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E l  m ó n  d e l  d i s m i n u ï t

Una variant poc coneguda de
la síndrome de Down és la
del semimongòlic profund.
La meva amiga Carmen Vi-
llegas està afectada per
aquesta patologia. Parlem
amb la germana de la Car-
men, l’Àngela Villegas, pro-
fessora de cuina que regen-
ta un restaurant a Calella de
Palafrugell, perquè ens expli-
qui una mica com és una per-
sona semimongòlica profun-
da i quins problemes com-
porta el fet de tenir algú dis-
capacitat dintre de la família.
Durant l’entrevista, l’Àngela
es queixa que als polítics no-
més els interessen els vots
i no pas els disminuïts psí-
quics. Les germanes Villegas
són naturals de Barcelona,
però ja fa vuit anys que viuen
al Baix Empordà.
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SEMIMONGÒLIC PROFUND, UNA VARIANT
DE LA SÍNDROME DE DOWN

NOTA DE LA REDACCIÓ
Atès que algunes persones no del tot ben
intencionades han manifestat dubtes so-
bre l’autoria dels articles signats pel nos-
tre apreciat company Josep Cots, certifi-
quem que els treballs que porten el seu
nom els ha elaborat íntegrament ell ma-
teix i que senzillament han estat sotmesos
al mateix procés de revisió i correcció que
la resta de textos de la revista, amb es-
menes que, per cert, en el cas d’aquest
col·laborador, la correctora afirma que són
mínimes. A aquestes persones els vol-
dríem recordar –i parlem amb coneixement
de causa– que un disminuït psíquic no és
un beneit. En Josep és disminuït; els be-
neits –no ens enganyem– són  uns altres.

JOSEP COTS i OLLER

Carmen Villegas

Àngela: quin diagnòstic té la teva
germana?

Semimongòlica profunda.

Heu tingut ajuts per part de les
administracions de l’Estat o de
la Generalitat de Catalunya?

Tot just fa vuit anys que han con-
cedit ajuts a la meva germana.
Quan va néixer no existia cap mena
d’ajut als discapacitats psíquics.

Quines dificultats econòmiques
us heu trobat dintre de la família
pel fet que la Carmen sigui una
persona amb disminució psíqui-
ca?

Quan ella va néixer hi havia dues
escoles privades, a les quals no
podíem accedir per manca de re-
cursos. Després els pares van de-
cidir d’anar a treballar a una fàbri-
ca, i el sou sencer del pare era per
a pagar l’escola. La Carmen no va
parlar fins als cinc anys i no va ca-
minar fins als dotze.

Quina relació té la Carmen amb
tu i amb la vostra mare?

La Carmen ha estat molt emmara-
da, perquè jo em vaig casar i he
estat amb la meva família vint-i-cinc

anys. Ara la mare s’ha fet gran (té
vuitanta-quatre anys) i ha vingut a
viure amb nosaltres. Tornem a es-
tar juntes perquè no hi ha cap més
germana. Ens barallem i ens esti-
mem molt.

Creus que avui dia les persones
discapacitades psíquiques tenen
llocs adequats on anar a diver-
tir-se?

Crec que no. Trobo que els polítics
s’obliden que tots van a votar. Hi
haurien de pensar més, perquè
l’únic que els interessa són els vots.




