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Com s’explica que un noi de 
14 anys nascut en un poblet 
a prop dels Monegres, a Sa-
ragossa, que acaba de per-

dre el seu pare i que ha hagut de mar-
xar a treballar amb el seu oncle sastre, 
vagi a treballar a l’hospital psiquiàtric 
provincial de Las Delicias i, més enda-
vant, a Salt? 
 Som a finals dels seixanta i prin-
cipis dels setanta, els anys turbu-
lents del tardofranquisme. Jo era un 
jove inquiet que es va afiliar al Partit 
Comunista pensant-se que, gràcies 
al materialisme dialèctic i a la psi-
coanàlisi, podria canviar el món. Te-
nia moltes inquietuds intel·lectuals 
i vitals. En aquella època, el Partit 
aplegava professors universitaris, 
escriptors, obrers, oficinistes... En 
aquell ambient de repressió, en plena 
dictadura espanyola, era on es coïa la 
reforma psiquiàtrica i on jo vaig tro-

Els fills de l’IAS
El trencament de la institució manicomial va generar una força centrífuga de grans dimensions que va consolidar or-
ganitzacions i projectes directament vinculats amb l’emancipació de les persones amb problemes de salut mental. En 
va ser precursora la cooperativa La Fageda i la van seguir la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines i la Funda-
ció Drissa, amb la col·laboració de l’Associació de Familiars, així com de múltiples persones i entitats públiques i pri-
vades. Tot plegat, amb la creació de nous dispositius socials, com els pisos tutelats i la llar residència, va compondre 
la xarxa sociosanitària.

bar resposta als meus interrogants.
 Fitxat com estava per la policia, em 
vaig veure obligat a abandonar l’Hos-
pital de Saragossa i a traslladar-me a 
Catalunya. Gràcies als contactes del 
PSUC, ben aviat vaig entrar a treba-
llar a l’Hospital Benito Menni de Mar-
torell. Poc després, el 1974, em vaig 
assabentar que l’Hospital Psiquiàtric 

Cooperativa La Fageda
Text ˃ cristóBal colón Palasí, president de la cooperativa La Fageda

>> Treballadors de la cooperativa La Fageda a la finca del mas Els Casals, acabada d’adquirir. 
(Font: Arxiu La Fageda)
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de Salt havia iniciat un procés de sec-
torització psiquiàtrica a les comar-
ques gironines i que estava contrac-
tant personal sanitari. Jo m’acabava 
de formar a Barcelona i vaig entrar a 
Salt com a auxiliar de psiquiatria. De 
fet, vaig ser el primer auxiliar de psi-
quiatria de l’hospital, però compartia 
categoria professional amb un cente-
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nar de «mossos de manicomi» que ja 
hi treballaven. El meu perfil profes-
sional no era vist amb bons ulls pels 
companys; tant és així que em van 
acabar destinant a Infermeria, sec-
ció on es donaven els casos més durs 
i violents, fins i tot amb interns lligats 
amb cadenes al llit.
 Aquella situació se’m va fer costa 
amunt i vaig provar de canviar. Amb 
el psicòleg Josep Mateu vam proposar 
a la direcció de l’hospital organitzar 
tallers de laborteràpia, activitat que jo 
ja havia posat en marxa a Saragossa i 
a Martorell. La proposta anava en con-
sonància amb la necessitat de buscar 
una alternativa al pati del manicomi, 
on passaven les hores la major part dels 
900 interns del psiquiàtric; unes hores 
infinitament avorrides que els consu-
mien les poques ganes de viure que els 
restaven. La idea va tirar endavant i es 
va crear un equip conjuntament amb 
Mateu. Però els cendrers i les bosses de 
macramé que confeccionàvem queda-
ven amuntegats en un racó: no servien 
per a res. Al cap d’un temps tornàvem a 
començar de zero, i això resultava tre-
mendament frustrant; no era una feina 
real, era «com si treballéssim». 
 Després de dos anys a l’Hospital de 
Salt, vaig trobar feina en un taller per 
a persones amb discapacitat intel·lec-
tual a Santa Coloma de Gramenet. Tot 
i que d’una baixíssima qualificació, la 
feina a Aspanide (així es deia el taller 
de Santa Coloma) em va servir per, 
més endavant, acabar de veure què era 

un treball real i per construir mental-
ment el que acabaria sent el projecte 
de La Fageda. Aquí, però, tampoc no 
m’hi vaig estar gaire temps, ja que vaig 
trobar feina en una escola per a nens 
autistes, a Bellaterra.
 Entre aquestes experiències i la tor-
nada a Salt vaig passar per una pro-
funda crisi existencial que em va fer 
abandonar els principis marxistes 
i psicoanalistes que sustentaven la 
meva manera de veure el món i la fei-
na. Tot això em va ensorrar... Em vaig 
apartar dels plantejaments socials 
mantinguts durant la meva joventut, 
vaig deixar de militar al PSUC i, pa-
ral·lelament a aquesta reflexió ideolò-
gica i sociològica, em vaig qüestionar 
també profundament els corrents psi-

quiàtrics en voga: psicoanàlisi, teories 
conductistes...
 Aleshores, jo, que havia après a 
guanyar-me la vida treballant amb les 
mans, com a sastre, em vaig refugiar 
en la fusteria. Fins que em vaig assa-
bentar que la meva dona esperava una 
filla i vaig decidir entomar la vida de 
debò. Vaig veure clarament la possi-
bilitat d’iniciar un projecte de manera 
autònoma, prescindint del món insti-
tucional. Havia arribat a la conclusió 
que només es poden crear llocs de 
treball en una empresa i que només 
es poden crear llocs de treball reals en 
una empresa real, fugint del «com si», 
de la laborteràpia. La meva experièn-
cia en els projectes de laborteràpia que 
havíem iniciat als hospitals psiquià-
trics era tremendament frustrant. La 
il·lusió inicial s’esvaïa al cap de pocs 
mesos, ja que, una vegada les perso-
nes havien decidit que volien treballar, 
que volien sortir de la monotonia del 
pati del manicomi..., resultava que el 
projecte era fals: el que produíem no 
era útil per a ningú, amb la qual cosa la 
raó última de la feina, que és fer coses 
útils per als altres, allà no es donava. 
Era una feina sense sentit.
 Havia de crear una empresa, però 
em feia una por espantosa haver-ho de 
fer sol. Vaig decidir anar a pams. Pri-
mer vaig provar de convèncer la meva 
dona, que és de Castellfollit de la Roca, 
de tornar a la Garrotxa. Després, vaig 
anar a veure el meu amic Josep Tor- 
rell, psiquiatre responsable del sector 
de la Garrotxa, per explicar-li la idea, la 
qual no només el va entusiasmar, sinó 
que va fer que es posés al meu costat 
d’una manera incondicional. De ma-
nera que, a finals del 1981 i principis del 
1982, el Dr. Torrell i jo vam anar a Olot 
a explicar als polítics, a les persones 
significades de la comarca, que volíem 
muntar una empresa a la Garrotxa fu-
gint de les estructures psiquiàtriques. 
M’imagino ara aquells distingits se- 
nyors rebent una persona que amb 
prou feines parlava català, que deia 
que s’anomenava Cristóbal Colón i que 
pretenia construir una empresa amb 
els bojos de la comarca... Recordo més 
d’una mirada i més d’una expressió 
que venia a dir si els autèntics malalts 
mentals no érem pas nosaltres.
 L’any 1982 la situació econòmica del 
país era caòtica. L’índex d’atur era del 
18 %, la inflació, brutal... Recordo que 
quan vam iniciar l’activitat ens van 
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>> Treballant a la granja, en els inicis de l’activitat al mas Els Casals. (Font: Arxiu La Fageda)
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El senyor Joan Sala 
i Villegas, aleshores 
alcalde d’Olot, 
empresari hàbil i 
lúcid, ens va cedir 
el que havia estat el 
menjador d’una escola 
situada antigament al 
convent del Carme, a 
la mateixa ciutat

concedir un crèdit de mig milió de pes-
setes al 16 % d’interès! Ara sembla im-
possible que la gent pogués tornar els 
crèdits amb aquests interessos, però la 
veritat és que durant bastants anys els 
interessos es van mantenir en aquest 
percentatge.
 El senyor Joan Sala i Villegas, ales-
hores alcalde d’Olot, empresari hàbil 
i lúcid, ens va cedir el que havia es-
tat el menjador d’una escola situada 
antigament al convent del Carme, a 
la mateixa ciutat. Recordo Joan Sala, 
anys més tard, quan el projecte ja es-

tava consolidat, que em deia: «Això 
t’ha sortit bé perquè no vas estudiar 
econòmiques, perquè, si no, evident-
ment no t’hi hauries posat, perquè des 
d’una anàlisi objectiva de la realitat 
era de bojos iniciar un projecte com 
aquest». 
 Hi havia catorze persones a la llis-
ta de pacients del Dr. Torrell, que van 
esdevenir els primers candidats i, més 

endavant, els primers treballadors de 
La Fageda.
 A partir d’aquí va començar una al-
tra història, no menys llarga, però que 
no s’entendria sense aquests primers 
anys viscuts amb tanta intensitat, coin-
cidint amb un període crític de l’Hospi-
tal Psiquiàtric de Salt. Alguns dels seus 
interns encara avui són treballadors o 
ja jubilats de la cooperativa La Fageda.

>> Fent feines de productes manipulats al local del Carme d’Olot. (Font: Arxiu La Fageda)

>> L’equip de La Fageda amb els bombers d’Olot al local del Carme. (Font: Arxiu La Fageda)


