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Brossa, a la Sala Verdaguer i Callís d’EL 9 NOU, mostrant el llibre que ha escrit a quatre mans amb Amalia Gordóvil

Divendres, 12 de febrer de 202110 Els efectes del coronavirus

Vic

J.V./T.V.

Més pacients, més creatius, 
més empàtics. Així és com les 
psicòlogues Agnès Brossa i 
Amalia Gordóvil consideren 
que s’han tornat els infants 
després del confinament es-
tricte de la primavera passada 
i aquests 11 mesos de con-
vivència amb la Covid-19. A 
Compartir la vida educa, títol 
que acaba de publicar Eumo 
Editorial, rebutgen les visions 
apocalíptiques sobre l’impac-
te de la pandèmia en els més 
petits i defensen que haver 
guanyat temps en família, 
sense la motxilla dels horaris 
ni la rutina d’anar sempre 
amunt i avall, els ha ajudat a 
créixer emocionalment. 

Les autores parteixen de 
la seva pròpia experiència a 
consulta per recuperar algu-
nes de les frases que els han 
dit infants o els seus pares 
i mares al llarg dels últims 
mesos i, d’aquesta manera, 
eleven l’anècdota al servei 
d’una reflexió. Al setè capítol, 
un retall de la història d’en 
Martí, de 9 anys, que va conèi-
xer l’amic i veí Oriol a través 
de la finestra; al novè, la de 
l’Òscar, amb un diagnòstic 
de TDAH i ara més tranquil 
perquè ha après a treballar 
acompassant-se al seu ritme; 
o, al segon, una finestra indis-
creta per descobrir com han 
crescut les filles de la Cris-
tina en veure-la derrotada i 
esgotada després de jornades 
duríssimes a l’UCI. “Amb el 
confinament, el patiment que 
abans canalitzàvem socialit-
zant d’adult a adult acabava 
sortint a casa”, explica Brossa, 
“el plor d’aquesta sanitària 
es va escapar i la Paula, de 4 
anys, va reaccionar posant-
se a recollir les joguines, 
protegint la seva germana... 

La cara B del confinament
Les psicòlogues Agnès Brossa i Amalia Gordóvil publiquen ‘Compartir la vida educa’, on 

defensen que passar més hores en família ha afavorit el creixement emocional dels infants

Sovint donem per suposat que 
els nens i nenes no faran les 
coses, que els hem d’amagar 
segons què perquè no patei-
xin, però així els neguem la 
possibilitat de créixer davant 
les adversitats”. 

La tesi de Compartir la 
vida educa és que, malgrat 
haver perdut un trimestre 
d’escola, la visió no ha de ser 
la d’una generació perduda, 
sinó d’infants i adolescents 
que els últims mesos han 
après a comunicar-se millor 
amb les seves famílies, valo-
rar l’aire lliure o fins i tot 
tolerar la frustració quan les 
coses no surten com un vol-
dria. En tot aquest procés hi 
ha jugat un paper clau la seva 
altíssima capacitat d’adap-
tació, però també el context 
d’aparcar agendes i passar 
temps de qualitat al costat de 
pares i germans. “No podem 
oblidar que en famílies vul-
nerables la situació és una 
altra, perquè hi ha hagut el 

patiment per la feina, pagar 
la hipoteca... Però les que 
es trobaven en una situació 
més o menys confortable, 
han tret la pols al parxís, han 
fet coses que no havien com-
partit mai o que ni tan sols 
recordaven”, destaca Brossa. 
Al llibre les autores també 
reflexionen sobre la figura 
dels avis, paradigma d’amor 
incondicional, i reivindiquen 
mantenir com a mínim un 
àpat al dia per parlar junts 
sense mòbils, televisió ni 
altres distraccions: “És una 
zona de confort en què un 
fill pot explicar que està trist 
perquè l’han tractat mala-

Es reprenen les classes 

d’esquí escolar al Ripollès

Setcases

EL 9 NOU

El programa Esport Blanc 
Escolar, que promou l’esquí i 
altres activitats d’hivern entre 
l’alumnat de 3r i 4t de Primà-
ria, ha arrencat aquesta setma-
na, pràcticament un mes més 
tard de l’habitual a causa de 
les restriccions derivades de 
la pandèmia. Segons explica 
la Generalitat, s’allargarà fins 
a finals de març i hi participa-
ran gairebé 1.700 alumnes de 
44 escoles de les comarques 

pirinenques. Estudiants de 
l’Alt Urgell, la Cerdanya i el 
Berguedà van arrencar amb 
el programa dilluns i l’ende-
mà dimarts s’hi van afegir el 
Pallars Jussà i el Ripollès, d’on 
prendran part 388 nens i ne-
nes anant a les pistes de Núria 
i Vallter 2000.

Les sessions es poden dur a 
terme després que hagin entrat 
en vigor noves mesures que 
permeten els desplaçaments 
escolars fora de la comarca si es 
mantenen els grups de convi-
vència i no es dorm a fora. 

Augmenten els 
grups escolars 
confinats a 
Osona

Vic/Ripoll/Moià

G.R.

El nombre de grups escolars 
aïllats als centres educa-
tius d’Osona ha augmentat 
respecte a fa una setmana. 
Aquest dijous a la tarda, 
segons les dades del Departa-
ment d’Educació, n’hi havia 
60 de 28 escoles i instituts 
diferents d’11 municipis, en 
total 1.372 persones. Són 17 
més respecte a com acabava la 
setmana anterior i suposa un 
repunt en les dades després 
que a partir de la segona 
setmana de retorn a les aules 
posterior a les vacances de 
Nadal s’haguessin reduït. 
El pic al final de la segona 
setmana havia estat de 73 i 
s’havia baixat fins als 43. Tot 
plegat reflecteix la situació de 
la pandèmia a Osona i es pot 
observar que en els munici-
pis on sembla que hi ha més 
afectació per la soca britànica 
hi ha més grups confinats. En 
el cas de Tona, per exemple, 
en són vuit, set dels quals en 
un mateix centre on els dar-
rers 10 dies s’hi han detectat 
11 positius. Per ara, tots els 
centres osonencs estan oberts 
després que dilluns tornessin 
a les aules els alumnes de l’es-
cola bressol El Cargol de Sant 
Boi. El centre que continua 
tancat i que reobrirà dilluns 
és l’escola Núria Morer i Pi 
de Planoles, on hi ha un únic 
grup i que també va haver de 
tancar la setmana passada en 
haver-hi un contacte positiu. 
Segons explica la cap d’estu-
dis de la ZER Comte Arnau, 
Rosa Martínez, en les proves 
que es van fer als alumnes 
no hi va haver cap positiu. 
Sumant aquest grup, en el 
global del Ripollès s’ha reduït 
a la meitat la darrera setmana 
i en són cinc, el mateix nom-
bre que al Moianès.  

“Sovint neguem 
als nens i nenes 
la possibilitat de 

créixer davant 
les adversitats” 

ment o li ha passat alguna 
cosa. Si no creem aquest 
espai, hi ha el risc que no tro-
bi la manera de comunicar-se 
i se senti molt sol”.

Des del punt de vista de 
Gordóvil i Brossa, una altra 
derivada de les bondats 
d’abaixar una marxa ha estat 
l’opció d’avorrir-se, ja que 
és en aquest espai quan els 
nens i nenes desenvolupen 
la seva creativitat i la capa-
citat d’observar, rumiar o 
submergir-se en un mateix. 
Ara el repte és que aquestes 
pautes no s’esvaeixin, que 
el retorn a la normalitat no 
vagi renyit amb ser amos del 
nostre temps i, sobretot, que 
no renunciem al privilegi de 
compartir-lo.

Agnès Brossa, 
una de les 
autores, al 
Quatre paraules 
d’EL 9 TV
EL9NOU.CAT


