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Pedagògicament incorrecte ROSER BATLLEEl color de la pinya

Aquesta és el meu check list d'experiències inobli-
dables per compartir amb els nostres fills i filles que
l'estiu proporciona de manera especial. És un llistat
molt de muntanya, perquè, lamentablement, en al-
tres entorns no sé fer gaires coses. Són vivències
que cal assaborir com qui fa una degustació de
cuina d'autor:

1. Pescar capgrossos: és molt fàcil, es pot fer amb un
caçapapallones o fins i tot amb un colador de cuina.
Es posen en una ampolla i es deixen anar abans que
es morin, si és possible i s'arriba a temps.
2. Caçar papallones o sargantanes: ¡això ja demana
un nivell! Podem continuar usant el caçapapallones.
Exigeix paciència i la precaució de no tancar-les a la
mateixa gàbia, ho dic per experiència... 
3. Exploració nocturna: sortir de nit a donar un tomb
amb llanterneta i sense fer soroll, en pla CSI, a veure
què veiem.
4. Banyar-se en un riu: també serveix un llac o una
bassa. ¡No té res a veure amb banyar-se a la piscina
o al mar!
5. Fer pasteretes amb el fang del riu i després posar-
les al forn. O, com a mínim, fer una lluita de pinyes:
prohibit apuntar a la cara!
6. Fer-se una cabana: no s'hi val un corralet, ha de
ser una cabana amb sostre i porta i jaç, al mig del
bosc, amagada, amb password per entrar-hi.
7. Cuinar amb el vell càmping-gas de tota la vida: ni
que sigui una truiteta, una sopeta de sobre, una llet
amb cacau.
8. Veure sortir el sol des d'un punt elevat on es pugui
fruir la fresqueta de la matinada. S'ha de contemplar
la bellesa callat -¡silenci total!- una estona llarga.
9. Fer una excursió com Déu mana: matinar, si és pos-
sible sortir negra nit, encara que no calgui; amb mapa i
brúixola, encara que tinguem GPS; arribar a un cim,
signar en un llibre de registre, menjar de camí.
10. Fer un bivac: pot ser a la cabaneta, o en una cova,
o, si més no, dins d'una tenda lleugera. Que puguem
fruir dels sorolls, les ombres i les estrelles de la nit.
Si ho fem a mitjans d'agost, podrem veure caure les
Plèiades.

¿Quin és el teu llistat?

www.roserbatlle.wordpress.com

10 musts
de l'estiu

Xavier Masllorens, 
Director general de Dincat

“Volem ser una veu
única en defensa 
de la discapacitat 
intel·lectual”

Aquest 1 de juliol s'ha constituït legal-
ment Dincat (Discapacitat intel·lec-
tual Catalunya), una plataforma que

agrupa 310 entitats i representa els drets de
30.400 persones amb discapacitat intel·lec-
tual i les seves famílies. La unió ha estat im-
pulsada per tres organitzacions amb una
llarga experiència: Federació APPS, Coordi-
nadora de Tallers per a Persones amb Disca-
pacitat Psíquica de Catalunya i Associació
empresarial APPS. 

Quin és l'objectiu de Dincat?
Tenir una veu única i forta davant les 
administracions i la societat catalana per
poder defensar amb força els drets de les
persones amb discapacitat intel·lectual.
Volem estar junts en totes les vessants: des
de l'empresarial, la federativa, del món es-
colar i la de provisió de serveis. És molt
important tenir una veu única, ja sigui per
defensar un conveni, o per modificar una
normativa legal...

Quin percentatge de persones amb 
discapacitat agrupeu?
Dincat representa el 70% de les 43.100
persones amb discapacitat intel·lectual que
actualment hi ha a Catalunya.

Quins son els tres principals reptes que
heu d'afrontar?     
El primer és promoure una major participa-
ció de les famílies en el moviment asociatiu.
El segon es promoure la participació de les
pròpies persones amb DI, sempre que pu-
guin. És evident que tenen molt a dir sobre
decisions que afecten la seva pròpia vida! El
tercer repte és fer que la nostra societat sigui
més inclusiva, que hi hagi els suports neces-
saris i que tothom entengui que la diversitat
ens enriqueix.

Però per fer tot això calen recursos. 
I estem en plena crisi...
La crisi ens preocupa. Però, nosaltres se-
guirem treballant per als nostres objectius,
encara que sigui més poc a poc. 

I als centres especials de treball com els
afecta la crisi?
Hi ha dues vies per potenciar la integració
laboral de les persones amb DI. Una és la
inserció en l'empresa ordinària, regulada
per llei amb la LISMI, que no es compleix a
Espanya. Això es greu i hem d'exigir que
s'apliqui. L'altre via és per a les persones
que, pel seu grau de discapacitat, no poden
treballar en empreses ordinàries i ho han de
fer en centre especials de treball i aquí és
on hem de treballar per a que les adminis-
tracions garanteixin  la viabilitat d'aquests
espais.

Com potenciareu el lleure de les 
persones amb DI? 
Acabem de presentar un estudi on les famí-
lies de persones amb DI  enumeren tres 
tipus de serveis que han de millorar radical-
ment. Doncs, el primer de tots és el lleure i,
en concret, els serveis de respir. Tothom té
clar que cap infant es pot quedar sense es-
cola perquè no hi hagi recursos. Però ningú
es planteja que una família que té cura d'una
persona amb DI hagi de tenir dret a uns es-
pais de lleure per garantir la seva estabilitat
emocional i tenir igualtat de drets i deures
amb les altres famílies.

J.
 M

. V
A

LL
S

www.dincat.cat

A peu de carrer JOSEP MARIA VALLS 

Al Banc d'Aliments que canalitza
moltes iniciatives de persones i en-
titats per aconseguir que les perso-
nes necessitades tinguin bosses de
menjar de manera regular i puguin
organitzar-se. 

Als esforços de les empreses tabaca-
leras per vendre com sigui. D'una
banda, amb missatges publicitaris 
subliminals i d'altra, amb tota mena
d'estratègies per fer més assequible
econòmicament el tabac, obviant les
directrius de la majoria de governs en
favor de la salut dels ciutadans.    

A Gemma Lienas que ha rebut la
Medalla aal TTreball PPresident MMacià.
Ha escrit per a adults, infants i joves
i s'ha significat com a activista femi-
nista. Des del curs passat, els esplais
de la Fundació treballen els seus 
llibres a la proposta educativa. 
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Passa el millor estiu

Estades educatives de temàtica ambiental
26 instal·lacions arreu de Catalunya

en família
Passa el millor estiu

Estades educatives de temàtica ambiental
26 instal·lacions arreu de Catalunya

en família
Preu per persona:
1 setmana a l’Agost
en règim de pensió
completa.
Adults, des de 210 €.
Infants fins a 12 anys,
des de 153 €.
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