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REUS |

Creadors emergents

de Reus. En aquest volum, parlo de com enraonen els nens i
nenes dins una franja d’edat
d’allò més important, la que es
comprèn dels 0 als 3 anys. Una
època en la qual els seus cervells tenen plasticitat i absorbeixen tot el que veuen dels
seus referents, els pares. És
aquella primera motxilla on
guarden una informació gravada a foc.

L’educadora presenta el volum ‘Ralet, ralet. El món dels 0 als 3
anys’, de l’editorial Sidillà amb il·lustracions de Montse Mayol.

Núria Saló Ceramista i educadora infantil
PERFIL | Núria Saló és
ceramista. En els últims 15 anys, però,
s’ha endinsat dins el
món de l’educació infantil i, tot veient el
canvi de la societat
actual i el comportament dels pares envers els seus fills, ha
elaborat el llibre ‘Ralet, ralet. El món dels
0 als 3 anys’, on ofereix consells pràctics
en aquesta important
franja d’edat. Aquest
divendres el presentarà al Mas Pintat, a
les 17 hores.

Saló amb el nou llibre
que presentarà al Mas
Pintat . FOTO: CEDIDA

- Dóna consells pràctics?
- Parlo dels problemes més habituals en aquesta franja d’edat
amb il·lustracions de Montse
Mayol. En aquest cas, abordo
que les presses de la quotidianitat fan que molts pares completin les feines dels nens, fent
que aquests no s’acostumin a
valorar l’esforç de dur a terme
quelcom. Els nens han de caure
a terra i no s’ha de tenir por. Hi
ha certes temors que es volen
evitar i ens estem perdent moltes coses per aquesta precaució.

‘Els pares han d’ensenyar
als fills a lluitar per la vida’
CRISTINA VALLS

- Creu que els pares d’avui
són diferents dels d’abans?
- És evident. Considero que si
està mal gestionada la relació
amb els pares, pot ser l’inici de
l’arrel de molts problemes que
van apareixent al llarg de la vida. S’haurien de tenir molt en
compte els seus pilars, com ara
els valors d’ésser amb la família
i mantenir una bona comunicació. A partir d’aquí, posar-hi
atenció i donar un cop de mà als
pares dels nens i nenes de les
escoles bressol, que en necessiten molta d’ajuda.

- Per què creu que en necessiten, d’ajuda?
- Parlo de casos concrets. Estic
força arrelada a l’Escola Bressol Lligabosc del Polígon Mas
de les Ànimes de Reus i em vaig
trobant molts pares que necessiten ajuda per gestionar les seves relacions amb els fills, han
d’aprendre dels petits –identificar què els passa i per què–,
entendre’ls. Molts no saben
què és un nen. La societat ha
canviat i ha primat la formació
universitària, tot deixant de
banda molts valors.
- Què ha canviat, doncs?

- S’han centrat en la formació
per obtenir un treball important i, quan toca ser pares,
aquests no tenen el temps suficient per gaudir dels fills, però
tampoc semblen utilitzar les
eines pertinents per informarse. Del contrari, potser molts
dels pares no sobreprotegirien
tant els seus fills. Repeteixo, és
el què he vist jo en aquest cas.
Aquesta manca de temps que
tenen i el ritme frenètic de viure al dia fan que a casa hi hagi
molts daltabaixos i és el que
acaben patint molts fills, que és
del que es van acostumant. A
partir de llavors, des de l’Escola

Bressol Lligabosc hi va haver
força pares que em van animar
a copsar tots els aprenentatges
que els anàvem donant allà,
dins un llibre. Tot per tal d’entendre millor els seus infants. I
és que des del centre mirem
d’integrar les famílies per tal
que sàpiguen com progressen
els seus fills.
- De què es tracta aquest projecte que ha dut a terme?
- És un llibre que s’anomena
Ralet, ralet, El món dels 0 als 3
anys (Ed. Sidillà), el qual presentaré aquest divendres a partir de les 17 hores al Mas Pintat
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- Quina?
- Com si fos el cas d’un astronauta que es troba dins un vestit espacial inútil. Faig un paral·lelisme de tota la informació estranya a la qual s’aboca el
fill quan és menut per tal que
aquest se senti segur. No entenem que en aquest edat el seu
instint és el de la supervivència
i que va a un altre ritme. Ensenyo a com gestionar un rebequeria i com als tres anys fan
els seus propis enraonaments
amb la seva informació personalitzada i amb un ric llenguatge gestual.

AGENDA

Trobada anual
de Pastoristes
Manyanetians
a la ciutat

Dimecres, 22 de març
■ Taller ‘Dones i salut’ (17 h).

Al Centre d’Amics de Reus
i anirà a càrrec de les regidores
Noemí Llauradó i Montserrat
Flores.
■ Conferència ‘Punt de partida. Confluències’ (19.30 h).
A càrrec de Jordi Balsells al Bravium Teatre.
■ Xerrada ‘100 anys del naixement del poeta reusenc Josep
Maria Arnavat Vilaró’ (19.30 h).
Al Centre d’Amics de Reus.
FOTO: CEDIDA

■ L’Escola Pare Manyanet de Reus
va acollir aquest dissabte, 18 de
març, la 14a Trobada Anual de
Pastoristes Manyanetians. Van
participar religiosos, professors
i voluntaris de les diferents escoles manyanetianes de la delegació espanyola dels Fills de la
Sagrada Família i l’arquebisbe de
Tarragona, Mn. Jaume Pujol, entre altres. Ho van fer sota el lema
‘Enganxa’t a l’alegria’.–C. V.

- Com ara què?
- No deixar que un fill aprengui
per si sol. Si cau, ja trobarà eines per tal que allò en un futur
no es repeteixi. He arribat a
veure fins i tot pares que acosten les joguines als fills, perquè
tampoc pateixin en no trobarles. Per això, els pares han d’ensenyar als fills a lluitar per la vida, a viure. Han de saber enfrontar-se a tot. Al llibre parlo
de com se sent un nadó a través
d’una metàfora.

Dijous, 23 de març
■ Cinema ‘Cenizas y diamantes’ (20.15 h). A la Sala Santa
Llúcia.

