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SÍLVIA COSTA, UNA SIMPÀTICA AMIGA DE VERGES QUE
 TREBALLA DE TERAPEUTA OCUPACIONAL.

LA TERÀPIA OCUPACIONAL

Moltes persones de la nostra societat, tant 
joves com grans, desconeixen els perills de 
la carretera o la feina, i no saben que hi ha 
accidents de trànsit o laborals que poden 
comportar-los l’amputació d’algun membre 
del cos.

Hem parlat una bona estona amb Sílvia Costa, 
una simpàtica amiga de Verges que treballa 
de terapeuta ocupacional i educadora del 
grup Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), del 
Centre de Cultius Tramuntana, de Palafrugell. 
Durant l’entrevista, ens ho vam passar molt 
bé, ja que un tema tan difícil com aquest ens 
va ajudar molt.

Sílvia, per què vares estudiar teràpia ocupa-
cional i en què consisteix?
Doncs per causalitat; no sabia si fer arquitectura, 
disseny gràfic o això. La gent deia que el meu 
caràcter s’adeia més amb la teràpia ocupacional, 
ho vaig fer per aquest motiu. És una disciplina 
de rehabilitació, en separar les activitats de cada 
dia en les d’automanteniment (higiene, casa), les 

productives (neteja de la llar, la feina) i l’oci. Per 
tant, consisteix a poder fer aquestes coses mal-
grat les dificultats que pugui tenir la persona.

Quin és el treball del terapeuta ocupacional i 
de quina manera podeu ajudar després d’una 
amputació?
Per començar, no treballem només amb persones 
amputades, sinó amb tot tipus de discapacitats, 
siguin físics, psíquics o socials. Intentem adaptar 
la persona o buscar mètodes alternatius, tenint 
en comte les seves capacitats actuals per a fer 
qualsevol activitat de la seva vida quotidiana.

En tens un bon record, dels companys i pro-
fessors de la Universitat de Vic?
Molt bons records. Vaig aprendre a tractar amb 
molta gent de mons diferents, que la majoria 
eviten o desconeixen.

Quantes hores de pràctiques vares fer per 
obtenir el diploma acreditatiu?
Un mes de pràctiques al CCS MUTAM, a Girona, 
dos mesos a l’Hospital de Palamós i dos mesos 
en un centre de rehabilitació laboral i una clínica 
psiquiàtrica de Buenos Aires (Argentina).

Aquesta és una teràpia aplicada... Per què?
Sí, és una teràpia aplicada, ja que el terapeuta 
ocupacional ha de reeducar la persona en dife-
rents tècniques, com la repetició perquè l’usuari 
pugui aprendre. No serviria de res explicar-ho 
amb paraules; cal provar-ho moltes vegades.

Quines activitats t’agrada fer en el temps de 
lleure?
M’agrada sortir amb els amics, llegir còmics, en-
trar a internet..., qualsevol cosa que em distregui 
de les preocupacions.

Particularment agraeixo molt a la meva amiga 
Sílvia la seva col·laboració en aquesta entre-
vista i li desitjo que tingui molta sort en tot.


