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de BCN demanen més temps lliure r P. 30

DISTrIcTeS 3 Un hort al Poblenou 
fomenta la inclusió dels autistes r P. 34

ho va fer tot encara més estrany. 
Aquell balcó va ser un dels escena-
ris examinats per la policia científi-
ca, que va acompanyar la jutge de 
guàrdia i el mateix agressor a tor-
nar al lloc del crim ahir al matí.

DADES DES DEL 2013 / Es tracta ja de 
l’any més negre des que el 2013 van 
començar a comptabilitzar-se les 
morts de menors com a víctimes 
col·laterals de la violència masclis-
ta. Aquest primer exercici tenia 
fins ara el trist rècord d’assassinats, 
amb un total de sis morts. En aquest 
últim lustre ja hi hauria un total de 
23 menors assassinats, encara que 
les víctimes serien moltes més.
 L’Associació Espanyola de Pedi-
atria d’Atenció Primària apunta 
que, segons les dades del Ministeri 
de l’Interior, prop de 4.000 menors 
van patir maltractaments al domi-
cili familiar el 2015. Aquestes xi-
fres han fet que en els últims temps 
s’hagi incorporat aquesta realitat a 
les noves normes. D’aquesta mane-

ra, segons el Pacte d’Estat aprovat 
al setembre, les mares dels menors 
assassinats tenen la consideració 
de víctimes de la violència masclis-
ta i una de les cinc línies d’actuació 
del Pacte valencià ja inclou específi-
cament els menors. Però, a més, el 
Congrés ha donat llum verda a una 
proposició per redactar una llei es-
pecífica que tracti d’erradicar la vi-
olència contra la infància, una nor-
ma que l’associació de pediatres va 
demanar que tingui un caràcter in-
tegral i que creu que suposarà «un 
avanç pel que fa al reconeixement 
del problema, la formació dels pro-
fessionals, disminució de la victi-
mització i, en suma, protecció a les 
víctimes».

MOLT PER FER / Però més enllà de la le-
gislació, les previsions que presen-
ten els últims estudis no permeten 
entreveure una millora immedia-
ta. Segons el Baròmetre del 2017 
del ProyectoScopio que va impul-
sar el Centre Reina Sofia, un 27,4% 
dels joves entre 15 i 29 anys creuen 
que la violència de gènere és una 
conducta normal en una parella i 
un 21,2% consideren que és un te-
ma polititzat que s’exagera. H

el 27% dels joves  
de 15 a 29 anys 
creuen que la violència 
de gènere és normal 
en una parella

És l’any més negre 
des que el 2013 es 
va passar a considerar 
els menors víctimes 
col·laterals de la plaga

MIGUEL LORENZO

DeTIngUT Arrest de Mihail, pare i presumpte assassí de la petita Maia.

els nois menors 
tendeixen 
a reproduir
d’adults 
l’exemple patern

Agredir on 
fa més mal 
Els homes que maten el fill de la seva parella 
solen fer-ho com una venjança contra ella

dor, demanar ajuda pública o privada; 
els nens, no. El perquè una dona es 
queda al costat d’algú que sap que la 
pot matar forma part del seu incons-
cient i mereixeria una teràpia per fer 
conscient aquest inconscient».
 Dit això, Kait explicita que l’abso-
luta responsabilitat del que va passar 
és del pare, suposat assassí en aquest 
cas. «De nou, es tracta d’un home que 
es comporta com un nen enfurismat 
que té una rebequeria, però amb la 
força física d’un adult masculí. Hi ha 
molts individus que no saben com 
ser un home, i confonen aquesta fun-

ció amb l’exercici aleatori del poder 
físic».
 Els menors assassinats per pare-
lles o exparelles de les seves mares 
(set a Espanya aquest 2017 més, pro-
bablement, la nena d’Alzira) solen 
ser víctimes d’un acte de venjança, 
coincideixen els professionals. Un ac-
te que colpeja la mare on més mal se 
li pot fer a qualsevol dona: matant 
els seus fills. «Qualsevol mare prefe-
riria que la matessin a ella abans que 
els seus fills», reiteren. Són casos que 
recorden la mitològica Medea, la do-
na ressentida que acaba amb els seus 
fills per venjar-se de l’home que l’ha-
via traït.
 No obstant, per més conflicte que 
hi hagi en una relació de parella, cap 
home arribarà al límit de matar un 
nen si no pateix una psicopatia, ad-
verteix un psicòleg adscrit a un hos-
pital públic de Sabadell. «Aquests 
crims no s’expliquen si no hi ha ele-
ments psicopatològics en la perso-
nalitat del pare. Per més ràbia que hi 
hagi en un home, mai arribaria a do-
nar mort al seu fill si no existís una 
psicopatia subjacent». És a dir, si no 
fos subjecte d’una absència absoluta 

d’empatia davant el patiment o do-
lor aliens.
 Els fills d’un home que maltrac-
ta la seva mare, indiquen, poden ser 
víctimes d’una doble conseqüèn-
cia al llarg de la seva vida. «Aquests 
nens, si són de gènere masculí, 
s’eduquen i creixen tenint com a re-
ferent d’identificació un pare mal-
tractador i, per desgràcia, no és rar 
que, d’adults, reprodueixin el ma-
teix patró après en la infància», ad-
verteix Kait. «Poden ser maltrac-
tadors o masoquistes», afegeix un 
professional de la psiquiatria d’un 
centre barceloní. Si són nenes, pros-
segueix, tendiran a reproduir la sub-
missió mostrada per la seva mare.
 El camí a seguir en aquests ca-
sos s’ha d’iniciar amb les dones que 
demanen ajuda perquè se senten 
maltractades al seu domicili, per 
més lleu que sigui la seva petició 
d’auxili. «El fet de no tenir recur-
sos o no veure una sortida econò-
mica en cas d’anar a viure soles no 
és excusa per suportar aquestes 
vivències», destaquen. «Hi ha ser-
veis i organismes públics o privats 
als quals recórrer». H
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Coses de la vida    gran barcelona
Benestar infantil

DISTRIBUCIÓ DE LA SATISFACCIÓ 
AMB ELS ASPECTES DE LA VIDA

Satisfacció global amb la vida
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la meitat dels nens de bcn volen 
més temps lliure i menys control

Una enquesta revela la insatisfacció dels nois de 
10 a 12 anys amb el seu grau d’independència

Una de les dades més preocupants és que un 
de cada quatre està descontent amb el seu cos

ANTON ROSA
BARCELONA

S
i els nens de l’etapa final de 
primària encara creguessin 
en els Reis Mags i si Ses Ma-
jestats d’Orient compla-

guessin la petició d’intangibles, les 
cartes a Melcior, Gaspar i Baltasar 
tindrien un fort to reivindicatiu: 
«Vull més temps lliure» i «vull més 
llibertat» serien segur dos clàssics. 
Perquè el que passa és que més de la 
meitat (el 53%) dels barcelonins 
d’entre 10 i 12 anys reclamen més 
temps lliure i gairebé la meitat (el 
47%) exigeixen més llibertat.
 Barcelona ha preguntat per pri-
mera vegada als nens pel seu ben-
estar. En concret, l’ajuntament 
ha realitzat juntament amb l’Ins-
titut Infància i Adolescència de 
Barcelona (IIAB) una enquesta a 
4.000 alumnes d’entre 10 i 12 anys 
de 52 escoles de la ciutat. A més de 
revelar que els citats percentatges 
de nois i noies estan més aviat farts 
d’activitats extraescolars i que els 
seus pares els tallin les ales, els re-
sultats tenen una clara cara b: més 
d’una quarta part (el 27%) estan in-
satisfets amb el seu cos. A més, més 
d’una tercera part dels menors (el 
42%) estan descontents amb la seva 
vida d’estudiants.
 Per Maria Truñó, directora de 
l’IIAB, és alarmant que més d’un 
miler dels 4.000 alumnes enques-
tats estiguin preocupats pel seu cos. 
Malgrat que no arriben al 10% els 
nens i preadolescents que es mani-
festen poc o gens conformes amb el 
seu físic, el fet agafa especial relle-
vància al tractar-se d’escolars que 
tan sols cursen entre cinquè i sisè 
de primària. «¿Quina imatge projec-
tem als nens perquè se sentin insa-
tisfets amb el seu cos?», s’ha inter-
rogat Ortiz. En els pròxims mesos 
es farà una anàlisi exhaustiva de les 
enquestes per interpretar les dades, 
va explicar Truñó.
 Els resultats preliminars no mos-
tren a penes variació en funció del 
sexe. No obstant, sí que hi ha dife-
rències considerables segons la pro-
cedència dels nens. La taxa d’insa-
tisfacció global és sis punts supe-
rior als barris pobres (33%) que als 
rics (27%). I, segons el districte del 
centre escolar, la diferència s’incre-
menta fins als 11 punts: 35% d’in-
satisfacció a Ciutat Vella per 24% a 
Sarrià-Sant Gervasi.
 Pel que fa a benestar general, gai-
rebé el 70% dels nens diuen estar to-
talment d’acord amb la seva vida en 
general. La salut és l’aspecte amb 

més bona valoració, amb el 85% de 
satisfacció. Entre els aspectes més 
mal valorats hi ha el lloc de residèn-
cia. Tres de cada deu alumnes no es-
tan contents amb el barri on viuen i 
gairebé la meitat no estan satisfets 
amb els espais verds i d’oci que hi ha 
a la seva zona. A més a més, un de ca-
da dos manifesta que no se sent prou 
segur al seu barri.
 

ENTORN ESCOLAR /Tres de cada deu no 
se senten escoltats pels adults. Aques-
ta dada es tradueix en el fet que dins 
de l’entorn escolar, el 70% dels alum-
nes no creuen que disposin de la sufi-
cient autonomia o capacitat de deci-
sió. Gairebé la meitat dels nois no es-
tan del tot a gust amb la seva vida 
diària a l’escola i una quarta part no 
estan prou satisfets 

L’Ajuntament de 
Barcelona admet 
que les dades no 
són les esperables

33 El denominat biaix de l’opti-
misme vital és un fenomen cone-
gut pel qual els menors tendei-
xen a respondre de manera més 
positiva que els adults a les ma-
teixes preguntes. Mentre que en 
el gruix dels adults les respostes 
sobre la percepció de la qualitat 
de vida solen situar-se entre el 7 
i el 8, en el cas dels menors solen 
fer-ho majoritàriament entre el 9 
i el 10. 

33 Des de l’Ajuntament de Bar-
celona i l’Institut Infància i Ado-
lescència remarquen que és im-
prescindible tenir molt en comp-
te aquest factor a l’hora d’ana- 
litzar els resultats de l’enquesta 
per no caure en la il·lusió que tot 
funciona bé. De fet les dades sen-
se interpretar que presenta l’en-
questa ja impedeixen aquesta 
lectura de color de rosa. Consis-
tori i institut admeten que cal es-
tar especialment atents a les da-
des de nens que expressen estar 
poc o gens satisfets amb la seva 
vida, ja que no són les esperables 
i poden estar indicant un males-
tar important.
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tampoc significa poder ser lliure 
per triar.
 Els nens són, a més a més, víc-
times indirectes de la caiguda en 
picat que han patit els pressupos-
tos destinats per les famílies a acti-
vitats d’oci. Si el 2008 cada llar ca-
talana invertia 2.494 euros anuals 
a assistir a consums culturals (es-
pectacles, concerts, cine, llibres), el 
2014 aquest import s’havia reduït 
a 1.782 euros, el 28% menys. El ma-
teix va passar amb els denominats 
consums esportius i recreatius, que 
van baixar dels 525 euros de mitja-
na del 2008 als 417 de sis anys des-
prés (un 20,5% de reducció), segons 
les dades de l’Enquesta de Pressu-
postos Familiars del 2014 de l’Insti-
tut Nacional d’Estadística (INE). H

Una mica de raó tenen els estudi-
ants d’entre 10 i 12 anys de Bar-
celona quan protesten perquè no 
disposen de temps lliure i perquè 
els seus pares amb prou feines els 
donen autonomia per decidir so-
bre què fer. A la seva edat, entre cin-
què i sisè de primària, és quan acos-
tumen a arribar al seu apogeu les 
activitats extraescolars, que ani-
ran abandonant més endavant, a 
l’ingressar a l’institut. I si no n’hi 
hagués prou amb haver d’estar 
anant i venint de dilluns a diven-
dres, una vegada acabat el col·legi, 
entre l’acadèmia d’anglès, l’escola 
de música, les aules de dansa i l’en-
trenament esportiu, a l’arribar a 
casa, ¡a sobre els toca posar-se a fer 
deures!
 L’agenda de la canalla, lamen-
ten els pedagogs, està marcada en 
excés pels adults, ja siguin profes-
sors o pares. «L’espai extraescolar 
hauria de comptar amb certes con-
dicions: la primera d’elles, que els 
nens puguin escollir el que els agra-
da», indica Edgar Iglesias, profes-
sor de Pedagogia Aplicada a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) i membre de l’equip de l’As-
sociació Educativa Integral (AEI) 
del Raval. «Qualsevol decisió sobre 
les extraescolars ha de passar pel 
diàleg amb el nen i, a aquesta edat, 
als 10, els 11, els 12 anys, qualsevol 
escenari que suposi més de dues 
activitats a la setmana es pot con-
siderar una sobrecàrrega», adver-
teix Iglesias.
 Llavors, si el nen no vol fer una 
activitat, ¿s’ha de deixar que no la 
faci? ¿El menor ha d’imposar el seu 
criteri al dels pares? «L’oferta de 
programes educatius fora de l’ho-
rari lectiu és, ara com ara, molt àm-
plia i rica... Segur que troba alguna 
activitat innovadora que li permet 
aprendre i créixer en valors», res-
pon l’investigador de la UAB. «Pe-
rò aquestes activitats no han de ser 
res homogeni, el més important», 
afegeix, és que els nanos «vegin que 
hi ha un aprenentatge emocional 
en el que fan». 

Nocius per a la salut

L’OCDE calcula que a Espanya els 
estudiants dediquen una mitjana 
setmanal de sis hores i mitja a fer 
tasques escolars fora de l’horari del 
col·legi, dues hores més que la mit-
jana europea. Als 11 anys, el 34% 
dels nens i el 25% de les nenes di-
uen que se senten molt pressionats 
per les tasques que els posen a l’es-
cola, segons una enquesta feta pú-
blica el 2016 per l’OMS.

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

33 Aplicats 8 Dos estudiants de cinquè de primària de Barcelona fan deures a casa d’un d’ells.

FERRAN NADEU

Els nens dediquen 
sis hores i mitja 
setmanals a fer 
tasques escolars 
fora del col·legi

Menys deures, més oci
Entre extraescolars i tasques del col·le, els alumnes barcelonins reclamen més temps per 
a si mateixos H Més de dues activitats a la setmana ja es consideren una sobrecàrrega

 Això col·locava els menors es-
panyols en el quart lloc de la llista 
d’estudiants més estressats d’Euro-
pa (darrere de maltesos, escocesos 
i islandesos). Aquesta pressió, asse-
nyala la mateixa OMS, es tradueix 
moltes vegades en «un increment de 
patologies com els mals de cap, do-
lors d’esquena, malestar abdomi-
nal i marejos», així com dels «estats 
d’ànim que porten els nois a sentir-
se tristos, tensos o nerviosos».
 L’alternativa plantejada pels pa-
res de les escoles públiques, la Cea-
pa, que l’any passat van organitzar 
una vaga de deures, va ser que, en 
comptes de les tasques individuals, 
els menors participessin en activi-
tats educatives amb les seves famí-
lies. Però això, es queixen els nanos, 

amb l’aprenentatge rebut al seu cen-
tre. Fins i tot, el 24% no se senten com-
pletament segurs a l’escola.
 Aquesta certa desafecció amb l’en-
torn escolar també es manifesta en 
la relació amb els seus companys. La 
meitat dels nens no creuen que els 
seus amics els ajudarien davant un 
problema i sis de cada deu han pegat 
o han rebut cops.
 

INICIATIVA INTERNACIONAL / La fase inici-
al del projecte Parlen els nens i les nenes: 
el benestar subjectiu de la infància a 
Barcelona ha consistit en aquesta pri-
mera onada d’enquestes a una mos-
tra representativa del 15% dels 27.285 
nens entre 10 i 12 anys matriculats 
en centres educatius de la ciutat.
 El qüestionari és una adaptació 
del que proposa Children’s World, 
la iniciativa internacional dins de la 
qual s’emmarca el projecte que ha 
implementat el consistori, que cons-
ta de tres onades i compta amb la col-
laboració de fins a 30 estats repar-
tits pel món. Les dades obtingudes 
a Barcelona confirmen la tendència 
al fenomen del biaix de l’optimisme vi-
tal, que ja s’ha vist en altres països. 
Aquest factor fa referència a la idea 
que els nens tendeixen a respondre 
més positivament que els adults a les 
mateixes preguntes. La percepció de 
la qualitat de vida puja entre un i dos 
punts en infants respecte a adults.

 El següent pas del projecte con-
sistirà en un procés participatiu que 
ja va començar la setmana passada 
en algunes escoles. En aquesta se-
gona etapa es compartiran els pri-
mers resultats de l’informe amb els 
alumnes a través de 80 tallers per de-
batre a classe i formular conjunta-
ment propostes de millora. «És im-
prescindible interpretar amb ells els 
resultats», va explicar Ortiz. Segons 
la tinenta d’alcalde de Drets Socials 
aquest projecte és una oportunitat 
per dialogar i definir una agenda on 
els nens sentin que «la ciutat els es-
colta» i se’ls reconegui com a ciuta-
dans de ple dret.
 La previsió del projecte és repetir 
l’onada d’enquestes en un marge de 
tres o quatre anys. A final d’aquest 
curs es presentarà l’informe com-
plet amb tots els resultats analitzats 
per poder identificar els principals 
reptes i poder implementar mesu-
res coordinades des de tots els actors 
implicats. H

Laia Ortiz
TINENTA D’ALCALDE

«Aquest informe 
ens permetrà 
abordar les 
polítiques de
la ciutat des dels 
drets de la infància»
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