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Infància 
La Granja promou la 
gestió emocional i els 
valors del voluntariat 
entre els joves en un 

viatge inèdit d’un 
mes a l’Índia i el 

Nepal. L’objectiu és 
que tornin d’aquest 

viatge emocional amb 
una mirada més 

àmplia i amb més 
motivació, de manera 

que omplin la seva 
vida de sentit

RECURSOS 
QUE AJUDEN 
A CRÉIXER 
EN NOUS 
MONS  

Gutiérrez. El viatge tindrà dos escena-
ris: els primers 15 dies a Jaipur, a l’Ín-
dia, on els alumnes catalans conviuran 
amb estudiants d’un institut selecci-
onat per La Granja (s’eduquen en an-
glès i ja han començat a treballar l’edu-
cació emocional) i les seves famílies. 
En aquestes primeres dues setmanes, 
els voluntaris catalans aniran fins a la 
Ciutat dels Elefants, on donaran su-
port als mestres d’una petita escola on 
van els fills dels cuidadors dels ele-
fants. “És un ofici molt important, que 
passa de pares a fills, perquè l’elefant 
és sagrat. Els nostres joves ensenyaran 
als petits a sumar, restar, el que cal-
gui... Però també hauran de netejar els 
elefants i les seves quadres, una feina 
física ben dura, que requereix sacrifici 
i esforç”, detalla la directora. A més, fa-
ran seminaris sobre temes diversos, 
com el sistema de castes, els casa-
ments concertats, la cuina, la filosofia 
ayurvèdica i la dansa Bollywood, que 
es barrejaran amb visites culturals a 
coneguts monuments i amb uns cam-
paments al desert Den Thar amb els 
alumnes de l’institut indi. 

EN UN ORFENAT DEL NEPAL 
La segona part del viatge consisteix en 
anar fins a Palampur, Katmandú, al 
Nepal, on durant 15 dies faran de vo-
luntaris en un orfenat amb infants de 
3 a 14 anys. Hi faran tasques diverses, 
com ajudar-los quan es lleven i es pre-
paren per anar a l’escola, quan són al 
menjador i la cuina, quan fan els deu-
res, i en jocs i dinàmiques i tot el que 
sigui necessari per millorar el benes-
tar dels infants. L’allotjament a la Ca-
sa dels Voluntaris els permetrà des-
cansar i conèixer altres voluntaris vin-
guts de tot el món. Això els ajudarà a 
entendre les diferents perspectives i 
creences culturals i convertirà la tole-
rància i l’adaptabilitat en unes habi-
litats integrades en el seu dia a dia, ex-

pliquen els organitzadors. També fa-
ran una excursió per l’Himàlaia i visi-
taran el temple del Dalai-lama. 

UN VIATGE PREVI 
El març passat Gutiérrez va fer el ma-
teix recorregut que faran els joves per 
constatar que serà una estada segura 
i amb totes les garanties oficials i va 
tornar impactada. Està convençuda 
que els participants aprendran a “to-
lerar la frustració i gestionar la ràbia 
davant situacions injustes que veuran 
en alguns infants”. “Tenir una actitud 
valenta i superar temors o manies” se-
ran altres de les competències que en-
trenaran pràcticament cada dia, “i 
l’educador emocional les aprofitarà 
per generar debat i reflexió”. Així ma-
teix,  treballaran valors com “l’agraï-
ment, la humilitat i la consciència de 
l’egoisme i constataran que el mate-
rialisme no dona la felicitat”. “Sobre-
tot –matisa– se n’adonaran per ells 
mateixos quan estiguin fent el volun-
tariat a l’orfenat, ja que la majoria dels 
infants tenen alguna discapacitat físi-
ca, moltes causades pel terratrèmol 
del 2015, i tenen una cadira de rodes 
que comparteixen”.  

Apunta que els catalans descobri-
ran “el contrast que hi ha entre la se-
va generació del hi-hi, ha-ha! (jo vaig 
primer, abans que ningú, i ho vull tot 
ara) i la realitat tan oposada de l’Índia 
i el Nepal”. “S’adonaran que el materi-
alisme i el fet de posseir-ho tot no aju-
da a ser feliç i veuran que, tot i les di-
ficultats i la pobresa en què viuen els 
indis i nepalesos, se’ls veu contents i 
agraïts”, afegeix.  

Gutiérrez reflexiona sobre els va-
lors i aprenentatges emocionals que 
els catalans adquiriran. Amb la famí-
lia d’acollida “es treballarà molt el va-
lor dels valors”. “És a dir, convivint du-
rant 15 dies s’adonaran que el valor de 
les coses a l’Índia és molt diferent del 
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Serà una experiència vital tan inten-
sa que els joves viatgers tornaran amb 
una maleta plena de recursos emocio-
nals que els ajudaran a créixer en els 
nous mons que vagin descobrint. La 
Granja (www.lagranja.cat), de la mà de 
l’empresa barcelonina Best Course, 
organitza un viatge inèdit del 27 de 
juny al 27 de juliol, a l’Índia i el Nepal, 
on l’anglès, la gestió de les emocions, 
els valors i el voluntariat es barrejaran 
en una fórmula que aconseguirà que la 
capacitat d’agraïment, la fortalesa in-
terior, l’autoestima, la paciència i 
l’empatia es reforcin de manera signi-
ficativa en cadascun dels participants, 
joves d’entre 15 i 19 anys.  

En aquest centre de formació en ha-
bilitats emocionals 
–per on cada any pas-
sen 12.000 infants i 
joves– al peu del 
Montseny, volien fer 
un pas més enllà 
pensant, sobretot, 
en els adolescents 
immersos en una 
societat materialis-
ta i plena de presses, 
i oferir-los un camí 
d’autoaprenentat-
ge personal.  

“L’objectiu és 
que mentre es co-
muniquen en an-
glès i conviuen 
amb una família 
índia coneguin una 
realitat molt dife-
rent, sempre 
acompanyats d’un 
educador emocio-
nal i d’un equip 
que els donarà el 
suport que neces-
sitin”, detalla la 
directora de La 
Granja, Cristina 
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d’aquí. És a dir, el valor de la vida, o de 
la mort. De vegades aquí ens barallem 
amb persones amb les quals tenim una 
diferència de valors d’un 5%, i allà la 
diferència de valors serà d’un 90% 
amb aquell germà indi i, tot i així, tin-
dran una bona relació”, explica. “Per 
tant –continua–, la reflexió és: si tu 
t’entens amb persones tan diferents i 
allunyades de la teva realitat, què t’im-
pedeix fer-ho amb companys de clas-
se, persones a les quals veus cada dia 
i amb qui comparteixes la mateixa cul-
tura?”, es pregunta. 

SOROLL I SILENCI 
També es treballarà el valor del soroll 
i del silenci. “Les ciutats a l’Índia són 
molt sorolloses, però són capaços de 
trobar moments de silenci i recolli-
ment. En canvi, a nosaltres ens costa 
molt trobar el silenci dins nostre, sa-
ber qui som i què volem. En edats tan 
importants com aquestes, quan han de 
decidir si estudien batxillerat o FP, si 
volen marxar fora, si han de treballar 
per aconseguir diners, és molt impor-
tant saber qui som i cap a on volem 
anar”, diu la directora de La Granja.  

La seguretat dels joves està assegu-
rada amb Best Course (www.best-
course.com), amb una llarga trajectò-
ria en aquests tipus d’activitats, ja que 
el seu programa destina múltiples re-
cursos que asseguren fins al més petit 
detall perquè tot sigui un èxit. La 
Granja afegeix a l’experiència el seu 
Mètode en Educació Emocional –va-
lidat pel GROP, Grup de Recerca en 
Orientació Psicopedagògica, de la 
Universitat de Barcelona– perquè els 
aprenentatges siguin més significa-
tius i s’aconsegueixi el creixement 
augmentant les competències emoci-
onals dels joves amb l’objectiu que 
tornin amb una mirada més àmplia i 
amb més motivació perquè omplin la 
seva vida de sentit.✖

Entrenament emocional 
amb pacients de SJD

Un altre nou projecte engegat 
per La Granja i l’Hospital Sant 
Joan de Déu (SJD) és la creació 
d’un programa d’entrenament 
emocional adreçat a infants amb 
neurofibromatosi de tipus 1 (NF1), 
una malaltia minoritària 
neurocutània d’origen genètic 
que es caracteritza, 
principalment, pel creixement de 
tumors en qualsevol part del cos 
dels menors. Els estudis 
demostren que “la qualitat de 
vida d’aquests infants és més 
baixa que la dels seus companys, 
no només per tot el que implica 
la malaltia, sinó també perquè 
poden patir assetjament a 
l’escola i queden més aïllats de la 
societat”, detallen des de 
l’hospital. Per millorar el seu estat 
anímic, des de La Granja s’ha 
dissenyat un programa de tres 
mesos –va començar al febrer– 
en el qual 26 infants i joves –de 6 
a 19 anys i en tres grups– un cop 
a la setmana de manera pràctica 
s’entrenen i milloren “les seves 
habilitats socials, amb ajuda dels 
animals de la granja, cavalls de 
doma natural i activitats 
d’aventura, envoltats de natura”, 
expliquen els monitors. “Entre 
altres coses, els ensenyem a tenir 
autoestima, tolerar la frustració i 
la paciència, gestionar l’ansietat, 
l’estrès i la por, fer-se respectar, 
saber parar i conèixer els límits, 
gestionar la queixa i l’equivocació 
i veure que sí que en són 
capaços, que sí que poden”, 
destaquen. Per Setmana Santa hi 
van participar els pacients 
hospitalitzats d’arreu de l’Estat 
–amb allotjament inclòs– durant 
unes colònies emocionals de cinc 
dies. “Alguns ens han dit que 
s’han sentit alliberats, d’altres 
molt feliços, més empàtics i amb 
més seguretat personal. Ha anat 
molt bé”, asseguren els 
responsables. És un projecte que 
requereix finançament. Si hi voleu 
col·laborar s’ha obert un 
micromecenatge a: 
www.migranodearena.org/reto/2
0007/neurofibromatosis-tipo1-
nf1-gestion-emocional. 
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