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Educar en una 
família nombrosa
"El secret de la felicitat no està en fer el que es vol, 
sinó en voler el que es fa"  (Lleó Tolstoi)

La majoria de les famílies 
nombroses de Catalunya tenen 

uns trets significatius tot i que segons 
el seu aire particular i reptes educatius 
viuen l’organització de la seva vida de 
manera diferent.

Crida força l’atenció que, tot i que han 
d’ajustar molt el seu pressupost per 
arribar a cobrir les seves necessitats 
bàsiques i,  amb més dificultat si el pare o 
la mare estan a l’atur, valorin molt el goig 
que tenen d’ajudar a fer créixer els seus 
fills i d’educar-los en valors com en el cas 
esmentat, en el valor de l’austeritat.

En aquest aspecte tampoc es queixen els 
fills de les famílies nombroses d’aprofitar 
llibres, de portar roba heretada dels 
germans grans o d’algun cosí i, celebren 
amb agraïment el pastís que porten els 
avis per les postres dels diumenges. 

També expressen  l’alegria de poder jugar 
sempre que vulguin entre germans ni 
que sigui en una habitació petita rodejats 
de força xivarri.

No tots els matrimonis joves poden tenir 
una família nombrosa, estats de salut físics 
o psíquics, situacions insegures degut a la 
manca de treball o sous escassos, ruptures 
matrimonials, etc., contribueixen a no 
assolir aquest repte aventurat. 

Dins l’àmbit de les famílies nombroses es 
viu amb naturalitat l’empatia. Molts hem 
vist com una germà gran acompanya a 
dormir el seu germà petit perquè reconeix 
–només pel gest- el que necessita. Com 
també de forma natural, a l’hora d’anar 
a l’escola per exemple, et trobes en que 
tenen iniciatives per triar-se la roba, per 
vestir-se sols o per ajudar a posar els 
mitjons al germà de dos anys. No cal 
dir que la nit abans els pares s’hauran 
d’esforçar en deixar amb cada fill la seva 
roba preparada, sempre hi ha una sabata 

que s’ha perdut al lloc més estrany i que 
de no trobar-la farà anar al fill al col·legi 
amb una sabata i una sabatilla.

Tenen l’avantatge que en una casa 
de família nombrosa la rutina i 
l’avorriment mai truquen a la porta i no 
queda cap escletxa oberta perquè hi 
entri la monotonia.

Pares, mares i germans reben petons 
i abraçades que es multipliquen i les 
renuncies que es fan pel camí com 
podrien ser en el temps d’oci: no menjar 
a restaurants, no anar de viatge no 
tenir roba nova es compensen amb 
bon humor i amb alegria i molts pares 
comenten que la decisió de tenir una 
família nombrosa ha estat lliure i que es 
troben completament realitzats i feliços.

Victòria Cardona
Escriptora 
i orientadora familiar

Totes les famílies amb molts fills 
reconeixen que no son  perfectes, 
fer-se “el perfecte” conduiria a ser 
un pare o mare rígid, autoritari i 
malhumorat que farien tenir ganes 
als fills d’escapar-se de casa. Viuen 
l’ordre de casa com poden i com saben. 
Comprenen que casa seva no estarà 
mai tot col·locat com si fos un museu, 
perquè a on hi ha vida hi ha moviment 
però reconeixen que tenir 
fills els ha resultat 
molt gratificant.

www.criatures.ara.cat/
laconvivenciauntrencaclosques



30 / FANOC / ABRIL 2014 - Nº29

NOTICIES  |  sobre la família

RECOMANACIONS 
per compartir en família

Rosa Pich - Aguilera, mare de 
18 fills i sòcia de FANOC, ha 
escrit un llibre on aconsella a 
les mares com ser feliç amb 
els nens. 

En aquestes pàgines, 
Rosa Pich, treballadora a 
mitja jornada i membre 
de diversos consells 
d'administració, revela com 
es pot ser feliç "i passar-ho 
bomba " amb els fills, ja 
siguin 1, 2, 3... o 18, com 
és el cas. Ple d'anècdotes 
i divertides històries 
protagonitzades pels seus 
fills, el seu marit, els amics, 
etc., explica el dia a dia de 
la seva família, dels reptes 
als quals s'enfronten i de la 
meravellosa aventura que 
suposa la vida familiar.

Posa-Pich Aguilera

¿Cómo ser 
feliz con 1,2,3... 
hijos?... y llegar  
a tener 18

Llibres

Editorial Palabra

L’adolescència és una etapa 
en la qual el fill viu una crisi 
i s’ha de sentir molt valorat 
i acompanyat per poder 
superar-la amb èxit. Conec 
bé els adolescents i, tot i que 
semblen estranys, no ho són. 
Són éssers normals sotmesos 
a la revolució hormonal que 
pateixen, una revolució que 
afecta tant el seu aspecte físic 
com el psicològic, i encara hi 
hem d’afegir la seva recerca 
d’identitat i la necessitat 
d’independència. El problema 
rau en el fet que aquest 
desig d’independència no 
coincideix amb la noció 
que els pares en tenim, més 
aparellada amb la llibertat 
responsable. Alhora, per als 
fills, les ganes d’aconseguir 
la seva integració en el grup 
creixen amb molta força i 
cal que triïn amics que no 
malmetin el que fins llavors 
hem construït els pares i no 
adoptin conductes de risc.

Un estrany 
a casa, la 
comunicació 
amb l’adolescent 

Victòria Cardona
Editorial Pòrtic Atrium (grup62)

La història se centra en 
una figura Lego d'aparença 
normal que la confonen 
amb un home poderós 
que pot ajudar a salvar 
l'univers. S'unirà a un grup 
que s'ha proposat aturar 
les malèvoles Empreses del 
President (Will Ferrell) on es 
veu immers en una recerca 
èpica per detenir un malvat 
tirà al costat d'un grup de 
desconeguts, una aventura 
per la qual Emmet no està 
preparat en absolut.

Liam Neeson interpretarà 
al vilà, Bad Cop, amb Alison 
Brie interpretant a un 
membre del grup d'Emmett. 
Nick Offerman serà un pirata 
esquerp, entestat a venjar-se 
d'Empreses President. 
El repartiment inclou també 
a Will Arnett, Channing 
Tatum, Morgan Freeman, i 
Elizabeth Banks.

La Lego pel·lícula

Una pel·lícula infantil que ja 
podeu gaudir a casa perquè 
ja està en dvd. 
La pel·lícula comença 
exactament on acabava 
la primera part. El geni de 
l'inventor Flint Lockwoods 
acaba sent reconegut pel 
seu ídol Chester V, que el 
convida a unir-se a la The 
Live Corp Company, on 
els inventors més brillants 
del món creen noves 
tecnologies.

El somni de Flint canvia 
quan descobreix que la 
màquina de la seva invenció, 
destinada a convertir l'aigua 
en aliments, ha passat a 
crear híbrids d'animals-
menjar. Per salvar la 
humanitat, Chester envia 
a Flint i als seus amics a 
una perillosa missió, que 
els portarà a enfrontar-se a 
criatures extravagants.

Lluvia de 
Albóndigas 2 

Pel·lícules

Animació 
Per a tots els públics

Animació 
Per a tots els públics
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