treballadors i la seva capacitat 
de pertinença al món laboral. Però no tot es 
tant cru, el CEO dedica unes hores a l’atenció 
psicològica dels seus usuaris i la seva formació 
continua.

L’aposta de PRODIS amb el CEO, ens permetrà 
reafirmar i fer prosperar el servei de jardineria 
que ja fa anys que dur a terme l’entitat. Però no 
quedarà aquí, creiem que en un poble costaner, 
on el sector principal és el turistic, el nostre CEO 
no pot quedar al marge. Dons des de PRODIS, 
i després de varis cursos de formació del “Pla 
enllaç”, creiem que és hora de posar en marxa 
alguna iniciativa dins aquest sector.

Per ara el CEO de PRODIS és troba en una fase 
natal però esperam que abans del proper estiu 
sigui una realitat on varis usuaris es converteixin 
en els primers dels molts treballadors que hau-
rien d’arribar a treballar a aquest centre. Però 
tot això serà a base molta de feina, paperassa i 
sobretot voluntat política, ja que aquets sempre 
solen tenir la darrera paraula. Però la feina no 
acaba aquí, s’ha d’aconseguir conscienciar als 
empresaris de la possibilitat de comptar amb 
treballadors discapacitats a les seves plantilles, i 
que aquest fet no els deshonra sinó que els con-
verteix en un exemple a seguir per tots els altres.

Inserció laboral i persones 
amb discapacitat.
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Una usuari de PRODIS amd en Llucià fent una peça amb el torn
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¿Que mujer no ha sentido la necesidad de ser madre?

-Yo.
¿Que mujer no ha querido formar una familia?

-Yo.

Siempre he querido ser libre, sin compromisos, sin 
ataduras, sin obligaciones, sin tener que rendir cuen-
tas o dar explicaciones.

Desde hace nueve años he dejado de ser libre, tengo 
un compromiso, obligaciones, tengo que rendir cuen-
tas y dar explicaciones.

Quizás esto lo he sabido toda mi vida desde el día 
que mi hermana nació y yo tenía 13 años. Inconscien-
temente siempre he sabido que yo cuidaría de ella el 
día que mis padres  faltaran y así ha sido.

No es un camino de rosas, con los años se ha vuelto 
más independiente, con mas carácter  y más difícil de 
dominar .Tiene nuevas inquietudes, nuevas obsesio-
nes, es inconsciente, no entiende de peligros, vive 
en su mundo y aparte de su trabajo pocas cosas le 
interesan. Cada día es una nueva batalla, a veces 
gana ella y a veces  yo. Quizás yo soy demasiado au-
toritaria, puede que a veces le exija demasiado, pero 
ha dejado de ser mi hermana y se ha convertido en 
mi hija y al igual que cualquier madre  me siento con 
la obligación de enseñarle y de cuidarla y al igual que 
cualquier madre y su  hija tenemos nuestras diferen-
cias y nuestras discusiones. La única diferencia es 
que mi hermana nunca madurara y siempre necesi-
tara de alguien que la guíe y la cuide. A veces siento 
rabia, impotencia, frustración. Rabia porque pienso 
que es una mala pasada de la naturaleza y además 
injusta, impotencia porque por mucho empeño que 

yo ponga ella tiene sus limitaciones y hay cosas que 
nunca podrá hacer, frustración cuando  por muchas 
veces que le explique algo me doy cuenta que no lo 
entenderá y no lo asimilara nunca y eso para mi es 
como una derrota y lo llevo muy mal. Pero no todo es 
negativo también me da muchas alegrías y muchas 
satisfacciones, cada paso nuevo que aprende es una 
victoria para mi y la mayor satisfacción es verla feliz 
creo que eso si que lo he conseguido y me siento 
feliz.

He dejado de tener vida propia porque su dependen-
cia hace que yo tenga que vivir a su ritmo y según sus 
necesidades, que tenga que pensar por ella, si se vis-
te bien, si se asea bien, si se comporta bien, si habla 
con desconocidos, si se retrasa, si la veo seria, si está 
demasiado alegre, si come de la forma adecuada, si 
le duele algo, si se encuentra bien, si soy demasiado 
dura, si la cuido bien, si cubro todas sus necesidades. 
Todo esto me crea  mucha  ansiedad a veces pero se 
me pasa cuando hablo con otras madres que tienen 
el mismo problema y no me siento tan sola ni tan 
perdida.

Vivir con una persona con discapacidad no es fácil, 
es muy duro. Hay días que quisiera desaparecer y 
dejarlo todo, pero entonces le veo su cara, esa cara 
sin maldad, sin rencor, sin memoria, esa cara de niña 
inocente que  me pregunta ¿Qué tal? y se me olvida 
todo.

Hoy no concibo la vida sin mi hermana, ella es mi 
motor, ella me mantiene viva, ella hace que me levante 
cada día, y que siga luchando .Hoy soy yo quien la 
necesita.  Hoy me siento madre y además madre 
realizada. HOY ELLA ES MI VIDA.

Isabel Martínez López
(Germana d’una usuari)

LA CRUDA REALIDAD

Pepa  Jaume  Florit, 36 anys ,pollencina d’adopció.

Llicenciada en Pedagogia , especialitat terapèutica.  
Treballa a la entitat , quasi des de els seus inicis . 
Actualment porta la gestió tècnica.

1. Quants d’anys fa que començares a tre-
ballar a PRODIS?

Ara ja fa 13 anys, pareix ahir. El temps m’ha 
passat volant.

2. Com te decidires a venir a fer feina a Pro-
dis?

Realment va ésser fruit de la casualitat. Acabava 
de finalitzar la llicenciatura i  una companya meva 
pollencina em va informar de la  oferta de feina . 

M’hi vaig presentar i vaig tenir sort o vaig agradar 
una de dues.

3.Com foren aquells primers anys?

Diferents , amb moltes novetats i reptes. Enca-
ra que la vida a una entitat no lucrativa sempre 
estigui caracteritzada per aquests termes.

Al principi, i quant jo vaig arribar sols hi havia 
vigent  el Servei de Jardinera  , la resta ho varem 
iniciar tot de zero (posant  unes bases, muntant  
activitats estables pels usuaris i famílies...) . A 
més la responsabilitat era molt grossa, la  meva 
experiència era més petita i estava sola com pro-
fessional; per tant no podia compartir inquietuds, 
decisions....

4. En que consisteix ara mateix la teva fei-
na?

Ara realitzo tasques de gestió, tasques molt di-
ferents .Als primers anys es centraven més amb 
l’atenció directa a usuaris.

Les tasques que efectuo ara es centren amb 
diferents àmbits : coordinar i vetllar pel bon 
funcionament de tots els serveis , això suposa fer 
seguiment i coordinació  de tots els professionals 

de la entitat, elaboració de projectes i memòries, 
manteniment del sistema de qualitat , represen-
tació tècnica davant a d’administració, detecció 
de necessitats i plantejament noves iniciatives 
de creixement de la entitat, seguiment i revisió 
infraestructures... entre altres.

5. Que és el  que destacaries més dels anys 
que fa que ets a la nostra associació?

Les persones per les quals dia a dia faig feina 
i per les quals no he llençat la tovallola encara 
que molts de cops hagi estat a punt; es a dir els 
usuaris , les persones en discapacitat.

Perquè elles mai em diuen una paraula dolenta, 
sempre són afectuosos i positius.

I després que PRODIS s’ha convertit amb la 
meva segona família, hi ha un lligam i una història 
plena d’entrebancs, persones del voltant que 
hem perdut, persones noves que han arribat...

TEST:

Un llibre: N’hi ha molts, m’agrada molt llegir. Els que 
més m’han agradat darrerament: “El Rey Transparen-
te“, “La Catedral del Mar“ i  vinculat al meu àmbit de 
feina un purament emocional “El teu nom, és Olga”

Un grup musical: Amaral, La  Oreja de Van Gogh, 
Juanes, Elton Jonh. M’agraden molts i grups o can-
tants d’estils diferents.

Una pel·lícula: No n’hi ha una, crec que n’hi ha 
moltes. M’agraden especialment les històriques i les 
romàntiques no ho puc evitar.

Un actor/a de cinema: És tòpic, però m’agrada molt 
amb Richard Gere i amb Jeremy Irons.

Un plat: El  formatge, les gambes i la xocolata negra.

Una beguda: El Martini i que quedi clar que no empi-
no el colze.

Una afició: Una no, moltes. Les manualitats,  anar 
d’excursió, viatjar. En general gaudir del temps lliure 
fent coses noves, amb la gent que vull al meu entorn.

Un color: el groc

Un número: No tinc fixació per cap, però si s’ha 
d’elegir, el 7, l’edat del meu fill.

Pepa  Jaume  Florit
Gerent de PRODIS
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Usuaris de PRODIS amb alguns monitors
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20 Desembre  - Mercadet de productes nada-
lencs.

23 Desembre  - Sopar de Nadal dels integrants 
de la entitat 

Pélaez Narváez, Anna, “Maternidad y disca-
pacidad”, Ed. Cinca. 

Monserrat Codorniú, Julia; “La transparencia 
y la rendición de cuentas en el Tercer Sec-
tor”, Colección Cuaderno de Debate de la 
Fundación Luis Vives.

JACOBS, Barry J., “Cuidadores. Una guía 
pràctica para la superviviencia emocional”

MCKAY Matthew, FANNING, Patrick, “Cómo 
resolver conflictos. Técnivas y estrategias 
para superar las situaciones problemáticas 
con éxito”

PUIG, J.M., MARTÍN, X., “Competencia en 
autonomia e iniciativa personal”

“Yo también”, de Álvaro Pastor i Antonio 
Haharro amb la participació dels actors Lola 
Dueñas i Pablo Pineda.

Taller ocupacional: servei diürn que 
proporciona una activitat útil i terapèutica a 
persones amb discapacitat i necessitades 
de suport ampli o generalitzat, que no po-
den accedir (temporal o definitivament) a 
un lloc de feina normal o protegit. Facilita el 
seu ajustament personal, la seva preparació 
laboral i la seva integració social.

Centre especial d’ocupació: aquell 
l’objectiu principal del qual sigui el de realitzar 
una feina productiva, participant regularment 
en les operacions del mercat, i tenint com 
a finalitat l‘assegurar una feina remunerada 
i la prestació de serveis d’ajust personal i 
social que requereixin els seus treballadors 
discapacitats, a la vegada que és un medi 
d’integració del major nombre de discapaci-
tats al règim de treball normal.

Treball amb suport: aquell integrat dins 
la comunitat en empreses normalitzades per 
a persones amb discapacitat, que tradicio-
nalment no han tingut possibilitat d’accés 
al mercar laboral, mitjançant els suports 
necessaris dins i fora de la feina, al llarg de 
la seva vida laboral i en condicions els més 
similars possibles en treball i sou a les d’un 
altre treballador sense discapacitat en un lloc 
equiparable dins la mateixa empresa.

AGENDA D’ACTIVITATS GLOSARI
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