
 
 

8 MOTIUS PERQUÈ ELS NENS I NENES SURTIN Al CARRER 
 

1. Perquè la por ens paralitza, és invasiva i contagiosa. Si no l'afrontem 
es farà cada dia més gran dins de nosaltres i per tant, serà més difícil 
de superar-la. No trauma sentir por, el que pot arribar a traumar és no 
sentir-se capaç d'afrontar una por. Digues-li al teu fill/a “Saps? Jo sóc 

més gran que les meves pors i per això surto” i seràs un exemple 
al què seguir. 

2. Perquè tenim l'oportunitat d'entrenar el que tots els humans tenim per 
a superar la por, i es diu Valentia. La valentia no és no tenir por, és 
tenir-ne i tot i així fer-ho, i no s'ha de confondre amb la temeritat. 

Sortir al carrer seguint les normes és valentia, sortir sense complir-les 
és temeritat. Digues-li al teu fill/a “Saps? Quan ho fas, la por et 

deixa en pau” i el calmaràs. 
3. Per la confiança de que tot anirà bé si seguim les normes. Digues-

li “Malgrat tot, la vida val la pena viure-la” i li donaràs esperança. 

4. Per ser conscients que estem vivint un procés. Ara estem en la 2a fase, 
que la teva família no es quedi enrere! I si dubte, digues-li “fill/a, el 

93% de les pors que sentim, no passaran mai” . 
5. Per la salut física; aire sense contaminar per als pulmons, llum natural 

per als ulls, sol per a la pell, recuperar la musculatura mig atrofiada. 

Digues-li “Juguem a l'aventura de posar-nos en forma caminant 
ràpid i saltant?” 

6. Per la salut emocional; respirar per a sentir-nos lliures, socialitzar 
saludant de lluny a les persones que ens creuem, escoltar el so de la 

natura per a connectar amb nosaltres mateixos, passejar per a 
asserenar-nos i tornar a casa amb l'energia renovada. Si et diu “i si 
ens contagiem?” contesta-li: “I si no? Què et perdràs en nom de 

la por i fins quan?”, li donaràs perspectiva. 
7. Per entrenar l'agraïment i valorar el que abans donàvem per 

descomptat: el cantar dels ocells, la primavera explosionant, caminar 
sense un altre objectiu que gaudir, somriure a tot aquell que et creuis. 
Digues-li “fill, donem les gràcies a l'aire, al vent, als arbres i al 

cel blau?” si et pregunta per què, contesta-li “pel simple fet de ser 
aquí”. 

8. Perquè els infants són els mestres de l'Alegria, aquella que els adults 
hem oblidat de practicar. Així, quan surtin al carrer el gris de la ciutat 
s'acolorirà amb mil intenses i boniques tonalitats. I en tornar a casa 

digues-li “gràcies per ser el meu mestre d'Alegria”, i en fer-li-ho 

conscient, ho farà més 😊 
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