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“Ara crec en
mi mateixa”
MAITE GUTIÉRREZ
L’Hospitalet de Llobregat

Tenen entre 18 i 22 anys i queden
per fer un cafè. Es diverteixen,
parlen de música, d’amors... En
tre riure i riure canvien algun
bolquer o donen el pit. Són mares
quan el pòster de Justin Bieber
acaba de caure de la paret de la
seva habitació.
Si la mitjana d’edat per tenir el
primer fill ja és als 32 anys, elles
se n’han avançat dotze o quinze.
En la gran majoria de casos, no
van buscar l’embaràs. Un nadó
quedava fora dels seus plans
d’adolescent... fins que van arri
bar els seus fills.
“Quin nen tan guapo! No és pas
teu?”. La pregunta es formula
amb to inquisidor. Per a una noia
d’aquesta edat, empènyer un cot
xet de nadó et converteix imme
diatament en culpable d’alguna
cosa. “Et sents sempre qüestio
nada, per la teva família, pels teus
amics, per la gent del carrer o
quan busques una feina; una sen
sació molt desagradable, que has
fallat, que ho has fet malament, i
t’ho recorden cada dia.” La Jose
line, de 23 anys, parla mentre vi
gila el seu fill Michael, de 16 me
sos –la criatura no para de mou
re’s, va amunt i avall agafant tot el
que se li posa davant, i la seva ma
re corre darrere–.
Ella és una de les 40 noies que
han participat en el programa
AMA d’ajuda a mares joves, una
iniciativa que Fundesplai ha po
sat en marxa per primera vegada
aquest any. “Des de fa temps te
níem cursos per a adolescents en
risc d’exclusió, però ens trobà
vem amb un col∙lectiu amb difi
cultats molt específiques, que ne
cessitava una atenció que no do
nàvem, el d’aquestes mares
adolescents”, explica Maria Bru
no, coordinadora d’AMA. Els
programes convencionals no

EL EPO TATGE

Mares adolescents
reben formació i
suport social a
Fundesplai; hi
aprenen a ser
autònomes i
a recuperar
l’autoestima
perduda
funcionaven per a elles. Eren no
ies que havien deixat d’estudiar
en tenir els nens, o que havien
trencat amb la seva família, mol
tes vegades també amb el pare
del nadó. Només elles es podien
cuidar el seu fill perquè la seva
xarxa social es va veure reduïda.
Hi eren elles i el nen. Sense su
port, sense formació i sense feina.
El resultat: la majoria abandona
va el curs perquè no tenia amb
qui deixar el seu fill. Tampoc no

acabaven d’identificarse del tot
amb els companys del curs, joves
amb una realitat molt diferent de
la que elles vivien.
“Les noies vénen aquí a través
dels serveis socials o d’altres en
titats, les entrevistem i les selec
cionem”, continua Bruno. Fun
desplai els ofereix formació com
a educadores de lleure de manera
gratuïta, pràctiques en un casal o
en un menjador escolar, i habili
tats socials, com a persona i com
a mare”. Quan completen el curs,
obtenen un títol i els ajuden a
buscar feina. “En total, els acom
panyem durant un any”, diu la di
rectora d’AMA. Mentre elles es
tudien i fan les pràctiques, els
seus fills queden a càrrec de mo
nitors a l’esplai. Això suposa un
dels puntals del programa, per
què sense el servei de guarderia
moltes noies marxarien.
Cada una arriba amb una histò
ria. La Carolina trenca el motllo
perquè ella, amb 18 anys, sí que es
va voler quedar embarassada. No
va ser un caprici, aclareix, sinó
un objectiu molt pensat després
que la vida se li trenqués. “Jo vo
lia ser bombera, ha, ha, ha! Estu
diava primer de batxillerat, boxe
java, tenia nòvio... era molt acti
va”, explica al club Esplai
Bellvitge, on part de les joves han
seguit el curs. Un dia, quan con
duïa la moto, un cotxe la va atro
pellar. Va quedar en coma i va ha
ver de sotmetre’s a una infinitat
d’operacions. “Vaig perdre la for
ça als braços, no podia aixecar
pes, i em van dir que mai no po
dria tenir fills... un ferro em va
travessar el cos”, recorda. Però
ella, amb seu nòvio, va decidir
que sí, que es quedaria embaras
sada, i va passar.
Quan va arribar a la consulta
del metge i l’hi va explicar tot,
l’home va quedar parat. “Emba
rassada? I això com ha passat?”,
va preguntar el doctor. “És que fi

ANA JIMÉNEZ

La Carolina i la Joseline, amb en Dylan en una bicicleta, fan les pràctiques com a monitores a Bellvitge

La Joselin (esquerra) i la Carolina amb els fills i un monitor de l’esplai

Un 8,4%
d’embarassades,
menors de 20 anys
]Catalunya és una de les

comunitats autònomes
amb menys mares ado
lescents, amb percentat
ge del 8,4% d’embarassa
des menors de 20 anys,
seguida d’Astúries i Galí
cia. Els motius d’aquesta
situació: l’accés als anti
conceptius i la interrup
ció voluntària de l’emba
ràs. Són dades que s’ex
treuen d’un estudi del
Consell Superior d’Inves
tigacions Científiques
(CSIC) i la Universitat
Complutense de Madrid
(UCM) sobre la materni
tat precoç. Aquest estudi
fa palès que el risc de ser
mare adolescent és un
40% més gran a les co
munitats menys desen
volupades, si es compara
amb les àrees més afavo
rides, mentre que les
possibilitats que aquestes
dones tinguin la seva
primera feina abans dels
30 anys es redueix a la
meitat. L’estudi apunta
els riscos socials derivats
de l’embaràs adolescent:
més taxa d’abandona
ment escolar, més taxa
d’atur, de pobresa i de
problemes socials. La
maternitat precoç,
doncs, té un fort
impacte sobre la vida
de les dones.

xa’t que fins i tot han escrit un ar
ticle mèdic sobre el meu cas, s’ha
publicat en una revista científi
ca”, assegura. Ara en Dylan, el
seu fill, té dos anys i una cabellera
que li tapa les espatlles. “La meva
família em dóna suport i la meva
parella també, però quan bus
ques feina i veuen que no tens un
títol, que ets jove i amb un fill...
no hi ha gaires possibilitats”, con
tinua. “Per això necessito for
marme, estar preparada com a
professional i també com a mare.
Aquí he après a cuidar el meu fill,
a conèixer la seva evolució i he
trobat noies com jo”.
“Això és de les millors coses”,
salta la Joseline. En el seu cas, en
Michael va arribar per sorpresa.
“Al principi va ser difícil, la meva
PROGRAMA AMA

Quaranta noies
han passat un any
preparantse per ser
educadores en el lleure
família no ho va acceptar, però a
poc a poc les coses es van arre
glant”. Totes valoren el fet d’ha
ver trobat companyes amb qui
compartir aquest remolí de senti
ments que els balla per dins. Par
len del que s’han perdut pel fet de
ser mares molt joves, i també de
tot el que han guanyat per aquest
motiu. “Ens donem consells, que
dem amb els nostres fills, veiem
com tirem endavant, com millo
rem”.
“Crear una xarxa de suport re
sulta primordial perquè moltes
arriben amb l’autoestima molt
perjudicada, i amb una forta de
pendència del fill”, assenyala
Bruno. Quan tot se’ls ha anat es
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capant de les mans, el nadó és el
que els queda, l’únic a què s’afer
ren. Algunes també culpen el nen
de tot el que els passa de dolent.
“Les dues situacions acaben fent
molt mal, per això també els aju
dem a desenvolupar una mater
nitat positiva”, afirma.
La Joseline assenteix. “Cal te
nir expectatives, no només sobre
el teu fill, sinó sobre tu mateixa;
perquè si tu ets una dona prepa
rada, amb autoestima, tot això
SOTRAC EMOCIONAL

Moltes van deixar
d’estudiar i van
trencar amb les seves
famílies i parelles
EL CANVI

Necessitaven sentirse
valorades i tenir
expectatives; ara
són autònomes
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l’hi transmets, a la criatura... Jo
he vist noies aquí que amb 17
anys no sortien mai de casa. Esta
ven deixades, només cuidaven el
seu fill, no havien estudiat, no
treballaven, fins i tot havien vis
cut situacions de violència... se
sentien fracassades. I ara, totes
som molt conscients que valem,
que podem fer moltes coses, que
podem tirar endavant amb els
nostres fills,” afegeix.
Necessitaven que algú hi cre
gués, “però és que la que havia de
creure en mi era jo”, resumeix.
Els seus deures per al setembre:
començar a treballar.c

JA SÓN AQUÍ LES VACANCES
QUE ESTAVES ESPERANT
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Preus especials CARIB

Taxes d’embarcament
incloses

6

Illes Gregues
i Turquia

Mediterrani i Illes
Gregues

Carib Oriental
i Occidental

Splendour of the Seas®

Rhapsody of the Seas®

Oasis/Allure of the Seas® Adventure of the Seas®

7 nits

9/11 nits

7 nits

des de Venècia

699€

Sortides a l’octubre i al novembre

des de Roma

899€

Sortides a l’octubre i al novembre

des de Miami

899€

Sortides tot l’any.

Carib Sud

des de San Juan
de Puerto Rico

7 nits

699€

Sortides de l’octubre al desembre.

