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El món del disminuït

L’Emili Gispert amb el redactor d’aquesta secció

EMILI GISPERT, UN BON AMIC DELS 
NOIS I NOIES AMB DISCAPACITAT

Hem conversat amb Emili Gispert, veí de Parlavà, 
nascut el dia 23 de març de 1954. És un professio-
nal de la jardineria que coneix molt bé el món del 
disminuït psíquic perquè fa molts anys que treballa 
amb nois i noies que pateixen aquesta problemàti-
ca. L’Emili sempre està disposat a col·laborar amb 
tots els col·lectius: immigrants, presos, disminuïts, 
joves amb fracàs escolar... Durant l’entrevista que 
hem mantingut amb ell, ens ha demostrat que és 
un home molt sociable i afectuós, i ha estat molt 
amable d’atendre’ns.

Emili, quin és el teu currículum professional i quants 
càrrecs tens actualment?

Estic en el món de la jardineria fa més de trenta-cinc 
anys. Sóc president de l’Associació de Jardiners de 
l’Empordà, president en funcions de l’Associació d’Aus 
de Camallera, tècnic de Parcs i Jardins de l’Ajuntament 
de Figueres i tècnic en Prevenció de Riscs Laborals i 
Seguretat a la Feina.

Després de treballar a la fundació privada Altem, 
de Vilafant, com a monitor de jardineria de nois i 
noies amb disminució psíquica, quina valoració en 
fas, d’aquestes persones?

Tota la vida n’he fet una valoració molt positiva. Dic això, 
també perquè s’han assolit molts objectius, posant-hi 
moltes ganes per part meva, juntament amb paciència, 
constància i voluntat. També he donat formació a alum-
nes amb fracàs escolar, a immigrants i a altres col·lectius 
amb dificultats de reinserció laboral.

Tinc entès, Emili, que has fet cursos de jardineria 
per als interns de la presó de Figueres, on hi ha ho-
micides, traficants de droga, estafadors, etc. Creus 
que la gent que surt de la droga es pot reinserir fent 
activitats?

Sí, sempre que les persones que siguin al seu costat 
facin l’esforç suficient per a aconseguir-ho.

Com a professor de jardineria, quina valoració fas 
del Centre de Cultius Tramuntana, de Palafrugell, 
després d’haver-hi impartit un curs?

Molt satisfactòria, ja que el grup de nois que varen se-
guir el curs hi van posar molt d’interès des del principi, 
i hem aconseguit potenciar la formació adequada per 
a treballar en el món de la jardineria.

Creus que les empreses de més de cinquanta tre-
balladors haurien de contractar nois i noies amb 
discapacitat?

Penso que haurien d’estar-hi obligats. Les persones 
amb discapacitat poder desenvolupar moltes feines, 
encara que sigui depenent temporalment d’un tutor 
o monitor.

Quins consells podries donar a la gent de Verges 
perquè tingués uns jardins preciosos i unes plantes 
boniques en aquesta temporada de tardor-hivern?

Que es dediquin a plantar vegetació autòctona i plantes 
aromàtiques, ja que això repercutirà en l’estalvi d’aigua, 
i a fer menys tractaments amb pesticides i menys 
feines de manteniment. Cal plantar més alzines, pins, 
freixes...; més espígol, romaní, farigola...

Particularment agraeixo a Emili Gispert el temps que 
m’ha dedicat per a fer aquesta entrevista i, sobretot, 
estic molt content d’haver fet un curs de jardineria 
amb ell, perquè m’ha ensenyat moltes coses i he 
après molt de la seva manera de fer.
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