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El món del disminuït

Sandra, després d’estudiar tants anys 
psicologia, quina valoració en fas?

M’ha agradat moltíssim estudiar aques-
ta carrera, perquè crec que és molt útil 
per a la vida diària i per a conèixer la 
vida des de diferents perspectives i vi-
sions.

Quines tasques fas com a monitora 
de la Fundació Ramon Noguera i 
quin és el teu treball amb discapaci-
tats?

La meva tasca és donar suport als 

adults amb discapacitat intel·lectual 
i ajudar-los a millorar la qualitat de 
vida en un ambient al més semblant 
possible al d’una llar familiar. És una 
tasca molt conductual, relacionada 
amb les tasques de la llar, com ara 
establir rutines, i hi ha també un su-
port psicològic a l’hora d’escoltar-los i 
ajudar-los a resoldre les preocupacions.

Quin camí professional t’agradaria 
com a psicòloga? El teu paper serà el 
d’una amiga i consellera?

Com tots sabeu, aquesta secció, al llarg dels deu anys d’existència, 
ha tractat diversos temes sobre aquest món tan desconegut que és el 
de les persones disminuïdes. Gràcies als entrevistats, hem conegut 
discapacitats molt desconegudes i que actualment ja no ho són 
tant. Aquesta vegada hem volgut parlar amb una noia vergelitana, 
la Sandra Mustera, que ha estudiat psicologia a la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona (Tarragonès) i que treballa com a 
monitora a la Fundació Ramon Noguera de Girona i fa pràctiques 
a la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital de Santa Caterina de Salt 
(Gironès). El mes de octubre farà el màster de psicologia clínica. 
Hem conversat una bona estona amb la Sandra perquè ens 
expliqui les seves experiències i el futur que vol com a psicòloga.

Sandra Mustera i Noguer, monitora i psicòloga

Seguiré el camí de psicologia clínica. El 
més d’octubre faré el màster de psico-
logia clínica i de la salut. El meu paper 
no serà de consellera i amiga (somriu).

Creus que els discapacitats són un 
col·lectiu que rep discriminació per 
part de la societat, que no entén 
aquesta problemàtica?

Hi ha molta controvèrsia sobre aquest 
tema, ja que cada persona és un món i la 
gent pensa de maneres molt diferents. 
Tot i això, cada vegada la discapacitat 
intel·lectual està més normalitzada en 
la societat actual. 

Estàs contenta d’haver estudiat 
aquesta carrera universitària tan in-
teressant?

Sí, n’estic molt contenta, i m’ha agra-
dat moltíssim fer-ho.

Quines aficions tens en el teu temps 
d’oci?

M’agrada estar amb les meves amigues, 
llegir, sortir i anar a festes...

Vull agrair a la meva amiga Sandra 
Mustera que m’hagi dedicat una bona 
estona a fer aquesta entrevista tan in-
teressant. La Sandra, a més de ser ja 
psicòloga i mirar molt il·lusionada el 
seu futur, no perd la simpatia amb 
els amics. Gràcies, Sandra, que tin-
guis molta sort i que continuïs sent 
tan trempada com ets.

JOSEP COTS I OLLER (TEXT)                      

MARIA ÀNGELS NOGUER (FOTO) 
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