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CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT

a la portada

T R I N I T A T G I L B E R T

S
ón pares,en gene-
raltenen unafeina
professionalque
elsxuclaenergiai

horesperò encarasaben
conjugareltem pspresi-
dintassociacionscreades
ipensadesperm illorar
l’educació delsseusfills.
N o leshaurien presiditsi
no haguessin estatpares.
H o fan peralsfills,o per
causaseva.Elcasésquehi
creuen tant,iacaben ges-
tionant-laam b tantaefi-
càcia,queassoleixen
l’objectiu m arcat:aconse-
guirqueelsnensinenes
visquin en unasocietat
m illor.Éstotelqueun
pareiunam areéscapaç
deferperun fill.

Associació contra
l’Anorèxia i la Bulímia

Jaum ePagès,professor
universitari,ésconegut
m ediàticam entperquèva
serrectordelaU niversi-
tatPolitècnicadeC atalu-
nyadurantvuitanys
(1994-2002).Tam béper-
quèvaserconsellerdele-
gatdelFòrum delesC ul-
turesdeBarcelona.I,
encaram és,perquèara
dirigeixunaxarxauniver-
sitàriaiberoam ericana
–U niversia–,quel’obligaa
ferunavintenadeviatges
al’anyaAm èrica.Arabé,
elquepotserno sesap
tantésqueell,com apare,
vafundaraBarcelonael
1991laprim eraassociació
contral’anorèxiailabulí-

m iadel’Estatespanyol
(www.acab.org).Encara
avuilapresideix.Ihifa
feina.“L’únicam otivació
són elsfills”,diu de
m aneraclaraiconcisa.

Elcasésquelaseva
fillapetita,quan tenia13
anys,vacaureen l’anorè-
xia.Eral’any1990,iels
paresno sabien quèlipas-
savaalanena.“Vèiem que
s’aprim ava,quehaviaper-
dutlagana,ilaportàvem
alm etgeperquèno
sabíem quètenia,perquè
no livèiem cap altresím p-
tom a”.Encaraavuiel
Jaum erecordaelpati-
m entdurantlafasede
diagnòstic.“Vam trigar
nou m esosasaberquè
teniaexactam ent.Fins
llavorsvaserun calvaride
m etges,anàlisis,consul-
tes.Finsitotensdeien
quepotsereraalgunacosa
delfetge,però després
quan ho analitzaven no hi
veien res”.

Am b eldiagnòsticala
m à,elsparesvan com en-
çaram oure’sperbuscar
un especialista,un tracta-
m entdellargadurada
(internam ental’H ospital
C línicien am bulatori)i
bibliografia,m oltabiblio-
grafia:“Vam llegirm olts
llibressobrel’anorèxiaila
bulím iaperconvence’ns
queestavam alalta”.El
Jaum eilasevadonavan
arribaralaconclusió que
havien patitm oltperfalta
d’inform ació.Vaserlla-
vorsquan lasevafilla
gran,queestudiavaals

EU A,elsvaexplicarquea
allàexistien associacions
deparesim arescontra
l’anorèxiailabulím ia.D e
seguidavan veureclarque
n’havien dem untarunaa
Barcelona.“Am b un grup
deparesquehavíem
conegutal’H ospitalC lí-
nicm entrelanostrafilla
petitaestavainternada
vam tirarl’associació
endavant.L’únicobjectiu
eraajudaraltrespares,
m illorarelssistem es
d’inform ació”.

Avuilafillapetitade
Jaum ePagèsté35 anys,
estàcurada,però l’associ-
ació m antéunaactivitat
encoratjadora,am b 1.000
socisim oltsm ésvolunta-
ris.Fan com pareixences
alParlam entdeC atalu-
nyaperdenunciarpàgi-
nesw eb ihan aconseguit
queelC ongréshagi
acceptatatràm itunapro-
posició delleisobre

Tenir un fill treu a la llum l’animal
polític que tot ésser humà porta dins

algunsm itjansdecom u-
nicació queprom ouen
aquestam alaltia.A m és,
afegeix:“Fem program es
deprevenció alesescoles,
assistènciapersonalit-
zadaalesfam ílies,m ante-
nim un telèfon d’urgèn-
cia”.Lafeinaésinfinita,i,
esclar,s’em penyam b
forçaperquèlam otivació
ésben clara:elsfills.

Associació de Nens
Sords de Catalunya

R aquelPerich vacom en-
çarasospitarquelaseva
fillaerasordaquan tenia
4m esos.“Q uan vaferels8
m esos,rebíem eldiagnòs-
ticdel’H ospitalVall
d’H ebron.Erasordapro-
funda”.A lafam íliano hi
haviacap antecedent,la
fillagran tam pocno era
sorda,l’em baràshavia
anatbé.N o s’ho sabien
explicar.Laprim era
desorientació vaportar
elsparesaentrarainter-
netperbuscarm ésinfor-
m ació,ihivan trobar
l’Associació deN ens
SordsdeC atalunya
(www.apansce.org).“Ens
hivam posaren contacte
deseguida,ienshivam
quedar.C om quejo sóc
grafista,elsvaigpregun-
tar:«En quèuspucaju-
dar?Q uès’hadefer?»”I
laR aquelesvaarrem an-
garperdissenyaruna
pàginaw eb ipercrearuna
revista,ivaentrarala
juntadirectiva.Arafados
anysqueéspresidentade
l’associació,ilafeinacon-

P residents a
temps parcial

Pocs pares s’imaginen que el fet de tenir un f ill els pot acab ar conv ertint en presidents. D e l’A M PA o
d’una associació. N o sempre h o só n per v ocació però s’h i lliuren en cos i à nima pel b é dels seus fills

P E R E L L S . Molts nens sords catalans tenenuna vida
millor gràcies a l’activismedels seus pares. APANSCE

Ja u m e Pa g è s
r e c o n e i x q u e
l a m o t i v a c i ó
p e r p r e s i d i r
u n a e n t i t a t
s ó n e l s f i l l s

tinua.Les150 fam ílies
sòciesim pulsen un m unt
d’activitatspensadesper
alsseusnens,com arauns
cam pam entsalm esde
julioliunsesplaiselsdis-
sabtesalm atí.“D urantles
dueshoresqueelsnens
fan esplaielsdissabtesal
m atí,elsparesfan cursos
dellenguadesignes”.Les
activitatsdelspetitsestan
m onitoradesperperso-
nessordes,m oltesdeles
qualssovinthavien estat
depetitesal’associació,
perquè“serveixen de
m odeldelsseusfills”.

LaR aquelexplicaque
durantl’em baràs,potser
com toteslesem barassa-
des,“m ’haviaarribata
interrogarsobrelasalut
delm eu fetus,però no
m ’haviaarribataim agi-
narm aidelavidaque
seriasorda,iencara
m enyshaviapensatquejo
em convertiriaen lapresi-
dentad’unaassociació”.

Associació de P ares i
M ares de G ais i
L esb ianes

JoséM ellinasdiu queté
unaedatperlaqualalgú li
podriadirqueestà“feta
l’antiga”.En eltem ade
l’hom osexualitat,la
transsexualitato ellesbi-
anism eho estava.“Finsi
totem pensavaqueera
unam alaltia,siésque
algunavegadahihavia
pensat,perquèelque
sabiaeranom éspelque
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Presidents

Els perfils

e

De pares i mares presi-
dents n’hi ha de totes
les edats, condicions,
estrats socials i profes-
sions. Elsmou a presi-
dir associacions de tot
tipus el benestar dels
seus fills o el fet d’haver
superat determinades
circumstàncies (especi-
alment en associacions
vinculades amalalties
infantils). Es fa difícil
fixar un perfil concret.
e

N úria Parés ésmare de
dos fills –l’A lbert i la
B lanca–, és arquitecta,
té una feina de respon-
sabilitat en un ajunta-
ment i sap enginyar-se-
les per robar temps al
temps i participar acti-
vament en una A M PA
escolar. Segons ella, el
president d’una A M PA
és comun cap d’equip i,
per tant, ha de tenir
dots per ser-ho. L’ideal
seria que hagués fet
alguna vegada aquesta
funció en alguna
empresa o similar. “En
lamanera d’actuar en
una A M PA es pot enten-
dre lamanera de ser i de
treballar d’aquesta per-
sona”. Ellamateixa
dibuixa els possibles
perfils dels pares i les
mares que assoleixen la
presidència d’una
A M PA escolar.
e1

Els que volen fer-ho tot.
H o fanmolt bé, però no
deleguen gaire o gens.
Es responsabilitzen
excessivament i, al cap
del temps, acaben exte-
nuats. Les causes? U na
mala gestió de l’equip i,
bàsicament, poc treball
en equip.
e2

Els que no fan res i ho
deleguen tot i, per tant,
són incapaços d’assu-
mir cap responsabilitat.
Són persones que no
han dirigit mai res, que
es pensen que ser presi-
dent, encara que sigui
d’una A M PA , vol dir
simplementmanar. En
definitiva, no saben
fer-ho.
e3

Els que tenenmolta
il·lusió en el que fan,
creuen en la força de
l’equip, són líders i
s’agafen la feina amb
alegria.
e4

Els que fan el que
poden, però les gestions
i la burocràcia interna
que comporta una
A M PA els van grosses i
no saben sortir-se’n.

4

3

21

U N I T S PE R U N A C A U S A . 1. U na celebració de C arnaval a l’escola impulsada per l’A M PA . AMPA VOLERANY2. U na reunió de la junta de
l’A ssociació C atalana contra l’A norèxia i la B ulímia. ACAB3. A ctivitat de l’A M PA el dia de Sant Jordi, ambparades de llibres i roses. AMPA

VOLERANY4. José M ellinas presideix l’A ssociació de Pares i M ares de G ais i Lesbianes. FRANCESC MELCION
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veiaalatele,persiesdeia
quealgun actoro actriu
ho era”.Arabé,totvacan-
viarquan elseu fill,am b
16anys,elsvadirqueli
agradaven elsnois.“Va
serun xoc,perquèno
m ’ho esperavagens.Sí
queelvèiem estrany,no
sortiaalcarrer,elsestudis
lianaven m alam ent,però
no enspensàvem queera
hom osexual”.

Fatresm esosqueel
Josépresideixl’Associa-
ció deParesiM aresde
G aisiLesbianes
(www.ampgil.org),iel
m otiu principalpelqual
ho hafet“ésperagrairals
paresim aresdela
m ateixaassociació la
feinaquehan fetdurant
totsaquestsanys”.Segons
elJosé,senseaquesta
feinaprèviaelseu fillno
s’hauriaatrevitadir-los,
am b 16anys,queeragai.
“N o hauriasortitde
l’arm ari,perquèlasocie-
tatno hauriaestatprepa-
rada,com passavaantiga-
m ent;l’associació,creada
pertresm aresalsanys90
haaconseguitcanviarles
condicionssocialsdegais,
lesbianes,transsexualsi
bisexuals.Icom queels
ho agraeixo,iencarahiha
feina,hedeciditpresidir
l’associació”.

ElJosécom binalaseva
feinalaboralam b lestas-
quesdel’associació,for-
m adaper50 fam íliesiuna
bonacolladecol·labora-
dors.“L’anypassatvam fer
un còm putdeleshoresde
dedicació queim plicava
l’associació,iensen van
sortir1.100.Aquestaxifra
ésdelconjuntdelajunta
directivaianual,ésadir
ques’hauriadedividir
entre5 personesientre

“De les adversitats

en surts reforçat”
e

“Tenimcapacitatde resiliència”, diu lapedagogaAnna
Forés.Aquestaparaula, resiliència, queellamateixa i
el filòsofJordiGranéhanutilitzatper titularun llibre
(Laresiliència, créixerdesde l’adversitat. Ed.Plata-
forma), voldirque“sabemenfrontar-nosa lesadver-
sitats i ensortimreforçats, transformatspositiva-
ment”.Aquestaactitudvital pot explicar, segons la
pedagoga, perquèpares imaresquehanplantat caraa
malaltiesdels fillshanacabatpresidint associacions
de lluita contraelqueelsha fetpatir. “Amésde lluitar-
hi, tenen la capacitat i la voluntatd’ajudaraltresper-
sonesqueespuguin trobaren lamateixa situació”.

Perpassard’unasituacióa l’altra, s’had’acceptar la
limitacióquees té (el realisme) i, apartird’aquí, espot
projectarel futur (el realismede l’esperança), quevol
dir cometvoldriesveureenun futur. “Arabé, si pri-
mernoaccepten la situacióenquèes trobenno la
podran transformar.Abansderes, s’hadeser consci-
entde la limitacióambquèes troben”.

lessetm anesquetél’any”.
Siguicom sigui,elcasés
quelafeinal’em penydià-
riam entelJosé,“perquè
m ’agrada,perquèveigque
ésnecessàriaperales
fam ílies”,iperquèell
m ateixtéun passatrelaci-
onatam b m ovim entsrei-
vindicatius.“H eestatafi-
liatasindicats,heform at
partdelcom itèd’em presa
pernegociarelconveni,he
estatal’associació de
veïnsdelm eu barrii
tam béheestatsecretari
d’un club debàsquet”.Ésa
dir,totalavidadelJoséha
estatlligadaam b com pro-
m isossocials,però afirm a:
“D etotesm aneres,m aide
lavidam ’haviapensatque
em convertiriaen un hete-
rosexualquedefensala
causahom osexual.Totés
pelm eu fill”.

AMPA de l’Escola

Patronat Domènech

de Barcelona

M arG ilvaserpresidenta
del’AM PA Patronat
D om ènech (www.patro-
natdomenech.cat),l’escola
deprim àriadelsseusdos
fills,durant4 anys.“Iem
vaigadonarqueuna
AM PA éscom unaO N G ,
esm ou perprincipism olt
sem blants:lavoluntarie-
tatil’objectiu dem illora”.
LaM artam béassegura
queen vaaprendrem ol-
tíssim ,“perquèvaig
saberquèfan els
m estresam b els
nostresfills,com
hitreballen,quins
continguts,quina
m etodologia”.I
diu queperfer
toteslesfeines
quepertocavaala
presidènciad’una
AM PA,“acabavatra-

ienthoresdelsvespres,
delssoparsam b elsfills,
perquèésquan fèiem les
reunions”.Iafegeix:
“R ecordo quequan m e
n’anavaalareunió,em
deien:«M are,unaaltra
vegadareunió de
l’AM PA?»”A lafillagran,
decaràcterm éstím id,
tam pocno liagradava
gairequelam areentrési
sortísdel’escolaatot-
hora.“Lifeiavergonya,
m ’arribavaapreguntar
quequèhifeiaallà,però
ara,queté17 anys,s’adona
quevaigvetllarperlaseva
educació”.

Arabé,no totvan ser
florsivioles.LaM artam bé
recordaelsdisgustosde
l’AM PA ques’em portavaa
casa.“N o elshem d’am a-
gar.N ’hihavia,esclar,
sobretotquan en una
assem blea,com apresi-
denta,haviadedefensarla
posturadelam ajoria.
M anavaperò haviade
transm etrelesopinionsde
lam ajoria,iaixò voliadir
im m ediatam entposar-m e
en contradelaposturade
lam inoria”.

Am b elsfillsadoles-
cents,laM arcontinuaen
elm ovim entassociatiu.
Arajano en unaAM PA,
sinó en l’Associació
d’Am icsdelPobleSaha-
rauideG ràcia,en quèés
relacionspúbiques
externesdeldistricte.
“Lafeinafortaésa
l’estiu,quan arri-
ben elsnens.Jo
n’hearribata
tenirdosdurant
un estiu”.Itot
això sensedeixar
lasevafeina,l’edu-
cació delsseusfills
ilesm iliunaobliga-

cionsquotidianes.

Perlasevabanda,R osa
R ibashaacabatelcurs
com avicepresidentade
l’escoladelessevestres
filles,itélaintenció de
ser-nelapresidentael
cursvinent,“siningú m és
s’hipresenta”.Ellaés
advocada,form apart
d’unaassociació dejuris-
tesiapostapercrear
xarxaentreelsparesde
l’escolaperquèhihagiuna
bonainterrelació pares-
escola.Q uan descriu el
perfildelajuntadelaseva
escola,diu que“curiosa-
m entsón totesm arestre-
balladores,excepteun
hom equefadevocal,que
saben organitzarelseu
tem psperferfeinaa
l’escola”.

Però tam béhihahom es
presidentsen alguna
AM PA escolar.CèsarAle-
jandren’ésun.Confessa
queelvan m otivardos
principisperser-ho:“Pri-

José Mellina
ha estat sempre
un activista
social. Ara
defensa els
drets dels gais

Mar G il assegura
q ue una AMP A
és com una O N G :
amb voluntaris
i amb el principi
de millorar

A C T I V E S . LesAM PA
impulsenmoltes
activitats com les festes
de final de curs. A.V O L E R AN Y

C O N E I X E M E N T . U na de les
accions comunicatives de

l’ACAB per donar a conèixer
els perills de l’anorèxia. AC AB

M O T O R . La felicitat dels
fills és el quemou els
pares presidents. AP AN S C E

m er,perquèvaigcreure
quepodiaaportarelsm eus
coneixem entsdegestió i
organització adquiritsen
elm ón laboral,isegon i
principal,perquèentenia
qued’aquestam anera
podiaaportarelm eu gra-
netdesorraperaconse-
guirunaescolam illorpera
lesm evesfilles”.

Q uan elCèsarpensaen
totalafeinaquehafet
durantelscincanysquefa
quepresideixl’AM PA
(www.ampavolerany.org),
sen’enorgulleixd’haver
aconseguitunaassociació
potent,am b 10 m em bresa
lajuntaiun 85% defam í-
liescom asòcies.Tam bé
han consolidatelserveide
m enjadorpera145nens,
quevacrearlam ateixa
AM PA,elserveid’acollida
m atinalperam ésde20
nens,9 activitatsextraes-
colarspera135nensiuna
escoladepares.e


