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tat escola amb els ideals que desitgen 
pel bé dels seus fills sense que resti min-
vada la seva economia, necessària per 
sobreviure.

¿Quina és la relació actual amb els 
seus néts? 
La meva relació tant amb els fills com 
amb els néts és molt bona, de molta con-
fiança. A casa sempre he procurat que hi 
hagi molta comunicació entre nosaltres. 
Si als pares els hi preocupa algun tema 
dels fills, no han de ser pesats, sinó que  
han de passar per alt els canvis d’humor, 
especialment a l’etapa adolescent, i fixar-
se en les coses importants. A vegades 
amb jocs de taula algun dia d’hivern es-
tic molt bé jugant amb els néts o veient 
alguna pel·lícula infantil que els agradi i 
rient plegats.

Per acabar, ¿quin és el consell que 
donaria a un pare o mare de família 
nombrosa? ¿I a un avi?
El millor consell que els hi donaria als 
pares és que agraeixin a Déu haver tin-

gut molts fills perquè és el millor do 
que tenen. Jo els hi diria la frase: “heu 
de tenir la capacitat de meravellar-vos i 
sorprendre-us pel privilegi que teniu de 
gaudir-los”.

Els pares i avis de tot el món hem de mi-
rar embadalits als nostres fills i néts, per-
què els nens han de viure i créixer amb 
l’amor dels qui l’envolten per tenir totes 
les garanties tant per desenvolupar-se en 
el món, com per ser feliços. 

No hem d’oblidar mai que en el caliu de 
la llar, tan dels pares com dels avis, és on 
es creen els vincles afectius que donen a 
totes les persones la seguretat per a viu-
re una vida tranquil·la. 

Crec que, amb la lectura de Som avis 
molts pares i avis d’avui, s’hi trobaran 
molt  identificats
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Mare i àvia de família nombrosa, amb 5 fills i 4 néts. 
A més, la seva família va ser una de les primeres 
en fer-se sòcia de FANOC. També és escriptora i 
mestra. L’Editorial Styria li ha traduït Som avis al 
castellà amb el títol: Conciliar la vida famíliar. La 
comunicación entre padres, hijos y abuelos.

Com es definiria a sí mateixa?
No puc definir ben bé com sóc però el 
que sí que puc dir segur és que els meus 
pares em van ensenyar molt el valor del 
treball i a no criticar mai a ningú. El meu 
pare sempre deia: “si heu de parlar d’ 
algú, parleu només d’allò que tingui bo 
aquella persona”. També, em van ense-
nyar a veure sempre la part positiva de 
les persones i a estimar amb obres. 

Sóc una persona realista que estimo la 
vida i estimo el que em toca fer i també 
m’agrada molt viure de frases. Per exem-
ple, m’agrada molt una frase de Tolstoi 
que diu: “el secret de la felicitat no està 
en fer el que un vol si no en estimar sem-
pre el que un fa”. Jo intento aprofitar tots 
els moments de la vida amb tota l’actitud 
positiva i l’entusiasme que puc.

Com és el seu dia a dia com a àvia de 
família nombrosa?
El meu dia a dia és molt organitzat i pla-
nificat. Dedico temps a les feines de casa 
però sobretot dedico bastant temps al 
meu repte que és escriure suggeriments, 
vivències, anècdotes i reflexions per po-
der  aplicar-les al aire que cadascú vol 
donar a l’àmbit de la seva llar.

També el dedico a pensar com puc ajudar 
els altres en el tema de l’educació, per-
què és un tema que em preocupa molt. 
Avui en dia és complicat perquè s’ha de 
compaginar la feina laboral amb els fills i 

hi ha nens que moltes vegades es troben 
sols, però veig que amb una mica d’en-
giny es pot arribar a tot. El que mai s’ha 
d’arribar a pensar es que un fill és una 
càrrega.

Em preocupa molt la forma de fer de les 
famílies, com fer que els fills obeeixin i 
com s’han de crear hàbits a casa.  

“La veu de l’experiència ens ajuda a 
educar els nostres fills”…, és la frase 
que encapçala el seu llibre Som avis, 
¿què significa?
Significa que els avis són la veu de l’expe-
riència sense ficar-se en la vida de la gent 
jove. Sóc molt partidària de l’autonomia 
de les famílies i encara que et demanin 
un favor s’ha de fer amb molta genero-
sitat, sense passar factura ni estar tot el 
temps donant consells.

L’experiència no s’ha de donar amb dis-
cursos sinó compartint la pròpia vida. 
Transmetre els valors als fills i als néts de 
estimar, de ser persones responsables, 
que coneguin les seves arrels, però tot 
s’ha d’ensenyar amb naturalitat i amb 
simpatia. 

Creu que avui en dia els nens tenen una 
forta mancança de disciplina?
Crec que hi ha una manca d’ordre.  La 
família el que ha de procurar és no ser 
rígida ni autoritària. A casa han d’haver-hi 
unes instruccions que s’han de complir. 

Aquesta seria la disciplina necessària 
pels fills. 

Es molt important de petits crear hàbits 
i rutines a l’hora de menjar, d’anar a dor-
mir, de la higiene, són les regles de joc 
que s’han de complir. És important cen-
surar les coses que fan malament, però 
mai censurar a la persona.

¿Quines polítiques o ajudes creu ne-
cessàries actualment pel benestar de 
les famílies nombroses?
Jo sempre he dit que el millor per a una 
família és ser família nombrosa, ja que el 
tercer fill ja va sol. Aquest fet es dóna per-
què els altres germans ajuden a educar-
lo i els pares els poden deixar amb molta 
més autonomia a tots tres. 

Les ajudes no han de ser donar uns di-
ners quan un nen neix i ja està, sinó que 
han d’anar molt més enllà, han d’estar 
ben estudiades. En el tema de l’ensenya-
ment, per exemple, s’hauria de garantir 
que els pares puguin triar amb més lliber-
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Som avis. La veu de l'experiència 
en ajuda a educar els nostres nets
Victòria Cardona
Editorial Mina (Grup 62)

“Som avis”: Una proposta per ser 
avis i àvies feliços i transmissors 
de valors en el model familiar 
actual.

Conciliar la vida familiar. La comuni-
cación entre padres, hijos y abuelos
Victòria Cardona
Editorial Strya

“Conciliar la vida familiar”: es 
una guía excelente para condu-
cir y aprovechar mejor la relaci-
ón entre abuelos, hijos y nietos.


