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Ara casa nostra és

casa teva
Famílies d’acollida: persones extraordinàries
amb un fort compromís social P. 4-5
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Amb
la tribu

La pitjor mare del món

Anna Manso

A

Quadern d’estiu. Unitat 8. Oratòria

questa unitat és eminentment pràctica per
tal d’aconseguir elevar
el teu nivell d’oratòria
com a progenitor. També aviso que no és apta
per a progenitors sensibles.

nera veraç i amb la credibilitat
suficient perquè en acabar no quedi
res fora del sistema digestiu dels
MEC. No pots usar expressions com
ara: “Alguna cosa bona”. Tampoc pots
caure en xantatges emocionals tipus
“Sóc una pobra autònoma a qui li costa molt cobrar les factures que ens
permeten comprar mongetes i lluç i
ara vosaltres...” Assaja tantes vegades com calgui fins que ho aconsegueixis. Veus com la corda era útil?

Material i espai

Aconsegueix corda, mocadors, tantes cadires com menors d’edat tinguis a càrrec (MEC), llapis i paper (o
el mòbil o una tauleta digital o alguna cosa que escrigui). Després localitza un espai convenientment insonoritzat o allunyat de veïns
torracollons dels que truquen a la
Guàrdia Urbana quan el nen només
fa tres hores que assaja amb el violí.

Activitat 3

Fes-los comprendre que el mòbil no
és una extensió del seu cos sense clavar-los cap discurs moral. Per aconseguir-ho imita els millors monologuistes dels que es miren els teus fills
a YouTube quan en teoria estan llegint la Viquipèdia per a un treball.
Prepara’t un monòleg i no t’aturis fins
que: a) els teus fills es cargolin de riure o b) t’implorin que t’aturis a canvi
de signar un contracte amb condicions draconianes per a l’ús del mòbil.

Preliminars

Enganya els teus MEC i afirma que si
seuen a les cadires els compraràs la
PS4 o el giny tecnològic que et demanen cinc vegades al dia. Llavors els
dius: “Tanqueu els ulls, ben tancadets”. I, nyac, els lligues i els emmordasses suaument. Informa els teus
MEC que ara practicaràs oratòria. I
que si no es queixen els podràs treure el mocador de floretes de la iaia
amb què els has emmordassat perquè et cal la seva col·laboració verbal.
I que, com que no t’escolten mai,
doncs ara, mira, ho hauran de fer.
Activitat 1

PRÀCTICA. La pitjor mare proposa una sèrie d’activitats pràctiques per

millorar la capacitat d’oratòria dels progenitors. GETTY

Aquesta unitat de
treball, aviso, no és
apta per a progenitors
sensibles

Intenta transmetre la següent informació: “Estic fart/a de recollir calçotets i calces brutes de terra i no penso fer-ho més i a partir d’ara ho fareu
vosaltres”. Intenta-ho tantes vegades com vulguis però ho has de fer
amb un màxim de quaranta paraules

i un mínim de vint-i-dues. Cada vegada que et passis els teus MEC t’explicaran com van marcar aquell gol
per l’escaire en aquell partit de fa tres
anys. Si no et passes dels quarantacinc decibels permesos per la llei, tens
tres punts extres.
Activitat 2

Per a aquesta activitat pots desimmobilitzar una mà als teus MEC. Fes que
et preguntin què hi ha per sopar. Comunica’ls que avui hi ha mongeta tendra i lluç. Cal que ho facis d’una ma-

Activitat 4

Practica una intervenció per a la propera assemblea de l’AMPA per explicar que els llibres literaris no es poden
socialitzar perquè si no és una estafa
per als escriptors simpàtics com l’Anna Manso. I que estalviar en llibres literaris és una estafa cultural. Fes-ho
de tal manera que no sembli que jo t’he
teledirigit. La prova documental de la
posada a la pràctica d’aquest exercici
et facilitarà mil punts extres.
Bon estiu. I gràcies per col·laborar
en l’activat 4.
e
Anna Manso és mare, escriptora
i guionista

Fora de classe

Xavier Gual
Compromisos d’estiu

A

quests dies he llegit i escoltat amb
interès debats sobre si val la pena
fer deures a l’estiu, si són útils o si
en canvi és millor dedicar les vacances a
altres tipus d’aprenentatges menys acadèmics. Particularment no sóc dels professors que carreguen de deures els alumnes. Ni per a les recuperacions els
demano treballs que podrien copiar fàcilment per internet. Me n’alegro, que es
tornessin a convocar les proves de setembre, tot i que reconec que pocs les
aprofiten.
Amb els deures d’estiu tinc la mateixa sensació. Els que millor els farien se-

gurament no cal que repassin perquè tenen excel·lents capacitats i bones notes.
En canvi, els que suspenen són els que
caldria que aprofitessin els dos mesos
llargs de vacances per posar-se al nivell
dels companys que promocionen. Malauradament els que més ho necessiten
sovint no fan res.
Molts companys docents els aproven
si al setembre duen un treball acceptable en comptes de passar per un examen.
Consideren que a l’estiu hi ha prou calma i temps per lliurar una bona feina. Tot
i així molts es presenten amb les mans
buides. El que vull dir és que sovint és

més una manca d’hàbits i de responsabilitat personal que de capacitats i contingut. Al meu entendre és més important el compromís de fer-ho.
Es poden aprendre moltes coses a
qualsevol edat, però els hàbits i la responsabilitat són conceptes decisius que
cal interioritzar com més aviat millor. Jo
mateix batallo cada dia amb el meu fill
de set anys perquè faci un parell de pàgines d’un quadernet. Ni a ell ni a mi ens
entusiasma especialment. Sovint és un
simple entreteniment i no seria greu deixar de fer-lo. El que val la pena és el compromís que ha adquirit.

A l’estiu tot ens fa més mandra. Sé que
si vull que faci una mica de feina és recomanable que treballi al seu costat, esperonant-lo. El quadern d’estiu no el faig
servir perquè els meus fills em deixin en
pau. És una inversió de temps en ells,
igual que jugar plegats a la piscina. I això és un compromís mutu. Ell sap que
quan acabi tindrà moltes hores per fer la
seva, per aprendre d’altres maneres. Això sí, haurà interioritzat que cal complir
amb els compromisos, les obligacions i
els deures.
e
Xavier Gual és escriptor i professor
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El pare que et va matricular

Lluís Gavaldà
Ulleres perdudes

S

Xavier Noms
“Si t’expliques massa ets un plom”
Xavier Noms és actor, imitador i pare de la Teresa i el Xavier, de 14 i 12 anys. Treballa al ‘Versió
RAC1’, de Toni Clapés, i ha participat en ‘La Riera’, de TV3. Durant anys va dirigir la companyia
Urubú de teatre infantil. És regidor de l’Ajuntament de Llavaneres

FRANCESC ORTEU
FOTO: CÈLIA ATSET

S

i fas humor amb els
fills, tard o d’hora
les bromes, en una
situació o una altra,
t’acaben tornant.
I et volen fer riure quan
els renyes.
Altres cops fan servir
l’humor per recordar-te
les teves contradiccions.
O per fer evident que el
pare i la mare dieu coses
diferents.
L’humor sovint transgredeix les normes.
Però les normes han de
ser-hi i s’han de complir. I
quan es diu sí és sí i no és
no. Després, un altre dia,
se’n podrà tornar a parlar,
però en aquell moment
cal fer cas sempre. Si et
descuides, t’acaben menjant l’autoritat. Els nostres pares no donaven
tantes explicacions. Quan
preguntaves “Per què?” et
responien “Perquè no” i
punt.
Ara això ens sembla
agressiu.
Jo m’he esforçat a explicar tant com calgués els
motius de cada decisió, i
m’he trobat que després

de fotre’ls un rotllo
increïble em tornaven a
preguntar: “Però per
què?” Potser és millor ja
dir d’entrada “Perquè
no”.
El pare deia: “Us penseu
que això és una democràcia”.
És bo donar explicacions
perquè alguna cosa
queda, però cal tenir present que un fill sempre
voldrà anar més enllà
dels límits. I si dónes
massa explicacions t’acaben veient com un plom.
Ells van a la cosa pràctica.

Què et preocupa?
Que tenim tendència a
protegir massa els nens.
Et posaré un exemple.
Ara en moltes cases
queda un llum obert i els
nens es van fent grans i el
llum continua obert. Fins
i tot jo ara, quan dormo
en un hotel, em costa dormir si estic totalment a
les fosques i necessito
que hi hagi una mica de
llum.

La taula és un altre camp
de batalla.
Cal acostumar-los a menjar bé i no és fàcil perquè
unes verdures, per molt
que les disfressis, acaben
sent verdures. A mi, de
petit, el bròquil no
m’agradava i quan se’n fa
a casa encara arronso el
nas, però me’l menjo.

Les nits són un tema.
Una altra cosa que passa
ara i no passava quan
érem petits és que els fills
dormin amb els pares.
Recordo que jo, com a
molt, els anava a despertar el diumenge. No
recordo mai haver-m’hi
passat una nit sencera.
Ara és habitual i a vegades he sentit a dir o he llegit que hi ha gent que
defensa que el fill, si ho
vol, ha de poder dormir
amb els pares fins als vint
anys.

Cuines amb els nens?
Més que cuinar, sobretot
els demano que m’ajudin.
Cal anar amb compte amb
el foc o l’oli calent. Però
tots dos saben fer-se una
truita i coses bàsiques.

Sí, amb la xicota i tot.
Em sembla una bestiesa.
Trobo que els fills han
d’entendre que aquella és
l’habitació dels pares, que
és seva i que han de trucar a
la porta abans d’entrar-hi.
DIRECTOR
CARLES CAPDEVILA
SUBDIRECTOR
JORDI CORTADA
COORDINACIÓ: AURE FARRAN

Què et dol?
Veig que la gran comença a
necessitar independència i
a la meva dona i a mi ens
costa. No recordem que
nosaltres a la seva edat
necessitàvem el mateix.
No té res a veure amb cap
mena de rebuig. No ens ha
de saber greu. Però no és
fàcil. Els fills necessiten
allunyar-se dels pares. Ho
necessiten tant sí com no
per trobar la seva pròpia
manera de fer.
Durant un temps són
com Jekyll i Hyde.
A vegades descobrim
coses increïbles dels fills
perquè ens les expliquen
els pares dels amics. A
casa, davant nostre, es
comporten d’una manera
i fora se senten més lliures per treure els cops
amagats.
Quines bromes fas per
casa?
M’agrada fer personatges.
Tenim una mica de jardí i
quan passo la màquina
faig un psicòpata que anomenem el Jardiner Boig.
Els fa riure molt.

er despistat és una cosa que fa
molta gràcia des de fora. Sembla
que tingui un punt còmic, com
de científic de pel·lícula de Jerry
Lewis, quan veus algú deixant-se les
coses per tot arreu, oblidant les tasques més elementals i extraviant objectes amb la precisió d’un especialista. Des de dins, però, ser despistat
no té res de divertit. Passar-se mitja
hora buscant les claus de casa sota la
nevera quan saps que arribes tard a
recollir el nen a l’escola no té res de
graciós, creieu-me. Si algun dia tingués prou temps lliure per comptar
totes les hores que he perdut a la meva vida buscant coses que haurien de
ser a les meves mans i de manera inversemblant no hi són, crec que em
sortiria un altre brot de psoriasi. Per
no parlar d’allò tan frustrant que és
tornar a perdre l’objecte que acabes
de trobar fa uns instants després
d’una hora de recerca curosa. És el famós reperdre del qual un servidor és
un especialista consumat.
De totes maneres, si hi ha un objecte que pot reclamar amb tots els
drets el títol de bèstia negra del despistat professional, sobretot si tens
problemes de vista, són les ulleres.
Bé, també hi ha el mòbil, però almenys aquest té una taula de salvació que consisteix a demanar a alguna ànima caritativa que et truqui i
rastrejar-lo auditivament. No falla
mai. Si algun cop us trobeu amb un
mòbil sonant al vostre costat i no és
el vostre, segur que hi ha un amic
d’aquells que mai perd res trucant al
costat d’un despistat a punt d’un atac
d’histèria.
Les ulleres no, les ulleres, malauradament, no tenen cap politò amb l’himne del Barça que et pugui donar una
pista sonora d’on s’amaguen. Les ulleres de la meva vida no fan soroll. Elles,
silenciosament, s’entesten a fer vacances dels meus ulls miops en els llocs
més inversemblants: al ferri de tornada de Dublín, a l’auditori del Fòrum
tot escoltant Enrique Morente, a la
bossa del Zara que vaig llençar al contenidor blau, entre la sorra daurada de
la platja o a la meitat dels trens de Rodalies que arriben puntualment 35 minuts tard a Barcelona. És per això que,
fa dos dies, la noia de l’òptica, desolada per la factura anual que desemborso a la seva botiga en ulleres de mil formes i colors, em va recomanar que em
posi lentilles. La meva resposta va ser
immediata: “D’acord. Només una pregunta: n’hi ha amb politò incorporat,
com el dels mòbils?”

Lluís Gavaldà
és cantant

No me’l faràs, oi?
No, que necessito la
màquina.e
COL·LABORADORS:
TRINITAT GILBERT, XAVI TEDÓ,
LLUÍS GAVALDÀ, FRANCESC ORTEU,
CARLOS GONZÁLEZ, DAVID CIRICI,
MARIA JESÚS COMELLAS, EVA BACH,

GREGORIO LURI, XAVIER GUAL,
JAUME FUNES, JAUME CELA,
JULI PALOU, PALOMA ARENÓS,
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a la portada

A Catalunya hi ha 1.024 infants tutelats per la DGAIA en acolliment
familiar. Conviuen amb alguna de les 632 famílies que compleixen aquesta difícil
missió de cuidar els fills d’uns altres durant un temps com si fossin propis

La meva
altra família

Acolliment: una acció que
denota un fort compromís social
per “donar-los l’oportunitat de créixer amb seguretat, acompanyament i
caliu”.

LAURA PINYOL

A

Catalunya, a
finals de juny, hi
havia 1.024
infants tutelats
per la Generalitat acollits
en 632 famílies, segons
dades de l’Institut Català
de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), adscrit al
departament de Benestar
i Família. Un 16%
d’aquestes famílies són
d’urgència i diagnòstic, un
dels tipus d’acolliment de
transició mentre s’estudia la mesura protectora
més adequada. Aquestes
mesures poden ser l’acolliment simple (per un
període de dos a quatre
anys), l’acolliment permanent, l’acolliment preadoptiu o retorn a la família biològica.
Segons la llei 14/2010
sobre els drets de la
infància, en la mesura del
possible, l’acolliment és
la fórmula preferida per
atendre els infants en
situacions de desemparament, per davant de
l’internament en centres
d’acollida. El que passa és
que el nombre de famílies acollidores no és
suficient. Per això només
cal tenir present que, el
31 de desembre del 2014,
hi havia 6.985 infants
tutelats per la direcció
general d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència
(DGAIA), dels quals
2.685 estaven acollits en
centres.

Un acte de generositat

SEGONA FAMÍLIA. La Tamara ha fet la majoria d’edat a casa de la seva família

d’acollida, que li ha permès tenir una infància normalitzada. FRANCESC MELCION

La directora de l’ICAA,
Núria Canal, considera
que “es necessiten famílies que vulguin acollir, no
tant infants petits que no
presenten excessives dificultats, sinó un perfil de
nens de necessitats especials”. Es tracta d’infants i
adolescents per a qui
costa especialment trobar
famílies que els vulguin
acollir perquè són grups
de germans, infants de
més de 7 anys o amb
alguna discapacitat psíquica o dificultat de comportament. Aquest és, en
aquest moments, “el gruix
d’infants i adolescents
que més necessita una
família”, explica Canal.

L’acolliment és
la fórmula
preferida per
atendre infants
en situacions de
desemparament

Jordi Ripoll és el cap de
servei de l’acolliment
familiar de la Creu Roja,
que el 1993 va ser la primera institució col·laboradora d’integració familiar (ICIF), i assegura que
“a partir dels set anys, són
infants amb molt poques
possibilitats de viure en
família, però amb una
gran predisposició perquè
saben molt bé què volen”.
Per als professionals
també “és un gran
dilema” quan hi ha un
grup de germans decidir
si es prioritza “la vida
conjunta en un centre”,
on probablement es passaran tota la infantesa, o
si se’ls separa en famílies

Per a Jordi Ripoll, l’acolliment és un “acte de
generositat immens
d’una família per cuidar
el fill d’una altra, mentre
no se’n pugui fer càrrec o
es recuperi de les seves
dificultats”. Qualsevol
altra connotació com
“suplir un fill o omplir el
buit d’un fill no tingut o
entendre’l com un procediment que substitueixi
el d’adopció és una confusió; unes expectatives
que no es compliran”,
adverteix.
La Maria del Mar
Liñan va conèixer la
Tamara quan la nena
tenia cinc anys. La seva
germana era família
col·laboradora i mestra
de l’escola on anaven la
nena i els seus quatre
germans grans, que estaven tots acollits en un
centre, a Badalona. Se
l’enduien algun cap de
setmana perquè fes
alguna activitat fora del
centre i amb els fills
petits que ja tenien. “Vaig
descobrir la situació de
desemparament de molts
nens i nenes i vaig veure
la possibilitat de donar-li
a la Tamara una oportunitat de viure en família,
ajudant-la a créixer,
donant-li estabilitat,
equilibri emocional, en

un entorn com més natural millor, envoltada
d’una família que li donés
suport i acompanyament
en tot el procés de maduració, des d’infant fins a
adult, o bé fins que la
seva família biològica
pogués oferir-li el
mateix”. Va ser el juliol
del 2004 i la setmana
passada va fer divuit
anys. La seva intenció ara
és “quedar-se a casa perquè ara és lliure d’escollir” fins que es faci gran i
vulgui emancipar-se.
Compromís personal

Per a la Maria del Mar
l’acolliment és “un compromís social i personal”
amb la societat. “És molt
important estimar-los,
perquè només així ells
aprenen a estimar”. Una
de les principals dificultats i, alhora, missió que
han de mantenir les famílies, a parer de Jordi
Ripoll, és precisament
“tenir voluntat i capacitat
d’ajudar els nens a mantenir i reconstruir la relació
amb la seva família d’ori-
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etapa és més complicada”, expliquen.
El Juanmi va deixar el
centre on havia crescut en
fer 18 anys i ara viu en un
pis de lloguer social, però
“segueix venint per casa,
sovint”. Avui tenen un
“acolliment indefinit,
amb una sensació plena
d’haver-se reenganxat a la
paternitat”.
El retorn

UNA MÉS. La Isona Cortés

i el Xavi Benito juguen en
família amb la nena
d’acollida que tenen des
de fa 5 anys, quan tenia un
any i mig. PERE TORDERA

gen” sabent que ells sempre estan a mig camí. En
aquest aspecte, la Maria
del Mar ha procurat que
“no es desvinculés dels
seus germans, perquè
l’estimen i es preocupen
per ella”. Al mateix temps,
sovint ha calgut també
“donar-los un cop de mà”
perquè, en la mesura del
possible, “també se sentissin acompanyats”. Això
ha donat molta “seguretat
i confiança” a la Tamara.
Un instant de lucidesa

La Isona Cortés i el Xavi
Benito són pares biològics
de la Jana i l’Oriol, i mare i
pare d’acollida d’una
nena, des que ella tenia un
any i mig. Van entrar en
contacte amb l’acolliment
un dia que van arribar
dues nenes acollides a
l’escola de la Jana. “Això
ens va remoure”, diu la
Isona. Van parlar amb la
família acollidora, van
començar el procés, els
van dir que eren “aptes” i
al cap d’uns mesos de
seguiment i formació, la
menuda va arribar a casa,

en un municipi del Vallès
Oriental, després d’estar
en una família d’acolliment d’urgència.
“Va ser un moment de
lucidesa decidir fer-ho”,
s’emociona la Isona, per a
qui l’acolliment és un
“bany de sentiments: por,
entusiasme, pànic, alegria” perquè, al final,
“emocionalment, representa un camí”. Al començament, els seus nens
eren petits i els explicaven que la cuidaven perquè els seus pares no

podien fer-ho, però que
potser no seria per sempre. Després van deixar
de dir-ho. Ara que ja té set
anys, tothom ho té present però no hi insisteixen, “perquè ella s’ha de
sentir segura, no ho pot
viure com una angoixa”.
De fet, tenen molt contacte amb la mare biològica i li expliquen que ella
té dues mames. Tenen
molta relació, es veuen
cada quinze dies i algun
dia al mes es queda a dormir a casa seva. “Tot es

fonamenta en el respecte
–diu la Isona– i ella també
ens reconeix la feina que
fem”. La família, fins i tot,
va fer una festa conjunta
perquè pogués explicar
als seus amics que tenia
dues mares. “La seva
mare també forma part de
la nostra família i la volem
incloure, no excloure”.
“Vull els pares sempre”

En Màrius Massallé i la
Calala Puig eren família
col·laboradora. Els caps
de setmana s’enduien

PERE TORDERA

dos germans que estaven
en un centre de Terrassa. Tenien 5 i 10 anys.
De mica en mica va
començar a allargar-se
de divendres a dilluns i
períodes de vacances.
“La relació es va anar
fent més i més intensa i
un dia el nen va dir que
volia un pare i una
mare”, explica el Màrius,
que li va contestar “Si en
tens dos!” I es va quedar
estupefacte davant la
resposta: “Però jo els
vull sempre”. La relació
amb la família d’origen
havia sigut molt intermitent i generava molta
“frustració” als nens,
sobretot al més petit. La
situació de la família
Massallé-Puig, amb dos
fills grans ja fora de casa,
no preveia aquest canvi
de relació però “ens hi
vam abocar”, tot i que el
Juanmi, el gran, va preferir continuar anant-hi
només els caps de setmana. Avui l’A. és un
adolescent. “Estem fent
un màster en adolescència, perquè aquesta

Les circumstàncies de les
famílies biològiques estan
sempre en evolució i, a
vegades, el que semblava
un retorn immediat acaba
sent un acolliment més
permanent. O, a l’inrevés,
situacions que semblaven
cronificades de famílies
amb problemes es recuperen, prosperen i l’infant hi
pot tornar abans del previst. Per això, com recorda
Jordi Ripoll, “el perfil de
famílies cal que sigui
capaç d’entomar situacions molt canviants”. I és
que no és fàcil assumir
que aquella personeta que
t’estimes hagi de marxar.
Núria Canal, la directora de l’ICAA, xifra en un
“25% el nombre d’infants
i adolescents en situació
d’acolliment que l’any
2014 van retornar amb la
seva família d’origen”.
Per a la Maria del Mar és
important ressaltar que
l’acolliment no és per
complir “el somni de ser
mare” perquè quan es
comença aquest camí “no
té garantia de futur”, és
“un acte de solidaritat”
que pot ser per a un temps
determinat o per a tota la
vida. “Però sempre has de
pensar que tu ets provisional. Per això, si hagués
de sintetitzar una definició de què implica aquest
compromís diria: «esforç,
valentia, dedicació, moltes ganes i amor»”.
“El pitjor que poden
dir-te –afegeix la Isona–
és: «Què passa si us la prenen?» I haig d’aguantarme per no respondre
indignada que no és meva i
que en cas que pugui retornar amb la seva família
serà un èxit del sistema”.
Si això passa, diu, “s’haurà
d’afrontar i no serà fàcil,
però també en traurem un
aprenentatge bo”. Però
també assegura que “definir què és i què no és ser
mare mentre fas de mare
de tres personetes és molt
complicat”. Al final, assegura, “es passa per diferents etapes; si se’n torna
amb la seva mare, haurà
sigut la meva filla d’acollida, però, mentrestant,
tinc tres fills, i prou”. I, pel
que fa a la resta, una recomanació: “Fes-ho. I potser
ho entendràs”.e
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Infància

Amics peluts

Els animals ajuden a créixer
Segons un estudi de la Fundació Affinity, el 94% dels infants
se senten millor amb un animal de companyia a prop
tir una evident
atracció natural,
reconeixen que
se senten
reconfortats
en tenir-los
al seu costat.
Per a la
directora de
la Fundació
Affinity, Isabel Buil,
“aquest escenari ofereix als
educadors una
gran oportunitat
per treballar valors
com l’amistat i la convivència, ja que és interessant comprovar com
per als infants tot allò relacionat amb la interacció
social i la salut és més
important que, per exemple, tenir moltes joguines”.

PALOMA ARENÓS

S

ón uns amics peluts
que ajuden a créixer i, fins i tot, a ser
més bones persones. Aquesta és una de les
principals conclusions
que es pot treure de
l’estudi Vincle entre nens i
animals de companyia a
Espanya, impulsat per la
Fundació Affinity. Es
tracta d’una investigació
pionera a l’Estat perquè
relaciona animals de companyia i nens. D’aquesta
anàlisi es desprèn que “el
94% dels infants afirmen
que se senten millor amb
un animal de companyia a
prop i el 60% creuen que
relacionar-se amb animals domèstics els ajuda a
estimar i respectar més les
persones”.
Un 90% de les criatures que han participat en
el projecte estan disposades a dedicar part del seu
temps a la cura del gos o
gat, el 80% tenen clar que
renunciarien a una
joguina per tenir cura de
l’animal i el 75% es llevarien d’hora per treure’l a
passejar. És el cas dels
germans Jan i Laia Mir,
d’11 i 8 anys, respectivament, que des de fa dos
anys van acollir una cria
de teckel que els va regalar un pagès del poble tarragoní on estiuegen.
“Estic molt orgullosa de
com han madurat els nostres fills des que tenim el
Bubu a casa. Aquest gos
ens ha unit més perquè el
tenim des que era cadell i
ens encanta jugar amb ell,
però els nens també
s’encarreguen de treure’l
a passejar, recollir les
caques, acompanyar-nos
quan el portem al veterinari i tenir el seu espai
endreçat. Ja no estan tan
enganxats a la pantalla
perquè estan molt per ell.
Ara són més responsables”, assegura orgullosa
la Marta, la mare.

Pràctiques a l’escola

L’estudi de la Fundació
Affinity forma part de la
campanya Junts creixem
millor, que s’ha portat a

Massa abandonaments

GETTY

terme amb més de 4.200
alumnes d’entre 6 i 12
anys durant aquest curs
2014-15 a diferents escoles de l’Estat. Els alumnes
“han investigat com
millorar la relació entre
les persones i els animals
de companyia, han identificat les necessitats i sensibilitats, ho han posat en
comú i, al final, han dissenyat i aplicat accions de
millora en la relació entre
els amos i els animals de
companyia”, detallen des
de la Fundació.
Segons creuen els participants, “un 91% dels
gossos i un 78% dels gats
són feliços en la nostra
societat” i atribueixen la
felicitat al fet que l’animal
estigui “sa, tingui la companyia de la família i jugui
amb els seus propietaris”.
Els infants apunten que
“un 94% dels animals de
companyia tenen sentiments” i, a banda de sen-

Un 90% de
les criatures
estarien
disposades
a tenir cura
d’un animal

Tenir animals a casa
Alguns beneficis
eMenys malalties respiratòries
Els nens que creixen amb gossos a casa tenen
menys possibilitats de desenvolupar al·lèrgia i
asma comunes, ja que, segons un estudi, els
microbis de dins la pols associats a les cases amb
gos poden colonitzar el tracte gastroinstestinal i
modular una resposta immune.
eResponsabilitat
Tenir un animal no són només jocs i carícies.
També és cura, alimentació, neteja, salut i totes
les tasques que l’infant aprèn, que l’ajuden a ser
més responsable amb els éssers vius.
eControl i habilitats
Les criatures que tenen animals mostren més control dels seus impulsos, a més de millorar les habilitats socials amb els altres nens i augmentar l’autoestima (l’animal l’estima sense jutjar-lo).
eDisminueix la soledat
Tenir un animal ajuda en les estones de tristesa,
ja que acompanya silenciosament i, de vegades,
quan ens sentim malament, realment l’únic que
necessitem és sentir l’estima sense preguntes. I
això ho ofereixen els animals. A més, acaronar un
animal redueix l’estrès i l’ansietat.

L’abandonament, el maltractament i l’ús del càstig
són les principals preocupacions dels infants en
relació amb el benestar
dels animals de companyia. La campanya escolar anima els alumnes i el
professorat a seguir reforçant la responsabilitat i la
sensibilització des de la
infància fins a l’edat
adulta per evitar aquests
problemes. Buil destaca:
“Els grans beneficis que
aporta conviure amb un
animal no són només el
que ens donen –companyia, diversió, alegria i
estima–, sinó el que ens
ensenyen: ser responsables, l’amor incondicional
i fer el bé als altres”.
Només el 13% dels
docents havien treballat
abans en un projecte relacionat amb animals de
companyia i tots els centres que han participat en
la primera edició del programa coincideixen que el
projecte “compta amb uns
objectius clars i alineats
amb la proposta educativa
de l’educació primària”. El
professorat considera que
la temàtica permet treballar altres aspectes com el
sentit de la responsabilitat, la reflexió crítica i el
desenvolupament dels
valors ètics.e
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Lleure

Un respir
contra
l’adversitat
L’AECC - Catalunya Contra el Càncer
organitza, des de fa 11 anys, colònies
per als germans de nens amb càncer
XAVIER TEDÓ
FOTO: AEEC-CATALUNYA

Q

uan el càncer
assetja una família tothom en
pateix les conseqüències. També els germans, que sovint veuen
com la seva vida queda en
un segon pla de resultes
de la malaltia. Amb la
voluntat de donar-los un
espai d’esbarjo, l’AECC Catalunya Contra el Càncer promou des de fa
onze anys les Colònies
per a Germans de Nens
amb Càncer. La coordinadora de l’Àrea de Programes i Serveis de l’entitat, Teresa López-Fando,
explica com va sorgir la
iniciativa: “Ens vam adonar que hi havia molts
recursos per a nens
malalts, però cap per als
germans, que són els
grans oblidats, ja que la
família s’aboca com és
lògic en el fill que pateix
el càncer. Volíem atorgar-los tot el protagonisme amb unes colònies
exclusivament per a ells
ajudant-los en el seu procés, perquè pateixen
molt encara que no ho
expressin”.
En aquest sentit, les
colònies, que aquest any
han tingut lloc de nou al
Castell de Fluvià de Sant
Esteve de Palautordera,
tenen un component
lúdic amb la pràctica de
diferents esports, però
també emocional: “Oferim tallers psicoeducatius perquè expressin què
senten i com ho viuen,
perquè tot depèn de com
afronti la malaltia la
família. N’hi ha que ho
fan amb normalitat i el
germà sap què passa i ho
entén, però a vegades no

se’ls informa”.
La psicòloga Ana González, que és la responsable
d’aquests tallers des de fa
quatre anys, revela que
l’objectiu és que “identifiquin les emocions i les
expressin per mitjà de jocs,
contes, gimcanes o teatre.
Són sessions d’una hora i
mitja al dia en què ells són
els autèntics protagonistes”. No és una tasca senzilla: “A mesura que van passant els dies es van obrint
més. Tot depèn de la personalitat de cada nen, però
no se’ls obliga a parlar, se’ls
dóna els recursos necessaris perquè ells mateixos
facin el pas. Fins i tot els
que els costa més al final ho
acaben traient”, apunta
González, que deixa clar:
“No es pot generalitzar que
maduren abans per les
complicacions que viuen a
casa. De fet, n’hi ha que van
enrere, sobretot els més
petits”.
Que convisquin amb
nens de la seva edat que
passen pel mateix els
ajuda a deixar-se anar:
“Les colònies els permeten normalitzar la seva
situació perquè intercanvien experiències amb
altres companys que
també conviuen amb la
malaltia”, afirma la psicòloga. Una radiografia que
també comparteix la coordinadora de programes de
l’associació: “Fan pinya, es
viuen situacions molt
entranyables i sovint els
grans cuiden els més
petits perquè són grans
cuidadors”.
Dies de desconnexió

Les colònies, que són gratuïtes gràcies a la subvenció del ministeri de Sanitat, Serveis Socials i

Igualtat i al patrocini de la
Fundació Aurea, estan
obertes a nens i joves entre
set i disset anys amb un
germà o una germana que
tingui o hagi tingut càncer,
amb prioritat per als que
no hi hagin participat en
edicions anteriors.
“Donem preferència als
que tenen germans amb
diagnòstic recent i als que
no han vingut mai, perquè
només podem oferir
trenta-cinc places”, assenyala López-Fando. Sigui
com sigui, la també psicooncòloga subratlla: “N’hi
ha que volen tornar perquè el germà continua
malalt i se’ls concedeix la
plaça. Va en funció de les
seves necessitats psicològiques i de la situació familiar. Tenim un nen que ha
vingut sis anys seguits”.
Aquest any només
repetiran cinc criatures:
“És una activitat consolidada des de fa temps i
sempre hi ha canalla que
no hi pot anar. Hi ha famílies que ens truquen
abans de fer-ne difusió
per entrar a la llista
d’espera”. Una de les
principals novetats
d’aquesta onzena edició
és que aquestes colònies
coincideixen amb les que
fan els germans que pateixen càncer a Lleida. “Les
hem fet coincidir perquè
les famílies tinguin un
respir, que tinguin temps
per a ells. Penseu que la
mare i/o el pare s’han de
centrar en la cura del fill
malalt, i això, que requereix molta dedicació, fa
que les activitats de parella desapareguin de la
seva ment”.
En aquest sentit, la
Maria Amèlia ho ha aprofitat per anar a sopar i al

“Hi havia molts
recursos per a
nens malalts,
però cap per als
germans”, diuen
des de l’AECC
“Volem que
identifiquin les
emocions i les
expressin per
mitjà de jocs”, diu
Ana González

cinema amb el seu marit
aquests quatre dies, del 19
al 23 de juliol, que els seus
dos fills han tornat a marxar de colònies per segon
any consecutiu: “Necessitàvem temps per als dos
perquè les relacions de
parella es ressenten
d’haver d’estar sempre
pendent del nen”. Al seu
fill, el Gabriel, que té vuit
anys, li van diagnosticar el
càncer fa sis anys, però
aquest mes d’abril va acabar el tractament i les analítiques que es fa cada mes
li estan sortint favorables:
“Ha passat molt de temps
ingressat i a la Manuela, la
seva germana gran, no li
hem pogut dedicar tot el
temps que necessitava.
Sóc del Brasil i tinc la família allà i el meu marit treballa i va molt enfeinat”.
Aquest escenari ha
provocat que la Manuela,
que ara té deu anys, estigués molts dies a casa de
la veïna, que té una filla de
la seva mateixa edat, i hi
dormís moltes nits. En el
seu cas, la Maria Amèlia sí
que considera que la
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malaltia ha fet madurar la
Manuela, així com al
Gabriel: “És molt madura
per la seva edat. Cuida
molt el seu germà i està
molt per ell. Des d’un bon
principi ho ha entès i
s’estimen molt, però
també es barallen, que
quedi clar”. En qualsevol
cas, posa èmfasi en la
necessitat que els germans de nens malalts
tenen d’esbravar-se: “Les
colònies li serveixen per
desconnectar, per jugar i
no pensar en res més que
distreure’s durant uns
dies. I per fer amistat amb
gent de la seva edat en la
mateixa situació, amb qui
manté el contacte després”. Tant ella com el
Gabriel han tornat igual
de contents que l’any passat d’aquests dies de convivències i ja li han dit a la
seva mare que hi volen
tornar.
La psicòloga dels tallers
lloa les virtuts d’aquestes
colònies terapèutiques:
“Tenen un espai per desconnectar del dia a dia.
Gaudeixen d’unes curtes

vacances que potser no
tindrien perquè molts
cops s’han de quedar amb
altres familiars a la ciutat
on viuen”.
“Els fills et volen a tu”

Els fills de la Montserrat,
en canvi, s’han estrenat
aquest any. “Tenen servei
mèdic, i això et dóna tranquil·litat”, explica. Un respir que no ha tingut els
últims cinc anys, des que li
van comunicar que el seu
fill mitjà, l’Àlex, que ara té
vuit anys, patia una estranya leucèmia. “Va passar
un any a l’hospital i tant jo
com el seu pare vam haver
de deixar de treballar perquè un estava a casa amb
el nadó que acabàvem de
tenir i el seu germà gran, el
Marc, i l’altre a l’hospital.
Sort hem tingut dels
voluntaris de l’Afanoc,
que fan activitats per als
nens ingressats, un temps
que tu pots aprofitar per
fer gestions que no poden
esperar”.
La Montserrat afirma
que no els quedava cap
altra opció que plegar de

la feina: “Pots tirar de germans o amics, però els
fills et volen a tu i necessites mans. No tens una
vida normalitzada perquè
l’Àlex va tenir algun
ingrés més, a banda de les
visites i controls periòdics
que fa l’hospital, i has de
trobar temps per a l’altre
fill, que ha de fer la seva
vida i que et reclama que
facis coses amb ell”. La
cara de sorpresa que va
fer el nadó, el Sergi, un
cop que va veure els seus
pares junts a casa il·lustra
com ha sigut de complicat
gestionar el dia a dia. “En
quatre mesos el meu
marit i jo vam estar dos
cops junts a casa, i la primera vegada el Sergi ens
va mirar estranyat com
preguntant-se: què caram
fan aquests dos a casa?”,
diu rient la Montserrat.
Per al Marc no ha sigut
fàcil entomar la malaltia
del seu germà: “La veritat
és que ara ho porta millor,
però li ha costat perquè
d’un dia per l’altre l’Àlex
ja no era a casa i va ser
dur”. A casa han mirat de
no esquivar mai cap pregunta que els pogués fer
per difícil que fos: “Ens
volíem assessorar de les
preguntes que ens podia
fer perquè no volíem
amagar-li res i vam anar a
veure una psicòloga de
l’Afanocque ens va donar
unes quantes pautes, com
ara no donar-li més informació de la que ens demanava i contestar amb respostes obertes”.
En el rerefons hi surava
una pregunta clau que no
va trigar a arribar: “«Però
es morirà, l’Àlex?», ens va
dir un dia. I li vam respondre que l’atenien metges
molt bons que es deixarien la pell perquè això no
passés”. Aquesta comunicació fluida ha permès que
el seu desenvolupament
emocional no es veiés més
afectat del que és lògic:
“No ha cridat mai l’atenció i sempre ha tingut el
seu espai. Ens hem preocupat perquè ens expliqués com se sentia”. La
Montserrat tampoc no
amaga que viure una situació així afecta la parella:
“T’uneix o et separa, perquè no tens temps ni energia per fer res”. Aquests
dies que els seus dos fills
grans han marxat de colònies els han aprofitat per
retrobar-se: “Hem anat a
sopar amb el petit a fora,
però m’ha costat trobar
un restaurant perquè els
que coneixia ja havien
tancat”, explica de nou
entre rialles. Té motius
per riure. La leucèmia no
ha avançat i l’Àlex ja fa
vida normal.e
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La setena hora

Jaume Cela & Juli Palou
Deures
d’estiu

T

ot i que ara l’activitat principal
a les escoles ha de girar al voltant de l’escriptura –manen els
resultats de les competències bàsiques–, la mestra els va recomanar que
durant les vacances llegissin molt, però no de la manera que havien practicat durant el curs.
Si aneu a la platja, els va dir, feu una
lectura atenta de la gran quantitat de
tatuatges que us envoltaran. N’hi ha
de tota mena. Missatges senzills, com
“Amor de mare”, per exemple. Missatges més complexos, com l’escarit
“Sandra”, i fins i tot alguns que repeteixen eslògans coneguts. Tant se val,
el que cal fer és un procés semblant
al que tot seguit descric.
Comenceu per una lectura literal.
El ja citat “Amor de mare” us pot servir d’exemple, perquè explicita una
unió entre el tatuat i la seva mare; una
unió que, amb tota probabilitat, adquireix el valor d’un homenatge i així posa en relleu la importància del
vincle més important del món, perquè de mare només n’hi ha una. A
continuació, busqueu missatges que
us convidin a fer prediccions, com pot
ser “Sandra”: és la filla?, la companya?, una veïna? Després, no us oblideu de fer pràctiques multilingües,
perquè trobareu missatges escrits en
tota mena de llengües.
Per donar una dimensió social i
emocional als deures de la canícula,
la mestra també els va proposar
d’anar més lluny i imaginar per què
hi ha tantes persones que tracten el
seu cos com si fos les parets d’un museu o les pàgines d’un llibre. ¿Pensen, tal vegada, que la fi del llibre és
a prop i que elles representen el futur d’un món sotmès al dictat de la
literatura condensada que representen els missatges?
La bona mestra pensava tot això
quan els va posar aquests deures d’estiu i s’imaginava com serien els informes PISA dels tatuatges. Pensava,
també, que aquests tatuatges són com
els poemes escrits a la pedra. Per això els va demanar llegir-los entre línies a les pells, interessar-se pels missatges del món i buscar-ne la
interpretació.
I, amb un lleu somriure als llavis,
la bona mestra els va suggerir, per acabar, que es representessin com es veuran aquests missatges quan els cossos esplendorosos tendeixin, per
l’inexorable pas del temps, a la gàrgola. ¿Seran restes de paraules que
penjaran flàccidament i que ens recordaran que tot és efímer, fins i tot
el que portem esgrafiat a la pell?
Jaume Cela és mestre
i escriptor i Juli Palou
és doctor en filosofia
i educador
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Canvis educatius

La interioritat
Un projecte educatiu que uneix intel·lecte,
emocions i espiritualitat

fessors i companys d’aula
i els seus resultats acadèmics. La raó és simple: si
els nens estan més relaxats, es mostren més
receptius a nous conceptes i opinions, tenen més
tolerància a la frustració i
això, òbviament, influeix
en les seves notes i en la
seva relació amb professors i companys.

AINHOA BOIX
FOTO: GETTY / F. MELCION

N

o cal anar a Finlàndia per constatar que l’educació està canviant.
Aquí, al nostre país, hi ha
molts centres que s’han
adonat que educar no
consisteix a bolcar un
cúmul d’informació en els
infants i esperar que ells,
independentment del seu
estat d’ànim, de la seva
predisposició o del seu
context personal i social,
l’assimilin i la reprodueixin com si es tractés d’una
gravadora. Per educar cal
anar més enllà. És necessari desenvolupar les
capacitats cognitives del
menor, però també les
emocionals, les socials, les
artístiques, les físiques o
les espirituals. Unes habilitats que, malgrat que
sembli que tenen ben poc
a veure amb l’aprenentatge, estan íntimament
relacionades amb un procés que busca convertir
els infants d’avui en els
adults pensants i compromesos de demà.
D’això ja en va donar
compte la neurociència
quan va evidenciar que
aprenentatge, emocions i
cos estaven íntimament
relacionats. Avui, després
d’anys preguntant-se què
estava fallant en l’educació i investigant les vies
per donar solució a unaa
falta d’atenció, de motivavació i d’espiritualitat creiixent en l’alumnat,
col·legis com l’Escola Pia
ia
de Catalunya han decidit
dit
passar a l’acció. Ho han
fet amb una línia pedagòògica que, sota el nom
d’educació de la interioriritat, pretén oferir una eduducació integral als seus
alumnes. Es tracta, com
m
explica el responsable de
l’àrea de projecte educaatiu de l’Escola Pia de
Catalunya, Pere Vilaseca,
ca,
de desenvolupar les capapacitats cognitives de nens
ns i
joves, però també les
emocionals i espirituals,
s,

Fer-los protagonistes

NOVA VIA. Les escoles aposten per treballar també

les capacitats emocionals de la canalla.

oferint-los les eines
necessàries per convertirse en éssers plens i profunds, capaços de connectar amb el seu jo interior i,
en definitiva, de ser més
feliços. I, encara que la
metodologia pot variar
d’un col·legi a un altre, els
àmbits que treballa l’educació de la interioritat són
bàsicament tres: la
dimensió emocional, la
social i la dimensió interior del nen.
Tres dimensions

Amb la primera se’ls
ajuda a identificar,
expressar i gestionar les
seves emocions i sentiments; amb la segona, a
reconèixer i respectar els

dels altres, i amb la tercera, a unificar pensaments, sentiments i creences i fer-los persones
més profundes i reflexives. “Nosaltres entenem
que la part emocional,
social i interior s’ha de
treballar a escola, perquè
si l’escola no serveix per
créixer com a persones
compromeses a fer una
societat millor, el que fem
serveix de molt poca
cosa”, comenta Vilaseca
que, després de quatre
anys implantant un programa educatiu basat en
la interioritat, no només
ha vist com l’atenció dels
nens millorava, sinó
també com ho feien les
seves relacions amb pro-

Educar la
interioridad
Luis López González
(Plataforma Editorial)
Manual per
desenvolupar
conductes i activitats
que permetin a la
canalla prendre
consciència d’ells
mateixos.

Però ¿com s’arriba fins
aquí? ¿Quines pautes
s’han de seguir perquè els
nens adquireixin aquestes habilitats i puguin, a
la llarga, aconseguir
aquesta pau, serenitat i
coneixement interior
que anhela l’educació de
la interioritat? Luis
López González, director
del Programa TREVA
(Tècniques de Relaxació
Vivencial Aplicades a
l’Aula) de la Universitat
de Barcelona, autor del
llibre Educar la interioridad i assessor de centres
com l’Escola Pia de Catalunya, explica que existeixen tres vies per desenvolupar i expressar
la interioritat: la de la
raó, la de les arts i la
psicocorporal.
Ens parla d’aquesta
última, la que ha desenvolupat i ha aplicat amb
èxit en diversos centres
educatius. Comenta que
treballant competències
com l’atenció, la respiració, la visualització, la
relaxació, la veu i la parla,
la postura, els sentits, el
moviment i l’energia,
l’alumne està més tranquil i relaxat, aprèn a
practicar el silenci conscient i l’escolta empàtica,
és més creatiu, més tolerant a la frustració i es
desenvolupa intel·lectualment. Són competències a través de les quals
també es treballa la
intel·ligència emocional i
la meditació i que tenen
beneficis directes en el
seu aprenentatge. “El nen
o la nena que està en con-
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tacte amb si mateix està
més seré. El clima de les
aules millora i això fa que
la convivència sigui
millor i que a la llarga disminueixi l’índex de conflictivitat dels col·legis”,
afirma aquest psicopedagog, que no concep aquest
tipus d’educació sense la
participació activa dels
docents.
Una opinió que comparteix Elena Andrés,
especialista en educació
de la interioritat i autora
del llibre La educación de
la interioridad: una propuesta para Secundaria y
Bachillerato. Aquesta
professional creu que perquè aquest projecte educatiu tingui èxit a les
aules, els docents hi han
de participar de manera
vivencial: “No podem exigir als xavals uns processos que nosaltres, amb la
nostra vida i la nostra
actitud, estiguem contradient”. Andrés remarca la
importància que l’educació de la interioritat sigui
alguna cosa més que una
assignatura a impartir
una vegada a la setmana.
Per aconseguir el seu
objectiu ha de formar part
de la línia pedagògica del
centre i estar present en
el seu moment, dia a dia.
“L’educació de la interioritat no és una tècnica que
apliquem, és una manera
d’entendre com ens relacionem amb els nens”,
afegeix. Andrés proposa
fer exercicis de relaxació i
de respiració, llegir contes, textos filosòfics o religiosos, veure films i escol-

tar de manera empàtica
com a mètodes per treballar la interioritat en qualsevol matèria i moment.
Treball a casa

I, des de casa, ¿es pot treballar la interioritat?
També. Segons Andrés, la
millor manera de fer-ho
és la més intrínseca a la
família: estimar el nen i
vetllar perquè creixi feliç i
en valors. El director del
Programa TREVA proposa, a més, graduar l’ús
de tecnologies, compartir
moments en família i,
sobretot, donar exemple:
“Si el nen veu que llegim,
que ens qüestionem les
coses, que ens agrada la
natura, l’art, que mirem a
l’horitzó, que podem plorar perquè té un significat
per a nosaltres... veuran
que la vida té un sentit”.
Per la seva banda, Letícia
Vinyoles, psicòloga infantil i juvenil de Parèntesi
Espais Psicoterapèutics,
no només parla de la
importància que els pares
treballin l’empatia,
l’assertivitat, l’escolta
activa i l’autocontrol amb
els seus fills, també destaca els beneficis d’una
educació basada en la
interioritat: “Un nen que
ha rebut educació de la
interioritat tindrà molt
bona salut mental, no
patirà d’episodis d’estrès
ni d’ansietat, tindrà més
control de les seves emocions i de si mateix, ja
que es plantejarà objectius que pot assolir i tindrà la motivació per
poder arribar-hi”.e

Intel·ligència emocional
versus educació de la
interioritat
e
Encara que l’educació de la interioritat i la
intel·ligència emocional comparteixin objectius i
pràctiques, no són el mateix. Ens ho explica Fátima
Sánchez, directora executiva del Centro Botín i responsable de la Red de Centros de Educación Responsable, un projecte d’aquesta fundació que des de
fa quatre anys implanta en 6 comunitats autònomes
i que té actualment 150 col·legis adherits. Com en
els centres on s’aplica l’educació de la interioritat,
en aquests es treballen les emocions i creativitat
dels nens, i els beneficis per a l’alumne són més que
notoris. Després d’una avaluació realitzada per la
Universitat de Cantàbria, s’ha comprovat que els
nens que han sigut educats en intel·ligència emocional tenen més comprensió i claredat emocional, són
més assertius i mostren menys disposició a l’ansietat. El clima de les aules, així com els seus resultats
acadèmics, també milloren notablement. La raó cal
buscar-la en un programa del qual beuen professors
i alumnes i treballa tant la comunicació com
l’expressió i gestió de sentiments a través de la
música, la literatura o el cinema. ¿La diferència
entre l’una i l’altra? La primera ens permet gestionar i expressar les nostres emocions i idees. La
segona, a més, ens ofereix la possibilitat de separar
la consciència del nostre pensament.

c

Famílies... parlem-ne

M. Jesús Comellas
La família és com
l’orquestra

E

n els moments en què ens agafa
la inseguretat sembla que perdem la noció de què vol dir educar i ser persones adultes davant la
canalla. Protesten i perdem els papers! Queda clar que poden protestar si les demandes que es fan no agraden. Però és normal, oi? O és que
esperem que ho acceptin tot i callin?
No ho hem fet nosaltres, segur; per
tant, cal assumir que hem de parlar
amb la canalla. Cal escoltar-los, però
això no vol dir donar-los la raó. El que
és important és entendre el seu pensament, els seus desitjos, la seva protesta i poder oferir-los arguments
d’allò que els demanem.
Ells ens voldran convèncer del
contrari i potser, fins i tot, ho aconseguiran. De nou, el que és important
és que sàpiguen –i els hi demostrem–
que ens han d’escoltar i assumir allò
que els diem perquè tenim una responsabilitat i ens correspon a nosaltres prendre algunes decisions encara que no agradin. La idea fonamental
és que també han d’aprendre a escoltar i no només a ser escoltats perquè
en molts moments no podran fer el
que volen i per això han de comprendre que hi ha motius per demanar el
que es demana.
Si mirem la societat veurem moltes situacions que podem comparar
amb la família. Per exemple, qui dirigeix l’orquestra té present tots els instruments i aquests tenen veu a l’orquestra, si no no podrien interpretar
la música. A l’orquestra, com a casa,
cal que algú dirigeixi i aquesta persona és l’escollida perquè sap què cal fer
per al bon funcionament del grup i
per afavorir la salut de cada persona.
En aquest cas, la canalla, com les persones que toquen cada instrument,
han d’acceptar allò que se’ls planteja. No té sentit que en el moment en
què se’ls diu “ara no” sempre hi hagi
la rèplica, el debat i, potser per cansament, es cedeixi. Que malament sonaria l’orquestra si cada instrument
fes el que volgués!
Certament, la criatura és més flexible que un instrument, però cal valorar que hi ha uns processos de creixement i unes necessitats que no es
poden oblidar, perquè afecten el seu
desenvolupament, la salut física i
l’aprenentatge de com funciona la societat. Aquest aprenentatge cal ferlo de manera clara, serena i afectuosa, a casa, perquè els permet
adaptar-se amb més facilitat i els dóna més seguretat.
Maria Jesús
Comellas és
doctora en
psicologia
i pedagoga
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Família

UN MÉS. El Biel i la
Mariona esperen amb
il·lusió l’arribada d’un
nou germà. Caldrà
comprovar si el nouvingut
desperta la seva gelosia.

“L’estimeu més a ell”
La gelosia entre germans

La gelosia davant l’arribada d’un nou germà o germana a casa és normal. La clau passa per saber
reconvertir-la en un fet enriquidor per a la família
TRINITAT GILBERT
FOTO: TJERK VAN DER MEULEN

E

l Biel (7 anys, gairebé) i la Mariona
(5 anys) juguen tot
el dia junts. Es
porten 16 mesos clavats
de diferència, i, per tant,
creixen junts i amb consciència que sempre ha
sigut així. Ara bé, les
comparatives entre ells
apareixen, sobretot pel
que fa a les qüestions més
materials. “A la Nona li
has comprat unes xancletes i a mi no”, diu el Biel. I
la Mariona també en diu
de semblants quan creu
que passa a l’inrevés. I
just en aquests temes, els
materials, els pares sempre miren de ser equànimes, i donar-los a tots
dos les mateixes coses.
“Sempre que siguin foteses sense importància”,
aclareixen.

En el cas del Biel i la
Mariona, la rivalitat entre
germans és molt poc
accentuada, per la diferència d’edat però també
perquè els pares, mestres
de formació i d’ofici
–Astrid Barqué i Ferran
Luir–, s’esforcen perquè
no aparegui. “La nostra
clau és parlar-nos-ho tot
molt i tenir sentit crític,
sense haver-nos de repartir el paper de policia bo i
policia dolent, perquè si
ens ho comentem tot, no
cal”, diuen mentre els
petits contemplen la
panxa de la mare, que està
embarassada de la tercera
criatura, que es dirà
Quico. “Tots dos estan
molt il·lusionats amb el
nou germà”.
Hi ha moments que els
pares tracten de manera
diferent els fills, perquè
s’hi adapten segons les

Per evitar
conflictes cal
que cada fill
tingui un temps
de dedicació
exclusiva

GERMANS. La rivalitat entre el Biel i la Mariona no és

gaire accentuada, tot i tenir personalitats diferents.

necessitats. “La Mariona
és molt decidida i espavilada, mentre que el Biel és
més aviat tímid”. Curiosament, el Ferran s’identifica, per afinitats de
caràcter, amb el Biel, i
l’Astrid amb la Mariona, i
això fa que el pare defensi
(en situacions que ho
requereixen) el fill, i la
mare la filla. “Ens hi
veiem reflectits, i ens surt
de manera inconscient,
però després, quan passa
la tempesta, en parlem i
és quan hi posem seny”.
Mentrestant, la Jordina Casademunt i el Pep,
pares de dos nens (el Max,
de 6, i el Nil, de 4), reconeixen que l’estima es
multiplica amb cada fill:
“El dia a dia t’ensenya que
l’estima pel fill petit és la
mateixa que sents pel primer”. Ara bé, la relació
entre ells dos ja és una
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“La gelosia és
normal perquè
suposa la
pèrdua del tron”,
diu la pediatra
Gemma Baulies
altra història. El petit és
manaire, i el Max li fa cas
perquè li fa gràcia, però
alhora, per al petit, el
germà gran és un model a
imitar, i li segueix els passos constantment.
La clau perquè la rivalitat no floreixi, segons la
Jordina i el Pep, és dedicar-los temps a tots dos
per separat. “Segons
l’edat de cada un fem unes
activitats o unes altres”.
Per exemple, amb el Max
se’n van al Camp Nou a
veure-hi jugar el Barça o
al cinema. Amb el petit
comparteixen estones
de jocs als gronxadors.
Estones a soles que
reforcen el vincle i
alhora els fan sentir
tan estimats com
sempre.

e1e
Tenir un germà
és una sort perquè
la família s’enriqueix
e2e
El nostre amor
es multiplica, i mai
no es divideix. Et
continuem estimant tant com el
primer dia

A
e3e
Continuaràs
tenint tota la nostra dedicació

e4e
Explica’ns com
et sents, què n’opines, parlem-ne sempre, i no et guardis
mai per a tu el que
no et sembli bé

GETTY

mem. “No n’hi ha prou
pensant que ja sap que
l’estimem, perquè les criatures necessiten que els
hi diguem, com també
que els abracem i els fem
petons”.
A cada fill se l’ha de
tractar de la manera que
necessita. “Són persones
diferents, i s’ha d’acceptar
perquè no pot ser que el
més tranquil sigui el que
rebi més floretes mentre
que el més mogut no”.
Alguns consells

A l’Hospital de Nens de
Barcelona la gelosia entre
germans és un dels temes
que el metge Javier Massaguer Cabrera ha treballat. Si en educació mai no
hi ha receptaris màgics,

en la rivalitat sí que hi ha
normes generals que
poden servir als pares:
1) No compareu les
qualitats i les aptituds
dels fills perquè justament la comparació afavoreix la gelosia.
2) Elogieu les qualitats
de cada un, i animeu-los a
corregir les dificultats
sense comparar-los amb
els altres.
3) Afavoriu que cada
un faci les activitats que
més li agraden i així en
potenciareu els interessos
personals. Malgrat que
sigui més còmode que
facin el mateix, forçar les
activitats disminueix la
seva llibertat.
4) Ensenyeu-los a discutir adequadament els

La gelosia, tema literari
e
Dos germans gelosos de la literatura clàssica són
Etèocles i Polinices, que l’escriptor Salvador Espriu
tan bé va saber retratar a Antígona. Els dos germans
eren rivals des de petits, i de grans lluiten per quedar-se el regne de Tebes. La família estava dividida
perquè la mare defensava Etèocles mentre que la
germana, Antígona, protegia el petit, Polinices.

Eva Bach
La higiene emocional,
a casa

Perdre el tren

Per la seva banda, la
pediatra i coautora
del llibre La aventura
de relacionarse, publicat a Crianza Transversal, Gemma Baulies, sosté
que la gelosia entre germans és “normal, malgrat
el dolor que pot causar
sobretot al principi del
naixement del nou germà,
perquè és la pèrdua del
tron”. Les persones són
éssers socials, en què la
gelosia és constant, no
només entre germans,
sinó entre amics o companys. “Que hi sigui forma
part de la normalitat de la
socialització, però a partir
d’aquí sempre s’ha de
saber canalitzar de
manera positiva”, diu.
Baulies recorda que,
com a mare, hi va haver
un moment que es va adonar que al seu fill gran,
que es porta 18 mesos
amb la germana, l’havia
d’acompanyar en el seu
procés d’acceptació del
nou rol que tenia. “Jo em
lamentava pensant què
feia malament perquè se
sentís com el veia, gelós,
pel nadó, però em vaig
adonar que no era jo que
fes res malament, sinó
que ell havia de fer el procés, i jo havia d’estar al
seu costat”.
La pediatra també
apunta consells bàsics
perquè la gelosia no sigui
una frontera que separa.
El primer? Dir-li verbalment sempre que l’esti-

Flors de Bach

Frases per reflexionar amb el fill gran
quan neix un nou germà
Segons la pediatra Gemma Baulies,
que les suggereix considerant que
el germà gran té una edat en què
pot entendre el que se li explica

c

seus conflictes, que
s’escoltin entre ells i que
hi busquin les solucions.
És ideal que ho facin així
perquè és la manera que
disminueixi la gelosia i
que creixin com a
persones.
Per acabar, la pediatra
Gemma Baulies recorda
el decàleg que va coescriure al seu llibre, que
serveix tant per a la gelosia com per a qualsevol
altre conflicte que pugui
aparèixer amb els fills.
Entre els 10 consells, la
pediatra diu que els pares
han de recordar que la
perfecció no existeix; que
la relació que s’estableix
amb cada un dels fills és
única i diferent; que els
pilars de les relacions
parentals són l’amor, la
seguretat, el respecte i la
confiança; que la millor
recepta per educar és
l’observació, l’escolta
activa i l’expressió de sentiments; que els pares
s’han de responsabilitzar
dels seus errors tenint en
compte que la culpa no
serveix per a res. I un dels
més importants: “Molta
tranquil·litat”.e

questa reflexió ha sorgit conversant amb una bona amiga
en ple bany de mar. Tenen un
encant especial les converses dins l’aigua, quan la mar encomana placidesa i pots bressolar-te en un trosset
d’immensitat blava, tan estupendament acompanyada. Val a dir que
aquesta amiga és mestra i que sovint
compartim reflexions sobre temàtiques educatives. En aquesta ocasió
hem parlat de com ens semblen de
penosos els excessos emocionals en
públic. De com ens preocupa que es
confongui educar les emocions i fomentar la sensibleria i l’exhibicionisme emocional. De com ens desagrada qui sempre mira de provocar la
llagrimeta, qui es deixa arrossegar per
la còlera i perd els estreps sovint, qui
fa demostracions efusives d’amor o
d’alegria fora de lloc, qui s’emociona
sistemàticament amb el seu propi discurs. Hi ha professorat que es posa en
guàrdia davant de l’educació emocional perquè es pensa que són coses
com aquestes les que es pretenen.
La bona educació emocional no té
per finalitat promoure l’emotivitat.
Fa un grapat d’anys que m’hi dedico
i no consisteix ni a reprimir emocions ni a desfermar-les. Es tracta d’harmonitzar-les. Que hi siguin, però que
no desentonin. Han de ser una música de fons suau i melodiosa. Perquè
això sigui possible, fa falta un treball
personal perseverant i disciplinat.
Cal crear uns espais i uns temps destinats a atendre i a cultivar la pròpia
interioritat.
El que ens ha d’oferir l’educació
emocional són pautes per arreglar la
nostra casa interior i deixar-nos en
bones condicions per sortir al món
exterior. ¿Oi que ens dutxem i ens
pentinem abans de sortir de casa? ¿I
que ensenyem als nostres fills a ferho? Doncs amb les emocions cal fer
exactament el mateix. Hem de fer-ne
neteja a casa i sortir al carrer emocionalment arregladets. I si no ens en
sortim a casa, buscar ajut professional, igual que anem a la perruqueria
a vegades. Però hem de procurar sortir plorats, desfogats i reconfortats
de casa. No només per la raó ètica de
no contaminar el clima emocional
global, sinó també per una raó estètica. A banda de ser molt més saludable, també és molt més bonic.

Eva Bach, escriptora
i pedagoga, aporta
reflexions sobre la
comunicació entre
pares i fills a
partir d’una
frase que ens
ajudi a educar
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kids

Quina
calor!
Ens hem passat tot l’hivern
desitjant que arribessin l’estiu i la
caloreta, i ara que estem en ple mes
d’agost no fem altra cosa que
queixar-nos de la calor. Aquest any,
però, en tenim motius: els
termòmetres han batut rècords a
tot el país. Saps com ens afecta la
calor, i què cal fer els dies més
calorosos?

L’aigua, a raig
Quan fa molta calor és molt important beure aigua sovint, i
que no tinguem sensació de
set. També ens pot ajudar a
passar la calorada una bona
dutxa d’aigua freda.

Riding
a heatwave
In July there have been
many heatwaves. A
heatwave is a long period
of excessively hot
weather.

Per què suem?
El nostre organisme té la capacitat de mantenir la temperatura corporal al voltant dels 36ºC. Però quan fa molta calor la temperatura augmenta. De manera automàtica, el cervell posa en marxa la suor, que
s’evapora i refresca el cos. Però quan la calor és molt intensa pot passar que la suor no aconsegueixi el seu objectiu i la temperatura s’elevi,
fins i tot pot arribar als 40 ºC. Llavors és quan patim un cop de calor.
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Menú d’estiu

Do animals
also suffer?

Els dies de calor intensa és millor menjar aliments rics en aigua, com fruita, verdura i hortalisses, i evitar els menjars
molt calents o que porten moltes calories, com els arrebossats i els fregits.
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The heat can affect them as
much as us. Dogs, for example,
can only ‘sweat’ through their
tongue. Like humans, they
often have to drink
fresh water.

Ventilador refrigerat
Els ventiladors i els ventalls poden ser molt
útils si no tens aire condicionat. Però si la casa està a més de 35ºC, el ventilador només
farà moure l’aire calent. Un truc casolà per
refrescar-lo una mica és posar un bol amb
gel o aigua molt freda davant les aspes del
ventilador.

Persianes avall
Tired and
grumpy

Durant les hores de sol és recomanable abaixar les persianes de les
finestres on toca el sol. A la nit cal
obrir-les per refrescar la casa.

Busca la fresca

Què passa quan tenim
molta calor?

Si no tens aire condicionat a casa,
busca llocs on en tinguin: biblioteques, centres comercials, cinemes, museus... L’ideal seria passar almenys dues hores al dia en
un lloc refrigerat.

El nostre cos està format en un 60% d’aigua.
Quan fa molta calor suem molt, i com que amb
la suor perdem aigua i sals minerals, els dies
de grans calorades ens podríem deshidratar,
és a dir, que la pèrdua d’aigua sigui més ràpida
que la recuperació. Per això cal beure sovint.

When we are in the
middle of a heatwave we
probably feel more badtempered. The intense
heat can also cause
fatigue.
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