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El món del disminuït

L’educació especial és el tractament adequat per a 
possibilitar als deficients d’incorporar-se a la vida 
social i a un treball en què se sentin útils i bé amb 
ells mateixos. Hem conversat durant una bona 
estona amb la psicòloga Ton Gallart, especialista 
en psicologia clínica i de l’educació, perquè ens 
expliqui com es treballa amb nens i nenes que tenen 
alguna discapacitat i com els pot ajudar segons les 
seves dificultats.

Ton, per què vares estudiar psicologia clínica 
i de l’educació?
Bàsicament per ajudar la gent que té proble-
mes.

Creus que és molt important l’atenció 
psicològica als infants que tenen alguna 
discapacitat?
Penso que és bàsica, i no solament per a ells, sinó 
també per a les famílies i els educadors.

Les escoles ordinàries, com per exemple la de Verges, 
estan adaptades per a rebre alumnes amb aquesta 
problemàtica? Han de tenir mestres de suport?

EDUCACIÓ ESPECIAL Més aviat es van adaptant segons les circumstàncies. 
Evidentment, sí que els alumnes amb alguna discapa-
citat han de tenir mestres de suport. Jo, actualment, 
treballo a la llar d’infants.

Verges hauria de tenir pisos o facilitar-ne a perso-
nes amb minusvalidesa o deficiències mentals que 
tenen dificultats econòmiques?
Primer hi hauria d’haver persones o associacions inte-
ressades que ho sol·licitessin.

Quin perfil s’ha de tenir per a ser un bon 
psicòleg?
Sobretot, saber escoltar el que diu i no diu l’altre, 
i no jutjar mai ningú.

Estimes molt la teva professió?
Tot el que sigui treballar amb la gent és el que 
m’agrada més.

Agraeixo a la Ton Gallart que m’hagi concedit aquesta 
entrevista, i, com diuen els anuncis, «busqui, compari 
i, si troba alguna psicòloga millor...»; si no, a Verges en 
tenim una.
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