
18 juliol 2010

C o n v e r s a  a m b . . .

En Josep és molt conegut 
a Verges, potser perquè els 
discapacitats intel·lectuals 
sempre han estat persones que 
no passen desapercebudes. El 
seu mèrit ha estat la voluntat 
de no deixar-se vèncer per la 
seva diferència. Vaig tenir el 
goig d’assistir a una xerrada 
que feia a alumnes de l’escola 
Guillem de Montgrí i vaig 
quedar gratament sorprès de 
la facilitat que tenia per a con-
nectar amb els altres. 

En Josep està acostumat a 
entrevistar altra gent com a 
col·laborador de la revista. Vaig 
pensar que bé valia la pena que 
un dia fos ell l’entrevistat. 

JosEp Cots
I ollEr

Josep, explica’ns una mica la 
teva història
Vaig néixer a Girona; el meu pare és 
del Morell (Tarragonès) i la meva 
mare d’Ultramort. La meva histò-
ria comença a l’edat de dos anys, 
quan els pares s’adonen que no 
vaig bé. Em porten a un metge a 
Barcelona i no en fa cas. A sis anys 
em porten a una psicòloga de Gi-
rona i ens aconsella que faci clas-
ses de psicomotricitat amb la Marta 
Cambiasso, una fisioterapeuta ar-
gentina que treballava allà. He anat 
evolucionant favorablement, fins a 
arribar a quasi quaranta anys, que 
faré ben aviat. 

Com se sent algú quan li di-
uen que és discapacitat intel-
lectual?
Jo m’ho prenc bé, conscient que 
tinc aquest problema; hi ha perso-
nes que no en són conscients. Hi 
ha diferents tipus de discapacitats 
intel·lectuals: hi ha discapacitats 
lleus, fins a un 33%, després n’hi 
ha de greus, fins a un 65%, i de 
molt greus. En el meu cas el pro-
blema no és gaire important, per-
què tinc una discapacitat molt lleu, 
ni es nota. 
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Quan vas començar a ser cons-
cient que tenies un problema?
De petit no acceptava com era, però 
tot va anar millor quan, a través del 
CAD (Centre d’Atenció al Dismi-
nuït), em van fer unes proves psi-
cotècniques per a anar després al 
Centre Tramuntana. Em van diag-
nosticar oligofrènia lleugera; dis-
funció cerebral mínima, d’un 33%. 
A partir d’aquí, vaig poder treballar 
i fer un munt d’activitats.

Explica’m alguna d’aquestes 
activitats
Les primeres que vaig fer, on em 
vaig sentir com un peix a l’aigua, 
van ser als camps de treball, i un 
dels més destacats va ser al castell 
de Montsoriu.

Quines eren les teves tasques?
Arqueologia. Fèiem excavacions 
amb uns tècnics molt trempats. 
Vaig descobrir un canal del segle 
xii que ni els tècnics no havien sa-
but veure. Hi vam trobar monedes 
del temps de Napoleó, ballestes, el 
cadàver d’un soldat de les milícies 
nacionals...
 
Més coses...
També he participat en un concurs 
de ràdio; he estat delegat de l’equip 

infantil de futbol del Verges; vaig 
participar en els Special Olympics 
del 2000 a Figueres, en què vaig 
guanyar la medalla dels 100 metres 
llisos... I paro d’explicar activitats, 
perquè n’hi hauria un cabassat.

Com et va anar el pas per l’es-
cola?
Vaig tenir problemes de tot tipus. 
Els meus antics companys no m’ac-
ceptaven, es reien de mi...; només 
m’acceptaven dues companyes: les 
germanes Pibernat; encara ara con-
tinuem l’amistat. Vaig ser ajudat 
per algunes mestres, en particular 
per la senyoreta Llúcia i la senyo-
reta Pastoret.

Quines persones creus que han 
estat molt importants en la teva 
vida?
En primer lloc els meus pares; la 
meva germana també; la Marta 
Geli, perquè és conscient del meu 
problema; en Salvador Vega, per-
què m’ha ensenyat molt sobre his-
tòria; la Marta Cambiasso, la fisi-
oterapeuta, i un grup de nois i no-
ies de Verges que m’ajuden molt, 
com la Clara Silvestre, la Cristina 
Caballero, la Sandra Mustera, la 
Laia Roca i molts altres d’aques-
ta colla. 

També estic molt agraït al meu 
monitor i als companys de la bri-
gada número 6 de la Bisbal, on tre-
ballo ara, i també n’estic a l’equip 
mèdic d’otorinolaringologia de 
l’Hospital Trueta de Girona.

Què creus que hauria de fer, la 
gent, amb els qui tenen disca-
pacitat intel·lectual?
Primer de tot solidaritzar-s’hi, no 
riure-se’n, no marginar-los. Tot-
hom qui condueix, treballa, etc., ha 
de pensar que a causa d’un accident 
pot quedar discapacitat en qualse-
vol moment. La discapacitat és una 
cosa que ens pot tocar a tots.

Creus que s’hauria de fer més 
prevenció d’accidents? 
Sí. Els qui es tiren des de les ro-
ques al mar, per exemple, no són 
del tot conscients quan calculen la 
distància amb l’aigua, perquè pot 
ser molt perillós i poden acabar en 
cadira de rodes. 
Com veus el poble de Verges?
En matèria de jardineria, crec que 
hi falten retocs, i hi ha idees noves 
per explotar; per cert, la meva bri-
gada ha vingut a netejar el cemen-
tiri. Com a poble, el trobo molt 
maco; la gent, molt simpàtica, agra-
dable... M’agrada molt, el poble.

En Josep amb els companys de feina, 
després d’arreglar el cementiri de Verges

Foto escolar dels dos germans Cots Oller



20 juliol 2010

Conversa amb...

I Catalunya?
Els polítics catalans, a l’hora de 
discutir els pressupostos generals, 
haurien de tenir en compte els nois 
i noies amb discapacitat; haurien 
d’escoltar els nostres problemes. 
De la gent, puc dir que hi ha cata-
lans de tot tipus. Hi ha coses que 
no entenc, com ara que alguns de 
Barcelona que vénen als pobles es 
queixin de coses de sempre, com va 
passar a Parlavà, on un es va queixar 
perquè tocaven les campanes. 

I del món en general?
M’ha afectat molt el problema del 
terratrèmol d’Haití. Caldran molts 
anys per a solucionar-ho; en un 

any no es podrà arreglar tot. Com 
a voluntari de la Creu Roja, aquests 
problemes em toquen.

parla’ns de la Creu roja
Vaig entrar-hi després de deixar 
el grup de teatre El Trampolí. Era 
conscient que hi feien falta volun-
taris; m’hi vaig apuntar per donar 
amor als més necessitats. Allà hi he 
fet cursos de formació bàsica social. 
Ben aviat faré un taller de primers 
auxilis psicològics. 

A part de la teva feina com a 
jardiner, quines altres aficions 
tens, a què t’has dedicat?
Durant un temps vaig fer teatre. 

Em va agradar especialment fer Els 
pastorets aquí a Verges, amb l’Igna-
si Sabater i en Jordi Tubert. Ara, a 
part de col·laborar en la revista País 
Petit, m’agrada molt l’estadística, 
i estudio dades que m’interessen 
per internet. M’agrada el futbol, i 
penso que el Verges hauria de fer 
fitxatges «mediàtics», vull dir re-
cuperar jugadors que juguen en 
altres equips. 

Què et sembla la revista país 
petit?
Em sento molt content amb els 
companys de la revista. Aquesta 
publicació té un consell de redac-
ció fet per antics alumnes de l’es-
cola de Verges, i em faria molta il-
lusió que la meva cosina Sandra de 
Sant Vicenç dels Horts hi fes algu-
na col·laboració. 

Josep, explica’ns alguna expe-
riència interessant
Fa poc he anat a fer una xerrada a 
una escola; és una experiència que 
m’ha agradat molt. He conegut 
alumnes que estaven molt inte-
ressats en la meva problemàtica, i 
m’agradaria poder fer una xerrada 
així a Verges.

M’agradaria que acabessis amb 
un missatge positiu
Sense cap discapacitat, m’hau-
ria agradat estudiar d’administra-
tiu, però m’agrada molt fer tot el 
que faig. 

En Josep, un col·laborador en 
la revista i en molts altres àm-
bits, un pou de sorpreses, un 
veí de Verges que està content 
quan els seus paisans el salu-
den, li donen conversa, l’aju-
den i es deixen ajudar. per 
molts anys, Josep, continua 
endavant!

lluís VilaNoVa

En Josep amb la Sandra, la Clara i la 
Cristina, amigues de Verges

Actualment en Josep treballa de jardiner

En Josep amb alumnes del Guillem de Montgrí, amb qui va compartir les seves experiències




