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El món del disminuït

Per què vares decidir estudiar per a 
monitora d’adults que tenen trastorns 
esquizofrènics i bipolars?

Jo  buscava una feina d’integradora so-
cial; no buscava cap col·lectiu específic, 
però llavors, després d’un quant temps 
fent entrevistes, em van trucar d’una 
residencia que treballa amb persones dis-
capacitades amb trastorns de conducta. 
Així, doncs, la residència va ser la que em 
va triar a mi i no jo a ella.

M’agradaria saber qui et va animar a 
participar en aquest projecte

Quan vaig començar a treballar en aquest 
centre, no tenia experiència, i la direc-
tora va ser la qui em va animar i donar 

Katy Mir i Riembau és una jove 
vergelitana que té un gran cor solidari 

envers les persones discapacitades, 
i dintre d’aquest grup hi inclou 
els trastorns mentals diguem-ne 

greus. Aquesta secció es vol fer ressò 
d’aquests adults que tenen trastorns 

esquizofrènics i bipolars. Hem conversat 
una bona estona amb ella perquè ens 
expliqui el seu treball com a monitora 
en aquest camp. Treballa a Badalona 
(Barcelonès) i li agrada molt la seva 
feina; és molt valenta, perquè per a 

treballar amb aquestes persones s’ha de 
tenir un gran coratge.

Katy Mir i els transtorns mentals greus
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la il·lusió que tenia ella de treballar amb 
aquest col·lectiu.

Com és el teu treball amb aquesta gent 
i com poden rebre la teva estimació?

Des del principi, la meva feina dintre de 
la residència es dividia en dos sectors: per 
un cantó, acompanyava els usuaris en 
totes les seves tasques quotidianes i en 
les seves necessitats, i per un altre coor-
dinava l’equip d’atenció directa. Aquesta 
feina implicava treballar tots els dies de 
la setmana, i això fa que els agafis afecte.

Han sentit rebuig per part dels seus fa-
miliars?

Moltes vegades les famílies no poden as-
sumir el que comporta tenir algú amb 
un trastorn de conducta a casa seva; això 
fa que de vegades, davant una crisi con-
ductual, aquestes famílies no reaccionin 

pensant en el familiar discapacitat i li 
mostrin rebuig. 

Quines activitats socials feu ac-
tualment per millorar l’autoestima 
d’aquestes persones?

En aquesta residència no fan activitats 
centrades a millorar l’autoestima, sinó 
que, des que els usuaris s’aixequen fins 
que se’n van a dormir, el clima que es 
respira per part dels treballadors sempre 
va encarat a potenciar l’autoestima i les 
virtuts de tots ells. La gent ha d’entendre 
que els qui tenen discapacitat no tenen 
una malaltia, sinó una condició; tampoc 
no busquen llàstima,només respecte; no 
estan buscant guariment, sinó accep-
tació.

Katy, amb aquestes paraules que dius, 
creus que la gent hauria de reflexionar 
sobre aquest tema?

Jo crec que de discapacitats en som tots; 
ara bé, hi ha uns tipus de discapaci-
tats més centrades socialment, com ara 
no dibuixar, fer tasques de jardineria, i 
d’altres, com els trastorns de conducta, 
que per la seva desconeixença, la societat, 
en general, jutja d’una manera diferent, 
només per ignorància.

Vull donar les gràcies a la meva amiga 
Katy Mir per haver-me dedicat una 
bona estona a fer aquesta entrevista 
tan interessant, i li desitjo molta sort 
en tot.

JOSEP COTS I OLLER (TEXT)                      

CATERINA OLIVER (FOTO) 
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