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Isabel Jacomet és una monitora molt especial 
per diverses raons que us explicaré: té parents 
vergelitans, és simpàtica, sociable i molt treballa-
dora, perquè s’estima molt la seva feina. Treballa 
com a monitora principal de la nau industrial 
del Centre de Cultius Tramuntana de Palafrugell, 
després d’haver treballat amb altres empreses no 
vinculades al món del disminuït, juntament amb 
la seva nova ajudant, la Mireia.
Hem conversat una bona estona amb ella per-
què ens expliqui quines tasques es fan a la nau 
i realment és una persona que té una senzillesa 
increïble, que sap escoltar molt, perquè les seves 
reflexions, durant aquesta entrevista, li han sortit 
del cor.

Isabel, per què et vares decidir a presentar-te a les 
proves de selecció per a ser monitora principal del 
Centre Especial de Treball de la nau industrial?
Era una proposta que tenia pendent, ja que sempre 
m’havia interessat molt el món del disminuït; però 
sempre havia treballat en empreses que no estaven 
relacionades amb aquest camp.

Què vares sentir en el moment de ser la persona 
escollida per a dirigir aquests nois i noies que 
tenen alguna disminució física o psíquica?
Em va fer molta il·lusió i vaig sentir-me molt bé, ja 
que hi havia altres persones en la selecció per a 
aquesta plaça.

Quines feines es fan a la nau? Cada tasca està 
adaptada segons les dificultats dels teus ope-
raris?
Es treballa amb manipulats. Nosaltres tenim tres 
empreses: Milan, Hutchinson i Ynyartlab. Jo dirigei-
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xo la tasca que ha de fer l’usuari segons el grau de 
discapacitat.

Creus que ha estat per a tu mateixa un repte 
personal i professional, treballar amb aquestes 
persones?
Sí, però encara no s’ha acabat, perquè hi ha molta 
feina d’integració dins la societat.

Has donat algun toc de atenció alguna vegada?
No; ho he reconduït perquè la feina es faci bé. Jo con-
sidero que els usuaris sempre treballen molt bé.

Què t’agrada fer en el teu temps d’oci i lleure?
M’agrada molt dibuixar i fer senderisme.

Vull donar les gràcies a Isabel Jacomet pel temps que 
m’ha dedicat a l’hora de fer l’entrevista. Esperem que 
aquesta nau dirigida per ella, la seva ajudant Mireia 
i tota la seva tripulació, arribi a bon port i a la seva 
destinació. Molta sort i endavant!

Isabel Jacomet, acompanyada de qui signa aquesta secció 
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