
28

El món del disminuït

Juliol 2006

Com tothom sap, la vila marinera de Palamós 
és una de les poblacions turístiques per excel-
lència. També és coneguda per la gastronomia, 
el port i els fantàstics canons de la Guerra Civil 
Espanyola. Durant alguns anys l’alcaldia fou 
en mans d’un vergelità, Josep Ferrer, persona 
molt coneguda a Verges pel seu paper de Pe-
legrí a la Processó. 
Hem conversat amb Anna Rosselló i Millet, 
una noia discapacitada de Palafrugell que tre-
balla a l’Ajuntament de Palamós, gràcies a la 
formació laboral que va seguir a través de la 
Fundació Astrid 21. Aquesta entitat es dedica a 
buscar feina als nois i noies amb síndrome de 
Down i altres disminucions psíquiques. Voldria 
remarcar, però, que la meva amiga Anna no té 
la síndrome de Down.
Actualment fa set anys que l’Anna treballa a 
Palamós. Durant dos anys i mig va tenir con-
tractes successius de sis mesos, però ara ja fa 
quatre anys que és fixa. Un educador d’Astrid 
li supervisa la feina cada mig any.

ANNA ROSSELLÓ, UNA SIMPÀTICA AMIGA DE PALAFRUGELL
 QUE TREBALLA A L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS

JOSEP COTS I OLLER

Anna, quina experiència laboral tenies quan vas 
anar a treballar a l’Ajuntament de Palamós?

Vaig anar a l’Astrid 21 de Girona abans de treballar 
a l’Ajuntament de Palamós fent fitxes. Ens hi feien 
anar tres vegades a la setmana i també fèiem 
els encàrrecs. Començàvem a les nou del matí i 
plegàvem a la una.

L’autor d’aquest article, amb l’entrevistada.

Com vas rebre la notícia que començaries a 
treballar en aquest ajuntament empordanès? 
Et vas emocionar?

Un educador d’Astrid 21 em va comunicar que co-
mençaria a treballar a l’Ajuntament de Palamós. No 
em vaig emocionar perquè ja ho sabia. El primer 
contracte que vaig tenir va ser de sis mesos. 

Quina relació laboral tens amb els companys 
de feina i amb els teus superiors?

La relació que hi tinc és molt bona. Parlo molt 
sovint amb l’encarregat de la centraleta, el se-
nyor Emili. També tinc molt bona relació amb 
l’alcaldessa, amb l’Esmeralda, amb l’Anna (que 
té una germana que viu a Anglaterra), amb els 
del Departament de Personal i amb tothom en 
general.

Anna: m’agradaria saber quines feines fas a 
l’ajuntament.

Vaig al centre cívic, a la biblioteca municipal, que 
és fora de l’ajuntament, a turisme, a serveis so-
cials i a informació, repartint el correu municipal a 
cada departament, i també faig fotocòpies, trituro 
paper, recullo la premsa, etc.

Després de treballar durant tots aquests anys, 
estàs contenta de la feina que fas?

N’estic molt contenta, de la meva feina. També 
faig un petit descans a les dotze del migdia.

Quines activitats de lleure t’agrada fer, a part 
del teatre?

M’agrada fer informàtica (internet) i escriptura, sor-
tir amb el meu xicot i passejar amb els amics.

Així és l’Anna Rosselló, una noia molt divertida, 
simpàtica i alegre, que ens ha atès al seu domi-
cili de Palafrugell. L’Anna parla molt bé l’anglès 
perquè la seva mare és natural de Londres. Et 
desitjo molta sort, Anna, i endavant!




