ENTREVISTA A PERE DOMÈNECH (DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ EL RUSC DE TORDERA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT)
INTEL·LECTUAL)

“En 40 anys, El Rusc s’ha adaptat a les necessitats de
les persones amb discapacitat”
Un dels reptes fonamentals del
Rusc és fer relacions amb altres
entitats. Participem de manera
activa a través d’intercanvis de la
Federació de l’Arca amb altres comunitats i centres d’altres països.
Intentem ajudar i col·laborar amb
altres centres del nostre entorn i,
sobretot, participar en les entitats
de Tordera, el teatre, l’esport, la
cultura...i en totes les activitats
que s’organitzen en la vida de poble i de parròquia. Amb l’Associació Kedem de Blanes, on fem
bàsquet, i amb el moviment Fe i
Llum també de Blanes hi tenim
una gran relació i amistat.

ALMUDENA MONTAÑO

La comunitat El Rusc de Tordera celebra enguany els 40 anys de
vida. Fundada l’any 1977 pel doctor Joan Pujol, és una fundació
sense ànim de lucre, per a persones
amb discapacitat intel·lectual que
pertany a la Federació Internacional l’Arche de Jean Vanier. El seu
director, Pere Domènech, porta
gairebé vint anys al capdavant.
La principal missió del Rusc és
oferir a les persones amb discapacitat intel·lectual un lloc de vida i
treball digne on puguin trobar estabilitat i benestar personal.
Com va néixer la Fundació?
La comunitat la va fundar el matrimoni Joan Pujol i Teresa Morell, els quals tenien un fill, en
Joan, amb síndrome de Down,
qui ha mort fa només uns mesos i que ha inspirat un model
de vida comunitària i familiar.
Actualment El Rusc és gestionat
pel Patronat de la Fundació que,
de manera decidida, responsable
i gratuïta, ha fet possible que El
Rusc sigui el que és ara i del que
ens sentim plenament orgullosos.
I ho porteu a terme a la casa pairal...
La comunitat va néixer a Tordera a la casa pairal del Rusc, és un
lloc increïble en un entorn natural
molt bonic. Aquesta casa va ser la
primera llar residència de les tres
que tenim i actualment és el Centre
Ocupacional, a més de ser un lloc
de trobada i espai de la comunitat.
A quanta gent ateneu?
Actualment hi ha 31 persones
en el Centre Ocupacional, de les
quals 25 viuen en les tres residències de la Fundació.
Què és el que ha canviat en
aquests 40 anys de vida del Rusc?
Ha canviat el Rusc i ha canviat la
societat. En 40 anys el Rusc s’ha
adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat, amb més
estructura, voluntaris i professionals, però el que no ha canviat és
la nostra filosofia on la persona és
el centre de la vida comunitària.

Pere Domènech, director d’El Rusc de Tordera

Quines activitats porteu a terme
al Centre de Dia?
La casa del Rusc és el que anomenem el Centre Ocupacional i
funciona de nou del matí a cinc
de la tarda. Cada dia les nostres
persones hi arriben amb les nostres furgonetes per fer les activitats. Hi ha un equip de 8 persones entre educadors i voluntaris.
Les activitats que es fan són tant
a nivell esportiu, amb piscina i
bàsquet, com terapèutiques, amb
l’equinoteràpia i el teatre, així com
de rehabilitació i manuals. Tenen
cura de l’hort, fem ceràmica, bijuteria, a més de fer moltes activitats comunitàries i participar de
manera activa en la vida del poble
de Tordera i de les seves entitats.
Posi’m algun exemple.
De manera especial, cal destacar
el programa que es fa a Ràdio
Tordera cada mes i la col·laboració del punt Òmnia de Blanes que
permet fer el Taller d’Informàtica.
A més de moltes persones voluntàries que ajuden i hi col·laboren.
Trobeu moltes millores de comportament en les persones que
realitzen les activitats al Centre
de Dia?
Les persones milloren per diferents motius, però és evident que
el Centre Ocupacional és un lloc

La Comunitat El Rusc en una foto de grup. Foto: El Rusc

que permet les relacions positives,
tenir cura i aprendre noves habilitats, tenir espais on les relacions
són importants i fer activitats
amb sentit. Les persones se senten bé i útils, i, sobretot, estimats.
Naturalment que hi ha dificultats
i el Centre Ocupacional permet
ser un lloc on treballar-les.
A banda del Centre de Dia, on
ateneu a una trentena de persones, també compteu amb tres
llars on hi viu gent amb necessitats especials. Quines són aquestes llars?
La Llar és el cor de la Comunitat,
és “la casa” de la persona i tenim
molta cura de que hi hagi espais
familiars, agradables i dignes. És
per això que les cases són de poques persones. La Llar el Brunzit
té 10 persones, la Llar El Petit
Príncep té 9 persones i la darrera
Llar que anomenem el Lledoner
és de 6 persones. Totes elles estan ubicades en el nucli urbà de
Tordera, fet que permet aquesta
interacció mútua entre nosaltres i
el poble i que dona sentit al nostre
model de vida comunitari.
Aquest any heu obert la tercera
llar, Lledoner, que és una residència per a gent gran.
La tercera llar que hem obert el
novembre del 2016 és un gran

repte de continuïtat de la vida de
la persona, on acollir la vellesa i
que la persona pugui continuar
dintre de la comunitat amb tot el
suport que necessiti.
Quanta gent hi treballa a l’entitat?
A el Rusc hi ha un equip humà
amb més de 50 persones entre
voluntaris i treballadors, a més
d’una gran xarxa d’amics i entitats
que donen suport al projecte i el
fan possible.
També hi ha estrangers que estan amb vosaltres una temporada com a voluntaris. Com és
aquesta experiència?
La Fundació pertany a la Federació Internacional de l’Arca de Jean
Vanier i, des del seu inicis, voluntaris d’arreu del món venen a el
Rusc. Fan estades d’entre tres mesos i un any. Aquest voluntariat és
molt important en la vida comunitària, ja que aporta una riquesa
humana i de relació extraordinària. És una experiència de vida i
un intercanvi de gran qualitat.
Viuen a les nostres llars i ajuden
i donen suport a les tasques de la
vida diària i d’acompanyament a
les persones amb discapacitat.
Com són les relacions amb altres associacions?
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El 7 d’octubre és l’acte central
del 40è aniversari del Rusc.
Quines activitats heu previst per
commemorar-ho?
L’acte central serà la celebració i el
dinar que farem el dia 7 d’octubre
a El Rusc, on esperem retrobar
gran part de les persones que han
passat pel Rusc aquests darrers 40
anys. Pensem que serà molt bonic
i emotiu, és una forma de donar
les gràcies a tantes persones que
han fet possible El Rusc.
Els actes ja van començar fa uns
dies amb un concert de la coral
Gospel Viu. Com va anar?
El Concert al Teatre Clavé de Tordera del grup Gospel Viu ens ha
permès celebrar cantant els 40
anys. Ha estat molt emotiu i hem
rebut l’estimació de la gent vers
les persones del Rusc. Des d’aquí
vull donar de nou gràcies a tots el
membres del grup i especialment
al director Moisès Sala pel seu suport. L’altra activitat que ja hem
fet ha estat la Cantada de la Coral
de Nens de l’Escola Sant Josep de
França a l’església de Tordera, que
també va ser molt bonica.
El 16 de setembre celebreu un
Torneig de Bàsquet també amb
motiu dels 40 anys d’història.
L’esport és un altre espai important pel El Rusc. El bàsquet és
una activitat que es fa tot l’any
amb Kedem i, conjuntament
amb el Bàsquet Tordera, organitzarem aquesta diada a la que us
hi esperem! yy

Èxit al concert de Gospel Viu. Foto: El Rusc

