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Juanjo, després de treballar als jar-
dins del Golf de Pals, quina ex-
periència tens a l’hora de treballar 
amb persones discapacitades?

Crec que per a mi la experiència ha es-
tat molt bona i positiva: he après coses 
positives i penso que treballar amb 
persones discapacitades ajuda molt 
a aprendre de les seves virtuts i de les 
seves habilitats, cosa que d’altres no 
farien.

En Xavier Serra fa vint-i-sis anys que 
treballa a les brigades.

Xavier, els lectors de la revista de 
Verges volen saber què és una briga-
da i qui hi participa.

Una brigada de jardineria és una briga-
da que es dedica al manteniment dels 
jardins d’algunes poblacions del Baix 
Empordà; entre elles Verges i Colom-
ers. Hi intervenen un oficial de prim-
era categoria i quatre peons amb difer-

ents graus de discapacitat.

En Xavier Esteve és de la Pera, i una 
de les seves afeccions és la meteoro-
logia.

Xavier, quines feines estàs content de 
fer?

Les feines que estic content de fer són 
passar la màquina desbrossadora, co-
neguda també per la màquina de fil. 
Algunes feines són agradables i d’altres 
no. Estic molt content de treballar a la 
meva població.

La meva brigada fa un any que va 
fer una nova incorporació: es tracta 
d’Antonio Pérez, un gran company, 
treballador i amic, a qui agrada molt 
la seva feina.

Antonio, quina opinió tens dels teus 
companys de la brigada?

Tots vosaltres sou molt sincers, molt 
treballadors, i la feina que faig és molt 
agradable i en tinc una opinió molt 
positiva.

Així és la meva brigada de jardineria, 
que deixa els jardins nets i polits com 
es mereixen. Si voleu que els jardins 
tinguin molta il·lusió, contracteu 
«Els Cinc Mosqueters», que som els 
millors!

JOSEP COTS I OLLER (TEXT)                      
JUANJO VENTURA I NAVARRO 
(FOTO) 

PS: Per cert, vull felicitar el nostre 
monitor, en Juanjo, que el passat dia 
11 de maig va ser pare de un nen pre-
ciós que es diu Nico, i també tota la 
seva família.

El món del disminuït

La brigada núm. 6 de la Bisbal és coneguda per tots els bisbalencs 
com «Els Cinc Mosqueters». Va néixer el dia 2 d’abril de l’any 
2008 gràcies a un conveni entre l’Ajuntament d’aquesta ciutat 
i el Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquesta brigada 
està formada per un oficial de primera categoria i quatre 
peons amb diferents graus de discapacitat que es dediquen 
professionalment al manteniment de jardins d’algunes poblacions 
baix-empordaneses, com Verges, Torroella de Montgrí, la Bisbal 
d’Empordà, Colomers i d’altres. Forma part del Centre Especial 
de Treball del Centre de Cultius Tramuntana de Palafrugell. 
Per saber com és aquesta brigada, he fet unes preguntes al meu 
monitor, en Juanjo Ventura, i als meus companys de feina.

La brigada núm. 6: «Els Cinc Mosqueters»


