MARIA GELABERT MIQUEL. TALLERS DE FUSTA PER A INFANTS
“Mans a la fusta vol ser un taller on els infants puguin expressar la seva
creativitat i visquin el procés de transformació de la fusta”
Diuen que les casualitats no existeixen però les causalitats sí. I potser fou això darrer
lo que l’hi va passar a Maria Gelabert Miquel, mentre estava intentant la conversió
d’una furgoneta i fer el seu interior habitable amb peces de fusta. Segons ella, estava
“comperitzant”, una paraula que s’utilitza bastant en aquest sector. I va ser així com va
començar a treballar la fusta i va anar construint més coses, entre aquestes, joguines
per a infants ja que n’és mare de dos. Aquest fou l’inici d’un projecte que va madurar
quan na Maria va comprovar que els seus dos fills també hi volien participar. En aquest
moment es va fer la llum i es va començar a gestar la idea del negoci: un taller de fusta
per a infants.
Trajectòria
María Gelabert té experiència en pedagogia holística i és autodidacta. “Això és
important a l’hora d’acompanyar els infants”, comenta. Tot i que des de l’estiu de 2018
té molt clar el seu projecte, posar-ho a la pràctica ja és més complicat, sobretot, pel
que fa a trobar un local amb condicions. Però, aquesta valenta dona, no està mans
aplegades, ja que actualment fa feina a un taller de fusteria artesanal on es munten
estructures de jocs per a escolars.
L’entrevistada està convençuda que aquesta feina és una gran oportunitat per a
formar-se i conèixer molt més tot aquest món. La seva gran il·lusió és poder fer feina
amb nins i nines i “ser una ajuda per a desenvolupar la seva creativitat i que
experimentin la transformació de la fusta”. A part d’això, Maria ens diu que treballar la
fusta: “és una experiència molt meditativa, ja que regala aquest moment per aturar i
viure el present. També es fa feina amb fustes reciclades, que contribueix a que
l’activitat tengui un baix cost i a crear una economia circular.
Què va suposar per a tu assistir al Curs per a emprenedors?
El curs me va ajudar molt per fer aterrar tot allò que hi havia al meu cap, i tenir idees
per fer-ho realitat. La idea de crear un taller de fusta per a infants, feia molt de temps
que me rodava per la ment i vaig començar a fer números per poder dur a terme el
projecte.
El taller també me va servir per aprendre com s’havia de començar bé un projecte per
entrar al món empresarial. Així mateix, me va ajudar a entendre els camins que s’han
de recórrer a nivell legal i burocràtic. Estic esperançada i m’agradaria poder fer realitat
el projecte pel setembre de 2022.
Sobre el curs, també vull destacar que es va crear molt d’ambient entre els alumnes,
vàrem poder compartir molts de projectes diferents i això ens ha encoratjat a voler
crear el nostre negoci.
Com et poden trobar, contactar o seguir la teva trajectòria professional?
A través de Facebook i Instagram: Mans a la fusta
I per telèfon o WatsApp: 660 79 12 12.

