FRANCESC MARTÍNEZ DE FOIX

Notes biogràfiques
Era molt difícil perquè sempre era un esdeveniment nou, el millor, que posaria en
valor les persones amb discapacitat, o les cooperatives, o que implicaria les famílies,
o que milloraria la feina, o que seria bo per al barri, per al país... I no enganyava, en
totes les accions que en Francesc promovia sempre se sumava un element nou que
millorava l’anterior. I això va ser així en totes les facetes en les quals va treballar: en
la defensa de la discapacitat, en el cooperativisme i en l’esport especialment.

Francesc Martínez de Foix i Llorens (1954-2017) va destacar al llarg de la seva trajectòria professional pel seu compromís amb les persones amb discapacitat intel·lectual i amb els valors del cooperativisme i l’economia social. I ha lluitat especialment
perquè aquest col·lectiu accedeixi al món del treball, a l’habitatge i a uns serveis de
qualitat, i gaudeixi de l’esport i de l’oci, en definitiva, d’una vida plena. Al 2012 va
rebre la Creu Sant Jordi per aquesta dedicació.

El treball va ser el pal de paller de la defensa de la discapacitat. En el món dels adults,
sobretot dels fills de famílies obreres, com era el cas del TEB, el treball t’aporta recursos per sobreviure, i alhora esdevé un espai on posar-te a prova i superar-te. I, encara
més important per a les persones amb discapacitat, el treball és una porta d’entrada
al reconeixement del dret de ciutadania, i això en Francesc i totes les persones que
impulsaren tallers arreu de Catalunya, ho sabien i ho van defensar amb totes les seves forces. És a partir de tenir garantit el dret al treball, que es podien plantejar altres
reptes, com l’habitatge, el lleure...

Era -com a ell li agradava presentar-se- germà del Joan, per qui va lluitar, juntament
amb els seus pares, Josep Martínez de Foix i Josi Llorenç, i el seu germà Alex, per
construir un futur millor per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Martínez
de Foix va començar al TEB com a monitor als anys setanta i, des de llavors, ha treballat per generar ocupació per a aquest col·lectiu i per defensar el dret a l’habitatge
i als serveis de qualitat.

Any rere any va lluitar perquè més persones amb discapacitat poguessin treballar,
perquè es posessin en marxa serveis de suport a la vida autònoma. Per això, en els
pitjors anys de la crisi, sempre deia orgullós que al TEB s’havia passat de 7 famílies a
700. En aquest camí se sumaven persones, se sumaven il·lusions, se sumaven aliances, se sumaven complicitats amb el sector empresarial i amb el sector polític...
El cooperativisme, per a en Francesc, era part de l’essència per construir una societat més justa. No hi ha justícia social sense una millor redistribució de la riquesa, i
el model cooperatiu ho facilita, així com una eina contra la desigualtat. Els darrers
anys, en Francesc posava en valor, amb orgull, com havíem superat els pitjors anys
de la crisi: actuant a la una, repartint el treball quan no n’hi havia per a tothom, generant aliances, amb altres entitats, amb altres empreses, amb altres cooperatives. La
responsabilitat amb les persones, amb l’entorn i amb el medi, i el compromís amb la
comunitat és a l’ADN de la cooperativa.
La concepció del cooperativisme no va ser immòbil al TEB i a instàncies d’en Francesc es van explorar totes les seves possibilitats: el Grup Cooperatiu com a model de
creixement horitzontal, la cooperativa de consumidors i usuàries per explorar un model d’habitatge en què les famílies i les persones usuàries tinguessin veu, la cooperativa de servei com a model per teixir aliances amb altres cooperatives i altres empreses.
Millorar el model de participació de la cooperativa, especialment de les persones amb
discapacitat intel·lectual, era un dels darrers projectes que havia iniciat amb il·lusió.
Finalment, l’esport per a persones amb discapacitat intel·lectual va ser l’altre espai
on en Francesc va ser capaç d’impulsar una Federació, l’ACELL, que avui compta
amb gairebé 4.000 llicències esportives. Darrere de cada llicència hi ha la il·lusió per
participar en una competició, per ser protagonistes d’un espai, d’un moment, d’una
superació. I hi havia, també el seu orgull més gran: el de ser la persona que més medalles havia posat a Catalunya. Novament el secret de l’èxit va ser pensar en gran des
de la voluntat d’agrupar i fer créixer iniciatives petites.
En tots tres àmbits, en Francesc va treballar des de la generació de complicitats: amb
el món empresarial, on va fer grans aliances, amb les administracions públiques,
amb les quals va treballar colze a colze, als barris i a la ciutat, amb la societat civil
organitzada, amb els mitjans de comunicació...
I en tots els àmbits queda un llarg camí per recórrer amb una única idea: no donar
treva en la construcció d’un país que de veritat compti amb les persones amb discapacitat intel·lectual
Els seus companys del Grup Cooperatiu TEB

Va començar a dirigir el que llavors era la cooperativa Taller Escola Barcelona el 1980
i durant gairebé quatre dècades, amb tenacitat, treball en equip i valors cooperatius,
la va conduir fins al que és avui el TEB, un grup cooperatiu d’iniciativa social, format
per 8 cooperatives que agrupen més de 1.000 persones, o 1.000 projectes de vida, en
les seves paraules. Defensava un model en el qual el vessant econòmic i el social naveguen junts en una mateixa direcció, i on conviuen en perfecta simbiosi la cura de
les persones i la qualitat de vida, la defensa dels drets i el suport a les famílies, amb la
professionalitat, la innovació i el desenvolupament empresarial.
En l’àmbit de l’esport, Martínez de Foix va defensar l’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual a l’esport i al lleure i va participar activament en la fundació de
la Federació Catalana d’Esports amb Discapacitat (ACELL), entitat que va presidir
durant 23 anys, fins que al març de 2017 va passar el relleu a Marina Gómez. Va contribuir a fundar Special Olympics Espanya i Special Olympics Catalunya, entitats de
les quals va ser president. El 1992 va impulsar els primers Jocs Special Olympics a
Barcelona i a Vilanova i la Geltrú, els quals van significar un avenç en el reconeixement de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Va dedicar també esforços a aglutinar i enfortir el sector de la discapacitat intel·lectual, especialment des de la defensa del dret al treball. En aquest sentit, va participar
activament en l’antiga APPS i Coordinadora de Tallers (fusionades amb el que avui
coneixem com a Dincat), entitats de les quals va formar part a la Junta directiva i,
també altres iniciatives com la desapareguda Tots Tallers.
Martínez de Foix va ser vicepresident de la Federació Dincat, entitat que aglutina la
defensa de discapacitat intel·lectual des del 2010 al 2014. A nivell estatal, va formar
part de la Junta directiva d’AEDIS, Associació Empresarial per a la Discapacitat.
També va col·laborar amb nombroses iniciatives de l’àmbit de la discapacitat, com
per exemple la Fundació Integràlia-DKV, de la qual era patró.
Ferm defensor del cooperativisme en la construcció d’una societat més justa i igualitària, va participar activament en la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, entitat on era membre del Consell Rector des del 2010. Va potenciar la intercooperació i el treball en xarxa amb altres entitats per generar valor i ocupació per a
les persones amb discapacitat. En aquest sentit, va impulsar la cooperativa Xarxa
Ambiental juntament amb altres empreses i entitats. També va donar suport a entitats quan travessaven situacions delicades, per tal que es preservessin els llocs de
treball i també el valor de la iniciativa social al territori.
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RECORDANT FRANCESC MARTÍNEZ DE FOIX
La tercera edició dels Premis Respon.cat contemplava per primera
vegada, a les seves bases, la possibilitat d’atorgar un reconeixement
a títol individual a una persona que destaqués pel seu compromís
amb la responsabilitat social al nostre país.

Una trajectòria al servei de les persones
amb discapacitat
“Un país és millor si vosaltres sou ciutadans actius, reconeguts i feliços”. En Francesc
Martínez de Foix s’adreçava així a les persones amb discapacitat intel·lectual en la
inauguració d’uns Special Olympics. Sabia molt bé el valor que té per a una persona amb discapacitat ser reconeguda; havia crescut al costat del seu germà gran, en
Joan, amb qui havia après el significat de superar-se en un entorn que, no fa tants
anys enrere, ni creia en les seves capacitats ni tampoc havia pensat en les seves necessitats. I sabia molt bé també, perquè ho havia viscut de prop, de les dificultats de
la famílies, de la solitud i la vergonya que havien patit en una època grisa de la nostra
història; i també de les incerteses per construir un futur per als seus fills i filles que
als anys seixanta ni tan sols s’albirava.
En Francesc va tenir la virtut de sumar tots aquests ingredients: ciutadania activa,
reconeixement, afany de superació, capacitats, necessitats i famílies en un projecte.
Van ser un grup de famílies les que van crear el TEB, i la seva n’era una, amb tots
els germans Martínez de Foix fent-hi costat des de ben petits. Va començar com una
associació, que somiava que si els seus fills i filles aprenien a treballar, les empreses
després els podrien contractar; per això li van posar el nom de Taller Escola Barceloneta, el barri que els va veure néixer i que més endavant canviaria per Barcelona
quan es va començar a estendre a altres barris.
Pel camí, aquestes famílies van descobrir, com no es cansava de repetir en Francesc,
que “a treballar s’aprèn treballant”, i que si ni la societat ni les empreses no estaven
mentalment preparades per donar feina a les persones amb discapacitat intel·lectual, calia inventar un sistema que fes viable que aquestes poguessin tenir un lloc de
treball.
Aquestes famílies avui es dirien emprenedors socials i podrien gaudir del suport d’alguns dels programes de les administracions públiques, entitats financeres, i d’altres
organismes per disposar d’acompanyament, coaching, formació o suport financer,
exemples i bones pràctiques d’altres organitzacions... En aquells moments, només
van trobar un recurs: la seva pròpia empenta.
Quan en Francesc entoma el repte de fer créixer el TEB, a començament dels anys
vuitanta, ho fa des del convenciment que aquest sistema de treball havia de descansar en moltes potes, havia de comptar amb moltes complicitats i, sobretot, calia defensar-lo des de la lluita col·lectiva d’un sector, el de la discapacitat intel·lectual, fort
i unit.
I en Francesc, afrontava aquests reptes amb un concepte que darrerament s’ha posat
molt de moda: la perseverança.
A l’acte de comiat que li van organitzar les entitats de les quals formava part, un periodista amb qui havia compartit molts moments, sobretot en l’àmbit de la promoció
de l’esport, en Pitu Abril, confessava en públic que quan en Francesc li trucava per
telèfon sempre li deia que sí, abans que li expliqués el que volia. En Pitu ja sabia, i de
fet tots sabíem, que no li podríem dir que no.

El destí va voler que en Francesc Martínez de Foix ens deixés
abans de l’estiu i el Jurat dels Premis, per unanimitat, va decidir
atorgar-li aquest reconeixement a títol pòstum.
En Francesc ha estat un referent en la inclusió social i laboral de les persones amb
capacitats diferents. Una persona que ha lluitat, de manera incansable i, moltes vegades visionària, per generar oportunitats de treball i de vida per a aquestes persones.
Per establir marcs de col·laboració entre empreses i organitzacions. Per enfortir el cooperativisme i l’economia social al servei de les persones més vulnerables.
Amb la seva empenta ha aconseguit que les empreses siguin més humanes i que la
diversitat entri a formar part, de manera més normalitzada, en la manera catalana
de fer empresa. Sempre va estar a punt per donar suport a les empreses que es volien
endinsar en el camp de la integració, de la normalització de les persones amb capacitats
diverses. I ho va fer amb absoluta entrega, professionalitat i entusiasme.
Des d’aquí el nostre reconeixement a una figura clau en el camí de la responsabilitat
social de les empreses catalanes.
Gràcies estimat Francesc. Company, seguim!

Josep Santacreu i Bonjoch

president de Respon.cat i conseller delegat de DKV Assegurances

Testimonials recollits en l’acte d’homenatge a Francesc Martínez de Foix “Company Seguim!”, celebrat el dia
16 de setembre de 2017, com a reconeixement a la seva trajectòria professional, destacant el seu compromís
amb les persones amb discapacitat intel·lectual i amb els valors del cooperativisme i l’economia social.

Carles Puigdemont

president de la Generalitat de Catalunya
Aquest acte no només el fem per homenatjar una persona, sinó que ens
brinda una oportunitat per expressar el que molts de nosaltres vam sentir
quan vam rebre la notícia que Francesc ens havia deixat. De cop se’ns va
aparèixer un enorme buit, i alhora el pes de tot el que havia fet per tots nosaltres. Amb la força, el coratge, l’honestedat i la insistència amb què va fer
el que avui podem commemorar emocionadament. Quan passa això, és el
senyal de dues coses, la primera té a veure amb la persona, amb un heroi,
algú que no es va resignar a acceptar que les coses fossin d’una manera que
no havien de ser. I la segona té a veure amb el llegat que ens deixa i la responsabilitat que tenim tots a fer-lo més gran. Volem fer una societat de ciutadans, que vol dir que tothom ha de tenir els seus drets. I que hi ha aquells
col·lectius que per les circumstàncies històriques i culturals han estat més
invisibilitzats, que necessiten que tots, no només els col·lectius i les entitats
i les famílies directament concernides, sinó que tota la societat ens posem
a pedalar. No només no l’oblidarem, sinó que persistirem i intentarem engrandir el llegat de la seva acció inspiradora, de la llum que ens va portar,
en uns espais que tristament durant massa anys va haver-hi foscor.

Perfecto Alonso

president de la Federació de Cooperatives de Treball
Hi ha un fet que defineix molt bé el seu compromís. “Sortíem d’una reunió i
em parlava d’unes obres que s’estaven fent en una comunitat de veïns on hi
hauria una Llar-Residència, i que els veïns les volien aturar perquè no volien que hi visquessin. El Francesc, somrient, donant molta tranquil·litat al
veïnat, va improvisar una reunió al mig d’una plaça i va demanar a tots els
veïns que baixessin a parlar. Avui, aquesta Llar-Residència està en marxa.”

Josep Maria Soro
periodista

Si s’han fet progressos en l’assoliment de drets per a les persones amb discapacitat intel·lectual ha estat per la determinació i per l’empenta de les
mateixes persones amb discapacitat intel·lectual, de les seves famílies i
també de persones amb un gran compromís i una gran capacitat de lideratge, com era en Francesc.

Dolors Bassa

consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
El dia que en Francesc em va venir a veure, va dir: Que bé que Treball i
Afers Socials estigui tot unit, perquè només hauré de parlar amb un conseller. La segona: véns del món reivindicatiu i sempre fas la cara alegre,
com jo.

Carles Díaz

vicepresident del Grup Cooperatiu TEB
La feina per al nostre col·lectiu no és només un salari, és la dignificació completa d’aquesta persona, estar dins o fora de la societat, aporto les meves capacitats o em quedo fora. Quan parlàvem d’aquestes coses amb el Francesc, em
deia: la situació és difícil, tenim moltes coses en contra, però som un grup prou
nombrós, estem units, treballem colze a colze, i ho fem de manera cooperativa.

Mil·li Rodríguez

presidenta de TEB Solucions
Ha estat sempre un gran líder, un gran referent, un gran amic, i per sobre
de tot una gran persona i un gran company de camí.

Rosa Cadenas

presidenta de la Federació Dincat
És prioritari que la persona amb discapacitat intel·lectual sigui qui marca
el destí de la seva vida, que tot estigui centrat en la persona i que les famílies
siguin aquell suport que ens ajudin a aconseguir-ho. Francesc va destacar
per la seva implicació com a germà i també per promoure la implicació de
les famílies amb les entitats.

Laia Ortiz

tercera tinenta d’alcaldia i direcció de l’Àrea de Drets Socials
de l’Ajuntament de Barcelona
Si algú ha fet barri, si algú ha fet ciutat amb el seu projecte, amb el seu vessant de cooperativista, amb el seu vessant de defensor dels drets, d’altaveu
del més invisible en aquesta ciutat, des del seu vessant de visionari amb els
Special Olympics... Si algú ha fet ciutat, segurament és Francesc.

Montse Mestres

presidenta de TEB Fundació i mare d’un noi amb discapacitat
intel·lectual
La facilitat del Francesc era de seduir-nos a tots. Quan ell trucava deies,
mare de déu, en què ens posarà avui, però som-hi, perquè valia la pena. La
gran facilitat que tenia de fer moltes coses alhora i ben fetes.

Gerard Figueres

secretari general de l’esport de la Generalitat de Catalunya
Va ser la primera persona que vair rebre quan vaig començar amb el
càrrec, i recordo que em va dir: “Gerard, si algun dia som un país de veritat, ens hauran de conèixer perquè guanyem moltes medalles en els Jocs
Olímpics, però també ens hauran de conèixer perquè aquest sigui un país
on totes les persones, tinguin la capacitat que tinguin, puguin fer esports
en igualtat de condicions”.

Sergi Bruguera

extennista professional
Hi ha persones que sumen i d’altres que resten, però en Francesc era dels
altres. En Francesc era una persona que multiplicava.

