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Vinyes verdes
vora la serra

La verema al Penedès ja s’ha
acabat: els últims parellada i
moscatell van entrar als ce
llers i a les caves fa un parell

de setmanes, i divendres passat, amb
el samsó i el cabernet sauvignon, hi
van entrar els últims negres, m’infor
ma Xavier Trillas, treballador de les
Bodegas Torres. Damià Deàs, de les
cavesVilarnaudeSant Sadurní,m’ex
plica que el diumenge electoral van
follar els últims raïms, en una de les
moltes festesde laveremaquesecele
brena les caves i, també, alsmunicipis
que tenen vinya. Els pobles s’espa
vilen i, per atraure els pixapins, n’hi
ha quemunten una firamedieval, n’hi
haque fan lamatançadel porc, n’hi ha
que recuperen antigues tradicions i
n’hi ha que fan festes de la verema.
La Llacuna és un municipi situat a

l’extrem sud de l’Anoia, que limita
amb les comarques del Baix Camp i
l’Alt Penedès i, gairebé, amb la Conca
de Barberà. El poble, amb bones vi
nyes, pertany a la denominació d’ori
gen Penedès, nom que abasta la co
marca alta i la baixa, però també terri
toris limítrofs que són reconeguts
amb aquesta distinció. Amb una alti
tud de 614metres, és el municipi més
alt de la DO i hi ha veïns que, quan
n’han de dir la comarca, reivindiquen
la pertinença a l’Altíssim Penedès.
Com fanmolts altres pobles, la Lla

cuna també es busca la vida. Cada tar
dor, enguany en la vuitena edició el
cap de setmana que ve, fa la seva Fira
de Vins d’Alçada. De segur que molts
dels que heu llegit fins aquí no hi heu
vist res d’estrany, però el cas és que,
amb el diccionari a la mà, els vins no
haurien de ser d’alçada, sinó d’altura.
No és l’única fira que fa servir aquest
nom: també se’n celebren al Pla de
Manlleu i a Tremp; fins i tot a la cota
2.000dePortAiné–al Pallars Sobirà–
i al cim del Puigmal –a 2.910 m d’alti
tud– s’hi fa un tast de vins d’alçada.
En castellà noméshi haunaparaula

–altura– per a l’alçada (dels éssers
vius), per a l’alçària (d’una casa) i per
a l’altura (la distància vertical d’un
punt a la superfície de la Terra o a
qualsevol altre termede comparació).
El dring lingüístic del parlant, en can
vi, no està per tantsmatisos, se salta la
norma i les acaba dient de l’alçada
d’un campanar, frase feta que també
grinyola si mirem el diccionari.
Sentim a dir que l’accident ha pas

sat a l’alçada del número 297 del car
rer Nàpols, per exemple, o que l’acti
tud d’una regidora noha estat a l’alça
dadel càrrec, i en tots dos casos elmot
hauria de ser altura. Però l’alçada s’ho
estàmenjant tot i, tardod’hora, el dic
cionari haurà de beneir tots aquests
sentits. Entre altres coses, perquè,
ambunaparaula o una altra, les frases
no presenten cap confusió semàntica.
Mentrestant, però, intentarem estar a
l’altura de les circumstàncies.

Com cada tardor, la
Llacuna, a 614metres
d’altitud, celebrarà la
seva Fira de Vins d’Alçada

LLETRA
PETITA

Persones amb trastorns mentals greus treballen en un comerç de Llagostera

Mésqueunabotiga

BÀRBARA JULBE
Llagostera

On teniu l’outlet?” És una de
les preguntes habituals que
fan els clients quan entren
per primera vegada en

aquesta botiga de Llagostera. És aquí
senyora!, respon l’encarregada. I els fu
turs compradors deixen entreveure
una grata sorpresa. No se la imagina
ven així. Tot tan ben ordenat, rigorosa
ment plegat, conjunts combinats amb
cura i, amb la roba, variats comple
ments, com ara bosses demà o sabates.
Sembla un establiment qualsevol, però
no ho és. Els empleats es desviuen per
la feina i estan entusiasmats pel simple
fet de poder treballar.
“Ens ha canviat la vida. Jo feia vuit

anys que estava sense fer res. Anava del
sofà al llit i del llit al sofà. Aquí estic
molt a gust. Et socialitzes amb els com
panys. Hi ha molt bon ambient”, sub
ratlla el Carles, de 38 anys, de caràcter
enèrgic i amb les idees molt clares. La
Diana, una jove de 30, confessa amb
certa timidesa que ha guanyat segure
tat i confiança. “Esticmolt agraïda per
què m’he adonat que sóc capaç de fer

coses i d’aprendre”, apunta. Tots dos
pateixen un trastorn mental però des
que van tenir l’oportunitat d’entrar en
aquest comerç el seu dia a dia ha fet un
important tomb personal i, malgrat la
malaltia, podenportar una vidanorma
litzada, perquè ja no es veuenobligats a
ocultarho.
La cooperativa d’iniciativa social

sense ànim de lucre Moltacte, l’objec
tiu de la qual és generar llocs de treball
estable i remunerats per a un col∙lectiu
de persones que a causa de la seva ma
laltia ho té més complicat, i Massimo

Dutti, del grup Inditex, amb el seu pro
grama d’inserció For&From, van colze
amb colze en aquest projecte.
“Les persones amb discapacitat in

tel∙lectual van començar fa anys la inte
gració sociolaboral en processos de
manipulat de la indústria, després es va
ampliar a serveis com la jardineria, la
neteja o la construcció. Però el fet inno
vador d’aquest projecte és que prenen
contracten amb feines que són de cara
al públic, amb la qual cosa els obliga a
relacionarse amb altres persones,” re
calca Miquel Isanta, gerent deMoltac
te, que confirma la gran professionali

tat d’aquests usuaris. “Les cinc perso
nes amb trastorn mental sever que van
obrir el 2008 una de les botigues de
Moltacte a Manresa continuen treba
llant a l’establiment”. En total aquesta
cooperativa té tres outlets, de diferents
marques, amb una plantilla d’una qua
rantena treballadors, dels quals vint
són persones amb trastorns mentals
greus.
L’outlet de Massimo Dutti, ubicat en

ple centre de Llagostera i que va obrir
les portes ara fa un any, té nou treballa
dors, cinc dels quals pateixen l’esmen
tada afectació mental. L’encarregada,
Imma Fuyà, explica que, com en un al
tre establiment de la cadena, es cuiden
tots els detalls, però en aquest la dife
rència és que les tasques s’adeqüen als
perfils dels usuaris i se’ls dóna temps
perquè vagin aprenent. “Alguns co
mencen per reposar roba, a d’altres
se’ls dóna bé l’atenció al client, n’hi ha
que s’ocupendelmagatzemode cobrar
a la caixa...”, detalla l’Imma, que afe
geix que “aquí no competim, aquí no és
millor qui fa més caixa, sinó que som
tots iguals, som un equip”.
Amb aquesta botiga outlet de Llagos

tera ja sónnou els comerços (l’últim in
augurat aquest any a A Coruña) que
formen part del programa d’inserció
For&From (nascut el 2002) del grup
Inditex. Cinc són a Catalunya (Manre
sa, Palafolls i Llagostera) i els altres
quatre a Ourense, A Coruña i Alacant.
Segons el grup, donen feina a unes 70
persones amb algun tipus de discapaci
tat física o intel∙lectual i són establi
ments gestionats en règim de franquí
cia per organitzacions socials especia
litzades.
Els usuaris reben formació i suport

psicològic i professional permanent
tant de tècnics de Moltacte com dels
equips comercials de Massimo Dutti.
“Els donem suport per si ens necessi
ten, però saben vendre, estan atents,
coneixen el que toca fer...”, comenta
l’Imma. En aquestes botigues, la caixa
sol ser un lloc de felicitacions: els cli
ents s’adonen que amés d’emportarse
una peça de roba que els agrada, han
contribuït a una bona causa.c

PERE DURAN

EnCarles i la Diana són dos usuaris que participen en el projecte inclusiu de la cooperativaMoltacte iMassimoDutti

Investigació inclusiva
a laUniversitat

deGirona
]Les persones amb discapaci
tat intel∙lectual són les que co
neixenmés la seva realitat, per
això la Universitat de Girona
incorpora gent que pateix
aquest trastorn al seu equip
d’investigació sobre projectes al
voltant de la transició a la vida
adulta de les persones amb
discapacitat intel∙lectual. Cons
tituïts en un consell assessor, la
seva funció és aportar idees,
opinar i fer propostes a l’equip
de recerca. “Durantmolt de
temps han estat les veus oblida
des en la investigació. Aquí
intentem fer un gir. Amés, les
seves aportacions no només
s’han d’escoltar sinó que han de
tenir un paper important en la
presa de decisions. Se’ls demana
la seva valoració com a experts.
Això els és una oportunitat i un
reconeixement”, afirmaMaria
Pallisera, coordinadora del
programa de doctorat en Edu
cació. És el quart any que la
universitat gironina duu a ter
me aquest projecte d’investiga
ció inclusiva.

“M’hacanviat lavida, feia
vuitanysqueestavasense
feina, anavadel sofàal llit i
del llit al sofà”,diuelCarles
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