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la Ub i escoles 
de primària usen 
el llibre per a un 
projecte pioner

M. J. I.
BARCELONA

Alumnes de 10 i  
11 anys orienten i 
avaluen estudiants 
d’Educació Social

A
lumnes de cinquè i sisè de 
primària d’una escola de 
Vigo i d’una altra de Ma-
drid han començat a asses-

sorar estudiants universitaris barce-
lonins. Han format grups mixtos de 
treball, cada un dels grups està inte-
grat per un parell de xavals de 10 i 11 
anys i per dos o tres adults, però els 
que manen a l’equip, els que dicten 
què s’ha de fer i qui avalua si el resul-
tat és el correcte, són els que van al 
col·legi.
 Els de la Universitat de Barcelona 
(UB), estudiants de segon curs del 
grau d’Educació Social, acaten les 
ordres i les executen. «Han canviat 
completament els rols», comenta 
Mercedes Ruiz, doctora en Pedago-
gia i responsable visible de la plata-
forma Zero en Conducta, que pro-
mou l’ús del cine a l’aula.
 El treball que estan realitzant es-
colars i universitaris va començar 
a l’octubre amb una lectura indivi-
dual del llibre Wonder, de la nord-
americana R. J. Palacio. «Aquesta 
setmana estan anant a veure la pel-
lícula, alguns en grup, altres acom-
panyant nens afectats per la síndro-
me de Treacher Collins, que és el que 
té el protagonista», explica Ruiz, co-
ordinadora del projecte batejat amb 
el nom de Wonderuni.
 «Els petits, després de la lectura 
del llibre, van elaborar una llista de 
temes perquè cada grup en desen-
volupés un», indica Carlos Romero, 
professor de la UB. Van sortir qüesti-
ons com, per descomptat, el bullying 
i les malalties estranyes, però també 
el primer dia de col·legi per a qual-
sevol nen o observacions sobre que 
«cap diferència no és bona ni dolen-
ta», assenyala Romero.

INFLUIRAN EN LA NOTA FINAL / Els grups 
intercanvien informació a través 
d’un blog i ara treballen en l’ela-
boració d’un vídeo que aspira a ser 
«com una campanya de sensibilitza-
ció social» sobre els temes escollits. 
«L’audiovisual el realitzen els grans, 
i els petits són els encarregats de va-

lorar-lo», explica el professor de la 
UB. La nota que els menors gallecs 
i madrilenys posin als universitaris 
de Barcelona serà un 10% de la pun-
tuació final. 
 «No tot és ideal, evidentment, hi 
ha hagut equips que han connectat 
molt bé i altres en què és més com-
plicat, però la idea principal ha agra-
dat als nostres estudiants», consta-
ta Romero. Els universitaris, prosse-
gueix, «han vist en aquest projecte 
una oportunitat, entre altres raons 
perquè no estan acostumats a treba-
llar d’aquesta manera».
 «És una iniciativa absolutament 
innovadora que està aconseguint 
que surti el millor que té cada un: 
els de primària es fan més responsa-
bles i comencen a comprendre com 

Graven, en equips 
mixtos, un vídeo per 
conscienciar contra
l’assetjament escolar

se’ls avalua a ells; els de la universi-
tat fan un exercici pràctic i reben or-
dres de nens, amb el que això suposa 
per a alguns egos», afegeix Mercedes 
Ruiz. L’experiència suposa, de passa-
da, introduir una metodologia pio-
nera a les aules de la Facultat d’Edu-
cació de la UB. 
 El Wonderuni es complementa 
amb el treball que, paral·lelament, 
realitzen estudiants de secundà-
ria de Màlaga i alumnes d’un cen-
tre d’educació especial de Tenerife, 
detalla la coordinadora. El plante-
jament de partida és una pregunta: 
«¿Què passa quan un alumne arriba 
a l’aula amb una dificultat física, psí-
quica o familiar? ¿El podem ajudar 
entre tots?». Aquest «tots», subratlla 
Ruiz, inclou totes les persones que 
acompanyen o conviuen amb el nen 
diferent, des de la seva família més 
pròxima, companys i professors fins 
a metges i els que coincideixen amb 
ells al menjador. H

l’experiència suposa 
introduir  una 
metodologia pionera a 
les aules de la Facultat 
d’Educació de la UB

malformacions facials severes

Els petits afectats per aquestes 
patologies (i les seves famílies) solen 
rebre també suport psicològic, ja 
que són malalties amb un impacte 
important en la qualitat de vida i les 
possibilitats de desenvolupament  
dels pacients. Amb tot, les famílies 
consideren que el que seria més 
senzill seria normalitzar l’existència 
d’aquestes malalties. «N’hi hauria 
prou, per exemple, de conscienciar  
la gent perquè deixin de dir-ne llavi 
leporí, que és una etiqueta que no 
agrada gens als afectats, perquè ve 
de llebre», suggereix Gemma 
Olivella, de l’Associació de Fissurats 
de Catalunya). És qüestió, afegeix, 
d’anar fent, a poc a poc, una mica 
de pedagogia en la societat. I 
Wonder és una gran oportunitat per 
fer-ho.

3 «No en diem 
 llavi leporí»

33 Tres nenes, dues amb Treacher Collins, llegeixen el llibre de ‘Wonder’.
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CAP AL 21-D

Hi ha més problemes 

Eric Romera
Viladecans

Tenim molts problemes socials 
dins de Catalunya i, sincerament, 
em sembla vergonyós que havent-
hi problemes molt més grans dins 
del país només es parli del procés. 
Cada euro destinat a campanyes po-
lítiques o que malbaratem en pu-
blicitat, cada empresa que se’n va 
és capital perdut que es pot aprofi-
tar per a la sanitat, un sector en el 
qual molta gent necessita aquest 
suport econòmic. ¿Anem cap enda-
vant o cap enrere? ¿Potser ens me-
reixem aquesta situació de tensió 
entre amics i familiars? Respecto 
tota classe d’opinions, però aques-
ta és la meva i espero que igual que 
les altres sigui respectada.

Busquem la solució

Enric Casanovas
Mataró

Molts diuen pestes del nacionalis-
me, però ells són els primers a ex-
hibir els seus símbols. Deu ser que 
consideren el seu normal, i la resta, 
sense dret a existir. Parlen d’adoctri-
nament a les escoles catalanes sen-
se veure que no són els mestres, si-
nó les famílies les que transmetem 
sentiments als nostres fills. Pensin 
si actuant com ho fan revertiran o 
empitjoraran aquesta pedagogia. 
Qüestionar els mitjans de comuni-
cació catalans –diuen els estudis 
que són els més plurals d’Espanya– 
només és una prova més d’una des-
esperada voluntat de manipulació 
i control. Tots els que vivim aquí vo-
lem el millor per a aquesta terra i 
ara hem de reflexionar molt bé a 
qui donarem el nostre vot, perquè, 
o bé podem prolongar el conflicte o 
perdre molts dels drets guanyats els 
últims 40 anys, o bé podem forçar a 
trobar una solució definitiva per a 
Catalunya.

No entenen res 

Bernat Villaronga
Garching (Munic)

Des de Munic, encara avergonyit 
per la situació dels nostres com-
panys a la presó i a l’exili, reflexi-
ono en veu alta que si el preu de la 
llibertat a Espanya passa per ser 
apòstata en la defensa de la nació 
catalana, i assumir la domestica-
ció en què ens volen al poble català, 
és no entendre absolutament gens 
l’ànima dels catalans i catalanes. 
El pare Andreu Marqués, monjo de 
Montserrat, en una de les seves clas-
ses de Filosofia a la Facultat de Teo-
logia de Catalunya, ens deia: «Et po-
den empresonar, et poden silenci-

ar, però no et poden prendre el més 
sagrat de la persona, la llibertat de 
la teva consciència i de ser un ma-
teix». Tenir presos polítics a Espa-
nya al segle XXI també és una vergo-
nya per a la consciència de l’Europa 
dels grans humanistes i pensadors 
com Kant, Hegel, Robert Schuman, 
Alcide De Gasperi, Konrad Adena-
uer, Viktor Frankl, Pau Casals, Jean-
Paul Sartre, Erich Fromm, Albert 
 Camus...

Del món, sense bandera 

Rocío García
Sant Climent de Llobregat

Amb tot el que ha passat i està pas-
sant entre Espanya i Catalunya, 
hem arribat a un punt en què la so-
cietat es veu obligada a posicionar-
se en un bàndol o un altre. Ser espa-
nyols o independentistes, i defen-
sar-ho fermament. Tot i així, tinc 
l’esperança que encara quedi gent 
que senti el que jo sento. Soc nas-
cuda a Catalunya, però tota la me-
va família és andalusa. Durant to-
ta la meva vida he anat visitant ca-
da comunitat autònoma d’aquest 
país i m’he enamorat de cada una 
d’elles. He viatjat fora d’Espanya i 
també m’ha passat amb les seves 
terres, la seva cultura i la seva gent. 
Quan em pregunten a mi, jo dic 
que soc del món, que m’enamora 
la diversitat, la cultura i les perso-
nes, no m’enamoro d’una bande-
ra. Espero que el meu pensament 
no sigui únic.

No podré votar 

Vicenç Rizo
Rubí

He participat amb el meu vot en to-
tes les conteses electorals des del 15-
J de 1977, exercint el meu dret a vot 
com a ciutadà. I ara, com que ja tenia 
compromès un viatge a l’estranger 
per raons familiars abans de la con-
vocatòria del 21-D, i conscient que 
no podria exercir presencialment 
el meu vot, per primera vegada, el 
dia 11 de novembre vaig sol·licitar 
per carta certificada urgent a l’ofi-
cina del cens electoral de Barcelona 
el certificat per poder votar per cor-
reu. Aquest certificat urgent va arri-
bar el dia 14 de novembre a l’oficina 
del cens electoral. Gairebé després 
d’un mes, encara no he rebut la do-
cumentació, de manera que no po-
dré votar. ¿Què volen aquesta gent? 
No puc fer res més que manifestar 
la meva crítica.

Fe d’errates

33 El professor de la Universitat de 
Barcelona que participa en el pro-
jecte Uniwonder es diu Carlos Mon-
tero i no Carlos Romero, com es va 
informar per error a la pàgina 35 de 
l’edició d’ahir.

Els polítics no en fan cas
L legeixo en diversos titulars 

dels mitjans de comunica-
ció que el preu de la vivenda 

a les grans ciutats registra la puja-
da més gran dels últims deu anys. 
La vivenda és sens dubte, junta-
ment amb l’alimentació i el vestit, 
un dels elements més essencials 
per a la vida de l’ésser humà, però 
sembla que resulta cada vegada 
més inabastable per a la majoria 
de la població.
 L’accés a la vivenda és recone-
gut en l’article 47 de la Consti-
tució Espanyola com un dret fo-
namental: «Tots els espanyols te-

nen dret a disfrutar d’una vivenda 
digna i adequada. Els poders pú-
blics promouran les condicions ne-
cessàries […] per impedir l’especula-
ció. […]».
 Fa mesos que sentim parlar de 
la Constitució Espanyola per diver-
sos motius, però a ningú li interes-
sa enarborar la bandera de la Carta 
Magna per defensar un dret tan bà-
sic i transcendental.
 Potser obeeix al fet que aquesta 
defensa no genera vots, no ajuda a 
guanyar eleccions des de discursos 
que em semblen populistes i buits. 
M’agradaria sentir els polítics de-

batent sobre com treballaran con-
juntament per assegurar que les 
persones puguin accedir a una vi-
venda digna d’acord amb els ni-
vells salarials del país.
 M’agradaria creure que els re-
presentants polítics votats pel po-
ble treballen per a les persones.
 No vull que els meus somnis 
marxin de viatge.

EL DRET ConsTiTuCionAL A LA ViVEnDA

itziar Quintana

Resp. Comunicació.
Sant Andreu de la Barca

tori estable.
 Així doncs, els més afectats, 
són, de fet, els que més poden be-
neficiar-se de la nova situació. Els 
«ahhs» i «ohhs» d’Europa i d’Oc-
cident en general no expressen 
les seves preocupacions per una 
Palestina menyspreada, sinó que 
responen a les preocupacions pels 
seus propis interessos.

EL ConFLiCTE DEL PRòxim oRiEnT

Trump i la situació de Palestina
E l món es posa les mans al 

cap per la decisió del presi-
dent dels Estats Units, Do-

nald Trump, de reconèixer ofi-
cialment Jerusalem com a capital 
d’Israel. Moltes veus asseguren 
alarmades que aquesta decisió 
pot desestabilitzar la situació al 
voltant del conflicte que viu el 
Pròxim Orient. I resulten lògics 
aquests senyals d’alarma, perquè 
a ningú li agrada la inestabilitat, 
¿oi?.
 Considero que existeixen qua-
tre estats possibles: satisfactori es-
table, satisfactori inestable, insa-

tisfactori inestable i insatisfactori 
estable. El pitjor dels quatre estats 
és sens dubte el d’insatisfactori es-
table, és a dir, estar malament i no 
veure com es pot canviar la situa-
ció. Aquest és exactament l’estat en 
què Palestina fa molt, molt, proba-
blement, massa temps que està. 
 Amb la polèmica decisió de 
Trump, la situació sembla que por-
ti a l’estat d’insatisfactori inesta-
ble, la qual cosa és, en si mateixa, 
una millora. No dic que no sigui 
desagradable la transició, però el 
resultat no serà en cap cas pitjor 
que seguir en l’estat d’insatisfac-

Adolfo Barguilla

Psicòleg.
Sabadell

La llegenda que TV-3 adoctrina
D avid contra Goliat, o més 

ben dit, la informació es-
biaixada contra la infor-

mació certament imparcial, te-
nint en compte que, en el mo-
ment en què un editorial separa 
el que és noticiable del que no, es 
trenca el principi d’objectivitat. 
Però, vaja, entenc que l’objecti-
vitat té alguna cosa curiosa ja 
que és el vaixell insígnia de gran 
part del periodisme, quan és, al 
meu entendre, impossible 
d’aconseguir. Dit això, s’ha in-
corporat al discurs de molts par-
tits la suposada falta d’imparcia-
litat del gran mitjà autonòmic 
TV-3 en el contingut de les seves 
tertúlies i en el biaix del seu posi-
cionament. També molts articu-
listes i periodistes de diferent 
perfil ideològic, han parlat de la 
falta de veu que pateixen a 

Catalunya aquells que no estan a fa-
vor de la independència.
 Mireu, jo soc fill d’andalús i de 
francesa, nascut i criat a Catalunya 
i actual resident a França. Mai m’he 
considerat independentista i molt 
menys patriota de cap país. Tot i 
així, em sorprèn que aquesta fal-
làcia (la de l’adoctrinament proin-
depe que es produeix en la comuni-
tat o país, segons es miri) hagi aga-
fat tanta rellevància i hagi penetrat 
tant en la societat.
 Cenyint-me a dades recents del 
Consell Audiovisual de Catalunya, 
basades en una anàlisi de 125 ter-
túlies d’alguns mitjans espanyols 
i autonòmics durant 20 dies, em 
trobo que TV-3 té una mica més del 
50% d’opinions a favor de la legali-
tat del referèndum pel 38,5% que la 
neguen. En canvi, mitjans com TVE-
1, només donen veu al 2,1% d’opini-

ons favorables a aquest, pel 2,7% 
d’Antena 3 i el 15% de La Sexta. 
Amb les dades a la mà, crec que 
no és tal l’adoctrinament al qual 
estem sotmesos a Catalunya, ni 
falta neutralitat en el mitjà auto-
nòmic.
 Al mateix temps, entenc que 
sí que s’està condicionant una 
opinió contra el referèndum a la 
resta del país. La llàstima de tot 
això és que el missatge que trans-
cendeixi sigui just el contrari i es 
faci creure que hi ha una espècie 
de caça de bruixes contra els que 
són castellanoparlants o no inde-
pendentistes.

PLuRALiTAT ALs miTJAns

L. Carlos Fernández

Estudiant.
Lió

DISSABTE 99 DE DESEMBRE DEL 2017

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

485000

79409

Diario

106 CM² - 10%

2510 €

9

España

9 Diciembre, 2017

- 5 - 



‘Wonder’, un exemple contra l’estigmatització

E
l cine genera moltes vegades 
emocions de cartró-pedra, però 
altres serveix per vehicular em-
patia i solidaritat. És el cas del 
film Wonder, estrenat recent-

ment a Espanya i que es basa en el llibre del 
mateix nom de l’autora nord-americana 
Raquel Jaramillo Palacio, èxit de  vendes a 
tot el món. A partir d’una experiència per-
sonal que la va impressionar, Palacio rei-
vindica l’acceptació social dels nens amb 
malformacions facials severes, i ara la ver-

sió cinematogràfica, amb Julia Roberts i 
Owen Wilson com a parella estel·lar, contri-
bueix a aquest noble propòsit. L’enderroca-
ment d’estigmes i discriminacions és un 
objectiu que ha de ser compartit per totes 
les persones amb sentit comú i sensibilitat, 
i la normalització social dels que pateixen 
greus distorsions físiques de la cara entra 
plenament en aquesta finalitat: el pati-
ment dels nens que pateixen aquestes alte-
racions no pot ser augmentat per mostres 
de desgrat, ni molt menys de rebuig. Una 

societat sana, madura i educada es caracte-
ritza per acceptar la desuniformitat i per 
no ferir els sentiments dels que tenen pato-
logies com les fissures facials greus. I a la da-
da positiva de l’èxit de Wonder s’hi ha d’afe-
gir que la seva estela ha generat un projec-
te educatiu pioner en què participen 
estudiants de primària de Vigo i Madrid i 
universitaris de la Universitat de Barcelona. 
L’objectiu és, com assenyala un dels respon-
sables del pla, establir que «cap diferència 
és bona ni dolenta». Irreprotxable.

L’
enèsima demostració de força, 
capacitat mobilitzadora i eficà-
cia organitzativa de l’indepen-
dentisme es va viure ahir a 
Brussel·les. Desenes de milers de 

persones (més de 45.000 segons les autoritats 
belgues) van ocupar la capital de la Unió Eu-
ropa (UE) i la van tenyir d’estelades i del color 
groc, símbol de l’exigència de llibertat per a 
Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cui-
xart i Jordi Sànchez. Va ser, una vegada més, 
una manifestació multitudinària i cívica, a 
l’estil de les diades, amb la dificultat afegida 
que ahir es tractava de manifestar-se a milers 
de quilòmetres de distància de Catalunya. 
 Políticament, aquesta distància es va con-
vertir en un abisme entre l’independentisme 
i l’europeisme que una vegada va ser sant i se-
nya del nacionalisme català. Carles Puigde-
mont, cap de llista de Junts per Catalunya, es 
va donar un bany de masses en un acte con-
junt de campanya de les tres candidatures in-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

L’independentisme ocupa Brussel·les
dependentistes que l’expresident va capita-
litzar, cosa que va incomodar ERC. El seu dis-
curs va ser dur amb la UE, en la línia popu- 
lista amb què Puigdemont ha coquetejat des 
que va decidir, amb quatre exconsellers més, 
instal·lar-se a Brussel·les per fugir de l’acció 
de la justícia espanyola. En un discurs la me-
lodia del qual resulta molt familiar a Brussel-
les (al capdavall, en ocasions sona molt als 
discursos populistes euròfobs), Puigdemont 
va dibuixar una Europa allunyada dels ciuta-
dans, en mans de foscos interessos i dirigida 

per líders de dubtosa honradesa. És el mateix 
traç gruixut deformat i caricaturesc amb què 
dibuixa una Espanya franquista 40 anys des-
prés de la reinstauració de la democràcia.
 Puigdemont obvia, i amb ell gran part de 
l’independentisme, que la Unió Europea no 
donarà mai suport a un moviment polític 
(per molt impressionants i cíviques que si-
guin les seves manifestacions) que trenqui la 
llei i vulneri la Constitució d’un Estat mem-
bre. Obvia que, amb totes les seves imperfec-
cions, la Unió Europea ha creat a Europa un 
espai de benestar, progrés i convivència sen-
se el qual Catalunya no seria el que és avui. 
Obvia que Espanya és un Estat de dret homo-
logable a qualsevol altre del club europeu. I 
obvia que el populisme potser dona rèdits 
electorals (com indiquen les enquestes), però 
no serà mai una bona targeta de visita a la 
Brussel·les comunitària. Si la via unilateral és 
una via morta, girar l’esquena a Europa és 
suïcida.

Puigdemont va aprofitar 
la gran manifestació 
a la capital de la UE per 
tornar a atacar la Unió

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El polític demòcrata dimitirà pels  
testimonis de dones que l’acusen de 
practicar assetjament sexual du-
rant anys i després que les senado-
res del seu propi partit l’hi recla-
messin. Franken segueix així el ca-
mí de John Conyers, també demò- 
crata i degà del Senat.	 3Pàg. 25

Al
Franken
Senador
dels EUA

Noms propis

EEEE

Culpable confés de participar en el 
trucatge dels motors dièsel de la 
companyia automobilística alema-
nya als EUA, Schmidt ha sigut con-
demnat a Detroit a set anys de pre-
só i una multa de 400.000 dòlars, 
la màxima sentència i multa pos- 
sibles.	 3Pàg. 32

Oliver 
Schmidt
Exexecutiu
de Volkswagen

EEEE

Ha encapçalat un equip d’investiga-
dors que han desenvolupat una tèc-
nica per activar gens sense causar 
ruptures a l’ADN, cosa que suposa 
un gran avanç en l’ús de tecnologi-
es d’edició genètica per tractar ma-
lalties.	 3Pàg. 37

Juan Carlos
Izpisúa
Científic

EEEE

Malgrat que no es va cansar en el 
passat de menysprear el paper de 
Paul MacCartney als Beatles, ara ha 
ontingut el permís per publicar-ne 
la primera biografia autoritzada, ex-
haustiu recorregut per la trajectòria 
de la llegenda del pop.	 3Pàg. 52

Philip
Norman
Periodista 
i escriptor

EEEE

L’escriptor britànic d’origen japo-
nès va defensar en el seu discurs a 
l’Acadèmia sueca la validesa de 
qualsevol forma de narrativa i ha 
reconegut el seu deute amb el cò-
mic, que serà a més un dels seus 
pròxims projectes. 	 3Pàg. 58

Kazuo
Ishiguro
Premi Nobel 
de Literatura

EEEE
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“El físicestà
sobrevalorat”

Dues adolescents amb alteracions facials
reflexionen sobre les seves vivències a l’escola

CARINA FARRERAS
Barcelona

V
annéixer amb una
excepcionalitat di-
fícil de portar, es-
pecialment sobre
unes espatlles in-
fantils. La defor-

maciófísicafacialnopassainadver-
tidaalagent.Comamínim,provoca
estranyesa. A l’escola sempre hi ha
algúqueassenyala, critica, empipa i
treballa per excloure. Com se so-
breviual fetdeserel centrede totes
lesmirades? Aquestes dues adoles-
cents de 15 anys s’han acostumat,
ambeltemps,aplantarcaraalsindi-
viduspocamigablesambgestosque
volen dir: “El problema no és a la
mevacara, sinóals teusulls”.
El llibre Wonder de R.J. Palacio

(publicat perNubedeTinta en cas-
tellà i per La Campana en una ex-
cel·lent traducció al català) ha con-
nectat amb milers de nens i joves.
Alguns l’han llegit a l’escola. La no-
vel·la ha aconseguit visibilitzar a
l’aula temes com l’assetjament es-
colar i l’empatia. O la importància
de la cordialitat. “Sigues amable,
l’altre tambélliuraunabatalla”ésel
lemade la classe d’Auggie (August)

Pullman,elpersonatgeprincipalde
Wonder, quetornaaestard’actuali-
tat amb l’estrenade lapel·lícula.
“A mi m’agradaria pensar que el

meu pas per l’escola ha provocat

aquesta reacció: que les persones,
davant situacions desconegudes,
triïn ser amables”, explica l’Aina
(Barcelona, 2002), que va néixer
ambundefectecongènit,el llavi fis-

L’Aina es pinta els llavis de carmímat (regal d’una amiga) davant l’atentamirada de la Zaira al mòbil en el qual totes dues es reflecteixen

La societat avança cap a la inclusivitat

Tendències

Alumnes de
primària,
tutors

d’universitat
Wonder ha revolucio-

nat silenciosament les
aules en les quals ha en-
trat gràcies al seu gran
poder empàtic que els
mestres han aprofitat per
treballar a classe (vegeu
#soyxqsomos). També ha
saltat a la universitat com
a projecte revolucionari:
un centenar d’alumnes de
10 i 11 anys de primària de
Galícia (Plurilingüe Anto-
nio Palacios, Pontevedra)
iMadrid (Nuestra Señora
de la Fuencisla) avalua-
ran el treball final de
l’assignatura Acció Socio-
educativa d’universitaris
d’Educació Social de la
UB, una campanya de
sensibilització a favor
de la inclusió. “Qui sap
realment com funciona
el bullying?”, inquireix
la coordinadora del pro-
jecte d’intercanvi de rols
Wonderuni, Mercedes
Ruiz. “El treball planteja
–explica Anna Forés,
professora de la UB– com
pot tota la comunitat
(companys, mestres,
pares) integrar el nen
amb alguna dificultat”.
Per donar una nota justa,
els petits mestres estan
elaborant, amb els seus
professors, rúbriques
d’avaluació. Per la seva
part, els futurs educadors
que han plasmat les seves
idees en blogs han rebut
formació de cinema.

surat. Aquesta jove catalana està
contenta perquè la pel·lícula visibi-
litzaràencaramés l’assetjamentes-
colar que es produeix als centres
quan un alumne és “diferent” de la

resta. L’August, el protagonista, té,
igual com la Zaira, l’altra jove
d’aquest reportatge, la síndromede
TreacherCollins.
L’Aina i laZairavanacudir fauns

dies a la gala d’inauguració del Fes-
tivalInclús,el festival internacional
decinemaidiscapacitatdeBarcelo-
na,quecomptaamblacol·laboració
de la Fundació del Grup SIFU. Les
dues comparteixen opinions sobre
el film perquè parteixen de situaci-
ons vivencials semblants. Bàsica-
ment, destaquen la incomprensió
social. A la seva edat, no obstant ai-
xò, se senten fortes i reconeixen la
importància del bon acompanya-
ment familiar.
Ara l’Aina, a 4t d’ESO, ja exigeix

als companys amb mala intenció
que es retractin de les seves parau-
les o va al professor quan les parau-
lesvanamés.Desquetéaquestaac-
titud l’ambient escolar s’ha calmat,
encaraqueellahoatribueixalama-
duresade laclasse. “El físicnohoés
tot, està sobrevalorat, peròenshem
acostumat a jutjar l’altre amb no-
mésmirar-lo”.
Quanerapetitanohoportavatan

bé.“Tothomm’observava,aqualse-
vol lloc, i jo no sabia per què. Així
quealçava lamiradaalsmeuspares

WONDER
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LA FISSURA
LABIAL

L’Aina és la bessona de la
família Serra que va néixer
amb una fissura labial amb
paladar fes. Això és un defec-
te congènit consistent en una
clivella o separació al llavi
superior. També rep el nom
de llavi leporí. S’origina per
la fusió incompleta dels pro-
cessos maxil·lar i nasomedial
de l’embrió i és un dels defec-
tes de naixementmés fre-
qüents (un 15% de les malfor-
macions congènites). En el
cas de l’Aina, que pertany a
l’Associació de Fissurats
(Ficat), es va presentar acom-
panyat de paladar fes. S’ha
sotmès a 9 operacions per
evitar problemes de salut. I
encara n’hi queda una altra.

SÍNDROME DE
TREACHER COLLINS
Els afectats per la síndrome

de Treacher Collins pateixen
unamalformació craniofacial
congènita rara, les principals
característiques de la qual
són l’absència de pòmuls i
orelles, unamandíbula poc
desenvolupada, la faringe
molt estreta i, de vegades,
també neixen amb el paladar
obert, cosa que els confereix
un rostremolt característic
i els ocasiona diversos pro-
blemes oculars, auditius,
digestius (no podenmenjar
bé) i respiratoris (apnees).
La Zaira és un dels afectats a
Espanya. La sevamare és qui
presideix l’associació nacio-
nal Anstc Zaira Sardina.

ÀLEX GARCIA

El llibre ha venut més de
6 milions d’exemplars al
món (150.000 en llengua
catalana)

Diversos personatges del llibre
expliquen la seva experiència
en primera persona

L’autora va escriure El capítol del
Julian, la versió del nen assetjador,
Plutó, La llibreta del professor Brow-
ne i Charlotte

La pel·lícula es pot veure en versió original
(anglès) o bé traduïda al castellà
i al català (en una vintena de cinemes
de Catalunya)

EL FENOMEN DEL
LLIBRE

Vendes L’obra Altres publicacions Un film en tres llengües

i amb els ulls els suplicava ‘traieu-
me d’aquí’”. Es va acostumar a ta-
par-se lacaraambeldorsde lamào
col·locar-seel cabell sobreel rostre.
Abaixar el cap, i tornar-se experta,
coml’August, ensabates.
“L’escola és la selva”, afirma. A

primària, amb les operacions qui-
rúrgiques, els seus companys de
classe li enviaven targetes amb el
desig d’una ràpida recuperació. A
secundària, aquells mateixos nens
lainsultaven,lifeienelbuit,quanno
penjavenimatgesdelasevacararo-
bades, tunejades i pujadesa lesxar-
xes amb ànim d’injuriar. Els pares
no han fet ni un pas enrere i han
acudit als Mossos d’Esquadra per
defensar la seva filla.
Però això ha canviat l’últim curs

de l’ESO.“Hihagentqueés imbècil
i sempre ho serà, però a aquests no
se’lshade fergairecas”, indicaamb
gran maduresa. L’any que ve farà
batxillerat artístic. Somia anar a
l’Escola Massana, on creu que hi
hauràunambientdistès,propid’ar-
tistes. El còmic li ha obert un nou
universpledepossibilitats.
L’Ainavaobriruncomptealaco-

munitat d’art d’Amino, una xarxa
social delimitada per aficions. Hi
puja els seus dibuixos. Té 2.000 se-

guidors. Ha creat el personatge de
fantasia d’una jove molt bonica,
amb orelles de guineu i... cicatrius
dissimulades. “Jo vull ser atractiva,
m’agradaria que la gent no es fixés
en la meva boca”, diu. I reflexiona

sobrel’amor:“Pensoquepotsertro-
baré un noi a qui li agradi, precisa-
mentper lesmevescicatrius.Altres
vegades em fa por que l’atregui la
meva personalitat però que no
s’atreveixi a estar amb mi pel meu
físic”. La sevamare, GemmaOlive-
lla, s’admira que vulgui continuar
passant pel quiròfan (d’aquí a uns
anys,potser)malgratqueels tracta-
ments han estat llargs i dolorosos.
Ja ha patit nou operacions, gairebé
una cada dos anys, totes per qüesti-
onsdesalut.
A la consulta d’una psicòloga va

dibuixar la seva mare amb uns ulls
enormes. “Semprehe sentit quees-
tava al meu costat, atenta a les me-
ves necessitats, mirant elsmeus di-
buixos per si se li passava alguna
emoció negativa. Ara demano als
meusparesmésespaiperò joséque
semprehi seransi elsnecessito”.
Els gestos protectors dels seus

progenitors no han estat els únics
que ha rebut. La seva germana bes-
sona,“guapaiintel·ligent”,haresolt
problemes o apaivagat rumors es-
colars sense que l’Aina se n’assa-
bentés.AraestàalsEstatsUnits iha
corregutalcinemaaveure l’estrena
deWonder, amb la qual ha plorat a
llàgrimaviva. “Mama,hihamoltde
Viaenmi”,vaescriureenunwatsap
a lasevamareenrelacióamblager-
mana del protagonista. L’Aina ex-
plicaquelasevabessonatéunradar
extraordinari i que si capta un sim-
ple rumor “és una autèntica exter-
minadora”.
No utilitza Instagram. “Abans jo

eramolt tímida però fa unparell de
setmanesemvaigpreguntarsivolia
continuar amagada”. La temptació
era gran.Quèpassava si l’artista va-
lorada mostrava la seva cara? L’Ai-
na tenia els mateixos dubtes que la
frenavenquan fantasiejava ambser
model i que la gent, en comptes de
veureuncosbonic, es fixésen la se-
va boca. Alt risc. “Llavors, mentre
emdebatia, vaig recordar unmetge
que em va dir que si jo no tingués
allò del llavi no seria jo. És veritat
que he d’aguantar les mirades, el
perjudici de la gent, les operaci-
ons..., però el cert és quenodesitja-
ria canviar les coses.M’agradocom
soc”.Vapenjar la seva foto i va con-
fessar el seu secret. Va rebre una
onada d’admiració. “La foto va ser
destacada toteldia!”.

Pensaquevindràuna altra socie-
tat iqueseràmésobertaaladiversi-
tat fins al punt quemoltes persones
no hauran de passar pel quiròfan
perseracceptades. “Lagentesperd
coses al rebutjar el diferent peròno
hi sap”, reflexiona.
La Zaira (Pamplona, 2002) és

unanenadecidida, inquieta i rialle-
ra. “Hi ha dues seqüències de la
pel·lícula quem’encanten”, explica
expressiva. La primera és quan
l’Augustconfessaalasevamare,Ju-
lia Roberts: “Em trobes guapo per-
quèetslamevamare”.“Ésaixí,tam-
bé lamevamareemtrobamoltgua-
pa”, somriu la Zaira. La segona
escena que la va impressionar és la
respostaquedona l’August aunnoi

que li pregunta per què no s’opera
amb aquella cara: “Costamolt que-
dar tan guapo”, li contesta el nen.
“Quan el vaig sentir em van saltar
les llagrimotes”, reconeix aquesta
navarresa que, amb 15 anys, s’ha
sotmès a 16 operacions (de mandí-
bula, parpelles, pòmuls, orelles,
desplaçament de tràquea...), amb
les seves respectives llarguíssimes
recuperacions.Téun48%dedisca-
pacitat i utilitza un aparell auditiu
(vanéixer sensegairebéorelles) in-
serit al crani que cal canviar cada
cincanys i costa6.000euros.
Per la seva mare, Marisa Gil,

Wonder hauria de ser de lectura

obligatòria perquè tots els nens po-
guessin posar-se a la pell d’altres.
Recordaquantvaajudarlasevafilla
que la mestra de primària llegís la
novel·la de Palacio a la classe. Això
va ser abans que comencessin els
problemes de bullying a l’escola
concertada de Pamplona a la qual
anava fins fa poc. “Nosaltres no sa-
bíem que l’assetgessin. Només ens
arribaven notes de mal comporta-
ment de la Zaira a la motxilla. La
mestra deia que era una nena ac-
ceptada. Què li passa?, ens pregun-
tàvemel seupare i jo”, explicaGil.
Els pares van observar que quan

la nena es posava la primera en la
formació de la fila de la classe, que-
dava un buit de diversos metres
abansdecontinuarlafilera.“Comsi
encomanés la pesta”, compara la
mare.Alfinalvandescobrirquel’aï-
llavenalpati, liprenienlessevesco-
ses, la insultaven, lamaltractaven...
La direcció escolar va ignorar les
queixes i els pares van decidir ma-
tricular-la en una altra escola. “La
Zairanovadirresperòquanvaarri-
bar final de curs, a les festesdeSant
Joan, va tirar el seu vell uniforme a
la foguera”, relataemocionadaGil.
A Pamplona hi ha un altre noi

amb la síndrome de Treacher Co-
llins, fill d’un metge. “No se’l veu
mai. Sabem que molts nois no sur-
tenalcarrer”, explicaGil,presiden-
tadel’associació–quevafundarper
la seva filla– Anstc. Estima que a
l’hospital 12 deOctubre deMadrid,
centredereferènciaenaquesta sín-
drome,hiha280casos.Faltalallista
de pacients que s’atenen en hospi-
talsd’altresàrees,comlacomunitat
catalana. “On són? Es veuen en es-
pais públics? No sabem ni quants
som”, afegeixGil.
Amb l’associació, laZairahades-

cobert una “identitat horitzontal”.
Sesentagustentreamicsquenove-
uen en la seva persona “trets” sinó
que aprecien el seu dinamisme i
sentit de l’humor. Té molts amics,
dediferentsciutats, iunquedescriu
comamésespecialqueviuaMàlaga
iambquinodeixadexatejardurant
l’entrevista.Alfestivaldecinemade
Barcelona ha pogut abraçar dues
amiguesdeGirona.
“Les reunions són molt impor-

tants perquè hi assisteixen adults
com ells que porten una vida nor-
malitzada, treballen i estan casats,
tenen fills”, indica la mare, que es
queixa de la diferència de tracte
(mèdic) que proporcionen els ser-
veis de salut autonòmics. “És injust
queenunesetcobreixenunaneces-
sitat i en d’altres no”, subratlla re-
marcantel costdels tractaments.
La Zaira fa 2n d’ESO, ja que les

operacions l’han obligat a repetir
curs.El tempsdelbullyingvapassar
i ara “sobreviu” als companys. “Hi
ha tres torracollons a classe però jo
noemdeixo intimidar”, declara. La
fama de graciosa la precedeix. A
causa dels seus especials vincles
ambl’entitat, lareinaLetíciavasen-
tir parlar d’ella i va voler conèixer-
la enuna jornadaenquèsecelebra-
va el diade lesMalaltiesRares. “Ai-
xíquetuetslafamosaZaira”,seliva
acostar afectuosa sa majestat. “Jo
estava tan nerviosa –explica– que,
fixa’t com soc, no vaig badar boca,
peròellaemvasomriure,emvaaga-
farper lacintura iemvadir: ‘Ensfa-
remuna foto’, imira-la”,mostraor-
gullosa la instantàniaal seumòbil.

EL LEMA ‘TRIA SER AMABLE’

“M’agradaria pensar
que, com l’August, he
fet que la gent sigui
més cordial a l’escola”

L ’APARENÇA

“Penso que potser
trobaré un noi a qui li
agradi justament per
lesmeves cicatrius”

L ’ESCOLA

“Hihatrestorracollons
almeucurs,però jo ja
noemdeixo intimidar
perells”,diu laZaira

PA T O L O G I E S

Protagonistes
La pel·lícula està
protagonitzada per
Jacob Tremblay, com
a Auggie Pullman, i
Julia Roberts, com la
sevamare Isabel.
OwenWilson
interpreta el pare
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REDACCIÓN.  O PORRIÑO

comarcas@atlantico.net

nnn  El último jueves de noviem-

bre, el alumnado del Ceip Plu-

rilingüe Antonio Palacios de 

O Porriño, acompañado de sus 

profesores, maestros, y padres, 

asistieron como invitados   de ex-

cepción al preestrenode la super-

producción americana “Wonder”, 

antes de su proyección en los ci-

nes de toda España, con un gran 

reparto de artistas entre los que 

está Julia Roberts. 

     Los estudiantes tuvieron el 

privilegio de asistir en exclusi-

va a este preestreno. Un privi-

legio del que solo se beneficia-

rá este colegio porriñés en toda 

Galicia, y 5 en toda España, por 

cortesía de la distribuidora Eo-

ne Spain, la editorial Nube de 

Tinta y cines Yelmo-Vigo, que 

de esta forma reconocen y pre-

mian a los alumnos que durante 

todo el trimestre han trabajado 

en varios proyectos colaborati-

vos a nivel nacional. Unos pro-

yectos educativos basados en el 

best seller de la autora R.J. Pa-

lacio, que en España se publicó 

como “La lección de August”, y 

posteriormente en la película, en 

los que, estos alumnos participa-

ron trabajando actitudes contra 

“bulling” en las aulas, poniendo 

en valor la amabilidad y el buen 

trato. La iniciativa, cuenta con la 

colaboración de la Universidad 

de Barcelona y el alumnado del 

grado de educación social en la 

realización de producciones au-

diovisuales sobre situaciones de 

acoso o dificultades en la escue-

la, que posteriormente los estu-

diantes de primaria visualizan 

Escolares del CEIP Antonio Palacios 
invitados al preestreno de 'Wonder'

El alumnado con profes y familiares en el preestreno.

y califican.

    La plataforma 'Cero en Con-

ducta', promueve el proyecto de 

cara a fomentar el uso educati-

vo del cine en las aulas, y en ella, 

paticipan maestros y profesores 

de todos los niveles educativos, 

en proyectos de este tipo.n
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AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

08/12/2017

HORA: 15:52:37 (04:00)

 28.080€

 124.000

00:04:00DURACIÓN:

"Mesa de redacción". En muchos colegios de Primaria y Secundaria recomiendan tanto el libro como la película 

"Wonder" para concienciar contra el acoso escolar.

Onda Cero / JULIA EN LA ONDA
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La UB i escoles de primària usen 'Wonder'per a un
projecte pioner
La UB i escoles de primària usen 'Wonder'per a un projecte pioner : Alumnes de 10 i 11 anys orienten i avaluen els
estudiants del grau d'Educació Social Martí Cheng és un noi silenciós. Té 10 anys i uns bonics ulls ametllats que desvia
cap a t...
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La UB y escuelas de primaria usan 'Wonder'para un
proyecto pionero
La UB y escuelas de primaria usan 'Wonder'para un proyecto pionero : Alumnos de 10 y 11 años orientan y evalúan a los
estudiantes del grado de Educación Social Tres niñas, dos de ellas con el síndrome de Treacher Collins, con el libro
Wonder, ...
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'Wonder', un exemple contra l'estigmatització
'Wonder', un exemple contra l'estigmatització : Una societat sana accepta la desuniformitat per no ferir els sentiments
dels que tenen patologies com les fissures facials greus El cine genera moltes vegades emocions de cartró-pedra, però
altre...
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'Wonder', un ejemplo contra la estigmatización
'Wonder', un ejemplo contra la estigmatización : Una sociedad sanaacepta la des-uniformidad y por no herir los
sentimientos de quienes tienen patologías como las fisuras faciales graves Tres niñas, dos de ellas con el síndrome de
Treacher Coll...
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Alumnos de primaria, tutores de universitarios
Alumnos de primaria, tutores de universitarios : Wonder ha revolucionado silenciosamente las aulas en las que ha
entrado gracias a su gran poder empático, que los maestros han aprovechado para trabajar en clase (ver #soy-
xqsomos). También ha salt...
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‘Wonder’conmueve
‘Wonder’conmueve : El cine sirve a veces para vehicular empatía y solidaridad. Es el caso del filme Wonder, ya
estrenado en España y que se basa en el libro de la autora estadounidense Raquel Jaramillo Palacio. A partir de una
experiencia personal...
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