
Una experiència emocionalment molt nutritiva i laboralment 

molt enriquidora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan des de la Fundació Tresc em van demanar que fes un escrit parlant de l’experiència 

de treballar amb en Nil Oliveras, em va fer moltíssima il·lusió, doncs per mi és una 

experiència emocionalment molt nutritiva, i laboralment molt enriquidora. Però de 

seguida em vaig preguntar com vivia en Nil aquesta experiència, i vaig creure que era 

important que la compartíssim. Per aquest motiu hem realitzat aquest escrit a quatre 

mans posant en valor les dues mirades de les vivències. 

Hola, soc en Nil, treballo al Club Nàutic Costa Brava com a ajudant administratiu. Fa 1 

any i 7 mesos que treballo al club. Les feines que faig són tan variades, com portar el 

registre de pàrquing, revisar el comptador d’aigua i electricitat, portar el registre de 

reserves de socis, arxivar i destruir documentació obsoleta, fer gestions a l’Ajuntament i 

el banc, preparació de les regates, atenció als regatistes, ajudar a preparar la 

documentació per les subvencions... 

M’agraden les feines que faig, no n’hi ha cap que no m’agradi, però la feina que més 

m’agrada és la preparació de les regates, perquè és una feina que fem entre tots, que 

treballem amb gent de molts països diferents, m’agrada perquè aprenc coses noves, 

doncs haig de saber com són les banderes dels països que participen, conèixer la classe 

d’embarcació en que participen els regatistes, i esbrinar les talles de samarretes que hem 

de repartir als participants. 

El que em costa més i trobo pesat és la preparació de subvencions, perquè hem d’estar 

molt atents de no equivocar-nos. 



Amb els companys tenim una bona relació, ens ajudem entre tots. Tinc companys que 

són divertits, que em fan riure perquè sempre estan de bon humor i sempre tenen una 

broma preparada, tinc altres companys que m’ajuden quan tinc dubtes i entre tots 

podem acabar la feina a temps. 

Des del CNCB Vela Palamós, ja fa temps que treballem per la inclusió, però fins l’arribada 

d’en Nil, havia estat des de la vessant educativa i esportiva, amb programes de vela 

escolar i vela inclusiva, on hi han participat centres d’educació especial com el CCE els 

Àngels, CCE Escola Palau de Girona, o la fundació VIMAR. 

Fa pràcticament dos anys, des de la junta directiva, es va creure oportú, incorporar una 

persona amb diversitat funcional en el sistema, i es van adreçar a la Fundació TRESC per 

tal de trobar el perfil mes escaient per l’organització, que ens ajudés a pacificar els 

desajustos convivencials que es produïen i a donar coherència i continuïtat a la tasca 

educativa que portàvem desenvolupant des de tan de temps. Així va arribar a la nostra 

empresa en Nil i la seva tutora, la Conxi, que l’ha acompanyat en la seva incorporació i 

li fa el seguiment periòdicament. 

Tenir en Nil com a company de feina és un privilegi. En Nil és una persona responsable, 

puntual, constant, amb una habilitat per treure’s la feina del damunt sorprenent, 

gaudeix amb la feina ben feta, és perfeccionista i meticulós, li agrada treballar en equip 

i en cooperatiu. 

Ell fa que es noti la seva presència, converteix l’espai laboral en un espai amable, 

cohesionat, on les tensions queden a banda, on compartim emocions i vivències. Amb 

la seva elegància natural, et fa notar si estàs nerviós o estressat, et posiciona els peus a 

terra, fa que el temps adquireixi la seva justa mesura, i es desacceleri, quant convé. Et 

fa distingir el que és important i el que és vital. 

Mai té un no quan se li encarreguen tasques, sempre està content, li encanta col·laborar 

i ajudar, és facilitador d’un bon ambient laboral on tots hem de cooperar sense 

protagonismes i portant l’organització com un engranatge perfectament ajustat. 

A nivell personal m’agrada parlar amb ell de les novetats cinematogràfiques de la 

setmana, segueix l’actualitat cultural i li apassiona compartir-ho, sense massa paraules, 

és fàcil connectar-hi, i només amb la mirada, perceps com reviu les emocions viscudes 

al explicar-te les darreres pel·lícules que ha visionat. En Nil és un excel·lent company de 

feina i els valors que aporta a l’organització i a la resta de col·laboradors és clau per 

generar un ambient d’harmonia i cooperació. Gràcies Nil, i gràcies Fundació Tresc per 

l’oportunitat. 
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