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Compartim moments
Papa, deixa el mòbil!
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Ens considerem addictes?
Què en pensen, els nostres
fills/es?

2

Dediquem temps a jugar amb
els nostres fills/es?

3

Què ens estem perdent?

Avui és el primer dia de
classe del Jan i la Berta,
dos bessons que comencen
P5. La Berta, a més a
més, ho fa amb una
mestra nova: la Shaira.
La Shaira és una noia
joveneta
nascuda
a
Catalunya, però de pares
africans. Durant tot el dia ha
estat el centre de mirades
dels nens perquè, segons
deien, a l'escola mai no
havien tingut una mestra amb la pell fosca. Els avis del Jan i la Berta han arribat al
col·legi vint minuts abans de l'hora de sortida. Tenien el berenar preparat per quan
sortissin el nens.
Tan bon punt els nanos han vist els avis, han anat corrents a explicar-los tot el que hi
havien viscut; gairebé ni miraven el berenar: que si he vist a la Martina, que si he jugat a
futbol amb el Pau, que si la senyoreta és de color marró...
L'àvia ha intentat calmar-los perquè tots dos xerraven alhora. L'avi mirava d'agafar el
mòbil, que feia una estona que li estava sonant. Era la seva filla, que deia que avui es
retardaria una mica.
Tocant gairebé les vuit del vespre, el pare arribava a casa. Els
nens estaven sopant i tots dos han baixat de les cadires cames ajudeu-me per explicar-li
tot el que havien viscut. Però s'han topat amb el pare tot parlant amb el mòbil mentre
obria la porta de casa. Els nens insistien i ell els ha fet callar i se n'ha anat a l'habitació a
continuar la conversa telefònica.
Un cop els nens han acabat de sopar, el pare ha sortit de l'habitació per saludar-los. Un
parell de petons i s'ha assegut al sofà a mirar els whatsapps, que no li paraven d'arribar.
El Jan se l'hi ha tirat a sobre per jugar una mica; però ell deia que estava cansat i que
havia de mirar una cosa abans de sopar. Per altra banda, la Iolanda li preguntava des de
la cuina si volia verdura o puré; però ell continuava amb el mòbil una mica nerviós,
perquè no trobava cap endoll del menjador lliure per poder-lo carregar.
Finalment, tots tres s'han plantat davant el pare i li han dit a l'uníson: Papa, deixa el
mòbil!
El Quim s'ha adonat de la situació, ha tancat el mòbil i s'ha assegut a sopar i a escoltar
els fills. Ara sap que la mestra nova és d'origen africà, que el seu nom vol dir poetessa,
que ha portat a classe un Djembe (segons la Berta, un tambor molt alt), que el millor amic
del Jan és el Pau i que la seva mestra torna a ser la Paula...

Parlem-ne tots plegats!
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Desconnectem!
Mama, deixa el mòbil!
QÃ¼estions

La Núria fa de mestra
d'educació
especial
a
l'escola "El carrilet". Hi ha
començat
enguany
i
n'està
molt
contenta
perquè porta uns quants
anys intentant tenir aquesta
plaça i per fi l'ha
aconseguit.
La Núria
també és mare de dos
nens, en Nil i en Tomàs,
que ja fan tercer i sisè de
primària. Els dos són

per al diÃ leg:
1

Som dels que ens agraden les
novetats tecnològiques o
més aviat anem a remolc?

2

Som addictes al mòbil? Ens
costa deixar-lo?

3

Ens adonem del mal ús que
fem els adults de les noves
tecnologies?

bons nens i els agrada anar a l'escola.
Aquesta setmana ha començat el curs i tenen moltes ganes d'explicar les novetats a la
mare, però quan arriben a casa els dos han observat que ella està molt pendent del
mòbil i no els escolta gaire. Com que són uns nens espavilats, han ideat una manera
de distreure l'atenció de la mare; a partir d'avui, quan vulguin dir alguna cosa entre ells,
no ho faran de viva veu, sinó que ho escriuran en una pissarreta.
Així, a l'hora de sopar, tots dos han agafat la pissarreta i s'han posat a menjar:
- "Nil, pots passar-me l'aigua" &ndash;escriu en Tomàs. I ensenya la pissarreta al germà.
- "Té, està molt freda" &ndash;respon en Nil.
La Núria, distreta com està amb el mòbil, ni ho ha vist. Però, al cap de poca estona,
s'adona que els fills no xerren com és habitual. Quan aixeca la vista, veu la pissarreta
que els dos nens tenen al costat i els pregunta:
- Què passa? Que us han dit a l'escola que practiquéssiu l'escriptura? Els dos germans
es miren i, a la vegada, escriuen cadascú a la pissarreta:
- "Mama, deixa el mòbil!!"

Parlem-ne tots plegats!
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Tecnologia i família
Mama, deixa el mòbil!
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Ens considerem addictes a
l'ús del mòbil?

2

Què en pensen, els nostres
fills/es?

3

Dediquem temps a
escoltar-los?

CONVERSES
Paco (46 anys, pare de la
Sílvia, de 12 anys)
-Fa dies que la Sílvia no
para de donar-nos la llauna
perquè li comprem un
mòbil. Diu que a la seva
colla gairebé tothom en
té
i
que
se
sent
desplaçada
del
grup
perquè
no
en
té.
Nosaltres, la veritat, no ho
veiem clar. Creiem que és
important que en tingui,
perquè així podríem contactar amb ella quan no la poguéssim anar a recollir a
l'entrenament, per exemple. D'altra banda, considerem que és bo que estigui
connectada a Internet, amb la de coses alarmants que s'expliquen sobre les xarxes
socials. Així, està al cas de tot el que passa. De fet, tant a la seva mare com a mi ens
agrada estar totalment connectats. I et dic més; al vespre, després de sopar, m'agrada
estar a soles amb el mòbil i així ningú m'atabala. Ja m'ho diu la Sílvia, que no li faig
cas, però mira, noia, és el meu moment del dia sense estrès.
Juliana (48 anys, mare del Kevin, de 14 anys)
-Jo ho tinc clar. Sempre estic pendent del mòbil. No puc deixar de mirar si m'arriben
whatsapps. De fet, al principi de tot, deia als meus fills que a l'hora dels àpats no els volia
a taula amb els telèfons. Però ens hem anat relaxant tant, que fins i tot en Kevin em diu:
Mama, deixa el mòbil! Però, és clar, ell tampoc el deixa. Suposo que hauré de fer un
pensament.
Maria ( 43 anys, mare de la Raquel, de 13 anys)
- La Raquel no vol mòbil. Diu que des que jo el faig servir tot el dia, que no l'escolto, que
no li faig cas, que m'explica les coses i que després li pregunto mil vegades perquè no
he posat atenció. Està tan enfadada amb mi que no m'explicarà res més. Crec que, si
no hi poso remei, em perdo l'adolescència de la meva filla.
Extret i adaptat de Família i Escola.

Parlem-ne tots plegats!
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Llibertat
L’home de les mans
lligades
QÃ¼estions

Era un home com tots els
altres.
Una nit, de sobte, van trucar
a la seva porta. Quan va
obrir... es va trobar amb els
seus
enemics.
Eren
diversos
i
venien
a
buscar-lo. Li van lligar les
mans i se'l van endur. I a la
presó va començar la
seva vida de mans lligades.
Li van dir que així era
millor, que amb les mans
lligades no podia fer res
dolent. I van anar deixant
guardians a la porta.

per al diÃ leg:
1

En quin moments ens trobem
amb les mans lligades la nostra
VIDA?

2

Ens fem "esclaus" de les coses,
de les circumstàncies?

3

Com influeix el mòbil en la
nostra vida? En som esclaus?
Ens lliga de mans?

Al principi es va desesperar i va intentar trencar els lligams.
Quan es va convèncer que els esforços eren inútils, va maldar per acomodar-se a la
nova situació. A poc a poc va aconseguir sobreviure, fins i tot amb les mans lligades.
I va arribar a creure que, efectivament, era millor viure amb les mans lligades. Gairebé
podia considerar-se un home afortunat. Estava ja tan acostumat als seus lligams...
Un dia els seus amics van sorprendre els guardians i van trencar els lligams de les seves
mans. %13Ja ets lliure%13, li van dir. Però havien arribat tard: les mans de l'home
estaven totalment atrofiades i mai podrien ser ja unes mans lliures
Carlos Giner (webdepastoral)

Parlem-ne tots plegats!
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