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Professionals  
que fan rutllar 
una escola 
Més enllà de l’equip docent, en la bona gestió 
d’una escola hi intervenen persones que no 
sempre tenen el reconeixement que es mereixen

FOTOS: MARC ROVIRA  
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Els infants són com diamants en 
brut i, com a pares, potser ajudem a 
polir-ne alguna de les facetes. I ja no 
m’atreviria a anar més enllà, perquè 
no sé ni quines facetes ni com les po-
lim. Per l’experiència que n’he tingut, 

les meves filles ja duien la iden-
titat de fàbrica.   

En què ha consistit 
la teva feina de 

pare? 
A casa he procu-
rat que adoptes-
sin alguns hà-
bits, i haig de 
reconèixer el 
meu fracàs ro-
tund en la majo-

ria. En canvi, em 
sembla que me 

n’he sortit millor 
amb allò que m’agra-

dava: viatjar, la munta-
nya, la cuina, el cinema, la 

música, llegir...  

La publicació del teu llibre coinci-
deix amb l’inici d’una guerra. 
A Una balada del mar del Nord parlo 
de les conseqüències de la guerra des 
de baix, a peu de carrer. La guerra de 
veritat no és cap gran aventura. És 
lletja, bruta, freda. I els que la patei-
xen la duran sempre enganxada. La 
diferència entre la ficció i la realitat és 
que a Ucraïna els morts, els ferits, els 
exiliats, els nanos que han d’agafar les 
armes, els que passen fred, fam i set, 
tenen noms i cognoms i som nosal-
tres. I sigui quin sigui el resultat, no 
en podrem avaluar l’abast fins d’aquí 
uns quants anys. 

Com creus que la guerra canviarà la 
vida de les teves filles? 
S’ha parlat de l’efecte papallona, que 
amb el seu batec d’ales acaba gene-
rant un tifó a l’altra punta del món. Si 
hem de parlar d’Ucraïna, la compara-
ció hauria de canviar, la papallona per 

una balena i el món per una piscina. 
Ja ens esquitxa i ens seguirà esquit-
xant a tots, molt.  

Quan parles amb elles, com ho veuen? 
En parlo amb les meves filles des de 
la consternació. No m’ho puc explicar 
i elles tampoc. Però n’estan al cas i, per 
exemple, la meva filla gran, que viu a 
Viena, ha col·laborat en l’ajuda als exi-
liats que volien arribar a Catalunya. 

No sé si hi ha res del jove que vas ser 
que els pugui ajudar... 
Jo vaig viure una realitat força dife-
rent. A casa érem un munt de gent i 
desitjava tenir espai i independència. 
Les meves filles no ho han necessitat 
tant. La gran s’ha guanyat prou be-
ques per ser independent sense que 
ens n’haguem adonat. La segona ha de 
provar diversos camins i segur que en 
trobarà algun que no em puc ni imagi-
nar. Cada dia apareixen camps nous 
per explorar. 

Què procures fer per ajudar-les en 
el món laboral? 
Suposo que totes dues es dediquen a 
les ciències després de veure què do-
naven les lletres. Potser sí que les he 
ajudat a l’hora de decidir què no havi-
en d’escollir. Però davant de les me-
ves filles, em sento com un especta-
dor privilegiat. Observo com se’n sur-
ten i aplaudeixo. 

Feina feta? 
La vida del pare comença quan arri-
bes a casa i deixes la criatura al llit, i 
descobreixes que no hi ha cap timbre 
amb una infermera a l’altre extrem. A 
partir d’aquí, te’n surts com pots du-
rant vint, vint-i-cinc anys. I quan ja 
volen soles, t’adones que això ha pas-
sat massa ràpid, i que no cal que et 
tornin res, que t’han donat molt més 
del que tu els has donat. Bé, i també 
t’adones que et fan mal els genolls i 
que ja no t’assembles al que surt a les 
fotos de quan van néixer.

Escriptor i pare de la Júlia i la Queralt, de 25 i 23 anys. 
Guanyador del Premio Nacional de literatura juvenil 2019 amb 
Camins d’aigua, ara publica Una balada del mar del Nord 
(Edebé), una novel·la sobre el rastre que ens deixen les guerres 

Ara que per feina he d’agafar l’avió 
molt sovint, la gent que em coneix 
una mica em pregunten si ho porto 
millor. És lògic, he muntat tants si-
drals, sigui sol o en companyia seva, 
que poc o molt pateixen per mi. A 
veure, les coses com siguin, ja no em ve 
aquella suor freda quan l’aeroplà s’en-
laira, ni m’aferro al seient del davant 
quan aterra i fot aquella frenada tan so-
rollosa. Fins i tot aguanto les sotragades 
amb un estoïcisme inèdit. Ara bé, tot i 
portar-ho millor, encara hi ha una zona 
que em provoca tota mena d’ansietats i 
angoixes, i no, no és pas el seient minús-
cul on m’han entaforat al costat d’un ho-
me que té problemes evidents de trigli-
cèrids. No pas!, es tracta de la zona més 
espaiosa de l’aparell, almenys en teoria: 
el passadís. Sí, estimats lectors, el pas-
sadís s’ha transformat en el meu infern 
particular i la culpa no és pas de l’espai 
en si, sinó dels cretins que no el saben 
utilitzar com cal. Parlo d’aquests que 
embussen l’entrada a l’avió, entaforant 
les mil bosses i bossetes i abrics i rebe-
quetes al compartiment de dalt del seu 
seient, amb tota la patxorra del món. Us 
sonen, oi? Abans d’entrar ja els veus ve-
nir, incapaços d’entrar momentània-
ment al seu espai assignat i esperar-se 
que pugui circular la resta, els que de re-
truc et tenen palplantat mitja hora bo-
na al bell mig de l’escaleta exterior, 
aguantant la pluja i el vent i la marra-
nada del nen del davant, que no et mo-
lesta pas, perquè si poguessis tu també 
la faries. 

Això, però, no és tot. La segona tan-
da dels pòtols del passadís és millor en-
cara i succeeix en el moment de l’ater-
ratge, just quan ja t’havies oblidat que 
existien. Tot és sentir el senyal acústic 
que es poden descordar el cinturó, que 
inicien una cursa frenètica (sí, noi, ara 
han oblidat la patxorra) per agafar tot 
el seu equipatge immediatament. Un 
consell, no feu cap moviment, quedeu-
vos al vostre seient i deixeu que es mu-
tilin entre ells, que s’abonyeguin les 
closques a cop de maleta i es buidin els 
ulls amb les cremalleres dels abrics. Val 
la pena veure’ls suar, en fila índia, en-
sumant-se l’aixella, sabent que l’avió 
no els deixarà sortir fins d’aquí deu mi-
nuts. Pobrets, si haguessin tingut la 
meitat de pressa quan han entrat, em 
farien llàstima i tot.
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El menor d’edat a càrrec número 3 té setze anys 
i la seva posició fa que gaudeixi de certs avantat-
ges que els seus germans, especialment el mit-
jà, li retreuen constantment.  

No em pregunteu com ha pogut passar, però ell sí 
que té ordinador i altres ginys a la seva habitació que 
els seus altres germans van tenir vetats. També té una 
targeta bancària per pagar les despeses, i per poder 
anar a comprar el que ens fa falta a casa sense haver 
de donar-li efectiu. I el nivell d’interacció familiar a 
què està obligat és menor que en altres moments his-
tòrics de la nostra família. També és veritat que a ca-
sa ara s’hi està gairebé sol o acompanyat de manera 
interrompuda, tant per l’únic germà que queda a ca-
sa com pel progenitor de torn que té cura d’ell una 
setmana sí, una no. 

Però també és cert que fins ara ha tingut una ado-
lescència força amable i passadora. I que ara, quan em 
respon malament, o entro a la seva habitació i des-
cobreixo que, en realitat, no ha endreçat tant com 
m’havia dit, o em fot un moc perquè li demano un pe-
tó abans de marxar o li recordo que cal dir hola, adeu, 
bon dia, bona nit, gràcies i perdó, o em desespero per-
què no fa altra cosa que mirar pantalles i no sé com 
aturar-ho (gràcies, pandèmia, quin regalet més fan-
tàstic...) i em torturo pensant que aquest tema se 
m’escapa de les mans i que es tornarà un ens fred i di-
gital, o deixa anar un disbarat sobre el feminisme, 
de sobte recordo les adolescències dels seus dos ger-
mans i respiro una mica millor.  

Potser ells no estaven tan enganxats a les panta-
lles, però el nivell d’agressivitat verbal, de caos ab-
solut a les seves habitacions (caos que encara con-
tinua en algunes habitacions, menys, però conti-
nua...), d’aïllament tipus revestiment de cambra cui-
rassada envers la seva progenitora o progenitor, de 
capacitat per fer-me suar la cansalada càrnica o ve-
gana, era infinitament més gran. No vull dir que no 
l’hagi d’aturar, dialogar-hi, imposar-li límits o insis-
tir que fem alguna cosa junts (“Mama, si em portes 
al teatre vomitaré”) tot i saber que no la farem. Pe-
rò vull ser justa amb ell, que m’ha pescat en massa 
coses cansada, i he decidit que li permetré ser un 
adolescentis comunis de manual. O més aviat que jo 
m’ho permetré, perquè ell, com a bon adolescent, 
farà el que li roti. I ben fet que fa.

 
 
 
 
Quan en  
tens tres

ANNA MANSO 
Mare, escriptora i guionista    

LA PITJOR 
MARE DEL MÓN 

Vull ser  
justa amb  
el MEC 
número 3,  
que m’ha 
pescat en 
massa coses 
cansada

Em dic Juanjo Fernández, i he escrit (i dibui-
xat!) un llibre d’autoajuda. Sobre la felicitat.   

Ho sé, soc estrany: m’agraden les pel·lis que 
acaben bé, les cançons alegres de tres acords amb 
una tornada reconeixible, i penso que no cal que 
els superherois siguin gent fosca, ambigua i an-
goixada. En general els que som així tendim a ser 
discrets, però he decidit ser valent i sortir 
d’aquest armari. Sí, he escrit i dibuixat un llibre 
d’autoajuda: Els 7 superpoders de la felicitat! 

No és que calgui justificar-se, però he de dir 
que no es tracta d’autoajuda culpabilitzadora 
(aquella que ve a dir: “Si no et sents bé és perquè 
no vols, idiota!”) ni d’autoajuda indulgent (aque-
lla de “No facis res que no t’agradi! Fes el que et 
roti!”). És un llibre per alliberar de preocupaci-
ons que no són tan importants –però que poden 
treure la il·lusió de ser pares i mares–, que per-
met identificar idees falses sobre la felicitat i, so-
bretot, descobrir i dominar aquests 7 superpo-
ders. Us els vaig comentar en un article, però fa 
temps, així que us els recordo: pensa en positiu, 
elimina les queixes i les comparacions, dona grà-
cies, aprèn a perdonar, sigues generós, assabo-

reix els petits plaers i cuida’t! 
Ja ho veieu, estratègies sen-

zilles i poderoses, perquè estic 
convençut que ser més feliços 
ens fa millors pares i mares, 
quan ajudem els nostres fills a 
viure les quatre cares de la fe-
licitat:  

–L’alegria, que podem pro-
porcionar a fills i filles jugant 
amb ells, rient amb ells, cele-
brant els aniversaris a casa… 

–El compromís, procurant que facin activitats 
engrescadores, motivadores… i que els demanin 
comprometre’s amb un projecte. 

–La satisfacció, valorant el que tenim, el que 
vivim, el que som (per exemple, compartint i as-
saborint els records de la família en família). 

–La pau, la dels sentits i la interior, facilitant 
i donant valor a la contemplació, el silenci, la 
consciència de la respiració, la interioritat… 

No sempre tinc coses a dir, però això sí que 
us ho diré: al món no li calen més barrufets ron-
dinaires. El món necessita el nostre entusias-
me com a mares, pares i educadors que volen 
contribuir a la felicitat de fills i alumnes. Espe-
ro que els 7 superpoders de la felicitat us hi aju-
din. I, si no, sempre podeu criticar el llibre: si 
això us fa feliços... 

NO SEMPRE 
TINC COSES 
A DIR 

 
Les quatre cares 
de la felicitat

El món 
necessita  
el nostre 
entusiasme 
si volem 
contribuir  
a la felicitat de 
fills i alumnes 

JUANJO 
FERNÁNDEZ 
Consultor pedagògic 
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Paloma Arenós _ El director fun-
dador de l’ARA, l’enyorat Carles Cap-
devila, ho reivindicava sovint, tant en 
articles periodístics com en monò-
legs. Volia posar en valor “les perso-
nes que cuiden els altres”: monitors 
d’esplai, mestres, educadors socials, 
infermeres... Per a ell eren “els col·lec-
tius que aguanten la societat i ningú 
no en parla, no els reconeixem”, asse-
gurava. Agafant aquesta estela, des 
del Criatures hem fet un paral·lelisme 
dins del món escolar per retre un pe-
tit homenatge al col·lectiu que ajuda 
l’escola a rutllar cada dia, com un en-
granatge perfecte, més enllà dels do-
cents i l’equip directiu. Parlem dels 
monitors (de menjador, d’extraesco-
lars), els entrenadors esportius, els 
cuiners, l’equip de neteja, el personal 
administratiu i el de l’infermeria. Són 
els altres educadors.  

Per conèixer aquests professionals 
en primera línia d’acció hem passat tot 
un matí en un centre educatiu que és 

Fem un petit homenatge a totes aquelles professions que ajuden 
l’escola a rutllar cada dia, com un engranatge perfecte, més enllà 
dels docents i l’equip directiu. Gràcies als monitors, als entrenadors, 
als cuiners, al servei de neteja i al personal administratiu i 
d’infermeria, els infants i els joves s’entrenen per a la vida 

Els altres 
educadors 

PORTADA 

P
en pr
un ma

tit ho
l’escola
granatg
cents i 
monit
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CISCO POY  
(VACARISSES, 54 ANYS) 
COORDINADOR DE MONITORS 
D’EXTRAESCOLARS 
 
Cisco Poy, de 54 anys, porta més de 
mitja vida vinculat a la Pia de Terras-
sa i sembla que ha trobat el seu lloc al 
món. “Als 16 anys vaig començar-hi 
a fer de monitor d’extraescolars i 
després vaig fer una aturada per es-
tudiar magisteri”. Quan s’hi va rein-
corporar ho va fer com a monitor i 
amb els anys s’ha consolidat com a 
coordinador. Gestiona “uns 80 mo-
nitors, dels quals 58 són de menjador 
[de tres edificis diferents, amb 700 
alumnes que hi mengen cada dia] i 
la resta són d’activitats extraescolars 
esportives i culturals, en les quals 
participen uns 210 estudiants [sense 
comptar l’Escola de Música, que es-
tà oberta a tota la ciutat]”. 

Al marge del fet que va estudiar 
magisteri, Poy se sent “un educa-
dor”: “Constantment guiem, acom-
panyem i aconsellem els infants, i 
mirem que aquest sigui un lloc ama-
ble on se sentin acollits”, diu. Poy re-
coneix que també aprèn dels alum-
nes: “M’ensenyen a tenir paciència i 
a reajustar la velocitat de la vida que 
portem els adults”. 

PACO ORTIZ  
(TERRASSA, 53 ANYS) 
COORDINADOR DEL MENJADOR 
I CUINER 
 
Treballa com a cuiner per a una em-
presa subcontractada per l’Escola 
Pia des del setembre del 2019 i ca-
da dia, amb el seu equip de sis cui-
neres, tira endavant un miler de 
menús (850 per al centre de Terras-
sa i uns 170 per a l’Escola Augusta 
de Barcelona). Entra a les 5.20 del 
matí i marxa a les tres de la tarda, 
amb tota la feina enllestida. “A ban-
da de coordinar i gestionar coman-
des i proveïdors, com a cuiner 
m’encarrego dels primers plats 
més elaborats i d’algun segon amb 
salsa”, detalla. El que més valora 
d’aquesta feina és la bona organit-
zació: “A diferència dels restau-
rants, quan cuines per a col·lecti-
vitats saps quan sortim, tot està 
més estructurat, i a mi això em do-
na molta seguretat”, apunta. “Hi ha 
una tendència a menjar més salu-
dable, amb un dia a la setmana sen-
se carn, amb reducció de sucre als 
iogurts… Tot està supervisat pel di-
etista de l’empresa. És una altra 
manera d’educar, amb un menjar 
més equilibrat”, afirma Ortiz. 

LURDES VALLÈS  
(TERRASSA, 52 ANYS) 
RECEPCIONISTA 
 
 
És la primera cara amb qui un es tro-
ba quan traspassa la porta de l’edifi-
ci central del carrer Col·legi de Ter-
rassa. La Lurdes Vallès és la recepci-
onista amable, que sap acollir el que 
ve de fora, però és també la que atén 
els alumnes que necessiten una ges-
tió de l’aula, d’algun docent o servei. 
Fa uns 13 anys que treballa a la casa 
–feia servei de menjador– i en porta 
un a la recepció. I el balanç és molt bo, 
segons reconeix. “M’agrada molt la 
feina, perquè m’encanta tractar amb 
el públic, tenir un intercanvi amable, 
sense caure en el servilisme”.  

Reconeix que “com que és un cen-
tre amb moltes persones i necessi-
tats diferents, hi ha moments es-
tressants perquè tothom té pressa, 
però cal mirar de no alterar-se mai”. 
Té clar que és de l’equip dels altres 
educadors: “Des de recepció donem 
un temps d’espera a les gestions, en-
senyem a tothom a saludar i donar el 
bon dia, a tenir paciència, que hi ha 
unes prioritats...” Ha après dels 
alumnes que “si els tractes amable-
ment, en reps un bon tracte”.

FERRAN VERDAGUER 
(TERRASSA, 24 ANYS) 
COORDINADOR DEL MENJADOR 
D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Exalumne de l’Escola Pia, fa set 
anys que hi treballa com a monitor 
i hi ha fet tots els papers de l’auca, 
cosa que li ha suposat un bon apre-
nentatge. Ara està al càrrec dels mo-
nitors de menjador de l’edifici 
d’educació infantil (de P3 a P5), pe-
rò com que Verdaguer té la carrera 
de mestre, també fa “l’acció tutori-
al i pastoral d’ESO i batxillerat i, 
puntualment, alguna substitució 
com a mestre”. Reivindica la profes-
sió de monitor de menjador. “Des-
prés d’anys d’experiència, veig que 
per superar les dificultats que se so-
len crear a l’hora de menjar s’han de 
tenir eines de gestió emocional”. 

Verdaguer té clar que els moni-
tors eduquen. “Cal acompanyar el 
petit que no vol menjar o que s’an-
goixa a l’hora de tastar algun ali-
ment nou. Mai des de la imposició. 
Has de saber posar-te en la seva pell 
i mirar d’ajudar-lo des d’aquest es-
pai, des de la confiança”, raona. La-
menta que la tasca dels monitors 
“sovint sigui menystinguda social-
ment”, quan és tot un repte. 
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A l’Escola Andreu Castells de Sabadell n’han 
arribat dos. Altres escoles estan en la mateixa 
situació, que no és altra que haver d’incorporar 
alumnes víctimes d’un món sovint despietat, que 
es troben de sobte desarrelats, perquè no saben 
quasi on són, ni en nom de quina bogeria hi són, 
ni quina és la llengua que ara els parlen al lloc on 
són. Circumstàncies puntuals fan que l’escola es-
tigui en el punt de mira per uns dies; les vagues 
i l’estira-i-arronsa entre sindicats i conselleria 
ofereixen un material amb substància des del 
punt de vista informatiu. Al dessota de tot plegat 
nosaltres hi veiem una altra qüestió que ens pot 
ajudar molt a prendre el pols del nostre sistema 
educatiu. ¿Com rebem aquests infants, aquests 
adolescents d’Ucraïna que avui arriben a les es-
coles fugint d’un altre dels inferns que hem estat 
capaços de crear entre tots plegats?  

Fixem-nos en l’Escola Andreu Castells, on han 
acollit un alumne a sisè curs i un altre a segon. La 
primera reacció va ser escriure rètols de benvin-
guda. En quina llengua? En ucraïnès, com és lò-
gic. Així, gràcies als traductors, van poder expli-
citar amb expressions diferents una intenció: 

Ласкаво просимо до Sabadell 
(Benvingut a Sabadell), Ми 
хочемо бути вашими друзями 
(Volem ser els teus amics). I al 
costat d’això han activat els 
mediadors que han considerat 
més necessaris i adequats; des 
dels més tècnics, com són els 
traductors dels mòbils que usa 
la Irene, la mestra, fins a un al-
tre alumne rus, amb el qual 
s’arriben a entendre. I després 

hi ha el joc. Abans de sortir al pati un company va 
explicar al nou alumne de sisè com es diuen els 
números de l’1 al 10. Hi va dedicar uns deu o quin-
ze minuts, no més. La sorpresa va ser que des-
prés, al pati, tothom, sense excepció, sabia fer ús 
dels números. Això sí, per dur a terme una ac-
tivitat no sabem si gaire aconsellable com és sal-
tar sobre els bassals d’aigua de la pluja.  

Una rebuda destacable si tenim en compte que 
els aspectes afectius, els lingüístics i els cognitius 
són indestriables. Jugar junts, interaccionar, fer 
comprensible allò que els diem i que ens diuen, 
mobilitzar els recursos lingüístics de tots els 
alumnes i contrastar la seva llengua amb la nos-
tra, sens dubte aquest és el camí. Esperem que 
el retorn aviat sigui possible. Mentrestant, 
ласкаво просимо, a Sabadell i arreu. 

LA 
SETENA 
HORA 

 
 
Infants 
d’Ucraïna

¿Com rebem 
aquests infants 
que arriben  
a les escoles 
fugint  
d’un altre dels 
inferns creats 
entre tots?  

JAUME 
CELA 
Mestre 

JULI 
PALOU 
Filòsof 

com un petit poble i que requereix 
una organització exigent. L’Escola 
Pia de Terrassa, institució centenà-
ria, amb 1.760 alumnes –des de  P3 
fins a segon de batxillerat– i més de 
200 docents i PAS (personal d’admi-
nistració i serveis), ens obre les por-
tes perquè descobrim la feina quoti-
diana del Cisco, el Ferran, el Paco, la 
Lurdes, la Míriam, la Meritxell i la 
Paqui. Ells, com reconeix el director 
del centre, Carles Cereceda, “també 
tenen els mateixos valors de l’Esco-
la Pia; formen part del projecte inter-
disciplinari i cooperatiu que treba-
llem amb l’alumnat: aquí fomentem 
la col·laboració, més que la compe-
titivitat, cultivant la confiança entre 
tots els integrants de l’equip”. “Per 
tant –argumenta–, recollir bé els re-
sidus després de menjar i posar-los al 
contenidor de reciclatge, saber de-
manar les coses amb calma a la con-
serge i tenir paciència a l’hora de fer 
una filera també és educació”. 

s de 
admi-

es por-
a quoti-
Paco, la 
xell i la 

rector 
mbé 

MERITXELL FERRER  
(43 ANYS, BARCELONA) 
INFERMERA 
 
Forjada com a infermera en un CAP, 
va trobar feina el curs 2016-2017 a 
l’Escola Pia de Terrassa. Treballa en 
un petit dispensari als matins i es 
combina la feina amb el seu company, 
Jordi Ribera. “És una feina encara for-
ça desconeguda als centres educatius, 
però és realment important, perquè 
acabem fent de termòmetre de la salut 
física, i de tant en tant emocional, dels 
alumnes”. Treballa de 8 h a 13.30 h ate-
nent ferides, cops i traus de petita 
magnitud, amb unes primeres cures. 
Coordina la seva feina amb el progra-
ma Salut i Escola del departament de 
Salut de la Generalitat a l’hora d’orga-
nitzar formacions sobre trastorns ali-
mentaris, consum de tabac, etcètera. 
Ferrer se sent molt realitzada fent 
aquesta professió i veu fonamental el 
seu vessant educatiu, molt constatat 
durant el període covid. 

PAQUI MARTÍNEZ  
(54 ANYS, SABADELL) 
ENCARREGADA DE L’EQUIP DE 
NETEJA 
 
Equipada amb el seu carretó de deter-
gents, raspalls, escombres, cubells i 
pal de fregar, Martínez és l’encarrega-
da d’un equip de neteja dels diferents 
edificis, format per entre 19 i 23 perso-
nes, en funció de la temporada. Entra 
a les 13.30 h i surt a les 21.30 h, un 
temps que reparteix entre la gestió i la 
neteja en si. Porta sis anys a l’edifici de 
Terrassa i dos a l’Escola Pia de Saba-
dell. “Em sento molt ben acollida i 
tractada. M’agrada molt la meva feina, 
i els nens cada vegada tenen més cons-
ciència que han de reciclar i tenir més 
cura de l’espai”. La part més complica-
da, reconeix, és “la neteja d’infantil, 
que ha de ser superescrupolosa”, a 
més de la cuina i els menjadors. Se sent 
estimada i reconeguda pels alumnes. 
“Molts dels de batxillerat que van aca-
bar el curs passat van venir a acomia-
dar-se”, diu orgullosa. 

MÍRIAM ROURA  
(TERRASSA, 40 ANYS) 
SECRETÀRIA ACADÈMICA 
 
 
Forma part de l’anomenat personal 
d’administració i serveis (PAS) i tre-
balla a la secretaria acadèmica des 
de fa 7 anys, compartint la feina a les 
oficines amb vuit companys més. 
Llicenciada en publicitat i relacions 
públiques, també assumeix tasques 
comunicatives i de disseny gràfic, a 
més del contacte amb les famílies. 
És una apassionada de la seva feina i 
combrega amb els valors de la insti-
tució. “La relació família-escola és 
molt important i als alumnes els aju-
dem i els fem créixer com a perso-
nes, en tots els àmbits”. 

Els moments punta de la seva 
tasca són a l’inici de curs, “quan es 
dona la benvinguda a les famílies i 
es posen en marxa els currículums, 
la comunicació, els comunicats, la 
compra de llibres…”, i també la pre-
inscripció: “Hem d’aconseguir que 
les famílies coneguin molt bé el 
centre. Dediquem molt de temps a 
crear un vincle emocional amb les 
famílies perquè coneguin el projec-
te educatiu, i apostem per un trac-
te molt personalitzat”. 
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En formacions presencials a famí-
lies i professorat, que estan comen-
çant a reactivar-se de nou, estic ob-
servant un seguit de casos en els 
quals es detecta clarament que la 
pandèmia ha fet estralls emocionals,  

o ha fet emergir des-
ordres que ja hi eren 
en estat latent, i el 
més preocupant és 
que sovint la perso-
na afectada no se 
n’adona.  

Les crisis i els vai-
vens emocionals són 
naturals i és inevita-
ble experimentar-
ne diversos al llarg 

de la vida. El problema és quan no en 
som conscients i s’agreuja quan tenim 
responsabilitats educatives i el seu 
nombre és creixent, com sembla que es-
tà passant ara. Per posar un exemple, 
una professora va dir a un grup d’adoles-
cents que ella sabia molt bé que la vida 
és molt dura, que és una vall de llàgrimes 
i que així ho descobreixes quan et fas 
gran, però que és el que hi ha i que no po-
dem tornar enrere i ser petits de nou. Ni 
el missatge ni l’actitud són saludables. 
El que està fent en realitat aquesta edu-
cadora és projectar o transferir incons-
cientment els seus propis desassossec i 
frustració a l’alumnat.  

No es pot exigir a ningú que estigui 
bé o que desprengui constantment 
alegria i optimisme, encara menys en 
determinats moments i situacions. És 
més, hem de poder reconèixer-ho 
quan estem malament emocional-
ment. Identificar-ho és indispensable 
per assumir la responsabilitat d’aten-
dre-ho i superar-ho i, sobretot, la de 
no encomanar-ho a infants i adoles-
cents del nostre voltant. Podem dir 
que la vida és dura a vegades, però que 
també té coses boniques, i que tenim 
el dret de demanar i rebre ajut, així 
com el deure de fer el que puguem per 
curar-nos les ferides del viure.   

Una cosa és tenir por, ràbia, triste-
sa davant de determinades vivènci-
es o successos, i una altra de ben dife-
rent és que la por, la ràbia o la triste-
sa ens tinguin a nosaltres i ens corse-
quin o mortifiquin fins al punt que 
tot ho visquem, mirem, sentim o 
transmetem a través d’aquestes emo-
cions o d’alguna d’elles. O que tot ho 
fem per tapar-les o evitar-les, que és 
l’altra cara de la mateixa moneda. 
Ser-ne conscients és cabdal perquè la 
simple consciència exerceix un efec-
te autoregulador i contenidor, i fa 
possible la prudència i la generositat 
de no contagiar-ho, i alhora la humi-
litat i la responsabilitat per demanar 
ajut si el necessitem.

FLORS  
DE BACH 

 
Estralls emocionals 
en docents

EVA BACH  
Escriptora  
i pedagoga 

Les crisis  
i els vaivens 
emocionals  
són naturals  
i és inevitable 
experimentar-
ne diversos al 
llarg de la vida 

XAVIER BERTRAL

Podria parlar del que li estan fent a la immer-
sió lingüística o de les vagues que han mobi-
litzat tants mestres i professors, cansats 
d’anys d’empassar-s’ho tot. Tinc moltes ganes 
de parlar-ne, però les notícies canvien de pres-
sa i aquests temes necessiten calma perquè el dia 
que es publiqui l’article no quedi ràpidament 
desfasat o fora de lloc.  

Avui em ve de gust explicar algunes experièn-
cies del meu pas per les aules, quan era alumne. 
Els darrers anys de la primària vaig patir molt 
pels estudis. Anava a una escola de capellans. 
Tots nois. Recordo certa por al càstig i molta so-
litud. No en tinc especial bon record. Segurament 
jo necessitava una altra metodologia i aquell sis-
tema no encaixava amb el meu ritme d’aprenen-
tatge. Tampoc ningú em va ensenyar a estudiar. 
Les meves notes les vaig plorar moltes vegades 
amb els pares. Jo els insistia que no reflectien el 
meu esforç. Vaig aprovar pels pèls l’EGB, però a 
primer de batxillerat em vaig estampar del tot. 
No era capaç de superar moltes de les assigna-
tures, em sentia frustrat i amb l’autoestima per 
terra. També és veritat que seia enmig d’una clas-

se amb quaranta-nou com-
panys més. Una barbaritat. Al 
final vaig repetir en un altre 
institut al centre de Barcelona.  

Va ser una de les millors de-
cisions de la meva vida. Un 
centre potser més senzill però 
de mentalitat molt més ober-
ta, amb nois i noies i un profes-
sorat agradable i competent. 
Tot i així, fins a tercer de BUP 
no vaig fer un salt exponenci-

al. De cop vaig madurar i tots els esforços van do-
nar els seus fruits. El COU, la selectivitat i la car-
rera universitària van ser fantàstiques experièn-
cies que vaig superar amb treball i dedicació. De 
seguida que vaig acabar la carrera, en comptes 
d’allargar la vida d’estudiant amb màsters i càte-
dres vaig començar a treballar en un diari. Anys 
després vaig incorporar-me a la docència.  

No estic ressentit amb aquella escola que em 
frustrava. Em va ensenyar a madurar i a superar 
adversitats. I aquella manera d’ensenyar ja no 
existeix. Des de fa lleis que els que s’esforcen una 
mica ja promocionen. Només no ho fan els que 
es neguen a participar. Però per ressentiment jo 
no canviaria un sistema educatiu, i menys enca-
ra perquè qui no vol fer res també promocionés. 
Això a qui frustra, en tot cas, és als docents.

FORA DE 
CLASSE 

 
 
Frustracions 
acadèmiques

Vaig repetir  
en un altre 
institut de 
Barcelona.  
Va ser una  
de les millors 
decisions  
de la meva vida

XAVIER GUAL  
Escriptor i professor 
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fenòmens com el refugi, l’asil, les mi-
gracions, l’emergència habitacional, el 
racisme o els conflictes ambientals. 

Desplaçades s’estructura en tres 
parts: un conte il·lustrat, a partir del 
qual els infants coneixen la història de 
la Berta i de l’Anna; una proposta artís-
tica i didàctica que ofereix material pe-
dagògic per treballar les diferents te-
màtiques que apareixen reflectides a la 
història –el racisme, el dol migratori, 
dels drets humans, l’amistat– a través 
de la reflexió individual i compartida, i 
una cantata que, a través d’un seguit de 
cançons que també expliquen la histò-
ria de la Berta i l’Anna, permetrà als in-
fants transmetre i compartir tot el que 
han après i treballat a l’aula mitjançant 
la celebració d’un o més concerts. 

“La idea és que nosaltres oferim tot 
aquest material a les escoles perquè 

Un conte il·lustrat encapçala una iniciativa per fer arribar  
una proposta de reflexió i conscienciació del fet migratori 

Desplaçades, un projecte  
de conscienciació sobre  
les migracions forçades 

Judit Monclús _ La Berta és una ne-
na que es veu forçada a marxar de ca-
sa i a canviar de ciutat a causa de la des-
trucció de l’entorn de l’indret on viu 
amb la seva família. Quan s’instal·la al 
nou lloc on viurà a partir d’ara, coneix 
l’Anna, una nena de la seva edat a qui 
aviat desnonaran de casa seva i també 
haurà de marxar. Totes dues són les 
protagonistes del conte il·lustrat que 
encapçala el projecte Desplaçades, una 
iniciativa per fer arribar una propos-
ta de reflexió i conscienciació del fet 
migratori i l’emergència habitacional 
a escoles, corals i moviments educatius 
de lleure de Catalunya. 

La iniciativa sorgeix de l’associació 
Iurta, i es basa en relacionar els des-
plaçaments que es produeixen a dife-
rents escales i en connectar, a través 
d’experiències basades en fets reals, 

BERTA DÒRIA 

puguin treballar aquest tema a l’aula, 
però que cadascú dugui a terme aquest 
procés com consideri oportú. És un 
projecte que es pot enfocar de mane-
res diferents en funció dels alumnes 
que hi hagi a l’aula i que es pot adap-
tar a la diversitat de cada grup”, expli-
ca Maria Clapés, mestra i membre de 
l’associació Iurta. 

TROBAR RESPOSTES 
El projecte va dirigit a infants de 10 a 12 
anys. “Hem triat aquest grup d’edat per-
què pensem que el tipus de reflexió que 
volem generar recau molt en aquestes 
edats. A més, arriba en un moment molt 
oportú, especialment arran de la guerra 
que ha esclatat a Ucraïna, perquè els 
hem de donar respostes, no només so-
bre la guerra, sinó també sobre què vol 
dir deixar casa”, assenyala Clapés. 

INFÀNCIA
Així, entre les propostes didàcti-

ques que planteja el projecte hi ha la 
de demanar als alumnes què s’empor-
tarien en una motxilla si haguessin de 
marxar de casa, que fotografiïn allò 
que consideren que és casa seva per 
acabar convertint-ho en una exposició 
compartida o que expliquin què vol dir 
sentir-se part d’un grup a través d’una 
sèrie d’activitats d’expressió corporal. 

“La part de la cantata també és un 
punt molt important, ja que la música 
connecta molt amb la part vivencial i 
emocional de les persones”. Clapés in-
dica que a través d’aquest mitjà es refor-
ça el missatge a transmetre i s’inter-
pel·len els infants perquè no quedin al 
marge del que passa al seu voltant. La 
cantata la formen nou cançons creades 
pels músics Ignasi Caballé i Bernat Ca-
sares a partir del conte. 

Cada escola que tiri endavant el pro-
jecte l’organitzarà a partir del treball 
previ que hagin desenvolupat amb els 
seus respectius alumnes; d’aquí que 
també hi hagi corals que s’hagin inte-
ressat en la iniciativa. “Ara ens estem 
centrant en fer el material que l’ha de 
desplegar, però seria fantàstic poder 
acompanyar després els centres en tot 
aquest procés o fer-ne també tallers di-
rigits al professorat. De moment, està 
tot molt obert. Ara estem començant a 
enregistrar el disc amb les cançons de 
la història de la Berta i l’Anna. Tenim 
dos cors que participaran en la grava-
ció i ens estem plantejant fer un con-
cert per presentar Desplaçades a mes-
tres i a altres professionals de l’educa-
ció que els pugui interessar perquè ai-
xò arribi a les aules. De moment, estem 
sorpresos per la bona acollida que té 
el projecte i el nombre de centres que 
s’hi han mostrat interessats”. 

Actualment, una vintena de profes-
sionals de diferents àmbits treballen 
en el desenvolupament del projecte, 
però perquè es converteixi en una re-
alitat, l’associació Iurta ha posat en 
marxa una campanya de micromece-
natge que els permeti costejar la fei-
na que han fet fins ara i la que encara 
falta fer: arranjaments, gravar les can-
çons de la cantata i crear les partitures. 
La campanya finalitza el 9 d’abril. “Te-
nim previst fer la presentació del pro-
jecte aquest estiu per engegar-lo a les 
escoles a partir del mes de setembre”, 
avança Clapés.
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Olga Vallejo _ Elena Barberà, pro-
fessora i investigadora dels estudis de 
psicologia i ciències de l’educació de la 
UOC, ha dirigit la tesi Incomplint el 
distanciament social dels alumnes a 
través de les xarxes socials durant la 
pandèmia de la covid-19, on s’apunta 
que l’ús adequat de xarxes socials com 
blogs, wikis, Facebook o Twitter faci-
lita la socialització dels estudiants i en 
millora el rendiment acadèmic en 
l’educació semipresencial. La recerca, 
que s’adreçava a estudiants en forma-
ció de mestres, evidencia que l’educa-
ció pot ser efectiva quan les eines 
d’aprenentatge virtual i les xarxes so-
cials s’utilitzen correctament. “Es 
tracta de proveir els estudiants d’un 
entorn on puguin socialitzar i inter-
canviar coneixements i actituds. Amb 
les xarxes socials emergeix un nou pa-
radigma, el d’un conjunt d’alumnes i 
els seus docents que estan connectats 
i interactuen amb la finalitat de fer 
efectiu l’aprenentatge, incrementar i 
fer progressar el coneixement humà”, 
puntualitza Barberà.  

EL ‘COM’ IMPORTA 
Però, què passa amb l’alumnat més jo-
ve? Tenint en compte que en funció de 
la xarxa social de què es tracti cal tenir 
més de 13 anys per crear-hi un perfil, 

misses i unes instruccions concretes 
i un bon acompanyament. 

Un bon exemple seria el treball de 
síntesi que fa l’alumnat de 3r d’ESO de 
l’Institut Arquitecte Manuel Raspall 
de Cardedeu, en què han de crear un 
blog. “Així aprenen la creació de con-
tinguts digitals, treballant l’escriptu-
ra a més de la part més tecnològica, vi-
sual i plàstica. Insereixen el contingut, 
pengen fotos, editen vídeos, munten 
àudio… I tot això treballant en grups 
d’entre 4 i 6 persones, col·laborant, re-

partint tasques i ajudant-se entre 
ells”, explica el professor de tecnolo-
gia, Lluís Las Heras. Segons Liliana 
Arroyo, la utilització d’entorns digi-
tals, a més d’ensenyar-los a utilitzar 
aquestes eines, permet crear espais 
d’alfabetització digital on aprenen bo-
nes pràctiques, utilitzant la xarxa de 
manera activa, cívica i responsable.  

Costa trobar una escola d’educa-
ció primària que es plantegi fer ser-

és difícil que l’alumnat de primària 
pugui generar continguts, i a secundà-
ria es podrien obtenir resultats dife-
rents tot i utilitzar la mateixa xarxa. 
Liliana Arroyo, doctora en sociologia, 
especialista en innovació digital i in-
vestigadora del departament de cièn-
cies socials d’Esade, intueix que el que 
potencia el rendiment escolar no és 
tant la xarxa social com el fet d’oferir 
espais col·laboratius i de cocreació: 
“En general reforça el compromís, 
permet fer un abordatge col·lectiu, es 

motiven mútuament i, sobretot quan 
es tracta d’adolescents, l’aprenentat-
ge és més significatiu si es té l’oportu-
nitat d’aprendre dels iguals”. Arroyo 
entén que és més rellevant fer-ho en 
companyia que fer-ho en un entorn di-
gital. En qualsevol cas, aquest suport 
complementari hauria de ser una eina 
adequada als objectius pedagògics, 
que fomenti el tipus d’interacció que 
es pretén aconseguir, amb unes pre-

En funció de l’edat, és més rellevant aprendre col·laborant 
i cocreant que no pas el suport en què es faci 

Les xarxes 
socials 
milloren el 
rendiment 
escolar? 

vir les xarxes socials com a eina a 
l’aula. Tot i així molts centres, sobre-
tot arran de la pandèmia, utilitzen 
plataformes virtuals. “Treballar en 
línia a nivell pedagògic va bé per a les 
tasques més sistemàtiques o com a 
reforç amb activitats que es fan indi-
vidualment treballant d’una altra 
manera”, explica Anna Castellón, tu-
tora de sisè i coordinadora del pro-
grama TEI (Tutoria Entre Iguals) a 
l’Escola Canigó de Sant Just Des-
vern. L’objectiu del programa és pre-
venir la violència i l’assetjament es-
colar, basant-se en l’ajuda dels 
iguals-tutors. A primària els alum-
nes de cinquè són tutors emocionals 
dels de tercer, i a secundària, els de 
tercer ho són dels de primer.  

DE LA XARXA A L’AULA 
Castellón explica que, a vegades, l’ús 
que fa l’alumnat de les xarxes socials 
fora de l’aula traspassa fronteres i les 
conseqüències arriben a l’escola: 
“Quan sorgeixen problemes hem de 
gestionar-ho a classe, en parlem a les 
tutories i algun cop fins i tot hem ha-
gut d’enviar mails a les famílies de-
manant-los que controlin l’ús de les 
xarxes que fan els fills”. Sobre els 
conflictes, es refereix als comentaris 
que fan a fotos i vídeos de TikTok o 

Aquest suport complementari que són 
les xarxes socials hauria de ser  

una eina adequada als objectius pedagògics 

ESCOLA
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Instagram i que molesten a la resta, 
el que es diuen quan juguen en línia 
o administradors als grups de 
WhatsApp que no deixen entrar o 
fan fora algú. 

Però, a banda, la plataforma del 
centre compta amb un xat on els 
alumnes es poden comunicar entre 
ells i amb els mestres, i tothom té ac-
cés a les converses. La professora ex-
plica que aquí comencen a aprendre 
que quan escriuen qualsevol comen-
tari estant a casa, al seu entorn de se-
guretat, han de pensar i ser consci-
ents que qui ho llegeix pot interpre-
tar-ho de manera diferent. “Aquesta 
línia fina és el que d’entrada no con-
trolen. Tot i saber que els mestres es-
tem al xat, a vegades utilitzen un vo-
cabulari que no toca. Els fem plante-
jar com han d’escriure i comunicar-
se als espais on no hi ha cap adult que 
ho supervisi”, diu Castellón. Comen-
ta que des de fa un parell d’anys ja hi 
ha moltes criatures de sisè que tenen 
mòbil. Saben la teoria perquè es trac-
ta a classe i els han fet xerrades, pe-
rò “en aquestes edats encara són im-
madurs per tenir mòbil i ser consci-
ents del que implica el mòbil i les xar-
xes, pocs controlen el mitjà ni 
entenen el poder que tenen aquestes 
eines”, assegura la mestra. 

#Entredocents, 
l’espai per a 
professionals  
i famílies 
A Twitter, cada dilluns a les 
21.30 h es crea l’espai 
#entredocents, on docents i 
altres professionals i famílies 
parlen durant una hora sobre 
el tema que es proposa. El 28 
de febrer tractaven de si les 
xarxes socials poden tenir un 
ús didàctic. Christian Negre, 
docent de l’Escola Pia de 
Calella i impulsor 
d’#entredocents, explica que 
fa anys, fins i tot abans que 
es popularitzessin els 
documents compartits de 
Google, havia utilitzat 
Blogger amb l’alumnat de 4t 
d’ESO. Era bastant partidari 
de fer servir els blogs per 
exposar les tasques de 
l’alumnat, perquè fossin 
conscients que el que feien 
era públic i podia ser 
consultat per altres 
persones. “Donava un 
al·licient de realisme al que 
estàvem fent”, reconeix.  
Algun dels temes rellevants 
que van sorgir al debat a 
Twitter és l’edat de l’alumnat, 
que és imprescindible a 
l’hora de poder fer servir 
aquestes xarxes. “Per tant, 
amb nanos de batxillerat, 
que tenen els requisits 
mínims legals per poder 
operar, té sentit poder 
utilitzar-les com un recurs 
didàctic, però fer-ho abans 
és fomentar-ne un mal ús 
malgrat que l’objectiu sigui 
totalment lícit i correcte”. La 
majoria de participants 
també estaven d’acord amb 
intentar trobar un ús que 
vagi més enllà de com els 
joves solen utilitzar les 
xarxes. “Per exemple creant 
la seva identitat personal, 
fent-ho amb criteri, vigilant 
què poses i què deixes de 
posar, i això es treballa a 
partir de la pràctica i la 
conscienciació”, explica 
Negre. Recorda que alguns 
dels conflictes que ens 
trobem als centres educatius 
–problemes entre diversitat 
d’opinions o comportaments 
entre l’alumnat que no 
acaben de ser del tot 
correctes– tenen el punt de 
partida en xarxes que tots 
comparteixen. Per això 
Negre creu que cal ser molt 
conscient de què es pot fer i 
què no. 
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“el control de l’augment de pes i la 
pràctica d’exercicis de Kegel durant 
la gestació”, cosa que ajuda a preve-
nir aquest tipus de disfuncions. “Són 
exercicis que, en la cultura oriental, a 
les adolescents ja els els ensenyen 
per reforçar el sòl pelvià, i en aquests 
països s’ha demostrat una menor in-
cidència de disfuncions del sòl pel-
vià”, revela Amat. Reforçar la zona 
durant l’embaràs però també abans, 
per tant, “ajuda molt, i seria interes-
sant que ho integréssim a la nostra 
rutina”.  

Durant el part, en paraules del gine-
còleg, “hi ha determinades pràctiques 
que, minimitzant-les, afavoreixen la 
preservació del sòl pelvià”. Després, 
un cop passada la quarantena, la do-
na ja pot començar a treballar en la re-
cuperació del sòl pelvià amb l’ajuda 
d’aquests exercicis. És fonamental, 
però, que les primeres vegades ho fa-
ci sota supervisió, i és que, alerta 
Amat, “uns exercicis de Kegel sense 
tenir ben identificada la zona poden 
ser fins i tot perjudicials”. Habitual-
ment, durant l’embaràs, les persones 
que acompanyen la dona, com les lle-
vadores, ja els ensenyen a fer-los cor-
rectament. “Després, si hi ha hagut al-
gun problema associat al sòl pelvià, cal 
que la dona segueixi un pla de recupe-
ració amb l’ajut d’algun fisioterapeu-
ta expert en la seva rehabilitació”, con-
tinua Amat.  

MARGE DE MILLORA 
El ginecòleg de l’Hospital Sant Joan de 
Déu apunta que les disfuncions del sòl 
pelvià es tracten des de les àrees bàsi-
ques que fan seguiment de l’embaràs. 
També apunta que “hi ha hospitals en 
els quals es fa seguiment dels parts de 
risc, més medicalitzats, per detectar 
de forma precoç aquestes disfuncions 
i poder començar a treballar en la se-
va recuperació com més aviat millor”. 
Els professionals de ginecologia i obs-
tetrícia que els conformen, celebra 
Amat, “treballen també per fer cons-
cients les dones que, tot i que ara no 
pateixin cap disfunció del sòl pelvià, 
les disfuncions poden aparèixer al cap 
de 20 anys i la prevenció cal que co-
menci avui”.  

La bona notícia és que sempre que 
es treballi de forma preventiva i pro-
activa en el sòl pelvià durant l’emba-
ràs i el postpart les disfuncions es mi-
nimitzen. “Tampoc tenim una vareta 
màgica per erradicar-les en tots els 
casos –reconeix Amat–, però el que 
expliquem a les pacients és que, tre-
ballant de forma sistemàtica, la seva 
qualitat de vida i el seu benestar po-
den veure’s incrementats”. I és que, 
conclou, “és molt estrany que quan 
s’intervé en la matèria, encara que de 
forma tardana, a través de pràctiques 
conservadores com la rehabilitació o 
d’altres com la cirurgia reconstructo-
ra, tant la incontinència urinària com 
el prolapse no millorin”. 

Esther Escolán _ El sòl pelvià abas-
ta un conjunt de músculs i lligaments 
antigravitatoris ubicats a la base de la 
pelvis. Tot i que a les consultes de gi-
necologia cada vegada se’n sent parlar 
més, fins ara era un dels grans obli-
dats. De fet, fins que el seu debilita-
ment no provocava algun símptoma 
que comprometia clarament la quali-
tat de vida de la dona, aquesta ni tan 
sols es plantejava treure el tema al gi-
necòleg. I és que, tot i que la prevalen-
ça sigui alta, Jordi Cassadó, coordina-
dor assistencial del servei de ginecolo-
gia i obstetrícia de l’Hospital Univer-
sitari Mútua Terrassa, diu que “encara 
es fa difícil saber-la amb exactitud per-
què moltes dones no consulten per 
vergonya o perquè ho acaben vivint 
com a cosa inherent al fet d’haver ges-
tat, perquè a la seva mare o a la seva 
àvia ja els passava”. 

La patologia del sòl pelvià inclou 
disfuncions que afecten la qualitat de 
vida de la dona, com ara la incontinèn-
cia urinària o fecal –de femta o gasos– 
o el prolapse genital o rectal, amb des-
cens d’òrgans com la bufeta i l’úter a 
través de la vagina o les parets rectals 
a través de l’anus cap a l’exterior. Tam-
bé poden aparèixer disfuncions sexu-
als i dolor pelvià crònic. Les més fre-
qüents, aclareix Lluís Amat, ginecòleg 
responsable de la unitat de sòl pelvià 
de l’Hospital Sant Joan de Déu, “són la 
incontinència urinària, que arriben a 
patir un 50% de les dones després de 
la menopausa, i el prolapse”. La incon-
tinència rectal en determinades eta-
pes pot oscil·lar “entre el 5% i el 10%”.  

Hi ha factors que predisposen la 
dona a patir alguna patologia del sòl 
pelvià. Tal com apunta Amat, “d’una 
banda hi hauria la genètica pròpia de 
la dona en dones les mares i àvies de 
les quals ja patien alguna disfunció, 
fet que està relacionat amb les alte-
racions del col·lagen, una de les pro-
teïnes que formen part dels teixits, in-
clòs el sòl pelvià”. El també professor 

Fent una prevenció adequada és possible 
preservar l’estat idoni d’aquesta part del cos 
especialment vulnerable durant l’embaràs i el part 

La valoració  
del sòl pelvià de 
la dona, cabdal 

El doctor Jordi Cassadó fent una ecografia del sòl pelvià, que aporta molt 
coneixement sobre per què s’originen les diferents patologies de la zona.

EMBARÀS

associat de la UB destaca que també hi 
ha factors de risc relacionats “amb el 
nostre estil de vida actual, com l’obe-
sitat o el restrenyiment, o hàbits com 
el tabaquisme, causa al seu torn de 
bronquitis i cops de tos que impacten 
en la pelvis i acaben provocant incon-
tinència o prolapse”.  

Tot i això, els moments més crítics 
continuen sent l’embaràs, quan el sòl 

pelvià es ressent de la pressió que el crei-
xement de l’úter provoca a la pelvis, i el 
part, quan l’estructura pateix especial-
ment, sobretot si el part és molt instru-
mentalitzat. Cassadó destaca al seu torn 
com, entre els factors sobre els quals no 
podem actuar, “hi ha l’edat materna, el 
col·lagen que heretem i el pes del nadó”.  

Entre els factors sobre els quals 
podem incidir, Cassadó i Amat citen 

FRANCESC MELCION

Avantatges de l’ecografia del sòl pelvià 
En els últims anys, l’ecografia del sòl pelvià ha aportat molt de 
coneixement sobre per què s’originen les diferents patologies de la 
zona, quins són els factors de risc que s’hi associen i com podem 
tractar-les. Per a Jordi Cassadó, “la història clínica i l’exploració de la 
dona ja ens donen molta informació, però l’ecografia aporta el 
coneixement del que no veiem i que només sospitem”. Per tant, 
objectivar les lesions a través de la imatge “ens permet decidir amb 
més precisió diagnòstica quin és el millor tractament”. Aquesta 
prova només es realitza en l’àmbit d’unitats especialitzades en 
patologia del sòl pelvià, com la que hi ha al servei de ginecologia i 
obstetrícia de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa.
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Textos:  
CRISTINA SERRET ALONSO 

 
Il·lustracions:  

MARTA CAYUELA  

Peixos a contracorrent 
Les persones tossudes són decidides, constants i persistents. No es rendeixen a la primera de canvi, i els 
costa cedir. Avui ens fixarem en uns peixos que també són tossuts. Tant, que neden a contracorrent, lluitant 
amb totes les seves forces contra la direcció de l’aigua que els empeny 

 

Bon viatge! 
Els salmons són 
uns grans viatgers. 
Aquests peixos 
neixen als rius, en 
aigua dolça, però al 
cap d’un temps se’n 
van riu avall, fins a 
arribar al mar. Quan els 
arriba l’època de reproducció, 
remunten un altre cop el riu per 
tornar al lloc on van néixer i 
dipositar-hi els ous. Per això són 
l’exemple més popular dels peixos 
que neden a contracorrent. 

Un viatge extenuant 
La travessa dels salmons riu amunt 
és molt dura, perquè van en 
direcció contrària al corrent de 
l’aigua. Han de superar molts 
obstacles i pateixen un gran 
desgast físic, fins al punt que 
durant el viatge perden bona part 
del greix. 

Quan tu vas, jo vinc 
L’anguila, com el salmó, també és 
un peix migratori que viu entre 
dues aigües. Però el seu viatge és a 
l’inrevés: neix al mar, remunta el 
riu i es queda en aigua dolça fins 
que torna al mar per fresar.  

Les carpes Koi  
Les carpes Koi són molt populars al 
Japó, i simbolitzen el coratge i la 
tossuderia. Això és perquè, segons 
una llegenda, un grup de carpes Koi 
havien de remuntar un riu coronat 
per la cascada del Drac. Després de 
molts intents, només una carpa, la 
més tossuda de totes, ho va 
aconseguir. Com a recompensa, es 
va convertir en drac. 

Tens esperit de salmó? 
Anar a contracorrent també vol dir 
pensar o actuar de manera 
contrària a l’opinió general. Hi ha 
grans fites de la història que s’han 
aconseguit perquè hi havia 
persones que anaven a 
contracorrent, defensant idees que 
no eren les de la majoria. 

 
Did you 
know? 

Koi fish are also a symbol 
of luck and good fortune 

in Japan 
 

Vocabulary 
Fish: peix 
Luck: sort 
Brave: valent 
Appetite: gana 
Fresh water: aigua dolça 
Fat: greix  

 
A brave 

traveller with 
no appetite 

While in fresh water, 
salmon stop eating and 

live off their body 
fat




