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PILI TURON GIRONA

■La vida pren sentit més enllà de
la feina. Aquest és el principi que
regeix el treball de la Fundació
Elna amb gironins que pateixen
discapacitat intel·lectual i funcio-
nal, i també n’és el tret diferencial
respecte d’altres organitzacions
que prioritzen la inserció laboral.
En el cas d’aquesta entitat sense
ànim de lucre creada el , la
salut i l’acompanyament dels jo-
ves cap a la vida adulta són els ei-
xos de la seva activitat.

Aquesta s’adreça a majors de 
anys que tenen un grau de disca-
pacitat lleu o moderat, amb tras-
torns generalitzats del desenvolu-
pament. En l’actualitat, Elna –amb
seu a Girona– té  usuaris del Gi-
ronès, la Selva i el Baix Empordà
de fins a  anys, amb algun per
sobre dels , que hi han arribat
derivats per professionals que co-
neixen la fundació o pel boca-ore-
lla. Tots ells s’hi desplacen pel seu
compte, aprofitant que la majoria
té la feina en centres especials de
treball, tallers o empreses ordinà-
ries de la ciutat. La directora de la
Fundació Elna, la psicòloga Mont-
se Castellana, va incidir en la im-
portància que els joves vagin més
enllà de l’àmbit laboral perquè
«tan important és la feina com ser
autònom, preocupar-te per la sa-
lut, tenir parella, tenir interessos…
Si no –va reflexionar–, quan arri-
bes a casa, la feina ja no té sentit».  

Control mèdic i esport preventiu
Treballar la salut i l’exercici físic
com a eina per prevenir malalties
cròniques com l’obesitat, la dia-
betis, les afectacions osteomuscu-
lars o les alteracions metabòli-
ques entre un col·lectiu que té
més tendència a patir-les, tal com
s’ha demostrat científicament, és
un dels principals objectius de la
Fundació Elna. D’acord amb les
institucions sanitàries, un equip
mèdic fa revisions anuals als «es-
portistes» d’Elna per buscar indi-
cadors d’alguna malaltia i, en cas
que els detectin, els professionals
de la fundació adapten les activi-
tats per reforçar la prevenció. 

Aquest mateix projecte implica
el Servei d’Esports de la UdG, que
ofereix les instal·lacions i els per-
met «compartir vestidors, fer bàs-
quet al costat d’altra gent... tot ple-
gat amb un gran valor inclusor»,
va subratllar Castellana –a més del
caràcter pioner de la iniciativa.  

L’altre gran eix que centra la fei-
na de la fundació és l’acompanya-
ment dels joves cap a una vida
adulta autònoma, el que compor-
ta aprendre a gestionar un habi-
tatge i a deslligar-se de la llar fami-
liar. Com altres projectes d’Elna,

aquest s’emmiralla en models eu-
ropeus que adapten a la nostra
cultura i prioritza, «per damunt de
tot, el respecte a la intimitat» –tal
com va afirmar la directora. 

En aquests moments, disposen
d’un habitatge a Girona cedit per
una entitat bancària, entre els ba-
rris de Santa Eugènia i Sant Narcís,
que utilitzen dos grups de  per-
sones –de nois i de noies. Per a
Castellana, «el més bonic d’aquest
projecte és que, amb els pares en
vida i vivint bé a casa, decideixen

fer el pas cap a l’autonomia». Un
camí que fan de manera gradual,
començant amb un cap de setma-
na al mes, després una setmana i,
el punt en què es troben ara, 
dies. La psicòloga va explicar que
aquest sistema dona temps als pa-
res perquè s’adaptin a la nova si-
tuació i també als joves, perquè
prenguin consciència de la seva
nova realitat. 

També emmarcat en el procés
de creixement personal dels joves,
la Fundació Elna desenvolupa un
projecte d’oci cultural que Caste-
llana va admetre que, de moment,
és el que té menys èxit, ja que im-
plica superar una barrera mental
consolidada en el seu subcons-
cient i que els fa creure que «mai
podran accedir a la cultura; un
missatge que la societat els ha en-
viat», va ressaltar. Amb la voluntat
de trencar aquestes autolimita-
cions, l’entitat organitza activitats
que es treballen prèviament per-
què, quan vagin al museu, a una

representació teatral o a un con-
cert, ho puguin comprendre i gau-
dir. A més, l’oci inclou sortides que
els joves no poden fer per ells ma-
teixos, com la que aquest agost els
portarà a recórrer un tram del
camí de Santiago. 

El voluntariat és una altra de les
vies que explota la Fundació Elna
per treballar l’autoestima i l’auto-
suficiència de les persones amb
discapacitat intel·lectual, ja sigui
ajudant gent gran a moure’s en els
seus pobles o fent de parella lin-
güística de persones estrangeres,
que fan amb el Consorci de la Nor-
malització Lingüística. «La idea és
que sempre han estat persones
assistides i, ara, poden ajudar ells.
Es tracta de trencar la mirada as-
sistencial cap a la persona amb
discapacitat intel·lectual», va ex-
plicar la responsable d’Elna. 

L’aprenentatge de les noves tec-
nologies, «encara que no sàpi-
guen llegir i escriure», adaptat al
ritme de cadascú per minimitzar

el nivell d’estrés –apunta Castella-
na– és una altra proposta d’Elna,
que va des de la introducció més
bàsica fins a la consecució d’una
titulació de la Generalitat. 

Combatre les pors dels pares
L’oferta es completa amb l’Espai
Alba, creat per ajudar les famílies
a assumir el fet de tenir un fill amb
discapacitat i a afrontar «una pre-
gunta omnipresent a les seves vi-
des: quan jo falti, què serà d’ell?»,
diu Castellana. En aquest sentit, la
fundació orienta sobre la protec-
ció legal del jove, però també els
ajuda a deixar fer als fills o acom-
panyar aquests en processos de
dol si es produeix alguna pèrdua
al seu entorn proper. 

A la Fundació Elna hi treballa
un equip multidisciplinar format
per una psicòloga, dos entrena-
dors formats a l’INEF i amb pre-
paració específica per treballar
amb persones amb discapacitat,
una nutricionista i una infermera.

Elna treballa amb joves majors de 16 anys per millorar la seva salut i prevenir malalties mitjançant l’esport Donar-los
eines perquè puguin viure una vida independent, fora de la llar familiar, fent voluntariat o aprenent és clau en la seva activitat

Una fundació aposta per «la vida més enllà
de la feina» dels discapacitats intel·lectuals 
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 LA FUNDACIÓ ELNA PER A LA DIVERSITAT FUNCIONAL té la seu a la plaça de l’Assumpció de Sant Narcís, a Girona,
però treballa amb joves d’arreu de la demarcació. La directora, al centre, acompanyada de dos professionals de
l’equip. FMARC MARTÍ Joves practicant esport amb la fundació. F F. ELNA Un usuari del projecte d’habitatge. F F. ELNA 
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La sexualitat 
i l’afectivitat,
una necessitat
pendent de cobrir
 L’àmbit de la sexualitat i
l’afectivitat centra un pro-
jecte de futur de la Fundació
Elna, per al que s’està prepa-
rant des de fa dos anys. «El
dia a dia ens fa veure que te-
nen les mateixes necessitats
que la resta de ciutadans,
però no se’ls tolera o se’ls
controla», va explicar Caste-
llana. 

Amb l’objectiu d’abordar
aquesta qüestió, el proper
dissabte 7 d’octubre, la Fun-
dació Elna celebrarà una jor-
nada en la que professionals
i famílies podran posar en
comú les seves necessitats
reals. Si la resposta és posi-
tiva, Montse Castellana va
avançar que l’entitat projec-
ta posar en marxa un servei
específic d’atenció, orienta-
ció i acompanyament per a
famílies i joves amb discapa-
citat intel·lectual a les co-
marques de Girona i, també,
per a la formació de profes-
sionals. En l’actualitat, la di-
rectora de la fundació va as-
senyalar que aquest servei
només existeix a Badalona.
P.T.V. GIRONA

L’entitat vol trencar amb
la visió assistencialista i
els prejudicis, donant la
iniciativa a les persones
amb discapacitat


