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Recuperant el fil de l’argument inicial, el dels eixos, volem destacar que el Butlletí ha
de ser també un lloc d’intercanvi d’experiències. Aquest és el sentit que donem a les
vostres col·laboracions, les que ens feu arribar i en les que expliqueu directament,
amb les vostres paraules, la vostra experiència.
Espero que sigui una bona experiència per vosaltres conèixer una mica més qui és
aquest popular reporter de televisió i amic entranyable de l’AACIC que es diu Enric
Company. Ho podreu fer a la secció “Una conversa amb...”.
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Capçalera
La relació entre els germans és una de les preocupacions normals de
qualsevol parella amb fills, i més encara quan un dels germans neix
amb una cardiopatia. El tema pot complicar-se. O potser es dóna la
situació contrària, una mena de solidaritat que... Hem parlat amb els
germans de tres famílies (és el tema del Dossier de les pàgines centrals del Butlletí), però, com ja sabeu, per a La Capçalera del Butlletí busquem sempre l’opinió sobre el tema d’algú amb experiència i
idees, en aquest cas, una experta: “Seria preocupant que els germans no es barallessin. Jo no n’he conegut”, ens ha dit. “Un dels índex que valorem els psicòlegs és la complicitat. Quan hi ha complicitat entre germans, et pot semblar que ’es maten vius’, però la sang
no arriba al riu. Aquests mateixos germans que ’es maten’ a casa, a
l’escola actuen com un clan. Es protegeixen.” I moltes altres coses...

La psicòloga Teresa Moratalla ens diu:
“Les baralles de grans entre germans són per
les herències emocionals, no per les herències
materials”
La Teresa Moratalla col·labora amb l’AACIC des de fa anys, pertany al
Comitè Científic, organisme assessor de la nostra entitat. Volíem que
ens donés un cop de mà, pistes, algun consell sobre la millor manera
d’acostar-nos als joves perquè ens parlessin d’una experiència tant personal com, t’entens o no t’entens amb el teu germà? La Montse no s’ho vol perdre. “Quin dia heu quedat?” “Molt bé. Hi seré. Portaré la càmera per fer-li algunes fotos...”. Parlem amb ella. El primer que ens sorprèn és quan diu..

AACIC: Hi ha pares que es queixen que els seus
fills es barallen sempre, potser massa i tot.
Teresa: És normal que els germans es barallin. És
normal i imprescindible! Pensa que el germà, la germana, els germans són els primers iguals amb qui
tenen contacte. Els germans comparteixen, però
també competeixen, a veure qui guanya, i negocien. Amb els germans s’aprèn a compartir, a competir i a negociar.”
Així, els fills únics...
Estigues tranquil! Els fills únics ho aprendran a l’escola, o amb altres parents de la mateixa edat. Tot té
avantatges i desavantatges. Està més sol, però també té tota l’atenció. I també tota la càrrega. No és
millor ni pitjor. A més, dos germans que es portin
deu anys, pràcticament són fills únics.
És clar!
Teresa: Ara bé, també et dic que no és el mateix barallar-se amb un amic de l’escola que amb un germà. Les baralles en la família estan condemnades a
resoldre’s! La teva família és la teva família. Ho és i
ho serà de per vida. És el nostre nucli primari. Tot i
que això de la família ha canviat molt! Per exemple,
què passa quan s’ajunta una parella amb fills d’altres parelles anteriors? Aquells fills arriben a ser
com germans?
No, no pot ser mai el mateix. Oi? O sí! Bé, quina
és la teva experiència?

La Teresa amb
el Jaume, el nostre
periodista…

I tant! Ja et dic que sí. Sobretot si els fills dels dos
cònjuges són petits. Fixa’t, si estableixen un lligam
sòlid, si la parella es trenca els fills mantenen la seva relació, continuen veient-se. Com han de deixar
de veure’s si han estat jugant plegats des de petits?
Un noi que conec parla del seu germà i del seu ger-
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mà de plàstic. (!) Sona estrany això de plàstic, però ell no li dona
cap valor negatiu. És un fet, i en
algunes coses es relaciona millor
amb el germà i en d’altres amb el
germà de plàstic. Així que no estem parlant de qüestions de sang,
sinó d’afectes.
Es barallen més els nois que les
noies?
(S’ho pensa...) Jo diria que nois i
noies es barallen diferent. Les formes de relació entre nois i noies
solen ser diferents. Els nois serien
més bèsties i les noies més subtils. Ara bé, tot plegat és més
complex. Per exemple, què passa
quan es barallen un noi i una
noia? Pot donar-se qualsevol d’aquestes dues formes de baralla.
I què passa quan hi ha més d’un
germà?

La Teresa
al despatx on
treballa

En definitiva és el mateix. És el joc
de les aliances. Quan són tres, per
exemple, s’alien els grans contra
el petit, contra el nen, contra la
nena. Es poden donar tota mena
d’aliances. Si hi ha més germans,
el criteri d’edat pren importància.
Estem parlant de germans amb
una diferència d’edat de fins a
tres, quatre anys, que és el més
habitual.
De vegades quan mires la canalla, com juguen, el que es diuen,
fa la impressió que són cruels. La
Teresa no hi està d’acord. “En una
situació normal –ens diu– els nens
no són cruels. Ens ho semblen,
perquè s’expressen com pensen.
Si estàs gras et diuen ’gras’, i si
t’enfades pitjor per tu, perquè ho
repetiran, però això no s’ha d’entendre com una actitud de crueltat
intencionada”. Sí, sí, però...

’No els oblidis’ als invisibles!
L’infant malalt és el protagonista
gairebé sempre, i que pesat que
és això! Notar que ets el motiu
de conversa i fer veure que no

passa res. Ah, però, encara hi ha
un paper pitjor!. Just al teu costat, els invisibles: el germà, la
germana, els altres germans.

... és que el germà s’integri, comprengui i participi, i per això, ha
d’estar informat.

Entre dos extrems
I la pregunta de les famílies... Ho
estarem fent bé?
Ja ho saps això, oi? El germà que
neix després, troba el que troba.
És així. No viu una situació de novetat. Aquesta no sol ser la situació més problemàtica. El moment
més delicat és quan s’espera un
germà o una germana i el metge
ens diu que ha nascut amb una
cardiopatia.
Quina actitud ens recomanaries?
Primer asserenar-se. Buscar assessorament, si cal, que per això estem. I després informar al germà o
germans i que participin del procés. Que ho presenciï, que se’n
senti part. De vegades deixem
que passi el temps, i penso que
així fem tard. Tenim tendència a
oblidar-nos dels nens. No val deixar que se n’ocupin altres parents,
perquè ara tenim moltes coses al
cap. No l’oblidis. Integra’l quan
més aviat millor.
Sembla delicat això.
Mira, tractem els fills com si no
poguessin entendre les coses. Els
expliquem les coses a mitges. No
som clars. I els nens entenen les
coses, si se’ls informa bé. Pot entendre que el seu germà necessita una atenció major perquè està
malalt i se l’ha de cuidar si se li explica en un llenguatge que pugui
comprendre. És evident que si això es perllonga molt de temps,
lògicament s’hauran de buscar solucions, perquè el germà no senti
que això dura massa.
Tu ho has dit: ’... si se’ls informa
bé!’.
Jo et diria: tu explica! Ells ja plantejaran les seves preguntes i els
seus dubtes. Els pares volen protegir els germans, perquè no pateixin, i els infants pateixen igual.
La situació ideal així és que el
nen/a s’integri...

Una cosa és l’ideal i l’altre tocar
de peus a terra. Si tothom se’n
sortís tant bé, els psicòlegs estarien en crisi. La Teresa Moratalla
coneix de primera mà els casos
més complicats, les situacions de
les quals no ens en sortim tant
fàcilment. Li hem demanat que
ens digui, segons la seva experiència, en quins casos les coses
poden no anar tant bé.
A veure... Les coses poden no
anar bé en dos sentits. Ho repeteixo. Pot passar que descuidem
el germà, o que se senti descuida’t, compte! Això genera gelosia, agressivitat, fer-se pipí al llit,
alteracions de la gana o del son,
un canvi d’actitud a l’escola... En
aquests casos diem: “és que és
gelós!”, “és que mira el que fa...”;
ens posem en contra del noi o la
noia, li posem el rètol de problema, quan hauríem de fer just el
contrari.
El contrari seria... integrar-los
massa?
Integrar-los en excés, sí. És el cas
de nois que passen a fer un paper
del tot integrat! Se’ls dona un paper, una responsabilitat, de pseudopares. Et pots sentir molt privilegiat, perquè formes part del
món dels adults, però fer de pare
quan no toca té els seus problemes. Imagina que has adquirit una
sèrie de funcions, “he compromès
la meva vida pel meu germà”, et
dius, i en un moment, pel que sigui, vols sortir de la situació. Com
ho fas? Quin sentiment de culpa!
Si sento ràbia em sento culpable.
Com puc sentir ràbia per un germà meu que està malalt! I no ho
puc expressar, perquè diran que
sóc un gelós. Quedo fatal!
Quedes fatal, sí.
En resum. Integrar, si. Participar,
sí. Hiperresponsabilitzar, no! Malgrat sembli difícil, no tinc la per-
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cepció que hi hagi un percentatge
molt alt de conflictes. Penso que
les famílies, tot i passar moments
complicats, ho gestionen prou bé.
De vegades hi ha molt fatalisme,
però les coses són reversibles...
Em fas pensar que un cert grau
de conflicte és inevitable.
És humà! Els pares et diuen: ’Els
hem tractat igual’. Mentida! És
impossible. Pots estimar tots els
teus fills, però n’hi ha un que et fa
més gràcia. És legítim. Això passa. I això es nota de tres hores
lluny. Els nens tenen unes antenes
impressionants! S’ha d’assumir. O
quan els fills creixen, el camí que
ha emprès un t’agrada més que el
de l’altre. També s’ha de dir, però,
que quan hi ha relacions de conflicte seriós entre germans, els pares també hi estan involucrats.
Has canviat de to, ara.
Sí, estem parlant d’una altra cosa,
ara. Hi ha baralles que generen
una espiral creixent amb una
agressivitat fora de mida. El que
s’expressa és ràbia continguda
que es va acumulant. Quan
aquestes situacions es repeteixen
amb certa regularitat és evident
que passa alguna cosa important.
Els nens, els nois i les noies, no solen actuar així...

Herències emocionals
La Teresa ens pregunta si tenim
germans. I ens fa un suggeriment. “Mira, una de les coses
més interessants que pots fer
d’adult és trobar-te amb els teus
germans i parlar de la família.” I
afegeix...
Els problemes de grans entre germans solen estar relacionats amb
aspectes mal resolts de la infantesa. Ara m’arriscaré molt! “Les baralles de grans entre germans són
per les herències emocionals, i no
per les herències de diners”. És
clar que hi ha qui mira els diners,
però si no hi ha conflictes ni coses
pendents és molt més fàcil entendre’s amb els germans...
Què ens diu ara la Teresa! Però
no havíem quedat que no tenien
tanta importància aquelles baralles de nens? Repasso les notes
que he pres. Aquí està “Els germans comparteixen, però també
competeixen, a veure qui guanya, i negocien.” Ara ho entenc. I
aquestes batalles deixen les seves ferides, però ja ho sabem,
com que “les baralles en la família estan condemnades a resoldre’s...”.
Abans de marxar, la Montse demana a la Teresa que es posi al
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costat de la finestra, al balcó. Fa
una bona tarda de tardor. Mentre s’aixeca i decideixen on posar-se li pregunto com puc aconseguir que els joves ens expliquin la seva experiència com a
germans?
No és fàcil. T’hi has d’estar estona. Pregunta coses quotidianes.
Quan són més grans és més fàcil.
Com ho has viscut? Com recordes
el que passava de petit? Què parlaves amb el teu germà quan arribaves a casa? Què fa aquest quan
passa això? Com més petits són,
més concretes han de ser les preguntes.
En sortir del despatx, baixant
l’escala, anava dient a la Montse: “Confesso que amb tantes
experiències vitals interessants
com les que ens ha explicat la
Teresa, em fa ràbia haver estat
fill únic! Ho aviso, quan em toqui, pel que fa a mi... més de
tres i cap problema si arribem
als cinc!”. La Montse ni tan sols
em va mirar, però vaig sentir
com se li escapava: “No saps el
que dius...”. Mals temps per fer
famílies nombroses! (Però dos
segur, d’acord?)
JAUME PIQUÉ

periodista

EL CONSELL EXPERT
Li demanem a la Teresa un consell. Com fer les paus després d’una baralla? La seva resposta ha estat contundent:
“Les baralles entre els fills no les poden arreglar els pares! És el seu territori”.
“Les discussions són sempre molt iguals: ’Perquè tu no-se-què-de-què...’, ’I tu fas això o allò...’, ’Però és que tu...’,
’És que havíem quedat...’, ’No és que tu...’. La clau per sortir d’aquest cercle és plantejar-te: Que faig jo, perquè les
coses siguin d’aquesta manera? Quan pots posar-te en el lloc de l’altre les coses poden començar a canviar. Això és
molt difícil. Pots començar procurant dir les coses d’una altra manera. Potser no cal que t’encaparris en coses que
ben pensat no són tant importants. Potser no cal que siguis tant estricte amb unes coses i que ho siguis més amb altres. La pregunta que t’has de fer és: Que puc fer jo, perquè això millori?
Si els fills ja són grans podem fer de mediadors, fins i tot plantejar exigències, perquè millori una situació. Però quan
són petits, els nens s’arreglen igual que es desarreglen. Tenen el seu propi sistema de funcionament. M’explico. Es
dona el cas que dos germans acaben de tenir una baralla sonada. Arriba un veí, amb qui els dos hi tenen competència, i en aquell mateix moment ja no hi ha baralla! A més, si intervens és pitjor perquè aleshores et col·loquen com
a jutge i aquest paper és molt difícil quan tots volen tenir raó. Solen acabar bastant malament. Jo els diria, ’Oi que
heu començat? Doncs aquí us quedeu fins que ho arregleu’.
El que està bé és ensenyar pautes, perquè no es barallin: que respectin els torns en el joc, per exemple, fer que s’escoltin... però és molt possible que quan tu dius ’Demana-li perdó’ i el nen diu: ’Perdó’, està pensant: “Però jo tinc la
raó!”. Recordo que jo ho feia, això.” (I jo...!)
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Temes de l’any
Pallassos voluntaris d’hospital

La Floreque i el
Gererd a la sala
de jocs de
l’Hospital Vall
d’Hebron”

La Iris Leyers. o “Irisitas”, o “Floreque”, va arribar a Barcelona fa
set anys. És fotògrafa i pallassa:
“Jo crec que era pallassa abans
de fer de pallassa i molt abans de
ser fotògrafa”. El Gerard Rius (20
anys), el doctor SomRius, és educador social i pallasso. Fa seves
les paraules d’un pallasso que admira, el Tortell Poltrona, que diu:
“Quan ens fem adults, ens adulterem”. La Iris i el Gerard són dos
dels catorze pallassos i pallasses
que durant el 2008 han participat
en una de les accions del programa “Fem més agradables les estades dels infants a l’hospital”
que impulsa l’AACIC.

Una setmana abans vaig conèixer
la Joana a l’AACIC. Ella insistia.
“Hauries de venir a veure els pallassos d’hospital”. I jo li deia:
“Joana, crec que això dels pallassos... com ho diria... Així com en
altres activitats l’AACIC ha estat
capdavantera..., els pallassos... ja
ho he vist per la tele més d’una
vegada.” La Joana fa cara de poker: “I què vols dir amb això? –replica– tu vine. Vine un dia i quan
diguis que ja en tens prou, quan
hagis vist tot el que necessites
veure, et faré una pregunta, només una.” “Què preguntaràs?”.
“Ah, ja ho veuràs...”. “No, dona,
diguem-ho, que així ja...”. “Bé,
tampoc és res de l’altre de món.
Tu mira, i al final diguem: Què
passa quan uns pallassos visiten
l’hospital?
Aquest dimarts, pallassos a
l’hospital

Què passa quan uns pallassos
visiten l’hospital?

Floreque i Gerard

Un nas vermell per
treure’ns les màscares
Abril del 2008. “Avui és dimarts, i
vindran el Gerard i la Iris”, ens explica la Joana Rodrigues. La Joana
és portuguesa. Estudia a la Universitat de Lisboa i té una beca Leonardo da Vinci que ha aprofitat per
fer pràctiques aquí a Barcelona, a
l’AACIC, durant nou mesos. La Joana ha coordinat el programa dels
pallassos voluntaris d’hospital durant el temps que ha estat aquí.
S’ocupa de la planificació, d’atendre’ls en tot el que necessiten i de
fer l’avaluació del programa.

El dimarts següent, a les 10 en
punt, havíem quedat a la porta de
l’edifici de maternitat. Trobo la
Joana i cinc minuts després arriba
la Iris. Me la presenta. És una noia
belga, alta, prima, amb cabells
rossos molt fins i la pell extremadament blanca.
Anem cap a la sala que fan servir
de vestuari. Allà hi ha el Gerard.
És de Platja d’Aro. Té vint anys. La
porta de la sala és oberta i en Gerard saluda tothom que passa
amb el seu barret bombí, un d’aquells barrets rodons, com els
dels clàssics "gentlemans" anglesos de les pel·lícules. L’elegant
bombí del Gerard, però, és de color vermell, com el seu nas vermell
de plàstic.
Els dimarts, són el Gerard i la Iris
els pallassos que s’ocupen de fer
més agradable l’estada a l’hospital dels nois i noies ingressats a
Vall d’Hebron.

Sortim tots plegats de la Sala. La
Iris va davant. Passeja pels passadissos de l’hospital mirant tothom
que passa amb una gran rialla.
Porta una catimba, un instrument
musical que és com una capsa rodona de fusta amb un forat a la
part superior on hi ha unes llengüetes metàl·liques que en prémer amb les puntes dels dits fan
un soroll metàl·lic peculiar.
Una infermera repassa l’Iris de
dalt a baix. L’atura i li diu: “Ei, que
portes l’etiqueta del vestit penjant.” La Iris fa cara de sorpresa,
com si no se n’hagués adonat, riu
i continua caminant. És clar que
sap que li penja l’etiqueta... Entre
nosaltres pensem: ’Je, je... Un altre que ha picat!’
Un noi d’uns dotze anys, amb un
pijama tant ben planxat que no
s’hi veu ni una arruga, s’acosta al
Gerard. S’ha fixat que el Gerard
porta quatre pilotes a la mà. Són
pilotes de malabar, d’un cuir marró, amb un cosit semblant al de
les pilotes de beisbol. Són unes
pilotes suaus al tacte. I toves, diguem que si cauen a terra s’hi
queden, no reboten. “Deixa-meles”, reclama el noi. El Gerard se’l
mira i n’hi deixa una. “I les altres
també”, insisteix el jove. El Gerard li dóna i el noi fa anar les pilotes com els malabars.
Una senyora, vestida amb unes
precioses robes amb patrons de
dibuixos que ens recorden les teles africanes, estava a punt de dir
alguna cosa, però en veure com
de bé se’n surt el nen amb les pilotes de cuir li surt de dir amb sorpresa: “I on ho has après tu, això?”. El noi fa una mirada a la seva mare com dient “Sí, espera
que ara t’ho explico”, o “Ai quantes coses que no saps” (i només
té 12 anys, el noi!). El Gerard pica
l’ullet al destre jove, felicitant-lo
per la seva habilitat.
L’Amanda, una nena de nou anys,
amb el cabell molt moreno, llarg i
força arrissat que ha estat seguint
l’Iris per tota la planta li estira l’etiqueta, amb compte! La Iris es gira, veu la nena i estira el braç per
acostar-li la catimba. Els dits me-

EL BUTLLETÍ DE L’AACIC #15

nuts de l’Amanda no són capaços
de treure cap so a aquelles llengüetes metàl·liques.
La Iris em diu que de pallassa es fa
dir “Irisitas” o “Floreque”. “Irisitas” per la semblant-se amb el
seu nom, i perquè també suggereix la idea de la rialla. Sobre “Floreque” ens diu que en flamenc, la
seva llengua materna, la terminació que s’aplica per fer el diminutiu. Així que “Floreque” es traduiria com “Floreta”, com les floretes
del seu vestit.
El Gerard es diu Gerard Rius, i es
fa dir Dr. SomRius. El joc de paraules queda ben clar. En Gerard
no va gens extremat. Porta una
mitja melena tirant a rossa ben tallada, una samarreta de colors,
uns texans (més amunt del que se
solen porta ara), el barret vermell
i el nas de plàstic.
El nas vermell i les màscares...
I això del vestit... Com trieu la disfressa? “La disfressa es va fent. Va
sortint a poc a poc” diu la Floreque. “És cert –diu el Gerard– però en tens prou amb un simple
nas de plàstic. Deixa un nas d’aquests a algú i veuràs que de seguida comença a fer carotes i coses estranyes”. “El vestit t’ajuda a
creure’t el personatge”. “No només és disfressar-se, sinó que s’ha
d’expressar un sentiment, una
emoció”.
Els pallassos són unes persones
molt entenimentades, molt lògiques. És cert que quan els mires
fa la impressió que sempre saben
molt bé el que fan, tot i que ben
mirat et preguntis, però què està
fent, ara? Les seves reaccions ens
sorprenen. Això només ho fa un
pallasso, i és divertit. Sembla que
els pallassos s’ho passen tant o
més bé que la gent amb qui juguen, amb qui parlen o s’entretenen.
Li dic a la Joana. “Joana, ara veig
que...”. Però la Iris se’ns escapa.
Entra en una habitació. La seguim. Ja parlarem en un altre moment. A l’habitació hi ha una noia
estirada al llit. No es pot moure.
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La Floreque s’hi acosta. La noia
riu. La Floreque es posa encara
més contenta, el que fa riure encara més a la noia. Els grans que
hi ha a l’habitació també riuen.
En Gerard passa per davant de la
porta oberta d’una habitació. Els
familiars d’un noi... bé un jove (té
uns 12 anys, segur!), el veuen passar. Des de fora el passadís sentim
xivarri: “Mira, mira...”. “Mira
aquest...” “Un pallasso...”. El Dr.
SomRius s’atura. Amb un sol moviment fa un quart de volta ràpid i
s’encara a la porta d’entrada de
l’habitació des d’on surt tot aquell
xivarri. Entra i, cerimoniós, comença a saludar tothom un per
un, un per un. I quan arriba a la
capçalera del llit, fa mitja volta i...
No!. Gira la cara. Mira el noi que
està al llit i li llança una de les pilotes...
Com la Floreque, com el Dr. SomRius i com la Martina (que també
té torn els dimarts però avui no ha
pogut venir) un total de 14 pallassos i pallasses han col·laborat en
la campanya “Fem més agradable
les estades a l’hospital 2008-09”.
Ja ho hem dit això, oi? Són joves,
i no tan joves. Tots s’han format.
Han fet cursos, han estudiat en
escoles de pallassos...
“El primer dia de classe, la Clara
Cenoz, la nostra profe...” –comenta la Iris– sempre diu als nous
alumnes “ens posem un nas vermell per treure’ns totes les màscares”. “Saps quina en diu el Tortell
Poltrona?”, m’explica el Gerard.
“Ell diu que d’adults ens adulterem!.” Que bona aquesta! “Des
de petits tot el que fem és anar
aprenent costums i costums. I
acabem fent les coses per costum. Nosaltres procurem fer-les
d’una altra manera. Trencar els
costums i explorar les moltes formes de relacionar-nos amb els objectes i amb la gent.”
I ara, què me’n dius?
La Joana se’m planta davant:
“Què et sembla?”. “Bé...”, li dic.
Ella insisteix: “Què em volies dir
abans?”. “Ah, res. Bé, sí. A veure... És que... la Floreque està allà

baix i el Gerard aquí dintre... Cap
a on anem?”. Cap a on vulguis,
diu la Joana. Doncs au, anem...!.”.
Arribem al final del passadís i només girar trobem la Floreque envoltada de canalla i d’alguns que
ja no són canalla. Se l’estan menjant. Uns li estiren l’etiqueta del
vestit. Els altres volen agafar la catimba. Altres riuen i s’ho miren...
Quan trobes un pallasso o una pallassa en el passadís d’un hospital
o en l’habitació d’un malalt, res és
igual. Tot canvia. L’habitació s’omple de rialles i paraules afables,...
Miro a la Joana i li dic: “Joana,
aquestes rialles i aquestes coses
boniques que diu la gent, estic segur que curen, fan cicatritzar les
ferides, oi?”. La Joana em mira
amb cara estranya. “No ho dic en
el sentit literal, dona!”. Joana: “Ja
ho he entès, home!” “Ah, però
com que em miraves d’aquella
manera?”.
La Joana repeteix paraula per paraula el que li vaig dir feia una setmana: “Tu vas dir: ’Joana, crec
que això dels pallassos... com ho
diria...’ I que... ’Així com en altres
activitats l’AACIC ha estat capdavantera, ... els pallassos...’. I encara vas tenir la gosadia de dir que
’ja ho he vist per la tele més d’una vegada.”. I em pregunta: “Què
n’has de dir, ara?”. (No dic res...)

Durant 9
mesos, la Joana
Rodriguez, de la
Universitat de
Lisboa, ha
col·laborat amb
l’AACIC gràcies
a una beca
Leonardo da
Vinci. Ella ha
estat la coordinadora del programa Pallassos
voluntaris
d’Hospital.
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Temes de l’any
Despertant el somriure!
A finals de juny d’aquest 2008, es va organitzar un taller molt especial amb els pallassos voluntaris d’hospital de l’AACIC. El Pep Callau
i l’Andreu Sanchez, de Pallassos Sense Fronteres, van compartir amb
els voluntaris d’hospital la seva experiència. Un èxit total de participació i d’implicació. N’estem preparant noves edicions… ja us n’informarem!

Aquests són els noms de les pallasses i pallassos que han participat i/o que encara participen al programa de l’AACIC. A tots ells, els hi donem moltíssimes
gràcies. En guardem un record molt especial i valorem la seva tasca i col·laboració. Gràcies al Lluís Yuste i la Núria Peretó, per tots aquests anys. I al nou grup,
la Mar Basany, la Monica Santos, l’Olga Sanz, el Michael Hafran, l’Enric Hugas, la
Iris Leyers, l’Espe Casas, el Jordi Perez, el Manuel Sanchez, el Bienam Perez, el
Gerard Rius i la Martina Ribas.

El Blog del Dr. SomRius
Hem triat un fragment del Blog del Gerard. El Blog es titula “Reflexions
d’un pallasso d’hospital”. Reproduïm el primer post, on s’hi reflecteixen
les seves expectatives i on tenim notícia que el Gerard té a casa seva
un armari ple de nassos vermells.
Post: Primer dimarts a l’Hospital. “3,2,1...”. “NUESTRA PRIMERA VEZ...”
Com a Pallassos voluntaris a l’Hospital Vall d’Hebrón!
El Comando MARTES, cada 14 dies repartint somriures!
Som La Martina, l’Iris i en Gerard.
Aprofito per explicar la meva experiència com a Dr.Somrius: 1era Part.
3, 2, 1...
A les 8 em desperta el mòbil, que com cada matí, reprodueix: "Alegria"
del Cirque du Soleil.
Començo el dia a les 8.10 am. Havent tornat a escoltar la cançó, cinc
minuts més tard... i 5min +... per dormir una mica més allargant la son,
i per poder tornar a escoltar: “Alegriaaaa”
Dutxat i vestit, just abans de sortir al carrer, comprovar que tinc les quatre coses indispensables: Cartera, mòbil, claus i un nas vermell a la butxaca!
M’aturo un moment davant la vitrina on guardo tots els nassos que tinc.
En compto fins a dotze de diferents. Vull agafar-ne més i no em decideixo. Me’ls miro intentant decidir-me... Nassos nous encara per estrenar, alguns d’ús quotidià aleatoris, i d’altres a punt de jubilar-se... N’hi
ha amb fil i sense, de plàstic, làtex, esponjosos... I amb llum!
El meu primer nas, el segon i els següents: vermells, negres, rodons,
quadrats i allargats!
Pintallavis per pintar als menuts que ho volen, i el que va regalar-me en
Tortell Poltrona al 3xl.
Obro la motxilla.
Junt a la carpeta de la uni, les 4 pilotetes de malabars, agafo dos nassos a l’atzar, (el de Pinotxo i el Charlie Rivel) i ja estic a punt per marxar.
Surto al carrer, agafo el metro, pròxima estació VALL D’HEBRÓN!
3,2,1... Comença un somni!
CONTINUARÀ...

El Diari de la Floreque
Aquí tens un fragment del diari de
la Iris, de la Irisitas, la Floreque.
Vaja, aquí signa el seu diari com a
Floripondia! Aquesta és la seva
experiència el dia 27 de maig del
2008. Ens diu que va agafant confiança i que avui troba a faltar els
seus companys.
“Cada vez me siento más segura
yendo al hospital. Siento la falta
de mis compañeros (hoy me ha
tocado salir sola). Tenía mucha
energía pero las caritas enfermas
me hacían recordar que es mejor
acercarte con cuidado y suavidad.
Los juegos más sencillos son los
que más ayudan a los niños, aceptando sus limitaciones y jugar
dentro de lo posible es lo que les
hace salir un momento de su situación y el regalito es la sonrisa.
También lo que he descubierto es
que la respiración hace milagros.
Respirar con ellos les tranquiliza
mucho y ayuda a encontrar la
complicidad y el juego. Mi cajita
de trucos mágicos ha sido muy
sencilla hoy entonces. Un abrazo
a todos. Doctora Floripondia.
JEP CASSOLA

redactor de l’AACIC

La Rosanna,
responsable del
projecte, amb
tres voluntàries
d’hospital

EL BUTLLETÍ DE L’AACIC #15

pàgina 9

Notícies
Entitats del 3er Sector en moviment
Enfortim vincles amb l’associació andalusa de cardiopaties congènites
El dissabte 8 de novembre, la Asociación Corazón y vida de Sevilla va celebrar la IV Jornada Andalusa sobre cardiopaties congènites. Van anar tres persones de l’AACIC i, d’entre elles, la
psicopedagoga va participar fent una xerrada amb el títol "Valoración del grado de Minusvalía en Cataluña". La jornada va començar amb tres ponències sobre les Cardiopaties Congènites
de l’Adult. Després, es va fer una taula rodona sobre la valoració del grau de disminució i, per la tarda, la jornada es va tancar
amb una ponència sobre la dinàmica de les famílies amb menors
afectats de cardiopaties congènites i dos tallers: "Cardiòpates
Congènits, poden tenir descendència?" i "Relació metgepacient".
La jornada va servir perquè ambdues entitats (catalana - andalusa) es poguessin conèixer millor, ja que, fa uns anys, l’entitat que
té seu a Sevilla ja havia assistit a la trobada anual que organitza
l’AACIC.

V Jornadas de Cardiopatías Congénitas organitzades per la Fundación Menudos Corazones
La Fundación Menudos Corazones va celebrar el cap de setmana del 25 i 26 d’octubre
les V Jornadas de Cardiopatías Congénitas a
Madrid. Les ponències van girar al voltant de
temes com: Europa, El futur de les cardiopaties congènites, Menudos Corazones: un projecte de futur i Per què i com sol·licitar el certificat de disminució? També es van realitzar
tallers dedicats als diferents tipus de cardiopaties congènites, dirigides a metges especialistes en el tema, als pares d’infants i als
adolescents afectats per aquestes malalties.

El CERMI realitza un estudi sobre els menors amb
discapacitat a Espanya
La Montse, tècnica de l’AACIC,
a la IV Jornada Andalusa

La Generalitat de Catalunya
amb les entitats del tercer sector
El passat 1 de desembre el Departament
d’Acció Social i Ciutadania va presentar
el Pla de suport al Tercer Sector Social de
Catalunya 2008-2010. Les novetats que
incorpora el pla pretenen, entre altres
coses, millorar el sistema de concertació
amb el sector públic, disminuir el nivell
de rotació de les plantilles, professionalitzar i millorar la capacitat de gestió de
les entitats socials.
Esperem que ens ajudi en la nostra tasca
diària i en la de totes les entitats del tercer sector!

L’estudi es publicarà en forma de llibre properament, per donar a conèixer les necessitats i demandes dels infants amb discapacitat i proposar mesures per a millorar la seva atenció e inclusió social.

T’interessa saber
Com podem vetllar pels
hàbits físics saludables?
A la darrera edició de la revista
“Viure en família” núm. 28, parlen de la importància de desenvolupar postures equilibrades
per evitar disfuncions físiques futures. Tenint en compte que les
persones afectades per cardiopatia congènita han de passar, en
la majoria dels casos, per intervencions quirúrgiques que afecten a la part osteomuscular del
tòrax i l’esquena, aquestes recomanacions resulten encara més
remarcables. Si esteu interessats

en llegir el reportatge, podeu
buscar la revista a la vostra biblioteca de referència o podeu
trucar a l’AACIC i us l’enviarem.
www.viureenfamilia.com

L’Hospital Sant Joan de
Déu reporta un nou cas
a la literatura mèdica!
Aquest any va néixer un nadó
amb baix pes, que presentava
greus complicacions mèdiques a
causa d’un ductus arterioso persistent. El seu estat era crític, però no se li podia donar el tractament usual en aquests casos per
contraindicació. L’equip mèdic va
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+Notícies
decidir, amb el permís dels pares, donar-li un tractament diferent tancant el ductus arterioso
mitjançant cateterisme, implantant-se un tap.
El procediment es va realitzar
amb èxit i, actualment, el nen està a casa. Aquest procediment és
molt important, perquè suposa
el primer cas reportat a la literatura mèdica de tancament del
ductus en un nounat utilitzant la
tècnica del cateterisme cardíac.
Informació cedida pel Dr. Prada,
cap de secció de la Unitat de
Cardiologia Infantil de l’Hospital
Sant Joan de Deu.

Novetats a la Llei d’adopcions internacionals
La nova Llei d’adopció internacional prohibeix expressament
qualsevol discriminació en el
procés de declaració d’idoneïtat
de la persona per raons de discapacitat en les adopcions internacionals, gràcies a la demanda
feta pel CERMI al Ministeri de
Justícia.

Joc de cartes per
reconèixer la diversitat
a la família
Editat per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, incorporen diferents models familiars existents en la societat d’avui dia: famílies monoparentals, famílies tradicionals,
famílies nouvingudes, famílies de
diferents ètnies, reorganitzacions familiars, famílies homoparentals i famílies d’infants que
viuen amb els avis.
Per a més informació: Secretaria
de polítiques familiars i drets a la
ciutadania
http://www.gencat.net/benestar/secretariafamilia/

Convocatòria per
a la concessió d’ajuts
del programa d’atenció
social a les persones
amb discapacitat.
Aquesta convocatòria té per objecte facilitar els ajuts econòmics
necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de
les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, amb
mesures compensatòries per tal
de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració
social. Per a més informació:
http://www.gencat.cat/benestar/icass/cataleg_PUA.pdf

Respectar els drets
dels infants és encara
un repte a Gaza
Amnistia Internacional i la Red de
Información sobre los Derechos
del Niño, alerten de la terrible situació que pateixen alguns infants palestins amb problemes
de cor ja que, tot i la necessitat
de sotmetre’s a intervencions
quirúrgiques urgents per poder
sobreviure, a Gaza no tenen mitjans per fer-les i les autoritats israelites deneguen el permís de
sortida a Jerusalem a les mares
per poder anar amb els fills a l’hospital. Esperem que aquesta
situació canviï i que aquests infants puguin ser operats aviat!

La Declaració Universal
dels Drets Humans compleix 60 anys el 10 de
desembre d’aquest any!

Fundació La Marató
Volem felicitar i donar recolzament
al Dr. Jaume Casaldàliga Ferrer,
com a metge de l’Institut de Recerca de l’Hospital Vall d’Hebron,
per haver aconseguit finançament
de la Fundació La Marató per portar a terme un projecte de recerca
biomèdica sobre temes específics
relacionats amb persones afectades de Tetralogia de Fallot.

Conveni de col·laboració
Durant el 2008, l’AACIC ha renovat el conveni de col·laboració
amb la Universitat de Barcelona.
8 alumnes de pedagogia han cursat pràctiques dins l’àmbit del
tercer sector. D’entre ells, 6 han
estat al servei d’atenció a les famílies dins l’àmbit hospitalari quirúrgic, i la resta al servei d’atenció i informació als professionals,
tutelades per les 2 professionals
de l’AACIC, Rosana Moyano i Rosa Martínez.

IKEA col.labora amb
els infants amb problemes de cor!
Un any més, IKEA va col·laborar
amb l’AACIC per la campanya de
difusió de la “14a gran festa en suport als infants i joves amb problemes de cor”. Per cada peluix en
forma de cor venut entre els dies
10 i 17 d'octubre, IKEA donava 6 €
destinats als programes i serveis
d'atenció als afectats per cardiopaties congènites i les seves families, i regalava l'entrada per accedir a la festa celebrada al Tibidabo.
Gràcies, IKEA, per continuar
col·laborant amb nosaltres!
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L’AACIC en forma

Les escoles venen llibres de
l’AACIC el dia de St. Jordi

Colònies de natura de l’AACIC 2008

23 d’abril, dia en que l’escola
Mare de Deu dels Àngels de Barcelona va posar una parada al carrer amb roses i llibres. Entre els
que hi havia, volem destacar
dues portades conegudes, les
del “De tot cor” i “L’operació de
cor del Jan”, llibres de l’AACIC
que han estat també llibres de
Sant Jordi 2008.

Com ja comença a ser tradició, del 28 de juliol al 4 d’agost, 36 infants
i adolescents amb problemes de cor, acompanyats dels seus germans
i amics, van participar a les Colònies de natura organitzades a Can
Santoi, un espai natural ubicat al bell mig de Collserola. Aquest any
es van omplir totes les places, va ser un èxit d’assistència total! Per això, animem a totes les famílies interessades a participar en les properes Colònies a posar-se en contacte amb l’AACIC a principis de març,
per tal de reservar la seva plaça!
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En total, sis escoles de la província de Barcelona i Tarragona i
tres entitats, varen respondre a la
crida de l’AACIC per fer difusió
dels llibres durant la diada, el
que suposa un altre pas per enfortir la xarxa de persones i institucions solidàries i sensibles amb
el tema de les cardiopaties congènites. Gràcies a tots!. Us animem a col·laborar en la venda
dels dos llibres de l’AACIC per
aquest proper Sant Jordi 2009.

Últim torneig de golf "De tot cor" del 2008
Un centenar de persones han participat en el que ha estat l’últim dels
tres Torneigs Benèfics de Golf "De Tot Cor" d’aquest 2008, el 5 d’abril al Club de Golf La Graiera, a Calafell. El bon temps d’aquesta primavera pot haver afavorit el nombre d’assistents, que va superar el
dels torneigs anteriors, el primer al camp de golf de l’Empordà el 12
de gener i el segon el 15 de març a Peralada.
Els Torneigs de Golf "De tot Cor" han estat organitzats pel Circuit
Amateur de Golf i l’AACIC en benefici dels infants i joves amb problemes de cor. Durant la competició, els assistents podien adquirir
unes tires de números per participar en el sorteig que se celebrava en
acabar la competició.
La iniciativa acompleix l’objectiu de fer conèixer la malaltia en un entorn amable i lúdic. Els assistents al torneig no solament mostraven interès per la realitat de les persones amb cardiopaties congènites, sinó que col·laboraven amb donacions i propostes de col·laboració.
“És per això que l’AACIC i el Circuit Amateur de Golf han
decidit continuar amb aquesta bona relació” diu la Rosa
Armengol, gerent de l’AACIC. “Ja hem acordat –afegeix–
organitzar tres torneigs més per l’any que bé”.
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14a Gran Festa
en suport als infants i joves
amb problemes de cor,
de Catalunya
El seu cor et demana festa!

A

questa secció del butlletí,
com ja sabeu, és tot un
clàssic. Ens agrada, any rere any, compartir amb vosaltres
una mica del que va ser la gran festa, perquè és una festa de tots i
perquè el vostre recolzament fa
possible la celebració d’aquest dia
de la solidaritat en suport a les persones amb cardiopatia congènita.

de l’existència d’infants que neixen amb un problema de cor i de
les seves repercussions en la vida
quotidiana, per això es va repartir
informació i es van fer els tallers
de sensibilització de dibuix i de
contes d’hospital en els que van
participar molts nens i nenes.

El dia 15 de novembre, data de la
segona convocatòria de la festa al
Parc d’Atraccions Tibidabo, va
brillar el sol com mai al cel de Barcelona. Potser ens volia recompensar per haver-nos obligat a
ajornar, per la pluja i el mal temps,
la festa prevista pel dia 18 d’octubre. L’èxit d’assistència va ser total. Van participar més de 4.000
persones i, per segon any consecutiu, es van esgotar els mocadors solidaris de la festa!

L’Acte Central de la festa va començar a les 13h amb la plaça
central plena. Tothom volia gaudir
de l’espectacle i l’humor dels presentadors, l’Enric Company i el
Pep Callau, així com de la desfilada de pallassos voluntaris i dels
seus somriures. També esperaven
ansiosos el moment de fer volar
els cors solidaris, sens dubte biodegradables, que els famosos i
polítics convidats van presidir
amb el lema “El seu cor et demana festa”. El cel es va omplir de
cors vermells...

L’objectiu principal de la campanya és sensibilitzar a la ciutadania

L’Acte es va tancar amb un sorteig
de material esportiu cedit pel Fut-

bol Club Barcelona i l’empresa NIKE i, després, tothom va poder
gaudir de les atraccions del Tibidabo i d’un dia esplèndid, en el
que ens va acompanyar el sol i el
bon temps.
Tot això es va poder portar a terme gràcies a la gran tasca realitzada pels voluntaris i voluntàries
de les escoles Mare de Deu dels
Àngels, López Vicuña i Escola Pia,
pels pallassos i les famílies voluntàries, els col·laboradors de l’AACIC, els alumnes de 3er curs de
comunicació audiovisual de la
UPF, els convidats, els mitjans de
comunicació i totes les entitats i
empreses col·laboradores...

Gràcies, de tot cor,
pel vostre suport!
AINARA GARCIA

responsable de comunicació
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Moments abans d’omplir el cel
de cors vermells

L’Àngels Estévez, psicòleg de l’AACIC,
amb els mitjans de comunicació

L’Artur Mas i la Rosa Armengol, gerent
de l’AACIC, passejant pel Tibidabo

El Pep Callao, l’Enric Company
i la Montse Armengol

Els actors Mone i Carles Flavià donant
suport a la festa

Els convidats durant la celebració
de l’acte central
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Temes de l’any
Trobada anual de l’AACIC al Masnou
La Gran Festa dels Infants i Joves amb Problemes de Cor cap a finals
de la tardor i la Trobada anual d’afectats de cardiopaties congènites i
de famílies a començaments de la primavera són les dues activitats de
l’AACIC que reuneixen un nombre més significatiu d’assistents.
La Trobada es va celebrar el dia 5
d’abril a El Masnou, juntament
amb l’Assemblea general dels socis i sòcies de l’entitat. A més d’aquest acte, inevitablement institucional i protocol·lari, però participatiu, en el programa de la jornada es proposaven dues activitats
molt interessants. D’una banda,
una conferència a càrrec de la psicòloga i pedagoga Maria Jesús
Comellas, una de les principals
inspiradores a Catalunya del debat sobre l’educació dels joves al
segle XXI. D’altra banda, mentre

els pares escoltaven les paraules
de la doctora Comelles, els joves
compartien les seves inquietuds
amb les doctores Maite Doñate,
especialista en medicina de l’esport i Rosa Cullell, cardiòloga, sobre temes relacionats amb l’esport, la competició i l’exercici físic.
El dia, amb sol i un pel ventós, es
va completar amb tallers per a
nens i nenes i amb la intervenció
d’un mag, en Truquitxan, que...
bé, en feia de les seves!

Els joves de l’AACIC reivindiquen la seva pròpia responsabilitat en decidir si fer activitat física
Maite Doñate, especialista en
medicina de l’esport i membre
de l’equip de l’Hospital St. Pau
de Barcelona i la cardiòloga de
l’Hospital St. Joan de Reus Rosa
Cullell, van estar parlant amb els
joves de l’AACIC durant gairebé
dues hores sobre exercici físic,
competició i esport a la Trobada
anual 2008 de l’AACIC a El Masnou. Desprès, els joves i les doctores van compartir els temes
mes importants amb els pares i
mares. Aquestes són les conclusions:
La por és sovint el company de
viatge dels pares quan es tracta
de dir quines coses poden fer o
no poden fer els fills o filles. Per
això, la convocatòria que ha reunit els joves i les especialistes a la
Trobada s’anunciava amb el títol
“Del Dragon Khan al zapping”. El
títol posava en evidència dues ac-

tituds: joves que no paren de fer
coses o joves asseguts tot el dia
davant d’una pantalla. Entre el
Dragon Khan i la por hi ha un ventall enorme de possibilitats.

fa por). Altres veus posaven sobre
la taula algunes evidències: “Hi ha
nens que no fan res a la classe
d’educació física, però al pati corren com volen”.

“No ens sembla just que les persones amb cardiopatia estiguin
excloses dels programes d’esport, perquè l’esport és molt saludable”, afirmava la doctora Cullell. “L’exercici físic, –deia– en
qualsevol de nosaltres, és una eina al servei de la nostra salut. Ara
bé, qualsevol indicació o qualsevol recomanació s’ha de fer amb
la persona al davant.”

Pel que fa a les cardiopaties i l’exercici físic hi han dos grans
grups. Deia la doctora Cullell que
“hi ha persones que ja han estat
intervingudes quirúrgicament i es
pot dir que la cardiopatia està resolta. En aquest cas no és imprescindible fer la prova d’esforç. Hi
ha casos en què s’ha d’anar amb
molt de compte i la prova d’esforç és una eina científica molt
útil“.

Un pare de la sala, però, preguntava als joves: “Però, vosaltres,
pareu quan ho necessiteu?”. La
resposta va estar contundent: “Jo
sí!”, va dir un dels joves. (Una mare afegia. “De petita jo era de les
que mai parava, per això ara em

La doctora Doñate explicava en
què consisteix: “... és una simulació del que passa en l’organisme
quan es fa exercici físic. Tenim
control del ritme cardíac, de la
tensió, la respiració, i obtenim in-
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formació dels requeriments musculars en qualsevol situació d’exercici. Ens fem una idea clara de
les condicions del cor per assumir
una certa demanda davant d’una
situació física.”
El consum d’oxigen dels muscles
determina un índex: baix, mig o
alt. “La gran majoria de noies i
nois amb cardiopaties –deia la
doctora Doñate– estan en un nivell mitjà de consum d’oxigen,
com la majoria de persones de la
seva edat. Per tant han de poder
fer el que fan altres nois de la seva edat: fer una excursió, nedar,
anar amb bicicleta o fer esport
d’intensitat mitjana.
Algú altre a la sala preguntava,
perquè els nostres fills i filles
“sempre diuen que estan cansats?” El comentari general insistia amb el fet que molts d’aquests
infants han estat sotmesos a múltiples limitacions. Si no hi ha arrítmies, si la tensió es comporta i la
musculatura respon, podem dir

que la persona pot iniciar-se en la
practica d’una activitat física de
manera progressiva, com ho faria
qualsevol altre persona.
El debat va arribar al punt culminant en el moment que en José
(un jove amb cardiopatia) va prendre la paraula: “Jo entenc que els
pares estiguin preocupats, però
s’ha de confiar en els nens. Ells saben perfectament fins on poden
arribar”.
És veritat, afegien algunes veus, de
petits els nens i les nenes s’autocontrolen. La desconfiança sorgeix
en el moment en què es fan més
grans, quan apareixen altres motivacions, com la competició.
La Rosana, una de les psicòlogues
de l’AACIC, ha interpretat les paraules del José com un missatge
clar cap els pares: “Ens està dient
que nosaltres tenim responsabilitats sobre el nostre cos i sobre la
nostra vida. Ei, jo ja m’he fet gran.
Jo sóc gran i ja m’ocupo de les
meves coses. Que em conec.”

La recomenació final de les doctores va estar: “Si feu els controls
regulars, si seguiu les indicacions
del cardiòleg amb els resultats de
les proves d’esforç i el coneixement que teniu del vostre cos,
hauríeu de poder fer activitats físiques amb confiança.”
Així, per resumir el que ha estat
aquest intercanvi de punts de vista i experiències podríem dir que
els joves de l’AACIC reivindiquen
la seva pròpia responsabilitat!

Pares, mares i fills(es)?
“Hidratació, hidratació i hidratació”
En la conferència central de la
Trobada anual de l’AACIC, la
Maria Jesús Comellas va recomanar “Hidratació, hidratació i
hidratació. Molta hidratació” en
el dia a dia entre pares i fills. Comellas, col·laboradora del popular programa de Catalunya Ràdio “Eduqueu les Criatures”, va
explicar com abordar l’educació
d’un fill amb una malaltia crònica
i va destacar la necessitat de posar límits en la relació educativa
diària entre pares i fills. “Si tu
dius sí, jo dic no!”.
Per a l’especialista, els fills i filles
de vegades pensen que “quan els
pares diuen que no, volen dir que
potser no ara, però després ja ho
veurem; o avui sí, perquè... o si fas
no se què serà que sí!”.
La conferenciant suggeria que la
relació amb els fills s’ha de prendre amb molta aigua: “Que es

queixin. No passa res. És més. Hi
tenen dret. També ens queixem
els adults. Els hem de dir. Caram,
tens dret a queixar-te. Té, beu un
got d’aigua. Aquí tens un mocador i quan hagis acabat de queixar-te aquí estic, però continuarà
sent que no”. No et preocupis,
aquí estic pel que necessitis”
La Maria Jesús Comellas va estar
de peu l’hora llarga que va durar la
seva intervenció. Els seus gestes,
l’expressió de la cara i la veu s’adaptaven cada moment a allò que
volia expressar. Arribat un punt donat, deixava anar una afirmació
simple i clara: “Els joves ens demanen que els pares siguin conseqüents, que tinguin les idees clares!
“Els pares –afirmava– han de saber
mantenir la distància emocional necessària davant dels seus fills”.
Entre els assistents va despertar
molt interès el punt de vista de la

conferenciant sobre si els alumnes
han de fer deures de l’escola a casa. Comellas va afirmar amb rotunditat que l’escola ha de fer
d’escola i els pares han de fer de
pares, que hi ha coses que s’aprenen en família i altres que s’aprenen en comunitat, que a l’escola
hi aprenen unes coses i a casa
unes altres.
Els assistents van acomiadar la
conferenciant amb forts aplaudiments i una riallada general de tot
cor. La xerrada de la M. Jesús Comellas la podeu escoltar al web
de l’AACIC www.aacic.org.
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Comellas té un currículum brillant com investigadora en temes d’educació, a més d’una habilitat innata per explicar les coses de manera
entretinguda, directa i planera. No ens estranya gens que la fitxessin
com a col·laborada de luxe en el programa de Catalunya Ràdio
“Eduqueu les criatures”. En aquestes pàgines hem transcrit alguns
fragments més de la seva conferència.
Alguns detalls més...

M. Jesús
Comellas,
experta en
educació,
a la trobada
del Masnou

És una de les principals inspiradores a Catalunya del què ha de ser
l’educació en el segle XXI i una
defensora fervent del debat educatiu, que segons ella s’ha de fer
obert i amb la participació de tota la comunitat. En aquest sentit
ha impulsat amb la Diputació de
Barcelona la “Xarxa de Debat
Educatiu en i per a les famílies”.
La Maria Jesús ens diu: “I si no
sou de Barcelona, poseu-vos en
contacte amb la vostra diputació,
i farem xarxa”.

Per què protesten les criatures?
Hi hauria d’haver un article a la constitució
que digués: “el dret a queixar-se dels infants
és un dret constitucional”. Deixem-los protestar. ’Oh, és que plora!’, ’És que no li agrada!’.
Li fem un petó. ’Carinyo estàs en el teu dret
constitucional de protestar. Hi tens dret’. O no
protestàveu, i protesteu, vosaltres? Hem de
reconèixer que els nostres fills tenen dret a

Us heu plantejat mai el significat de la paraula “no”
que arribeu a transmetre als vostres fills?
“No” vol dir “no”, però si els nens protesten i te’n canses vol dir
que “sí”. Si avui ve gent a casa, el “no” és una mica. I si “ja no puc
més”, és “fes el que vulguis”. Quan el crio protesta no demana
que canviem. Demana que tot i la protesta el “no” que dèieu continui sent que “no”. És que “no”? Quina sort que a casa saben el
que em demanen! A l’escola no els deixem decidir si ara toca fer
mates o no, o si surten al pati ara o després. A l’escola els eduquem amb unes normes clares que no totes són negociables.

La maduresa és que de mica
en mica les criatures aprenguin a
cuidar-se per elles mateixes, i que
de mica en mica les criatures vagin agafant confiança i tirin endavant. Per tant no es tracta tant de
què volen les criatures, sinó del
que necessiten. A l’escola no els
preguntem si volen o no volen. És
cert que ho planifiquem de forma
interessant, però l’objectiu és què
necessiten. I els portem a escola i
els fem estudiar i els fem llegir
perquè necessiten saber llegir.
Han de créixer, han de saber on

son, han de saber normes, han de
saber anar pel món, perquè a la
llarga s’han d’independitzar i s’han de saber cuidar! S’ha de veure quina confiança estem generant entre nosaltres, pares i mares, mestres, metges, tothom, per
afrontar la protesta lògica i sana
de la infància i l’adolescència. Si
pensem, i sabem, que els nostres
fills fan el que han de fer, podem
estar tranquils nosaltres. És
aquesta confiança la que ens ajudarà a passar de l’alarma i l’angoixa a l’educació.

protestar. Això és la primera cosa que hem de
fer. La segona és... ’Caram, protesta! I ara què

El referent d’èxit

fem?’. Pensem-ho...

nalla ha de ser el créixer, el

de la ca-

fer-se autònoms i adults. No
Als infants del segle XXI els hi
continuen sortint les dents als sis
anys, com en el segle XV. Que curiós, oi? No dèiem que tot era
tant diferent? Per sort les oliveres
necessiten un temps per fer les
olives i les criatures necessiten
uns anys per madurar. La qüestió
és com els acompanyem en
aquest procés. A més a més, cada
criatura té el seu ritme. Però l’objectiu és el mateix ara que abans:
que creixin, que madurin i que
puguin tirar endavant, estimantlo en cada moment.

hi ha ningú que hagi d’arribar
enlloc per sentir-se no sé
com. S’ha de caminar.

És apassionant acompanyar un
adolescent. Enyorareu les enrabiades de quan tenien tres anys.
No dormireu, tanta son com tindreu. Benvingut a l’etapa més
apassionant de la teva vida. No
pensem en solucions, sinó en recursos. I quin recurs tenim? Què
és el que podem fer? Hidratació,
molta hidratació. Una altra vegada un vaset d’aigua per nosaltres i
després un vaset per a ells, perquè puguin protestar i no s’ennueguin. També mocadors de paper. En un paquet n’hi ha deu, en
una capsa n’hi ha cent i als rotllos
Dumbo, ves comptant! La tranquil·litat desmunta la criatura. Està aprenent que esteu disposats a
que plori fins que s’hagin acabat
les deu capses de mocadors de
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L’escola no ha d’exigir que la família faci el que no ha de fer.
I les famílies tampoc hem d’exigir a l’escola que facin el que no han de fer. L’escola socialitza i ensenya. La família socialitza i ajuda a madurar. La família no ha d’ensenyar ortografia. No heu d’estudiar integrals. No cal que estudieu tots
els temes que estudien els vostres fills. La família ens hem de dedicar a que parem taula. A l’escola, si es queden a dinar també ajudaran a parar taula. A casa han de fer la truita de patates. A l’escola no cal. A casa han de netejar el
bany. A l’escola no ho faran. Fer de pares i de mares i de profes particulars? No, gràcies. Fem de pares i mares. I femho amb ganes. El professorat ho té més fàcil que nosaltres, els pares i mares. Ho tenen més fàcil amb vint-i-cinc que
nosaltres amb un, amb dos o amb tres. Coneixeu famílies nombroses? Una família amb vuit ho té més fàcil que una família amb dos. L’un socialitza l’altre. El mal de ventre del primer mobilitza molt, el del segon ens ho mirem amb més
calma i el mal de ventre del cinquè ja no es va al metge, ja l’hem resolt pel camí. No és que l’estimem menys, sinó que
sabem més coses. Per això a l’escola és més fàcil educar-ne vint-i-cinc, que no pas a casa.

Voluntaris de l’escola Mare de Déu
dels Àngels fent
tallers i jocs amb
els nens i nenes
durant el matí

paper. Us asseguro que és eficaç.
Li esteu demostrant que té dret a
queixar-se, que no passa res.
Quan diem ’Calla, que ja t’he dit
que...’ ens estem posant al seu nivell. Els hem de donar temps per
què ho entenguin. Necessiten
constatar que malgrat la protesta
continuareu amb la mateixa idea.
Que la criatura plora i protesta?
Al primer símptoma, una abraçada. I aigua! No perdem la calma.
’Guaita, està plorant!’ Però si ja
ho veiem venir. Li podem dir. ’Ja
ho sabíem que ploraries’. Amb
una mica de sort li desmunteu la
parada. N’hi ha que reaccionen
dient: ’Doncs ara no ploro!’. Vosaltres, com sorpresos: ’Ah, no? I
com és això?’.

Una educació amb angoixa és feble. Si pensem: ’i
si el frustrem?’, ’i si el traumatitzem?’, ’i si pensa
que no l’estimo?’. Un moment! Prou. La frustració
és imprescindible, de la mateixa manera que una
vacuna és imprescindible. La frustració ens ajuda a
saber que hi ha una raó més enllà del meu desig,
i aquesta raó és allò que necessito, que em va bé,
que m’ajuda. Al final, en estudis que fem, els infants ens diuen ’em frustra, però veig que em cuiden, estan per mi!’. Per tant, quan diuen ’No vull
anar a dormir’. La resposta és: ’T’entenc. Et faig
un petó. T’abraço. I a dormir toca.’ No és solament tenir-ne cura, sinó la distància, la vostra estabilitat, la clau d’aquest procés d’educació cap a
la maduració de la persona.
Hem de preparar les nostres
criatures per una vida que no sabem com serà d’aquí cinquanta
anys. Però això és apassionant.
No podem donar una imatge d’inseguretat. Hem de donar una
imatge d’adults, que no vol dir
que ho hem de saber tot, però algunes coses sí.
Normalment els adults informem.
’Cal fer això i allò...’. ’És millor això...’. L’educació avui, que tenim
més informació, és millor que no
pas abans que tot era “seu i calla”. També orientem. ’És que això
és per tal cosa o per tal altra’.
’Has de menjar verdures per això i
per allò...’. D’acord! Els donem arguments del què és millor. Així en
el futur, les criatures no només seran obedients, sinó que sabran fer
les coses quan els adults no estiguem al seu costat. Aniran a algun lloc i sabran que ’això sí que
toca i això no perquè...’ Tindran
arguments. Fantàstic! A més a
més els aconsellem.

Fem que les nostres criatures puguin desenvolupar-se i fer a cada
edat el que els toca. El punt de
partida no ha de ser un problema
o un fre, sinó l’oportunitat de fer
les coses millor. Preparar amanides, preparar esmorzars, la truita
de patates... als deu anys, o als
onze. Als dotze? Bé, als dotze. Als
catorze? Ai, ai, que fem tard! Als
setze? Ai, que estem patinant. Als
divuit: ’Ja no cola! He dit que et
fas la truita i te la fas!’. Cada edat
té les seves coses. No els infravalorem. Ni els sobrepretegim. Sobreprotecció? No, gràcies. Que
s’espavilin! Ja veureu quantes coses meravelloses són capaços de
fer.
JAUME PIQUÉ

periodista
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Dossier
“Això és el que em va passar a mi quan tenia 8 anys i van operar el meu germà petit del cor”. La Maria
Valldeneu va escriure aquestes paraules en la seva col·laboració a la secció “L’experiència de...” del Butlletí número 13 (any 2006). La Maria relatava el que va sentir quan va néixer el seu germà Josep, amb
una cardiopatia: “La situació es complica quan la persona que rep la notícia és una nena petita. Com entén que els seus pares estan més pel seu germà que per ella? Ella interpreta que els pares prefereixen
el germà” –escrivia–. “... No saps ben bé què li passa ni què pots fer...”. “... Tens sentiments de culpabilitat, soledat, impotència, desorientació…”. La Maria és una persona adulta, ara, i posa nom a unes
sensacions que en el moment que les vivia no eren tan fàcils d’expressar: desorientació, soledat... El Dossier d’aquest Butlletí és el resultat de les paraules que acabeu de llegir. Volíem parlar amb germans, però els que per nosaltres eren invisibles. Oi que l’AACIC organitza grups de pares i grups de joves afectats... Perquè no té un grup de germans? Sempre ens n’oblidem! Tenen tota la raó de queixar-se...

Retrat de vida entre germans...
unes hores

“M’esperava plors, llàgrimes, dificultats, baralles, rancors, enveges...
i vaig trobar complicitat, diversió, amor... anècdotes que no s’obliden mai a la vida”
Vaig demanar a la psicòloga, la
Teresa Moratalla (veure La Capçalera en aquest mateix Butlletí)
com m’ho havia de fer per escriure aquest reportatge. Aquest va
ser el seu consell: “No és fàcil,
Jaume. T’hi has d’estar estona. Tu
pregunta coses quotidianes. Com
ho has viscut? Com recordes el
que et passava de petit? Què parlaves amb el teu germà quan arribaves a casa? Què fa aquest quan
passa això? Quan són més grans
és més fàcil, com més petits són,
més concretes han de ser les preguntes: I que fa aquest quan passa això?”.
També em van recomanar que
parlés amb els germans sense que
hi hagués ningú altre davant, perquè així se sentirien menys coaccionats. Vaig trobar que entre els
germans hi ha una complicitat
especial, que es recorden més
moments divertits que no pas
trists, i que tots guardem en el
nostre record anècdotes impossibles d’oblidar!.

Aquesta és la impressió que en
vaig treure en visitar la Jenny, el
Sergi i l’Eduard. Ai, perdó! Ja comencem malament. Aquest són
els noms dels germans que pateixen la cardiopatia, i nosaltres volíem parlar amb els altres...
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Retrat número 1

L’Alex, el germà de la Jenny
St Feliu del LLobregat. Dissabte a les cinc de la tarda
Vaig trucar a la Belen, la mare de
la Jenny, un dilluns al vespre. “Podríem quedar aquest cap de setmana?”. La Belen va dir que sí.
“Dissabte o diumenge?”. “No ho
sé... a veure...”. Per l’auricular del
telèfon sento que la Belen pregunta a l’Alex “Quan és el partit?”, i em comenta: “Pots trucarme dijous? L’Alex té partit d’handbol, però no sabem encara si serà
dissabte o diumenge”. Sempre
que té partit, la Jenny va a veure
el seu germà. A més a més “el
partit d’aquest cap de setmana és
important”, em diu la Belen.
El partit serà diumenge. Així que
a les cinc de la tarda de dissabte,
com hem quedat, arribo al pis
dels Larrosa a St Feliu. Ens saludem. Mentre trec la gravadora de
la bossa, els explico que tinc algunes preguntes, però que no és un
qüestionari tancat. Quan veuen
l’aparell de gravar els hi canvia la
cara. “No us amoïneu! És que si
vull fer cites textuals em va molt
bé enregistrar la conversa, sabeu?” La poso en marxa, i no va!
No va? No. No pot ser, si vaig posar les piles noves fa... Fa massa!
Quina vergonya! I confiat com he
sortit de casa no he agafat cap joc
de piles de recanvi. Em poso una
mica nerviós. Noto, o m’ho sembla, que em miren com dient:
principiant! “Hi ha algun lloc on

JENNY

pugui comprar unes piles?”. L’Alex m’acompanya a una llibreria
que obre els dissabtes per la tarda i on segur que en trobarem. Al
final el desastre de les piles té els
seus avantatges. Caminant li demano a l’Alex que m’expliqui això
del handbol.
“L’handbol és un esport de pensar, no de força bruta. Has de
preveure... la passo, no la passo...”. És clar. “Des que faig
handbol tinc molts més reflexes.
Has d’estar sempre pendent de la
pilota...”. Ja ho diuen, que l’esport és tant bo. “I perquè és tan
important el partit de demà?”,
pregunto a l’Alex. “És que és el
primer partit”. “És el primer partit que jugo amb els juvenils de
primer any del Sant Joan”. Per
mi, això no significa gran cosa.
“El Sant Joan és un club molt
gran. Té equips de totes les categories”. Abans l’Alex jugava amb
un altre equip de prop de casa,
però “allò estava estancat. Moltes promeses i a l’hora de la veritat res. Així que un amic meu i jo,
vam decidir marxar i ens van agafar al Sant Joan”. Al nou equip hi
ha més competència. “El meu
amic fa de porter. És boníssim”.
“I tu?”, li pregunto. “Home...”.
“Què vol dir home...?” “Jo crec
que m’hauria d’esforçar més”.

ALEX
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Passem davant d’una gasolinera i
penso que potser trobarem piles
aquí. Així és. Aprofitant que tant
ell com jo estem més tranquils li
pregunto per la seva germana:
Com és la Jenny?”. “La Jenny?
–diu– No para. Abans era molt
nerviosa, molt inquieta, encara
que últimament... –continua amb
recança– s’ha tornat... més... pijita!”. Vaja!. “Quants anys hem dit
que té la Jenny ara?” “Onze”.
“Així potser és que...” “Deu ser
això”.
L’Alex m’explica que de petita la
Jenny era molt possessiva amb la
seva mare. “Sempre deia ’és la
meva mama, és la meva mama’,
però això a mi no m’importava. Jo
pensava: vols la mama tota per
tu sola, doncs per tu és”. No sé
perquè, però de la manera que
parla i com m’explica les coses
m’ho crec. Tot el que diu que la
seva germana té de moguda, ell
ho té de reposat. És un xaval tranquil. No massa alt i té una complexió arrodonida que m’encaixa
amb la d’un jugador d’handbol.
“Però és una noia molt maca!
–continua– Mai li ha fet vergonya
ensenyar la cicatriu de l’operació. No sembla una noia malalta.
L’única dificultat que té és que
oblida les coses... per les complicacions de la cardiopatia quan va
néixer”.
Tornem a casa. Continuem parlant
de tot i de res. “A veure. Tu,
Jenny, tens onze anys i el teu germà en té setze”. La Belen encara
recorda com si fos avui, aquell
marrec de cinc anys amb els cabells llargs, rossos, agafat en una
cueta, corrent passadís amunt i
avall per tot l’hospital cridant
“Tinc una germana, tinc una germana”. L’Alex fa posat de sorpresa. “Jo no recordo res d’això. El
que sí recordo és que havia fet
una promesa. Vaig tallar-me la
cueta”. La Belen fa cara de no saber de què parla l’Alex. El noi mira la mare i li diu “No recordes
que la vam penjar al mirall del cotxe?”. La Jenny els escolta amb indiferència. S’aixeca de la butaca,
s’estira. (El seu germà té raó! És
inquieta). Mira i fa una rialla d’o-

pàgina 20

NENS I JOVES AMB PROBLEMES DE COR

rella a orella. No és tan tímida
com sembla. Fa cara de simpàtica. Torna a seure.
“Jenny, m’han dit que aquest any
vas anar a les colònies de l’AACIC?”. Ara sí que parla ella: “Sí.”
Això és tot el que diu. “I que el
teu germà s’hi va apuntar amb
tu”. “Sí”, diu. “T’ho vas passar
bé?” “Sí”. La Belen m’explica que
quan va rebre la informació de les
colònies va pensar que seria bo
per ella anar-hi, però la Jenny no
estava del tot convençuda de voler-hi anar i que l’Alex va dir que si
ella hi anava ell també s’hi apuntava, així que hi van anar el dos.
“Jo era el més gran”. “I estàveu
enganxats tota l’estona tu i la
Jenny?”. “No, no. Ella anava a la
seva i jo ajudava als monitors”.
Vàrem estar parlant d’altres coses.
A l’habitació de l’Alex hi ha un ae-

roplà espectacular penjat del sostre. “Va sortir a la tele fa uns anys,
compraves les peces per fascicles”. Deu fer un metre i mig d’una punta de l’ala a l’altra. “El va
muntar el pare”, em diuen. “I vola?”, pregunto. “Sí que vola. Té
motor i té de tot, però no l’hem
fet volar mai”. “I això?”. “El pare,... que tenia por de fer-lo malbé. Després del què li va costar
muntar-lo!”.
Fa dues hores gairebé des que he
arribat. Començo a tenir dubtes. I
el tema? De què anava? Dels germans, oi? Bé m’hauré d’espavilar
amb el que tinc. A veure què explicaré. La família ja té fet el programa per demà. Anar a veure el
primer partit de l’Alex amb el
Sant Joan d’handbol com a juvenil
de primera, que són els juvenils
de setze anys. “La Jenny vol que li

doni la samarreta de l’equip”.
“Normal”, dic. “Però és que nosaltres no som com els jugadors
de futbol. En tenim una i prou de
samarreta.
(Vaig demanar a la Jenny que em
fes arribar un correu i em digués
algun record especial que tingués
del seu germà. Esperava que em
comentés alguna cosa de les colònies, o ves a saber què. Dilluns.
Cap correu. Dimarts, res. Dimecres volia trucar per recordar
que... i vaig veure a la safata d’entrada el correu de la Jenny. Paraules textuals: “El record del meu
germà que m’ha fet més il·lusió
és la samarreta que em va donar
del seu partit el diumenge passat”. Je, je. Alex. Enhorabona!
Les fans se’t rifen la samarreta!
Però, amb què jugaràs el pròxim
partit?).

Retrat número 2

Els germans del Sergi

MIREIA

Tarragona. Un diumenge al migdia
Des de la finestra de l’habitació
del Sergi es veu el mercat. El Sergi té cinc anys. És el més petit de
tres germans. El Marc, que en té
setze i la Mireia, que en fa vuit el
31 de desembre. El menjador és a
l’altra punta de la casa. Fa un d’aquells dies amb un sol brillant de
tardor. Just abans d’arribar al
menjador hi ha dos sofàs (no ens
vàrem moure d’allà fins al final de
la conversa). En un hi seuen la Mari i l’Eladi, els pares. En l’altra, el
Marc. I la Mireia? Els tres miren
cap a la taula del menjador.
Sobre la taula hi ha una joguina...
gegant! És com la façana d’una
casa, d’una casa de nines, gegant!
Per una de les finestres s’hi veu
una cara amb un ull que ens mira.
“Mireia, vine cap aquí, dona!”, diu
la Mari. La noia no sembla tenir
massa pressa per sortir d’allà darrera. S’acosta i s’asseu a la falda
de la mare. Pel passadís se senten
corredisses i de sobte entra a la
sala un xaval fantàstic, content,
fent tant soroll com pot, el Sergi.
Ens mira i torna a marxar. La Mi-

MARC

SERGI

reia i el Sergi es porten tres anys.
“El que fa la Mireia el Sergi ho
fa”, diu el pare. “Ell la imita a
ella”, diu la mare. La Mireia no diu
res, així que prenc la iniciativa.
“Que hi jugues, tu amb el Sergi,
Mireia?” Em diu: “Ell no vol”.
El naixement del Sergi va anar
molt bé, però a mida que passaven els dies es feia més i més evident que passava alguna cosa.
“Quan el banyava al vespre es
quedava pàl·lid, pàl·lid, amb la cara blanca... Feia angunia”, diu la
mare. “Pensa que no es deixava
tocar. Li donava de menjar, però
no perquè ho demanés”. “I què
pensaves tu?”, pregunto al Marc.
Sense pensar-s’ho dues vegades,

rotund, diu: “Home! Estava preocupat”. “Com el recordes?” “El
recordo com un nen trist”.
Això no era tot. El petit de la família es cansava massa sovint. No
va ser fins prop dels dos anys que
van trobar d’on venien tots
aquells símptomes. Una obstrucció de la vena aorta. “Tenia un vuitanta per cent d’obstrucció”. “I
com està ara?” “Això està resolt,
–em comenten– però depèn de
com creixi el cor l’hauran de tornar a operar”. M’expliquen que
els moments clau són cap els
quinze i els vint anys. De moment
totes les revisions van bé.
El que més motiva la família ara és
com el Sergi aprendrà a parlar. De
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moment ho fa amb dificultats.
“Tot just ara comença a dir mama... Abans feia maaa... La logopeda ens diu que fins ara ell no ho
trobava com una necessitat això
de parlar, però entén tot el que se
li diu”, explica la Mari. “Ara s’empipa més sovint perquè comença
a trobar que li costa verbalitzar el
que pensa, ho troba a faltar. L’any
que ve, a P5 començaran amb les
vocals, la seva relació serà més
verbal, ho trobarà a faltar encara
més, però està fent passos de gegant!.”, diu l’Eladi. La Mireia se
n’ha anat cap a l’habitació del
Sergi. El Marc, seriós, escolta.
El Marc té un record contradictori
de l’operació del Marc, d’inquietud i d’il·lusió. “Em vaig quedar
aquí a casa. Estava enganxat al
mòbil. Trucava cada dos minuts.
M’hagués agradat estar allà, però no podia. Em vaig sentir com
allunyat, però la veritat, quan el
vaig veure després d’operat...
estava ple d’energia. Quin canvi!”. “I quan li vaig veure la cicatriu em vaig quedar... mare meva!
Com és possible... un nen tant petit!”. “Creus que el sobreprotegeixen els pares?”, li pregunto. I
amb una rotunditat que ja havia
tingut l’oportunitat de percebre
cada vegada que feia una pregunta massa obvia, afirma: “És lògic
que es protegeixi a un crio que
l’han operat!”. Té tota la raó.
Hauré de millorar el qüestionari.
Em diuen tot de coses de com és
el Sergi. “No li agrada que li toquin les seves coses”, “és molt ordenat”, “li agraden els Petit Suisse”, “és manyós per fer les coses... Al Sergi li agrada jugar amb
peces que es munten i s’encaixen”.“I a tu, Mireia, també t’agraden els Petit Suisse?” (A veure si
aconsegueixo que em digui alguna cosa). I la Mireia respon: “A
mi... la nata! Ara que sembla que
en té ganes aprofito. “I a quines
coses jugueu amb el Sergi?”.
M’explica que juguen amb unes
peces de muntar i desmuntar.
“també juguem amb els pelutxos
i els cotxes”. La Mireia fa tercer.
Diu que a la classe són més noies
que nois i diu que les noies són

millors estudiants. “Els nois es peguen tota l’estona”. Quan toquem el tema dels deures arrufa
el nas i quan li pregunto què voldria fer de gran em diu que vol
ser pintora. “Ah, t’agrada pintar?”, deixo anar. “Sí –em diu– i
jugar amb la consola” Aquí hem
tocat un tema delicat. Les baralles
pel comandament a distància de
la tele és cosa dels adults. Les discussions entre germans avui són
pel comandament de la consola.
Els més grans de la casa, el Marc i
els pares, pensen que tant la Mireia com el Sergi, a més de per la
consola, competeixen per la mare. Els pares comenten que els
agradaria que el Sergi i la Mireia
anessin junts a les colònies de
l’AACIC. Pensen que seria bo per
ells, que “els ajudarà a trencar el
cordó umbilical”. (Això són uns
pares! Gent que ajuda a persones
més petites a què madurin i creixin. Oi que sí?) I també m’ha fet la
impressió que dintre del Marc hi
havia un pare paràs!. Tema de la
consola a part, quan li pregunto
per la seva germana, cobertament, em diu: “Jo amb la Mireia...
Jo crec que hi tinc una relació més
especial amb la meva germana
que amb el meu germà! (Que
fort...) “És que l’he vist néixer,
saps?” Ah, caram! “Va néixer a casa”, diu la mare.
El Marc volia una germana. Va ser
la nit del 30 al 31 de desembre. La
Mari va trencar aigües. Va anar al
bany. Just quan estava a la banyera preparant-se per anar a l’hospital, la mare va cridar al seu marit.
La criatura volia arribar ja! En sentir els crits el Marc va entrar al
bany i va saltar dintre de la banyera amb la mare. “Jo no volia
que el Marc s’espantés i li vaig dir
que no passava res, que es quedés allà”. En aquell moment va
entrar el meu marit”. “Vaig trucar
a emergències. Quin número.
Amb els nervis que portava a sobre”, explica el pare. “Però tot va
anar tant ràpid que quan va arribar la Mireia ja havia nascut”. El
Marc va veure néixer la seva germana, així, literalment. A l’hospital li van posar una bata “i cap a
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dintre”. S’ho mereixia. Al capdavall havia estat la llevadora d’aquell part. “Llàstima que tot això
va passar l’única nit que el diari de
Tarragona tanca, si no, l’endemà
sortim a la portada”, diu el Josep.
El Sergi és a la seva habitació. La
Mireia va i ve. Ara entenc d’una
altra manera els nervis del Marc
quan en l’operació del Sergi, ell
s’havia d’esperar a casa. Com ho
expressava? Ho ha dit abans: “Em
sentia allunyat”. Precisament ell,
sap molt bé perquè els seus pares, aquell dia, van preferir que
estigues a casa.

Retrat número 3

El David, el germà
de l’Eduard
Terrassa. Un dimarts que tenen
festa a l’escola
Quina parella! Res a veure amb
els altres retrats del dossier. El
germà de l’Eduard, el David, té
onze anys. L’Eduard, tretze. Es
porten un any i una mica més. En
aquest cas hem estat sols. La Mercè, la Mare del David i l’Eduard
ens ha dit “Us deixo, eh?” i ha
desaparegut discretament.
“La setmana passada, –explica
l’Eduard abaixant el to de veu– a
l’escola,...” (fa una pausa). “Què
va passar”, pregunto intrigat. “Va
venir un xaval a ficar-se en la nostra conversa”. “Ens picava”, diu el
David. “Ens molestava”, afegeix
l’Eduard. “I què va passar?, pregunto, tot i que m’imaginava per
on podia anar la cosa. “Va passar... una cosa”. (Silenci una altra
vegada. Ho dirà o no ho dirà?).
L’Eduard no deixa de mirar al David de reüll. (Més silenci...) Dic:
“Van haver-hi garrotades?”. L’Eduard, tímidament, diu: “Jo... uns
amics... i després el noi se’n va
anar... i ja està”. M’estan explicant
una baralla de pati d’escola!. “Ens
van castigar sense un pati.”. Bé,
un pati de càstig no és una gran
baralla.
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DAVID

EDUARD

Un altre dia, també al pati va passar no sé ben bé què, alguna cosa
amb uns cops a una finestra: “I
ens van cridar al despatx del director”. Això s’anima. “I què?”.
“Res... Però aquest –és l’Eduard
qui parla– s’estava partint la caixa”. (Això m’ho han hagut de traduir. Vol dir que se li escapava el
riure). “És clar que a l’escola jugueu junts”, dic. L’Eduard, el
gran, el germà que té la cardiopatia diu “Sí, aquest –referint-se al
David” sempre ve a jugar amb nosaltres, que som els grans”.
Quan estan a casa, com que no hi
ha més penya es barallen entre
ells. En qualsevol joc, els escacs,
la Play o la Wii. El motiu és sempre el mateix: “És que fa trampes”, diu el David. “Quina?”, pregunta l’altre. “Vàrem dir que ens
havíem d’esperar i no vas esperar”. L’Eduard ho nega, però, ai,
per sota el nas se li escapa una
ganyota de murri. La discussió segueix: que sí, que no, que no, que
sí! L’Eduard diu que el David no
sap perdre. Us ho imagineu? Si
hagués de fer una aposta jo diria
que el David té raó, i els ho dic. A
l’Eduard no sembla que l’importi
massa.
Ja us ho he dit. Quina parella! Són
inseparables. S’ho passen fantàsticament bé. Si aquest parell se’t
posen en contra has begut oli.
Massa complicitats, massa aliances entre ells. “Però alguna cosa
bona heu de tenir l’un i l’altre?”,
els pregunto. L’Eduard diu que el
David és un bon estudiant. El David no ho nega. És clar que és veritat, i que n’està orgullós. “Què
es el que més t’agrada de l’escola?”. El David diu que la Història
“Egipte, Mesopotàmia...”. Ca-

ram, això és història antiga. No sé
si s’ho passarà tant bé amb la història moderna. “I l’Eduard?”, pregunto. El David diu de l’Eduard
que té un bon càlcul. “I això què
és? –pregunto–, matemàtiques?.
“Sí, tot això...”.
I què és el pitjor del teu germà?
L’Eduard fa “Uf, és molt pesat.
Quan es desperta comença a xerrar i dir-me coses i no em deixa
dormir”. “Tu veus el teu germà
com una persona especial?”, pregunto al David. La resposta és clara: “No!”. “Exagera...?, pregunto.
“Exagera”, diu.
Pregunto al David si té algun record que l’impressionés de la cardiopatia del seu germà. “Un dia
em van dir que l’havien d’operar.
Va ser un dia de festa, pel matí.
Quan va sortir de l’operació li vaig
preguntar com estava”, m’explica. “I fins que no vas poder parlar
amb ell, què et passava pel cap?”.
El David busca la paraula: “Impaciència”, diu.
El David també recorda quan l’Eduard va caure per les escales.
“Va ser a Bagà” (un poblet del
pre-pirineu). “Va començar a rodar per les escales i a l’arribar a
baix va començar a plorar”. Quan
no pugen a Bagà, la família fa altres activitats. Anar al cinema, per
exemple, com la setmana passada. El David volia veure ’Disaster
Movie’ i “I jo –diu l’Eduard– ’Hermanos por pelotas’. Al final van
entrar a la sala on es projectava
“El reino prohibido”. (Queda demostrat que quan els germans no
es posen d’acord els pares tenen
una oportunitat d’or... Entre “El
Reino prohibido” i les altres
dues...)

El David juga a bolei. “Vaig fer un
partit, –diu el David– el dissabte
passat”. “I va perdre!” (No cal dir
qui ha fet el comentari, oi). “Entrenem els divendres”. L’Eduard
diu ben clarament que no té cap
interès en anar a veure a jugar al
seu germà, i que prefereix quedar-se a casa jugant a la Wii.
“Quan estic jugant un cap de setmana tranquil ve la mare i diu...
heu fet els deures, el llit... Si no
m’ho diuen, els faria l’últim dia”.
“Estem jugant i la mare puja i diu
jo crec que ja us esteu passant, i
hem de parar de jugar”. I quan els
proposo que em diguin el millor
de la seva mare, els dos coincideixen: “El menjar!”. Bé, jo em referia a una qualitat, no a una habilitat, però la resposta ha estat tant
unànime...
Els dos germans coincideixen en
què els pares els sobreprotegeixen! Sobreprotegeixen? Penso
que per ells aquesta paraula vol
dir alguna cosa com quan els pares diuen “David, Eduard, no feu
això... veniu cap aquí...”, i coses
com aquestes. La Mercè treu el
cap des de la cuina on s’ha tancat
per deixar-nos parlar amb tranquil·litat. En una de les parets hi
ha una pintura de la casa de Bagà.
“Quan condueix el pare triguen
una hora en arribar-hi i quan condueix la mare una hora i quaranta
minuts”, diu l’Eduard. El David fa
que sí, amb el cap. La Mercè
m’explica que tota la família participen en les activitats del poble.
“Com que havia estat terra de
Templers, ara hi celebrem una festa. Ens vestim i tot” i m’ensenya
una fotografia de tota la colla
guarnits. Mentre continuem parlant amb la Mercè, els dos germans han anat a una altra habitació de la casa. Han agafat uns ninots i estan jugant... “No us separeu mai?”, els pregunto. “Bueno,
sí, –diu l’Eduard– quan ens barallem”. És una separació que dura
poc.
JAUME PIQUÉ

periodista
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L’experiència de...
Patrícia Moliner Weiser
Del grup de voluntaris/es de l’AACIC de suport
educatiu a domicili

D

urant el curs del 2007/
2008, vaig estar donant
classes de repàs a en David, un nen amb cardiopatia congènita. Ens vèiem un cop per
setmana, i passàvem una horeta
plegats. Fèiem els deures i quan
es donava l’ocasió, estudiàvem.
A l’inici, les classes consistien en
conèixer l’infant en profunditat,
per tal d’adequar el seu procés
d’aprenentatge a les seves característiques personals. Mitjançant aquestes, es volien cobrir
les seves necessitats educatives.

Cada nen té les seves particularitats, que són conseqüència d’uns
factors diversos, com per exemple familiars, econòmics, genètics, etc. Per tant, cadascú té les
seves dificultats en l’aprenentatge, en les relacions, en l’autoconeixement, etc.
Després de descobrir les necessitats educatives del noi, informantme mitjançant lectures i converses
amb la Rosa M. de l’AACIC, em
vaig adonar que el desordre i la
falta d’atenció que observava, són
trets força comuns en els infants
que es troben en aquesta situació. Es desconcentrava amb facilitat perquè havia passat una jornada escolar molt llarga i, a més a
més, per les seves característiques personals, es cansava el doble. Necessitava desconnectar i
recuperar-se encara que fossin 15
minuts abans de començar els
deures. L’ordre també va ser un
punt imprescindible a reforçar,
perquè principalment, com a conseqüència a la característica anterior, li costava molt trobar uns

apunts, l’estoig, l’agenda, els llibres... Per tant, ens vam dedicar a
reforçar aquests aspectes més
fluixos, per mitjà de diferents tècniques.
Al acabar el curs segons la seva
tutora, mare i tieta havia millorat
bastant, perquè era conscient de
les seves dificultats i de com superar-les.
El nen havia de seguir una sèrie
de rutines, les quals acabarien integrant-se en la seva conducta.
En aquest cas, i en d’altres, és important la presència d’un adult
que orienti i presenti diferents eines i maneres per facilitar l’estudi,
el desenvolupament de la memorització, etc.
Tot això us ho explico per fer
constar la meva experiència personal i perquè es reflecteixin les
conseqüències positives de donar
seguiment i recolzament en l’àmbit educatiu, per tal de donar diverses i diferents mètodes per facilitar l’aprenentatge de l’infant.
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L’experiència de ...
S

Som els pares del Nil i la
Neus, el nostre fill que ara
té 8 anys, pateix una cardiopatia congènita. Fa tres anys
vam passar una operació quirúrgica i gràcies a aquest fet vaig
conèixer l’AACIC (Associació
d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya).

Àngel i Rosa M.
(pares del Nil)
L’Espluga (Tarragona)

La primera vegada que vaig parlar amb ells em van transmetre
una sensació de tranquil·litat,
com si em coneguéssin de tota
la vida, van informar-me per telèfon de tot el que podia necessitar
mentre el meu fill estava ingressat
a l’Hospital Vall d’Hebron i ho van
fer amb tant de tacte i amabilitat
que va ser una mica més fàcil per
tots plegats.

amb cardiopatia. L’Àngels, com
deia, belluga cel i terra per ajudarnos, ens assessora, ens dóna
aquestes pautes que en el dia a
dia tots els pares necessitem per
poder tirar endavant amb la vida
dels nostres fills afectats del cor.
Com tots sabem són nens especials, però amb l’ajuda de l’AACIC
doncs, se’ns fa més llevadora i podem entendre què els hi passa.
Molts dies els meus fills em fan
llegir el millor llibre que tinc a casa "L’operació de cor del Jan", és
una manera de poder assimilar
com la germaneta del Nil, la
Neus, ens pregunta el perquè el
Nil està operat, té una cicatriu i
ella no la té, el perquè va al metge tant sovint…

A partir d’aquí comença una relació amb aquesta entitat que es
basa sobretot en la comprensió i
el suport, i en el nostre cas i per
la zona on vivim, en mans de la
responsable territorial, l’Àngels
Estévez. Totes les meves paraules
serien poques per poder agrair-li
el que ha fet o, més ben dit, el
que fa per nosaltres, "la nostra família", però sobretot pel Nil.
En primer lloc ha visitat en varies
ocasions l’escola del meu fill per
dialogar amb les senyoretes i explicar el que necessita un nen

Aquest llibre ens ha ajudat en
molts aspectes, per poder afrontar la situació amb més coneixements per si algun dia el cor del
meu fill ha de tornar a passar una
intervenció.
Des d’aquí us vull transmetre "mil
gràcies" per haver entrat a formar
part de les nostres vides i donarnos ajuda emocional, psicològica i
el que compta, és la voluntat de
fer-ho espontàniament i amb tant
d’afecte com ho feu a l’AACIC.
Gràcies Àngels! De tot cor
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Una conversa amb...
… l’Enric, un bon Company!

Un Company que és massa!
Marco: sis, vuit, zero, cinc... Espero. Ja sona. “Enric?
Enric Company?” “Sí, qui ets?” “Sóc el Jaume. Ens
hem vist algunes vegades, a la Festa dels Nois i Noies
amb...” “Ah, sí... digues?” “És que volia parlar amb tu”.
“Ah!?” “Fer-te una entrevista pel Butlletí de l’AACIC.
Ja saps que cada any...”. “Vaja...” Li explico que en el
Butlletí tenim un espai que es diu “Una conversa
amb...” en la que parlem amb algú que col·labora o ha
col·laborat d’una manera destacada amb l’entitat. Feia
temps que ho anàvem dient: “Podríem entrevistar l’Enric, no?”. “Quin Enric?”. “El Company!”. “Ah, sí...!”
Hem reservat aquestes pàgines del butlletí, perquè
l’Enric ens expliqui alguna cosa més sobre la seva relació amb la tele, el teatre, els musicals i també amb
les cintes de cassette, aquelles cintes on abans s’hi
enregistrava la música que t’agradava per poder-la
escoltar al cotxe. Bé això d’abans. L’Enric ens confessa que cansats d’amagar-se, els fans del cassette estan sortint de l’armari i no tenen cap inconvenient en
exhibir orgullosament aquesta obsoleta tecnologia.
“Al cap d’avall, no hi ha també fans dels Lp’s?”, ens
diu. Vist d’aquesta manera, potser té raó. (Crec que
per casa guardo una bossa plena de cassettes).
Segur que el coneixeu a l’Enric Company. Des de fa
uns vuit anys, exactament pel SolidArt que es va celebrar a l’Hospitalet de Llobregat, l’Enric ens ha
acompanyat cada vegada que li hem demanat. Coneixíem l’Enric de Tarragona. Sabíem que era monologuista i li vàrem demanar que s’ocupés de triar els
artistes que intervindrien en aquella Festa. Ell mateix
també hi va sortir. Des de llavors, cada any, quan arriba la tardor, l’Enric presenta la Gran Festa dels Nois i
Noies amb Problemes de Cor al Parc d’Atraccions Tibidabo. El cert és que l’Enric és algú de la casa, per
nosaltres.
Enric, no has fallat cap any!
És veritat. Però saps què? Moltes vegades he pensat
que feia poques coses per a l’Associació, que potser
podria fer alguna cosa més...
La Montse riu! “No t’hi capfiquis, home. Que més
vols fer tu, ara? Ja està bé. Tu col·labores amb una
cosa que saps fer molt bé i altra gent que coneix o
sap fer altres coses també col·labora. I així funciona.”

Estem en una cafeteria al centre de Barcelona, l’Enric
Company, la Montse Armengol i jo mateix. L’Enric és
un dandy! Vesteix bé. Té cura del seu aspecte i té do
social. Res de tot això és postís. L’Enric ens sorprèn
amb una bona notícia. Presenta una obra de teatre a
la sala Teatreneu de Barcelona. Es diu “Collage”.
(L’Enric va oferir un descompte en el preu de l’entrada per als socis de l’AACIC. Hi vàrem anar, òbviament!).

El talent de l’Enric...
L’Enric Company és de Tarragona i també de Solivella. Va néixer el 1975. Ha viscut a Tarragona i ara té
pis a Barcelona. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empresa. “Em va agradar!” –diu. “Vaig estar
quatre anys treballant en una constructora i vaig fer
un màster de gestió cultural.” Tot això ho sabem de
fa quatre dies. Nosaltres coneixíem l’Enric per la seva faceta de monologuista.
“Bé, de fet et vàrem conèixer com a monologuista”.
La primera vegada que et vaig veure va ser a la Festa dels 10 anys de l’AACIC”, li dic. Ho recordo com si
fos avui. Va sortir a l’escenari mirant a terra. Amb
quatre passes lleugeres arriba al centre de l’escenari,
s’acosta a la boca, alça la mirada cap a tots nosaltres,
fa una rialla d’orella a orella i.... tot el públic a la butxaca! És un autèntic mestre de cerimònies. Ara fa entrar algú. Ara l’acomiada. Diu tot el que s’ha de dir en
aquestes cerimònies d’aniversari que sempre tenen
alguna cosa de compromís, tot el que se sol dir en
aquestes ocasions, però ho fa sense solemnitats innecessàries.
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L’Enric té un do. El seu do... és que és simpàtic. I això es nota quan presenta les festes al Tibidabo, quan
fa espectacles o quan surt a la tele. L’heu vist alguna
vegada a la tele?

L’estil directe del reporter

En aquella època ja treballaves a la tele, oi?

El nostre treball no només és davant, també hi ha un
treball en equip. Jo sé cada dia què fa cadascú, on
està cadascú, quin reportatge s’emet abans que el
meu, quin després i a quines hores.

En aquella època feia reportatges de carrer pel “Catalunya avui”, al circuit català de televisió espanyola.

Quanta gent sou en l’equip que feu aquests reportatges?

Com hi vas entrar a “Catalunya avui”?

Som una productora, una auxiliar, el càmera, un ajudant de càmera, el tècnic d’unitat mòbil i jo.

Quan treballava en tot això de la constructora, etc,
també col·laborava a la televisió de Reus. Hi vaig treballar durant un any. Fèiem un programa tres dies
per setmana. En el programa jo feia quatre connexions en directe de cinc minuts des de llocs com la
plaça del Mercadal de Reus on no passa res.
I què fèieu?
Parlar el presentador i jo. Abans de sortir en antena
pujava a l’àtic a posar-hi la parabòlica per emetre el
senyal. I un dia d’aquells em van trucar, perquè anés
a treballar a St. Cugat.
Quan Televisió Espanyola va decidir fer aquest format per a tot l’Estat, van demanar a l’Enric si volia
ocupar-se de les connexions que es feien a Catalunya. I la carrera no ha parat! Del circuit català a
“Espanya directo”, al programa líder en audiència
de la televisió a Espanya.
Sí. Hi havia desconfiança sobre si podria resultar a nivell de tot l’estat. La gent pensava que a un gallec no
li interessaria en què ha passat a València. I no ha estat així.

Quanta estona hi esteu preparant-ho?
Cada vegada menys. Després de 3 anys hem guanyat experiència. Et permet anar més tranquil, tenir
les coses més clares i ser més concret.
La gent amb la que parles sembla que ho faci de
gust.
Em diuen, “quina facilitat tens per trobar gent que
vol parlar...” Tu ja ho veus. Quan vas amb una càmera i un micròfon i algú et mira als ulls és que té ganes
de parlar. El que mira a un costat o a terra, no. El que
et busca la mirada, vol, al marge del que vulguis preguntar. I quan algú no està a gust, l’allibero.
Hi ha llocs estratègics per trobar gent que vulgui
parlar per la tele? El Portal de l’Àngel, a Barcelona, per exemple.
Era un lloc estratègic.. És un eix comercial i la gent va
molt amb una idea fixa.

L’Enric a la Festa del Tibidabo dels anys 2004,
2005, 2006, 2007 i 2008

EL BUTLLETÍ DE L’AACIC #15

I Les Rambles?
És el pitjor lloc de Barcelona. Ara hi ha molts estrangers i no ens entenem. El millor són els barris. Els voltants dels mercats. El mercat de St. Antoni, el d’Horta
o el de Santa Caterina. El context de barri és el millor.
Fas un treball molt racional, d’empatia, sobretot...
Quan arriba la meva connexió, en aquell moment
mano jo. És com quan un futbolista salta al camp.
L’entrenador ja pot cridar, que el partit ja ha començat. Porto la batuta i he de fer fàcil la feina de la gent
que està al meu voltant. (No autoritàriament). Els que
comparteixen l’espai i la presentadora que no sap la
idea que porto al cap.
Et copien?

emocionant i es pot acabar. No vull estar tota una vida fent televisió.
Creus que te’n sortiries igual de bé presentant un
informatiu clàssic, des d’un plató...
Si el canvi vol dir que puc tenir una vida més tranquil·la, et puc assegurar que m’hi puc adaptar...
I això de la popularitat... Es nota que surts per la
tele...?
Després de 3 anys sortint cada tarda, fins i tot els que
et volen esquivar acaben trobant-te. Dintre de la moderada popularitat no ho porto bé. Noto que podria
millorar. Hi ha companys que saben què dir, i m’hi fixo.. Procuro ser correcte amb la gent que se m’acosta, però podria fer-ho millor.

No ho crec!
Com que hem anat seguint l’Enric a la tele des que
estava al circuit català, sempre ens fa la impressió
en veure alguns dels reporters del “España directo”, que allò que fan, l’estil, com preparen les coses, la gent, com es mouen davant la càmera, és
molt semblant al que ens havia acostumat l’Enric.
Jo penso que tots hem après de tots. Això se’m dona bé, però hi ha altres facetes de la meva feina que
he après dels meus companys, per exemple, fent una
notícia d’actualitat. I hem aconseguit una relació excel·lent entre nosaltres
Se’t veu molt natural...
Sí, el meu estil es basa molt en la naturalitat. El que
puc estar pensant ho dic. Si tinc el dia espès ho dic.
A la tele... “Mira, hoy no doy ni una. No paro de
equivocarme. Casi mejor que terminemos, porqué
no va a mejorar”. O si algú riu molt fort pararé atenció, no puc obviar-ho. Primer perquè ho penso jo i
perquè la resta d’espectadors també ho deuen estar
pensant.
És veritat que hi ha pocs reportatges de conflicte?
Això va canviant. Ahir vaig anar a un càmping de
Castelldefels on hi havia un grup de famílies que cridaven “no ens mouran” on tothom t’explicava les coses a l’hora.
I en aquests casos en què la situació no és tan plàcida. Com ho afronteu?
Regle numero 1: respecte. Si hi ha dues parts, donar
veu a les dues parts. Segurament, si tingués una actitud més morbosa, en el minut a minut del programa els
meus reportatges pujarien més d’audiència, però ni em
demanen que ho faci, ni penso que ho volgués fer.
I després del “España directo”?
No ho sé. No crec en la mateixa feina per tota la vida... Jo sóc fuster i sóc fuster. Tot plegat és molt

De la cuina teatral de Reus
a companyia pròpia
Molt bé. Hem repassat la teva faceta de reporter...
I tot això de la tele i el teatre d’on surt?
La meva afició al teatre ve de Reus..
Què té Reus?
Té una vida teatral que fa enveja. El teatre Bartrina,
el Bravium, l’Orfeó... Tenen companyies de teatre
molt de tota la vida. Jo sóc del Teatre Estable del
Baix Camp que és una companyia mítica. Ara només
pago el rebut, però sóc soci des de fa 10 anys que
em van proposar participar a “Tot va bé si acaba bé”
Un Shakespeare!
(Riu) Un totxo de 4 hores. De fet va ser a través del
teatre que vaig entrar a la tele de Reus. Ara, però,
notava que no em podia comprometre a formar part
de cap companyia. No podria assistir als assaigs. No
seria seriós. La sortida que vaig trobar és la de monologuista. Només he de quedar amb mi mateix per
assajar. Amb els inconvenients que això comporta.
Inconvenient?
Que de vegades no tens ni temps de quedar amb tu
mateix...
Ara ja tens companyia pròpia i tot
Sí, la Companyia Enric Company...
què és el teu nom!
Exactament. Un nom ha de dir el que hi ha, i el que
hi ha és això!
Per cert, l’obra, “Collage”, ja t’hem dit que la vàrem anar a veure?
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Dels de riure més
que dels de plorar...
“Sí. I per a qui no l’ha vist, dir que és un monòleg,
–diu l’Enric– però és més que un monòleg, perquè
tinc acompanyament. Faig l’espectacle amb dos músics. O sigui que parlo, i també canto. Tangos, que és
la millor música per tot el que s’explica a l’obra”.
“Per cert, Enric –li dic– sort que només cantes un
tango. Els acudits són bons. L’espectacle és entretingut i fa riure, però no sé si el respectable aguantaria
que cantessis res més...”
La Montse em mira amb uns ulls oberts com dues taronges. Em dóna un cop de peu per sota la taula,
com si m’estigués passant. I afegeixo: “Perdona, vaja, que no et sàpiga greu...”. Ara és ella qui pregunta: “Té alguna cosa de biogràfic el muntatge?”. L’Enric dissimula, gira la cara i mirant a l’altre cantó de la
finestra que hi ha al costat de la taula on seiem, diu:
“Alguna cosa d’això hi ha”. I ens ho confessa.
No fa massa, l’Enric es va prendre amb tot el bon humor que va poder el fet que el deixessin plantat! A
“Collage” s’hi alternen dos sentiments contraposats,
dues maneres d’afrontar el que et passa: la de riure...

i l’altra. “Però tu, Enric –li dic– em sembla que ets
més dels de riure”. “Jo també ho penso!” –respon.
Sona el telèfon. L’agafa. És la productora de “España directo”. Li diu on ha d’anar pel reportatge d’avui.
“Vaig cap a les torres Mapfre. Després, aquesta nit ja
tinc l’entrada per anar a la sala Razzmataz a escoltar
Calamaro.”
“Que tinguis un bon concert” “I que vagi bé la feina”. “Bé, ho podem deixar aquí. Que ja fa estona
que anem xerrant i després...” “Això, això”. “Molt
bé”. Tothom hi està d’acord. L’Enric marxa cap a fer
el reportatge del dia.
No sabem si podrem anar a veure Collage a Barcelona el gener del 2009 encara, però us farem saber els
bolos que li vagin sortint. Ara que l’Enric ha marxat
pregunto a la Montse: “Tu creus que s’haurà enfadat
amb allò que li he dit de cantar...” La Montse creu
que com que abans ja li havíem fet prou elogis no
sembla que li hagin importat massa. Tornem a la feina. Ara estem pensant en un títol per aquest article.
Estem dubtant si posar “Una conversa amb.... un bon
Company” o “...un Company que és massa!”. Al final
hem posat els dos. Per nosaltres és un regal trobarnos-el i parlar una estona de tot i de res...

DURADA DEL VIATGE BARCELONA-TARRAGONA: UNA CINTA DE CASSET
Per les feines que vaig fent em moc molt, fins el punt que per mi no representa cap problema anar d’aquí cap allà. Anar a Tarragona és una cinta de casset de 60 minuts.
– Cinta de casset! Existeixen?
– Tinc un cotxe de fa 10 anys. El problema no és que el cotxe tingui reproductor de cassets i no de Cds
o mp3, sinó que els cassets que tinc al cotxe també fa 10 anys que hi són. Me les sé molt de memòria.
– I què hi escoltes?
Rock català. Sóc fan del rock català. Al 92 em van caure com una llosa tot de grups... els Pets, Lax’n’busto, Sopa de Cabra, Gossos, són les vaques sagrades... I n’hi ha d’altres: Whiskyn’s... Ara quan vaig a un
concert, no em tapa ningú. Tot són comoditats! Tot són nens petits. Als Pets hi trobes adolescents de 11
i 12 anys i la gent de la nostra quinta amb el cotxet amb el nen. En un concert d’ara fa poc vaig conèixer
una noia que... t’ho diré d’una altra manera, els pares d’aquella noia que vaig conèixer la van “encarregar” en un concert de Lax’n’busto.

ELS GRANS DEL CINE I ELS MUSICALS
M’agraden totes, totes les pel·lícules dels consagrats: Scorsese, Oliver Stone, Francis Ford Coppola...
– I el Woodie Allen?
– És un número 1. Però, saps quina pel·lícula m’ha impressionat més darrerament? És una pel·lícula petita que es diu “Once”, que en anglès vol dir “Una vegada...”. És d’un músic que toca al carrer a Irlanda i
coneix una noia... Una història molt simple, sense cap pretensió, però que te la creus de dalt a baix. La
millor dels últims deu anys, diria! Ah, bé, i els musicals!
– Els musicals?
– Sí... (ara entenc, perquè en el seu espectacle ha volgut cantar una cançó!)
Moulin Rouge, el Sweeney Todd de Tim Burton.... Jo n’he fet de musicals.
– Caram!
– He fet Els Pastorets de Lleida cantant. Superestel, era el títol. He estat amb la companyia ZumZum Teatre. T’ho passes molt bé. 30 persones a escena ballant i cantant. Els assaigs ja són un regal. Et dic més
musicals que m’agradin... el Mikado, de finals dels 90, de Dagoll Dagom. També vaig veure Chicago, poc
abans que s’estrenés la pel·lícula. Grease...
(I pensar que fa 20 anys el musical semblava haver mort. Aquest mort està més viu que mai!)

J E P C A S S O L A redactor de l’AACIC
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Temes de l’any
Es constitueix la fundació
CORAVANT
José Vas:

“L’objectiu de Coravant? Molt fàcil: oferir
serveis. Garantir l’atenció a totes les persones
amb cardiopaties congènites”
AACIC. Si tenim l’AACIC, perquè
cal una Fundació?
JOSÉ. T’ho puc explicar molt ràpidament, però m’agradaria més
fer-ho pas a pas, de manera que
entenguis com hem arribat on
som, el procés d’evolució natural
de l’entitat.
Molt bé. Per on hauríem de començar?
Aclarim primer què és l’AACIC.
Fet! Què és l’AACIC?
L’AACIC és una associació, una
entitat formada per socis. En teoria, les associacions treballen per
als seus associats. L’any 1994, un
grup de famílies que en aquells
moments teníem un fill o una filla
ingressats a l’hospital per una cardiopatia congènita ens vam adonar que estàvem atesos sanitàriament, però ens trobàvem completament sols. No hi havia ningú que
ens digués ’nosaltres també hem
passat per tot això’, no hi havia
ningú que ens acompanyés, en
moltes coses. Per això vàrem crear
l’AACIC. Des del primer dia, des
del mateix moment que ens vàrem
constituir com associació, hem
atès qualsevol persona que ens ha
demanat suport. Mai hem demanat a ningú si era o no era soci, ni
hem obligat ningú a fer-se soci per
oferir-li un servei. No gosaríem ferho. Hem viscut en la nostra pròpia
pell l’experiència de tenir un infant
amb una cardiopatia.
És això? És el fet d’atendre tothom més enllà dels associats el
motiu per crear una Fundació?
Sí, ho és, però és més que això.

Aquest ha estat un dels temes de l’any. Finalment, el dia
21 de juliol, es va constituir oficialment la Fundació Coravant, per oferir serveis per atendre les necessitats dels
afectats de Cardiopaties Congènites. La fundació ha nascut gràcies a l’impuls directe de l’AACIC. El gran debat
sobre la necessitat d’una fundació va fer-se a l’Assemblea a Calafell l’any 2007 on es va aprovar i iniciar el procés per a la seva creació. Coravant compte amb un patronat de deu persones procedents d’àmbits diversos:
families afectades i amics de l’AACIC amb experiència en
el món dels serveis i de les fundacions. El president del
patronat és una persona ben coneguda per tots nosaltres: el José Vas, que també és president de l’AACIC.

L’AACIC està oferint serveis d’atenció directa a totes les persones
afectades per una cardiopatia
congènita, però fixa’t a quin nivell! Fa 14 anys era una entitat petita. Avui tenim un programa ambiciós d’atenció. Ara fa vuit anys,
l’any 2000, vàrem fer una assemblea que va significar un canvi important en la manera de fer les
coses. Cada vegada hi havia més
gent que trucava a la nostra porta
i ens vam tornar més exigents
amb nosaltres mateixos. El fet de
parlar amb gent molt diversa,
amb origen i històries molt diferents ens donava una informació
de primera mà que ningú tenia.
Érem unes persones privilegiades,
però cada vegada se’ns feia més
evident tot el que estava per fer
encara. Podíem parlar com a pares afectats amb pares afectats,
però si volíem oferir un suport
més rigorós ens calia professionalitzar-nos.
Va ser quan es van començar a
impulsar programes i serveis.
Exactament. I cada vegada amb
més ambició. Has vist tota la informació que hi ha al web de
l’AACIC? En resum, érem, o som,
una associació que estem oferint
serveis d’atenció directa a totes
les persones afectades per una
cardiopatia congènita, i això és
fer de més. Bé. És una manera de
dir-ho, però ens estem extralimitant. Tenim programes i serveis

orientats als afectats, a les famílies, als professionals, i sense tenir
en compte la seva condició de soci o sòcia de l’entitat.
Quina és la situació actual de
l’AACIC?
L’AACIC compta amb més de 300
socis que paguen una quota semestral. Té 7 professionals amb
contracte laboral a jornada complerta, un equip de 45 col·laboradors i col·laboradores, professionals lliberals que donen suport en
la realització d’activitats i en la
gestió de l’entitat, i 145 voluntaris
i voluntàries. Aquest gruix de
massa social és molt participativa
i dona una força considerable a
l’AACIC.
En quin moment i perquè decidiu impulsar una Fundació?
Va ser una cosa del dia a dia. Van
ser les tècniques encarregades de
la captació de recursos per poder
executar els serveis i projectes de
l’entitat. Es veia claríssim que calia anar un pas més enllà i explorar les possibilitats de finançament del sector privat. La forma
jurídica que avui ens permetia
captar aquests recursos era a través d’una fundació.

Pas a pas
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Els membres
del Patronat
de la Fundació
Coravant,
el dia de la seva
constitució
(juliol de 2008)
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Què farà en endavant l’AACIC?
La intenció és que totes les accions que impliquin la participació
dels socis i sòcies, voluntaris,
col·laboradors i persones implicades en el món de les cardiopaties
congènites, les executi l’AACIC.
Un exemple serien les campanyes
de sensibilització o l’edició de
material d’informació. Els grups
de pares, els grups d’afectats, les
trobades, les xerrades per a familiars i persones afectades o el projecte de voluntariat, tot això són
clarament funcions de l’AACIC.
Què farà la Fundació Coravant?
La proposta que fem és que Coravant executi els serveis d’aten-

ció directa a les persones afectades, a les seves famílies i als professionals que hi tenen relació. De
moment, però, Coravant garantirà que els projectes que està impulsant l’AACIC es continuen realitzant. Tenim projectes prou interessants i engrescadors, amb resultats més que satisfactoris com
són els de “Activitat física i adaptació al medi”, “Fem més agradables les estades a l’Hospital”, les
Colònies d’Estiu i alguns altres.
Més endavant, podrà assumir-los i
ocupar-se de la seva gestió i finançament.
Dos aspectes. Primer, recerca
Les convocatòries d’ajut per a recerca van destinades a universitats i fundacions. A l’AACIC li ha
estat difícil captar fons per a la investigació. Se n’ha d’ocupar la
fundació d’això. I dels cursos de
formació, tant per a professionals
com per universitats.
Segon. Fins ara l’AACIC feia
també una funció d’assessorament a institucions.

Qui assumirà aquest paper en el
futur?
L’AACIC és l’entitat que es troba
en la millor situació per detectar
les problemàtiques socials al voltant de les cardiopaties congènites. Per això és l’AACIC qui ha
d’assumir la missió d’assessorar
les diferents administracions, la
Generalitat, el Parlament de Catalunya, el Senat i el Congrés de Diputats, per adaptar la legislació i
els recursos socials a les necessitats de les persones afectades i
les seves famílies a cada moment.
Un darrer detall. Com se us va
acudir el nom?
És tot un encert, oi? Tothom a qui
li hem dit l’ha trobat perfecte. Saps
que vàrem fer-ho per votacions?
Bé, una empresa especialitzada
ens va oferir cinc noms. No va haver-hi discussió. Coravant va arrasar. Va ser un bon senyal trobar un
nom que aconseguís expressar
futur, empenta, esperança… paraules molt properes a les persones amb cardiopatia congènita.
MÒNICA GALLARDO

És cert!

redactora de l’AACIC

Volem saber…
El desig dels infants amb cardiopaties congènites
Dr. Antoni Camino Taboada, Neuropediatre, Assessor de l’AACIC

Enguany, des de l’equip tècnic de l’AACIC, vàrem demanar a un dels
membres més antics del Comitè Científic de l’AACIC, el neuropediatre Dr. Antoni Camino, que ens posés al corrent de les noves concepcions que es debatien en la seva especialitat. I va acceptar la invitació, per parlar-nos sobre el tema de l’estimulació i el desenvolupament
infantil. No ens va presentar cap catàleg de receptes, sinó un discurrir
d’idees i arguments inspiradors.
questa sessió de formació és una de les moltes sessions que esperem rebre de diferents
professionals especialistes en temes relacionats amb les cardiopaties congènites, perquè ens
ajudin a entendre tots els aspectes mèdics, socials,
psicològics, educatius... relacionats de les persones
afectades que atenem.

A

vessa de llarg l’interès exclusivament professional. Per
això, li hem demanat que allò mateix que ens va explicar a nosaltres pugui arribar als socis i les sòcies de
l’AACIC i a tots els lectors i lectores del Butllletí a través d’aquesta secció: “Volem saber...”. En properes
edicions del butlletí, esperem poder presentar-vos
d’altres visions de diferents doctors i especialistes.

Pensem que l’enfocament amb què el doctor Camino
presenta el tema del desenvolupament de l’infant tra-

Sovint, els neuropediatres dels CDIAP (Centres de
Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç) som
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consultats per famílies amb un fill amb cardiopatia
congènita atès que, alguns d’aquests infants presenten ja, des de les primeres etapes de la vida, un cert
retard en el seu desenvolupament. Naturalment, en
aquest període de la vida, aquest retard es manifesta sobretot en l’àrea motriu atès que és el domini
corporal: control de les postures i habilitats per aconseguir els desplaçaments en l’espai, la primera tasca
a la que l’infant es veu enfrontat i que ha de resoldre
favorablement.
Quan analitzem aquestes situacions clíniques, ens
adonem que l’origen o la causa d’aquestes manifestacions no és ni una lesió ni una disfunció neurològica. En conseqüència, si volem identificar els obstacles pel progrés de l’infant no els hem de buscar en
una dimensió orgànica o biològica, sinó que més
aviat podrem acostar-nos al descobriment de les
raons últimes del problema, si la nostra curiositat
científica s’endinsa en la dimensió subjectiva de les
emocions i dels afectes.

Els sentiments i els afectes dels pares
Quan una parella esperen tenir un fill no es plantegen conscientment que aquest vingui al mon afectat
per malalties o malformacions que puguin representar cap amenaça pel seu present o pel seu futur, sinó
que més aviat es fan dipositaris de tota mena d’expectatives favorables i, fins i tot, podríem dir, desmesuradament optimistes. Però, simultàniament a
aquests sentiments i representacions mentals positives que experimenten, puntualment també, es
veuen assaltats per unes certes pors i dubtes que els
neguitegen, especialment, quan periòdicament, per
exemple, la gestant s’ha de sotmetre als controls rutinaris del seu embaràs i cobren probablement un relleu angoixant quan l’obstetra manifesta algun dubte
sobre el curs normal del procés de la gestació i ordena unes proves diagnòstiques o un seguiment més
intensiu.
Aquestes pors més o menys conscients, tenen el seu
aspecte positiu atès que esdevenen un dels motors
que condueixen a la parella que esperen un fill, a
consultar l’obstetra i seguir estrictament totes les indicacions que aquest pugui fer, per tal d’optimitzar
el procés gestacional. Aquestes pors també motiven
la mare gestant a protegir el seu fill, extremant la cura del seu cos, mitjançant una dieta alimentària més
saludable que de costum, evitant els hàbits tòxics, incrementant els temps de repòs, etc. Els futurs pares,
motivats pel seu desig, estan disposats, en general,
a fer tot allò que estigui a les seves mans, és a dir, a
fer tot el que depengui d’ells, per tal d’evitar allò temut, encara que sigui fugisserament: que el seu fill
pugui no néixer o que pugui venir al mon afectat per
algun problema que pugui suposar un cert perill de
mort o una limitació o handicap permanent per tota
la seva vida.

Quan la naturalesa, de forma més o menys casual o
atzarosa, determina que l’infant neixi amb una cardiopatia congènita, aquest fet, un cop conegut pels
pares, desencadenarà en ells tot un seguit de sentiments i emocions tempestuoses, aclaparadores i,
molt sovint, contradictòries que poc a poc hauran
d’anar processant i donaran lloc a representacions
mentals de diferent naturalesa, que aniran guanyant
en estabilitat i persistència a mesura que el temps
vagi passant i també vagin succeint nous fets (intervencions quirúrgiques pal·liatives o correctores, noves precisions diagnòstiques i pronòstiques, etc.).
El procés d’afrontament d’aquest fet traumàtic i sobtat, serà personal i tindrà un curs i una intensitat diferent per cada subjecte de la parella parental perquè, com tots els processos complexos –i aquest ho
és i molt– vindrà influït o determinat per nombroses
variables.
Donada la necessària limitació de l’extensió d’aquestes notes, apuntaré només una d’aquestes variables.
Com acabo d’esmentar, durant la gestació, cada
membre de la parella de futurs pares, experimenta,
simultàniament, sentiments d’esperança i sentiments
de por. Ara bé, per raons particulars de cadascú,
aquesta percepció de l’experiència pot resultar excessivament esbiaixada de manera que els mecanismes de defensa posats en joc, per exemple, només
permetin accedir a la consciència aquells sentiments
i afectes positius que generen en la ment del futur
pare o mare, com una invasió inevitable de representacions mentals radicalment idealitzades i gairebé omnipotents, fins al punt d’arribar a considerar
impossible que al seu fill/a i a ell o a ella mateixa els
pugui passar res de dolent per la invulnerabilitat de
la que els dota aquest treball de la seva ment, que es
desenvolupa ignorant la realitat.
Si les condicions fisiològiques del fill acabat de néixer, afectat per una cardiopatia congènita, determinen un pronòstic vital incert i/o unes limitacions en
les expectatives de la seva vida futura, de manera
que aquest infant “real” queda molt lluny de les representacions radicalment idealitzades del fill “esperat”, és molt probable que el futur pare o mare o tots
dos es vegin envaïts per una profunda decepció que
condicioni una pèrdua o minva important del desig
de ser pares, de manera que totes aquelles expectatives tan favorables que havien impregnat tot el
temps d’espera de la gestació, de cop venen a ser
substituïdes per la desmotivació més absoluta i, on
predominaven els desigs de vida, ara inevitablement,
sorgiran potents els sentiments de mort.
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El desig de l’infant amb una cardiopatia congènita
La naturalesa dota els éssers vius d’una força o impuls potent: l’instint de vida, que els condueix a interessar-se, per sobre de tot, per allò que és imprescindible fer activament per conservar-la i, fins i tot,
per reproduir-la. Tanmateix, malgrat aquesta condició general, la gran immaduresa del sistema nerviós
del nadó humà, fins i tot del nascut a terme, determina que, durant molt de temps, sigui impossible la
seva supervivència pels seus propis medis. L’infant
humà necessita, doncs, urgentment, que un altre ésser humà adult, durant un període molt dilatat de la
seva vida, el prengui al seu càrrec per ajudar-lo no
només a sobreviure sinó també a viure. Aquesta dependència tan estreta i perllongada determina la necessitat d’establir i mantenir un lligam o vincle afectiu molt potent entre l’infant i les persones que tenen
cura d’ell. El motor que impulsa a pares i fills a crear
i mantenir aquest lligam que permet la circulació en
doble direcció dels sentiments i dels afectes entre
ells, és el desig. El desig es podria considerar com
l’equivalent específicament humà de l’instint de vida
de la resta dels éssers vius.

L’infant que neix afectat per una cardiopatia congènita amb important repercussió hemodinàmica, segurament ja des de les primeres hores de vida, haurà de mobilitzar, pràcticament, totes les seves forces
per aconseguir mantenir, dins uns marges acceptables, les seves constants vitals i, a més, serà molt
aviat, objecte d’una sèrie d’exploracions, proves i
controls més o menys invasius i dolorosos, receptor
passiu de medicacions per via endovenosa, potser
també de l’aliment por sonda nasogàstrica, etc.
Aquesta experiència queda molt lluny de l’experiència viscuda per un nadó normal i és comprensible
que, davant aquest terrabastall de sensacions incomprensibles i angoixants, l’infant acabi sentint-se totalment aclaparat i, com a conseqüència, es produeixi,
amb una alta probabilitat, un esvaïment del fort im-

puls il·lusionat necessari pel manteniment de la seva
vida i de la lluita decidida per aconseguir establir
aquest lligam afectiu amb el seus cuidadors, si no es
mobilitza amb un fort dinamisme una força externa
(el desig de vida dels pares) que actuï en sentit oposat, revifant de forma reiterada i constant, el desig
de vida de l’infant.
L’infant amb cardiopatia, mogut puntualment pel seu
desig de vida, quan vol aprendre a moure’s i s’esforça per mantenir una postura, per aconseguir un canvi postural o per assolir un petit desplaçament, probablement, es veu aclaparat immediatament per una
sensació de fatiga i d’ofec que el fa desistir ràpidament i per l’efecte del record desagradable d’angoixa i frustració d’aquesta experiència, a inhibir posteriorment aquest desig, en un intent d’evitació de tornar a viure una experiència semblant.
Els pares envaïts per la decepció i el desànim no podran, encara que s’esforcin, aconseguir aquest efecte revifant del desig de vida de l’infant. Més aviat
restaran paralitzats per la por i la incertesa i impulsats per aquests sentiments i afectes, acabaran frenant, sense adonar-se’n, els esforçats intents de progrés del fill. Si la disposició dels pares és refractària a
poder registrar com a quelcom positiu el desig de
l’infant de poder arribar a gaudir del seu domini corporal, com a conseqüència de que no puguin formarse una idea il·lusionada del seu futur, allò que tindrà
un pes determinant en el resultat final de l’experiència d’aprenentatge motriu de l’infant, serà la percepció de la curiositat d’aquest per dominar el seu cos,
com una amenaça de mort, angoixant i culpabilitzadora, perquè des d’aquesta perspectiva, és lògic
considerar que qualsevol esforç pot resultar excessiu
i impossible de suportar per un cor malmès.
Per tot això, és important que, els pares i els nens
amb cardiopatia congènita que presentin un retard
psicomotriu en el seu primer any de vida, puguin
adreçar-se, el més aviat possible, als serveis territorials que corresponguin, per rebre l’atenció que calgui en cada cas, evitant incorre en justificacions extremadament simplistes d’explicar-ho tot com a conseqüència directa i inevitable de la cardiopatia.

Gràcies de tot cor,
Victòria, Alicia Blanca,
Encarna, M. Teresa,
Júlia, Xavier, M. Rosa,
Elena, Emma, Saray,
Núria, Azucena, Miriam,
Carolina, Patricia, Juan,
Josefa, Noli, Lidia,
Antoni, Elida, Silvia,
Johan, José Manuel,
Mercè, Manuela, Nancy,
Merche i M. Teresa.
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El racó dels voluntaris

VO
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tem idees per jugar i distreure als
nens i nenes que venen a la sala de
jocs i anar a les habitacions per donar suport i acompanyament als
nens/es enllitats que no es poden
moure.

o

ria Turm

Ens

Victò
escriu la

La Victòria és voluntària d’hospital
de l’AACIC. Un dia a la setmana,
comparteix estones a la sala de
jocs amb els nois i noies hospitalitzats de l’àrea materno-infantil de
la Vall d’Hebron. Ho combina amb
la seva feina i amb la seva vida personal, el seu fill... Aquest matí de
dilluns, la Victòria està jugant i donant idees al Marc, un jove de Vic
al que van operar fa uns dies. Ara
ja està bé i aviat tornarà a casa!
Aprofitem una estona de descans,
perquè la Victòria ens respongui
algunes preguntes sobre la seva
experiència personal com a voluntària d’hospital a la sala de jocs.

Victòria, ens has explicat que has
viscut molt de prop la malaltia de
la teva germana... Com t’ha influït això alhora de decidir dedicar el teu temps als infants i joves
ingressats a l’hospital?
Els nens són una font constant de
sorpreses. Estan plens de vida.
Fins i tot malalts. El dia que comencen a trobar-se una mica millor, se’ls nota plens de vitalitat. I
això per mi és increïble. Feia
temps que volia treballar amb infants i ara he trobat el moment de
poder realitzar aquest projecte.

Com us organitzeu quan veniu a
l’hospital? Quantes persones sou
a la sala de jocs com a voluntaris/àries?
Nosaltres som un grup de tres persones, tres dones. Venim els dilluns. Tenim moltes ganes de ferho i, a més, ens entenem bé. Això
és molt important, perquè ens posem d’acord aviat i les tres apor-

El dia que vàrem coincidir a l’hospital estaves donant idees a un
jove per fer un regal… Planifiqueu les activitats d’alguna manera? D’on surten les idees de les
activitats?
Segons el dia, segons la persona
que tinguem davant… Cadascuna
de nosaltres té experiència en manualitats, jocs, etc. L’important, en
aquest cas, és la creativitat, la imaginació, depenent del tipus de nen
i del seu estat d’ànim escollim el
que treballarem.

A l’hospital hi ha infants ingressats
per malalties molt diverses, no tot
són afectats per cardiopaties congènites. Feu alguna diferència entre uns malalts i d’altres, tenint en
compte que esteu aquí com a
col·laboradores de l’AACIC?

En absolut. Per a nosaltres tots els
nois i noies ingressats a l’hospital
són iguals. No m’hi trobaria bé
fent aquesta distinció. Acollim a
tots els nens que entren a la Sala
de Jocs de la mateixa manera, i intentem que es trobin bé, que juguin i es distreguin, per fer més
agradables les estades que han de
passar a l’hospital.
A l’hospital també hi ha mares,
pares, germans… gent d’origen
molt diferent. Ho noteu? Hi ha
actituds diferents? Penseu que
les respostes d’infants i de pares
tenen a veure amb temperaments personals?

Quan passes estones en un hospital i veus tanta gent, t’adones que
sovint la resposta dels pares tenen
molt a veure amb l’educació que
han rebut, i no parlem només de
formació, sinó de la manera d’entendre les coses com a cultura. Però també hi té molt a veure un as-

pecte més personal, com és el
temperament, les ganes de saber
escoltar i la seva actitud. Aquests
són uns aspectes que van sempre
molt lligats.

Un moment que t’hagi emocionat…

És clar que hi ha hagut moments
molt especials. Recordo el cas d’una nena que no volia menjar. I, un
dia, mig jugant, va començar a
menjar amb mi, perquè ens vam
inventar un joc que va fer canviar la
seva actitud! En aquell moment et
sents molt estimada.
Sents el perill de que aquesta feina que fas de forma voluntària
acabi tornant-se una altra forma
de rutina? Tens algun antídot
contra això?

L’antídot és fer-ho, perquè t’agrada. Si ho fas només per passar el
temps, no te cap valor a nivell personal ni per les altres persones a
les que els hi dones suport.
Quin perfil de persona creus que
pot encaixar bé en un servei com
el que feu aquí vosaltres? Quin
temperament, quines habilitats
creus que s’han de tenir?

Has de ser una persona dolça,
afectuosa, pacient, a qui li agradin
els nens i amb molta empenta. Tenim uns mitjans limitats, així que la
imaginació és també el nostre millor recurs.
I acabem. Creus que sabem donar a cada moment el valor que
mereix? Tenen tots els moments
el mateix valor? En fi… digues el
que et sembli!

Per mi és molt clar que faig una
tasca importantíssima. He treballat
en despatxos importants i amb
equips directius, però aquesta és
la feina que més m’ha aportat a nivell professional i personal. Quan
un infant està malalt està completament indefens, estar al seu costat té un valor que no es pot descriure, ni mesurar.

Si voleu més informació sobre les diverses formes de voluntariat de l’AACIC,
no dubteu en trucar-nos (934586653) o consulteu la nostra pàgina web!
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El més destacat del 2007
En aquest apartat del butlletí, us volem presentar les accions més destacades que
es van portar a terme l’any passat, agrupades per temes, i un recull de dades sobre el “què vàrem fer” durant el 2007, ja que, com sabeu, encara no tenim les dades definitives ni la memòria de l’any 2008.
Si voleu més informació, podeu accedir a la memòria anual de l’entitat detallada
al web www.aacic.org. Al proper butlletí us presentarem les dades i el resum d’aquest 2008!

L’AACIC ofereix més suport, més
atenció, més territori.
El nombre d’usuaris dels programes i serveis de l’AACIC ha crescut en el 2007 respecte els anys
anteriors i ho ha fet, en bona part,
degut a la consolidació dels serveis d’atenció a la demarcació de
Tarragona. Aquestes comarques
compten, des de l’any 2007, amb
una psicòloga permanent, l’Àngels Estévez. Del treball diari amb
tots els sectors implicats es destaca la magnífica col·laboració establerta entre l’AACIC i l’equip professional de l’Hospital St. Joan de
Reus.
Afegir que a Tarragona s’ha creat
un espai de trobada infantil, un
lloc on es reuneixen els més petits
i interactuen entre ells. També s’han creat nous grups, basats en
l’intercanvi entre generacions, en
els que els més grans poden explicar les seves experiències als més
joves: els adults, als adolescents,
... i, per descomptat s’han continuat fent els espais per a pares i
mares a Barcelona i Tarragona.
Dos nens a
l’espai infantil
de Tarragona

Pel que fa a Girona, cal destacar
l’acord amb l’Hospital Josep Trueta, que des d’ara compta un cop al
mes amb la Rosana Moyano, psicòloga de l’AACIC a la delegació
central, que orienta i dona suport
a les famílies que ho necessiten.
L’Àngels Estévez, apuntava la necessitat d’arribar també a la de-

marcació de Lleida. Ara per ara és
ella mateixa qui s’ocupa dels casos de les comarques lleidatanes.
“El fet que no hi hagi a Lleida un
hospital de referència per a les
cardiopaties congènites és una dificultat afegida per arribar a connectar amb les famílies d’aquestes terres”, i aquest és un objectiu
al qual no es renuncia.
Més eficàcia
La Rosa Armengol, gerent de
l’AACIC, destaca que s’havien fet
gestions per dur a terme una auditoria l’any 2008, per conèixer
els punts forts i febles de l’organització. En aquest cas, el repte és
“l’eficàcia, l’optimització dels recursos i fer més rentables les accions que fem”.

La Gemma Postico, administrativa
i col·laboradora del programa de
voluntariat comentava que, aquesta iniciativa, forma part del
programa “Fer més agradables
les estades a l’Hospital”, i que al
2008 s’ha ampliat amb la col·laboració de 14 pallassos i pallasses
que, dos cops per setmana, visiten els infants ingressats a l’hospital de manera voluntària.
Pel que fa a altres programes, el
de “Cardiopatia congènita, activitat física i adaptació al medi” es
continua desenvolupant en col·laboració amb l’equip de proves
d’esforç de l’Hospital de St. Pau
de Barcelona. Dintre d’aquest
programa, per exemple, s’han
realitzat activitats com “Un passeig per l’esport”, una iniciativa
per apropar l’esport als adolescents i joves amb cardiopatia.

Més projectes
Si hi ha una activitat impulsada
per l’AACIC durant el 2007 que
hagi tingut projecció pública ha
estat la campanya del programa
gràcies a la qual 50 il·lustradors i
il·lustradores voluntaris han decorat diverses plantes de l’hospital
materno-infantil de la Vall d’Hebron. Els il·lustradors van rebre un
agraïment especial per part tant
de l’AACIC com de l’Hospital el
dia 14 de febrer del 2008, dia
mundial de les Cardiopaties Congènites. La Consellera de Salut de
la Generalitat de Catalunya, Maria
Geli, va presidir l’acte i va voler
veure algunes de les sales.

Suport a la investigació, per ser
una entitat de referència
De la participació de l’AACIC a la
Marató 2007 de TV3, dedicada a
les malalties del cor, se n’ha parlat
en el seu moment. El que volem
destacar és el paper de l’AACIC
per a impulsar la presentació de
tres sol·licituds d’ajuts a projectes
d’investigació, i la continuació de
les recerques “Necessitats educatives dels alumnes entre 3 i 12
anys amb cardiopaties congènites
a Catalunya” i “L’estudi de les xarxes socials en l’àmbit de la salut”.
La Montse Armengol ens explicava: “L’AACIC es dedica a aglutinar
preocupacions, experiències, vivències, i aquest coneixement es
tradueix en preguntes”. La responsable de projectes de l’AACIC
posava un cas: “Sabem, per exem-

EL BUTLLETÍ DE L’AACIC #15

ple, com afecten les UCIS i les sales de neonats al desenvolupament dels infants? L’AACIC –afegia– busca als especialistes que
ens poden donar respostes a preguntes com aquesta i moltes altres. Si volem ser una entitat de referència hem de donar suport a la
investigació”.
Diàleg a tres bandes: pares,
AACIC, escola
La Rosa Martínez, responsable del
servei d’atenció a professionals,
va presentar un panorama optimista i positiu de la tasca de l’AACIC en el suport a mestres i escoles. El programa, que es desenvolupa gràcies a un conveni amb el
Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, facilita
als mestres tota la informació i fa
de mediador quan cal, amb
aquells centres que tenen un o
una alumna amb cardiopatia.
La Rosa Martínez destacava la importància que tenia l’haver establert contacte amb els Equips
d’assessorament psicopedagògic
(EAPs).

Algunes dades generals de la memòria 2007:
Servei de suport a les persones amb
problemes de cor

TIPOLOGIA VOLUNTARIAT
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Voluntaris puntuals

65

Voluntaris il·lustradors
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Hospital Vall d’Hebron: 3 cops a la setmana.
2005

2006

2007

Servei d’atenció psicosocial i acompanyament a les famílies
En total, s’han atès 268 famílies i s’han
realitzat 537 intervencions. Es destaca
l’increment del 28,7 % respecte les dades de l’any 2006.
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Voluntaris recolzament escolar

Atenció a les famílies en l’àmbit hospitalari:
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200

42

Projecte “A cor Obert”
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TOTAL

Voluntaris d’hospital

TOTAL

200

Arribar a més gent

D’altra banda, el web de l’AACIC
va rebre prop de 23 mil visites
l’any passat, i s’hi van donar d’alta uns 60 usuaris. Les parts d’informació fixa del web es van traduir al castellà i a l’anglès.

Servei de voluntariat

En total, s’han beneficiat del servei 264
afectats. Es destaca l’increment del
55,2% respecte les dades de l’any 2006.

400

L’Ainara García, responsable del
programa d’informació i difusió
de l’AACIC, ens comentava que el
2007 va ser un any excepcional
pel que fa a la Gran Festa dels
Nens i Nenes amb Problemes de
cor. 6000 persones van trobar-se
al Tibidabo. En anys anteriors, la
festa reunia unes 4000 persones...
tot un rècord.
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2005

2006

2007

Servei d’assessorament i atenció als
professionals
En total, s’han realitzat 468 intervencions amb els professionals de diferents
àmbits per al tractament conjunt de casos. El servei ha tingut un increment del
70,1% respecte les dades de l’any 2006.

Hospital Sant Joan de Deu: 1 cop cada
15 dies fins al mes d’abril. A partir del
mes de maig, s’ha atès un cop a la setmana de manera continuada en el marc
de l’Espai d’Associacions.
Hospital Josep Trueta: 1 cop al mes a
partir del mes d’octubre.
Projecte de cardiopatia congènita,
activitat física i adaptació
La demanda de proves funcionals ha
disminuït durant aquest 2007, però s’han desenvolupat activitats físiques monitoritzades per conèixer la utilitat de
les proves funcionals en relació als límits
i el coneixement individual en les activitats de la vida quotidiana. L’any 2008
s’han duplicat les proves d’esforç ja que
s’ha reorganitzat el servei i se li ha donat impuls per la utilitat que es creu que
té tant a nivell individual com a nivell escolar.
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Aquestes són les persones de l’equip
tècnic de l’AACIC que us han presentat un breu resum de la memòria del
2007 i que treballen per portar a terme els diferents projectes i serveis:
M. Rosa, Rosa, Rosanna, Gemma,
Montse, Ainara i Àngels.
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Us proposem...
Llibres per a adolescents i joves
Allà on sigui el meu cor
Jordi Sierra i Fabra. Editorial Edebé
La protagonista del llibre, una noia que està
operada del cor i viu un intens estiu jove.
Confidències amb la seva millor amiga sobre
la cicatriu, l’operació, la por a morir, tornar a
començar, la relació amb els pares i amb tot
l’entorn social.

Llibres per les famílies
El juego y el juguete en la hospitalización
infantil
María Costa Ferrer; Remedios González Barrón; Santiago Gisbert Soler. Editorial Nau
Llibres
Es descriuen els efectes beneficiosos del joc
a l’hospital i es resumeixen les característiques bàsiques que han de reunir els materials lúdics en aquests contextos tant pel que
fa als aspectes materials com en relació a les
aportacions psicològiques i pedagògiques
que han de presentar.
Queridos padres

¿Y yo, qué? Lucas y su hermana enferma
George Vlamakis. Editorial Sirpus
Aquest llibre intenta explicar d’una manera
dolça i sensible el difícil que pot ser conviure amb la situació de malaltia d’una germana. S’endinsa en els sentiments de soledat
que pot sentir un nen quan els seus pares estan passant pel moment de crisis que representa l’ingrés hospitalari d’un fill, etc.
La fuerza del valor. Miguel, cuando el corazón crece
Fundación Menudos Corazones
Aquests dos còmics per a joves i adolescents
tracten els sentiments i l’actitud que es poden despertar envers la cicatriu, la medicació, la sobreprotecció dels pares i la necessitat d’assumir la pròpia responsabilitat dels
joves i adolescents amb cardiopatia.

Altres
El meu germà Pol
Isabel - Clara Simó. Edicions Bromera
Aquest llibre explica com en Pol, de 29 anys
i amb una discapacitat, s’enamora.
Estilos de vida cardiosaludables
Dr. Javier Román, Dra. Paloma Soria, Dr.
Eduardo de Teresa, Dr. Carlos de Teresa.
Ibermutuamur
Una guia pràctica per a conèixer les pautes
de vida saludables que ens ajuden a viure
més i millor.

Tonucci Francesco. Editorial Grao
Llibre còmic que il·lustra què els hi passa als
nens malalts. Metges, pares, professors i el
propi nen malalt són els protagonistes d’aquesta aliança terapèutica.
Criatures d’un altre planeta
Elisabeth Pedrosa. Editorial La Magrana
L’autora del llibre narra l’experiència viscuda
amb la seva filla Gina, que pateix la síndrome de Rett, una malaltia neurològica molt
invalidant. És un viatge a través del dolor
que es va transformant en una gran oportunitat per reformular-se i convertir la discapacitat de la filla en un gran sí a la vida.
It’s my heart (Así es mi corazón)
The Children’s Heart Foundation
Aquest llibre explica de manera senzilla la
part clínica relacionada amb els diferents tipus de cardiopaties congènites, així com els
diferents recursos i recomanacions que pensem poden ser interessants pels pares, mares i familiars dels nens amb cardiopatia i
pels propis afectats.
Us podeu descarregar el llibre en PDF de
manera gratuïta a l’adreça web següent:
http://www.childrensheartfoundation.org/pu
blications/itsmyheart_sp.html
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Ajuda’ns a millorar el butlletí. Ens
interessa la teva opinió com a lector/a.
Explica’ns quin article t’ha agradat
més, quin t’ha agradat menys, temes a
tractar, què hi trobes a faltar, quin
apartat trobes més útil, quin valores
més. Envia’ns la teva experiència com
a pare, mare, persona amb cardiopatia,
professional, voluntari, membre del
comitè assessor, etc.
Envians-ho a info@aacic.org
o bé a Pl. Sagrada Família, 5, 2n A,
08013 Barcelona.

Fes un regal solidari
L’AACIC us
presenta el seu
material per a
col·laborar.
Les comandes les
podeu fer a
través de correu
electrònic, per
telèfon o bé
directament a les
oficines de
l’AACIC.
Animeu-vos a fer
un regal solidari!

Estoig de llapis
de colors 3 €
Estoig rodó de ceres
3€
Llapis
0,50 €

Mocadors
1€

Samarreta infantil
(talles 4-6-8-10-12)
8€

Recull
de contes
“De tot cor”
15 €

Samarreta
d’adults
(talles S-M-L-XL)
10 €
PTK
10 €

Conte
“L’operació de
cor del Jan”
6€
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Retalleu per la línia
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Full d’alta

Ajuda’ns.
No podem
prescindir
cap batecde
!

DADES PERSONALS
Nom i cognoms
Adreça
Codi Postal

Població

Telèfon
Correu electrònic
Marca amb una X l’opció o opcions desitjades

Vull ser voluntari/a
Vull rebre informació

Vull ser soci/a*
Vull col·laborar**

*P E R S E R S O C I / A . F U L L D E D O M I C I L I A C I Ó B A N C À R I A
Titular del compte
Nom de caixa o banc
Codi de compte
Entitat

Oficina

Control

Número de compte
Import (marqui amb una creu una de les dues opcions)
Quota semestral: 25 € cada 6 mesos
Aportació semestral:

€

Des d’ara i en el moment de ser socis de l’AACIC, també us podeu fer socis d’ARÇ Intercooperació Econòmica, una cooperativa de consumidors que té com a objectiu promoure el
consum responsable de diferents serveis personals. A la web www.arccoop.coop, hi trobareu tota la informació al respecte. No comporta cap mena de cost adicional.
Soci d’Arç

**PER FER UNA COL·LABORACIÓ
Aportació puntual:

€

al compte de l’AACIC 2073-0215-11-0100002021 (Caixa Tarragona)
o bé al compte de l’AACIC 2100-3019-19-2200449064 (”la Caixa”)
Data

Signatura
Podeu enviar la butlleta a l’AACIC
Pl. Sagrada Família, 5, 2A,
08013 Barcelona
També podeu trucar per telèfon
al 93 458 66 53,
enviar un mail a info@aacic.org
o bé entrar a la web www.aacic.org
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Passar l’estona
Les 7 diferències
A la foto superior hi ha 7 diferències
respecte a la foto inferior

Sopa de lletres
Busca 8 noms de nens i nenes
que han anat de colònies

Sudoku
FÀCIL

DIFÍCIL

2 3

9 4

8 5
4
3
2 3 4
5
2

3
1

5
4 8

8
1
9 3

Sudoku difícil

2 7
9 6
2
6 8

8 3
4
2
3 2
4 6 9
9
8 5

Sopa de lletres
5
1
3
9
2
7
8
4
6

2
3
4
5
1
9
7
6
8

7
8
1
4
3
6
2
9
5

6
5
9
2
7
8
3
1
4

1
2
6
7
5
3
4
8
9

4
7
8
6
9
2
5
3
1

3
9
5
8
4
1
6
2
7

Sudoku fàcil

8
4
2
1
6
5
9
7
3

6
9
2
3
8
4
5
7
1

8
3
7
5
2
1
4
6
9

1
5
4
7
6
9
3
8
2

2
8
1
6
7
3
9
4
5

3
4
6
9
5
2
7
1
8

5
7
9
4
1
8
6
2
3

9
2
5
8
4
7
1
3
6

4
1
3
2
9
6
8
5
7

7
6
8
1
3
5
2
9
4

7 diferències

4

9
6
7
3
8
4
1
5
2

SOLUCIONS

8
6
5
4 1
3 2
7
8
4 3 9
3
4 1
7 6
3
2 5

3

Sabies que, segons dades oficials...
• L’any 2007 van néixer a Catalunya 840 nadons amb cardiopatia
congènita, una malformació de l’estructura del cor que s'inicia
des del primer moment de la gestació.
• Actualment, hi ha més de 30.000 persones afectades a tota
Catalunya, amb un índex d’incidència de 15 naixements a la
setmana.
• La majoria de persones que neixen amb una cardiopatia requereixen d’una o varies intervencions quirúrgiques del cor per poder
viure. Tot i que els avanços mèdics realitzats durant els últims 27
anys han permès que el 90% de les persones afectades arribin a
l’edat adulta, reduint a menys del 5% l’índex de mortalitat dels
nadons amb cardiopatia, s’ha de continuar treballant en els
aspectes psicosocials per afavorir el procés de recuperació i
d’integració de les persones afectades.

Els projectes de l’AACIC del 2008 s’han dut a terme amb la col·laboració de:

Fundación Privada
Carmen y María José Godó

Fundació

Agraïment a la impremta FOLI VERD

