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«La samarreta de la filla de 
Puyol la vaig estampar jo»

Treballar, com ho fa Saray del Campo (Bar
celona, 1992), amb una feina remunerada, 
contracte indefinit i ben valorada pel seu 
equip laboral, és la millor lliçó d’integració 
social de persones que, com ella, van necessi
tar reforç escolar per al seu correcte aprenen
tatge, i després acompanyament per trobar 
feina. Escoles com Fàsia a Barcelona i associ
acions com acidH canalitzen els diferents ni
vells de capacitat de certes persones per acon
seguir un lloc on sentirse plenament útils en 
la seva aportació social. La federació Dincat 
representa unes 300 entitats socials que pro
curen aquesta inclusió en tots els àmbits.

–Expliqui’ns on treballa.
–Estic treballant des de fa més de dos anys a 
la botiga Mega Store del Camp Nou, on ve

També vénen jugadors del Barça, i altres 
fan l’encàrrec a un responsable del Barça. 
Ter Stegen va venir amb els seus fills, i tam
bé Claudio Bravo i el jugador d’handbol 
Víctor Tomàs.

–¿Li ha tocat estampar alguna samarreta 
per a alguna persona famosa?
–Sí, moltes vegades. Per exemple, vaig es
tampar la samarreta per a la filla de Carles 
Puyol, Manuela. Bé, ho vaig saber l’ende
mà, però vaig tenir una intuïció quan va ve
nir un empleat del Barça a encarregarla i la 
va demanar amb el nom de Manuela. L’en
demà vaig veure a la televisió Puyol amb la 
nena i van dir el nom que jo havia estam
pat el dia abans, i vaig dir a la meva famí
lia, a casa: «La samarreta per a aquesta ne
na l’he fet jo».

–¿Aquesta és la seva primera feina?
–Sí. El que vaig fer abans van ser pràctiques, 
primer a la Fundació Catalana de Prem
sa Comarcal, ordenant revistes alfabètica
ment en un arxiu. I, també de pràctiques, 
vaig estar a Correus, classificant correspon
dència per codis postals.

–¿Totes aquestes pràctiques van ser dins 
dels estudis que va fer?
–Sí, vaig fer com un grau mitjà a acidH [As
sociació Catalana d’Integració i Desenvolu
pament Humà]. Podia ser d’administració o 
cuina, i jo vaig escollir administració, amb 
classe de 9 a 14 hores. Allà vaig aprendre l’or
ganigrama i com funciona una empresa. Hi 
hauria d’haver més llocs així, perquè ens 
ajuden molt en la recerca de la feina, primer 
preparant el currículum, després mirant 
on line, amb webs com Infojobs, i una perso
na, en el meu cas Dúnia Laso, em va acom
panyar a les entrevistes, i al principi també 
al lloc de treball uns dies. Sempre li estaré 
molt agraïda.

–¿De l’escola on va estudiar abans també en 
guarda un bon record?
–Molt. Era l’escola Fàsia, d’educació especi
al. Encara tinc amics que vaig fer allà. Em va 
costar molt desenganxarme’n, érem com 
una família.

–¿I a la feina també s’hi troba bé?
–Sí. Els meus companys també són com una 
família per a mi. Treballo molt a gust i super
còmoda. Quan necessito alguna cosa ho de
mano, i si em necessiten m’ofereixo. I gua
nyo el meu sou. Els últims tres estius m’he 
pagat les meves vacances. Aquest agost he 
anat de creuer amb els meus pares. M’han 
encantat sobretot Míkonos i Dubrovnik. H

nem roba esportiva, vambes, tovalloles, tas
ses, imants... Però jo sempre he estat al labo
ratori d’estampació. Vaig començar el 9 de de
sembre del 2013.

–¿En què consisteix la seva feina en concret?
–Estampem el nom i el número del jugador i 
els que demana cada client. Nosaltres rebem 
la comanda per la pantalla de l’ordinador, se
leccionem el model de samarreta que ha triat 
i a sobre hi col·loquem lletra per lletra el nom 
i el número. La samarreta la compren aquí o 
la porten de casa.

–Vénen clients de tot el món.
–Sí, sí. Vénen xinesos, japonesos, russos, dels 
Estats Units, de Mèxic... És clar que els que 
parlen castellà no saps si són d’aquí o no. 
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Culers de tot el món 
llueixen samarretes que les 
mans d’aquesta noia amb 
discapacitat intel·lectual 
estampa al Camp Nou.

Saray
del Campo
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rien avui els seus pupils més avan
tatjats. La Política en majúscula els 
és aliena.

Catalunya és la qüestió

Per a aquesta tarda de divendres, 
quan la segona volta de la inves
tidura es porti a terme, no s’espe
ra cap canvi. El partit de veritat 
començarà demà, dissabte, i s’in
tensificarà a l’octubre, una vegada 
s’hagin celebrat les eleccions bas
ques i gallegues. Tindran un mes 
per negociar. Si Sánchez fos ca
paç de liderar l’alternativa, seria 
president. Joan Tardà, Francesc 
Homs i Xavier Domènech l’hi han 
dit ben clar i alt al líder socialista: 
el 80% de la població de Catalunya 
vol decidir el seu futur en referèn

dum, aquesta és la qüestió. Pedro 
Sánchez hauria de tenir l’altura i 
la capacitat política per gestionar 
una voluntat popular tan impor
tant, sabuda és la incapacitat de 
Mariano Rajoy per afrontarla po
líticament.
 Els nens es tapen els ulls quan no 
els agrada el que veuen. Als escons 
del Congrés de Diputats no s’hi hau
rien d’asseure ni menors polítics ni 
polítics menors. I arribar a acords 
en lloc de buidar el pap en bronques 
anodines netejantse la brutícia de 
l’altre. La negociació és l’únic gest 
vàlid. I si no són capaços de pactar, 
que se’n vagin, o que els seus partits  
–que són els que s’han apropiat de 
la sobirania popular– els canviïn 
d’una vegada. Tota la resta és ter
ra estèril. H

A
mb la mà esquerra, Pe-
dro Sánchez es comen
ça a netejar el rastre 
que Mariano Rajoy li 
hagi pogut deixar a la 

seva dreta a l’estrènyerse les mans. 
A mig gest, s’adona d’això; el seu 
inconscient el delata; s’adona que 
té les càmeres al davant i dissimu
la. No suporta Rajoy, i és per això 
que s’ha volgut treure de sobre fins 
a l’última molècula d’ADN rajo
nià. Dilluns passat, 24 hores abans 
que comencés la que va ser la pri
mera sessió del debat d’investidu
ra, els dubtes es van dissipar. 
Sánchez no estava disposat de cap 
manera a afavorir que el seu adver
sari polític pogués ser investit pre
sident. Li faria empassar el mateix 
fel que Rajoy li va fer segregar al 

seu fetge el març passat. Tal faràs, 
tal trobaràs.
 I si el líder popular, pel seu an
tològic immobilisme, és l’encarna
ció de Don Tancredo –a veure si el 
toro quan veu la figura de Tancre
do disfressat de blanc creu que és 
de marbre i passa de llarg conven
çut de la seva duresa–, s’ha de tenir 
present que el socialista és segui
dor de l’Atlètic de Madrid en fut
bol i de l’Estudiantes en bàsquet; 
ergo, voluntàriament ha escollit 
identificarse amb aquells que, sa
bentse en un segon lloc, lluiten a 
mort, pas a pas, sense defallir, fins 
a aconseguir esgarrapar la victòria 
en l’instant final. En aquest país, 
qui resisteix guanya, va fer escul
pir a la seva tomba l’escriptor Ca-
milo José Cela. Rajoy i Sánchez se
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