
Vostè va començar treballant en
un manicomi... 
Concretament a l’hospital psiquià-
tric de Saragossa, als anys 70. Allò
semblava més un camp de con-
centració que no pas un hospital.
Era un recinte tancat on s'hi amun-
tegaven persones amb graus de
marginació successius.

Només hi havia
malalts mentals?
No. Allí s’hi barrejaven malalts
mentals i discapacitats intel·lec-
tuals. Des d'esquizofrènics fins 
a oligofrènics les famílies dels
quals no se'n podien fer càrrec.
Però també hi havia tot un grup de
marginats: persones que no esta-
ven socialment integrades i que,
si no acabaven abans a la presó,
les tancaven als manicomis. 

Els manicomis han passat
a la història...
Bé... encara en queda algun. Cada
autonomia va tenir el seu procés de
desmantellament dels manicomis.
Per exemple a Andalusia es van
clausurar per decret. D’un dia per
l'altre. Cal dir que no és fàcil ni del
tot desitjable fer-ho així, perquè
tancar el manicomi és una cosa i
resoldre la situació dels interns és

una altra. A Catalunya es van anar
transformant gradualment. 

Quin va ser el seu gra de sorra
en la transformació d'aquestes
institucions? 
A mi m’impactava l’apatia i el
sense sentit de la vida dels malalts.
Per això vam començar a impulsar
el que anomenàvem “laborterà-
pia”: el treball com a eina per a mi-
llorar la vida dels interns. Ràpida-
ment vam veure que donava bons
resultats. Però quan portaves un
cert temps, calia evolucionar per
donar un sentit real al treball. I fer-
ho dins els hospitals no era possi-
ble. Jo llavors estava en l'Hospital

de Salt i vaig decidir sortir amb un
grup de 14 interns, amb la idea
d’impulsar un nou projecte a Olot:
la cooperativa La Fageda. Era
l’any 1982... 

Es van basar en algun model?
La única experiència que hi havia
era la de les primeres escoles d’e-
ducació especial  creades als anys
60. Les primeres promocions que
havien acollit, ja tenien 20 anys i
havien de trobar una sortida labo-
ral. Per això les famílies van impul-
sar tallers on poguessin anar a tre-
ballar. Jo vaig entrar en un d'a-
quests tallers i vaig veure que
funcionaven. La diferència entre

aquelles primeres iniciatives i el
projecte que volíem impulsar era
que la nostra cooperativa es diri-
gia -per primer cop al nostre país-
no només a discapacitats intel·lec-
tuals, sinó també a malalts men-
tals. O com es deia llavors: a sub-
normals i a bojos!

I a vostés no els prenien
per bojos?
I tant! El nostre projecte va gene-
rar molta sorpresa i incredulitat.
Hem de pensar que en aquells
anys, a Espanya hi havia una taxa
d'atur superior al 20%, una infla-
ció del  10%, i els interessos ban-
caris estaven al 17%! El nostre

projecte era poc raonable... però
vam rebre els ajuts necessaris per
tirar endavant. 

A la nostra
cooperativa hi
ha persones

discapacitades
i malalts mentals

Qui els va ajudar? 
L’alcalde d’Olot que va cedir-nos
un antic local. Vam anar picant por-
tes demanant feines que puguessim
fer. Una de les primeres va ser
col·laborar amb les empreses d'i-
magineria, que eren molt típiques 
d’Olot. Ens dedicàvem a fer figure-
tes del nen Jesús! Poc a poc vam
anar demostrant què podíem fer i
l'ajuntament ens va donar una pri-
mera feina de jardineria l'any 1983.
L'any 1985 es va declarar Parc 
Natural la zona volcànica de la 
Garrotxa i ens vam convertir en els
jardiners. Ara ja som els jardiners
de tota la comarca!

I com passeu del local d’Olot
a la actual seu, a la Fageda d'en
Jordà?
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El perfil 

JOSEP MARIA VALLS 

Cristóbal Colón, impulsor de la cooperativa La Fageda, Centre Especial de Treball

“Fent iogurts fem aflorar les
capacitats de cadascú”

27 anys d'utopia
Cristóbal Colón va néixer a Zuera
(Saragossa) l'any 1949. Als 13 va
quedar orfe i va anar a treballar
amb un oncle que era sastre, amb
qui afirma que va aprendre el
valor de la feina ben feta. 

Motivat pel misteri de la cons-
ciència de l'home, va entrar en
contacte amb la psiquiatria en els
primers anys de la dècada dels
70. Després de treballar en els
hospitals psiquiàtrics de Saragos-
sa, Martorell i Salt, i ja Llicenciat
en Psicologia, va decidir muntar 
a Olot un projecte alternatiu a la
psiquiatria convencional: la coo-
perativa La Fageda. 

Vint-i-set anys després de la seva
creació, La Fageda s'ha convertit
en la tercera empresa productora
de postres lactis de Catalunya, i
dóna feina a 250 treballadors i
treballadores, prop de 150 dels
quals amb discapacitat intel·lec-
tual o malaltia mental i acull al
100% de les persones que patei-
xen alguna d'aquestes patologies
a la comarca de la Garrotxa.    
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Bona part de les cases de colònies i
els menjadors escolars que gestio-
nen les entitats de la Fundació Ca-
talana de l’Esplai inclouen, en els
seus menús, els iogurts de La Fa-
geda. Es tracta d'un pas més dins el
que s’anomena "Cuina Verda", que
destaca per ser ecològica, sosteni-
ble i amb compromís social. Ecolò-
gica,  perquè la Fundació incorpora

en el seu catàleg de productes i
proveïdors referències de menjar
ecològic. Sostenible: perquè s'a-
posta per la sostenibilitat en tot el
procés. I de compromís social, per-
què s'hi inclouen productes de co-
merç just, així com productes de fà-
briques amb compromís social,
com els iogurts i postres lactis de la
cooperativa La Fageda.

ELS IOGURTS DE LA FAGEDA A LES CASES DE COLÒNIES I MENJADORS ESCOLARS

Un producte de máxima qualitat
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