
Editor: Josep M. Casanovas 
Director: Joan Vehils  
Directors adjunts: 
Joan Maria Batlle i Lluís Mascaró 
Subdirector: 
Albert Masnou 
Redacció: Àngels Fàbregues 
(afabregues@diariosport.com), Ramon 
Palomar (rpalomar@diariosport.com)
Maquetació: Fabián Cabrera
EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS  
Director gerent: Antoni Pujol
Director Producció i Sistemes: 
Kiko Olivier 
ADREÇA: Consell de Cent, 425-427 
08009 Barcelona 
Tel.: 93-2279400 
Fax Redacció: 93-2279410 
Fax Administració: 93-2279405  
Fax Publicitat: 93-2279435

Més informació

EMPRESA DE SERVEIS ESPORTIUS I EDUCATIUS
WEB: www.organitza.net
‘E-MAIL’: gerencia@organitza.net
ATENCIÓ AL CLIENT: 663850880

JOAN CARLES FOLIA TORRES
Assessor Educatiu (‘coach’)

H
ola, em dic Jana i us vull parlar del meu avi Anton. Ara 
ja no es aquí, al meu costat, la meva mare diu que sem-
pre el tenim a prop, que sempre vigila el que fem i el que 
diem, i que fa que nosaltres siguem millors persones. Però 
el meu avi va marxar ara fa tres mesos i jo el trobo molt 

a faltar. El meu avi Anton em comprava moltes coses, petites, però 
moltes. Cada dia quan em venia a recollir a l’escola em preparava una 
sorpresa, una xocolata, una cosa dolça, coses sense importància..., 
bé alguna importància sí que devien tenir perquè la mare li deia que 
allò no podia ser. Ell se l’amagava a la butxaca i després de picar-me 
l’ullet me la donava d’amagatotis.

El meu avi sempre em feia abraçades i petons, cada dia, a cada 
minut, i em deia que era la nineta dels seus ulls, la que més esti-
mava. El meu avi Anton em seguia per tot arreu, em venia a veure a 
patinatge i jo sentia com explicava a tothom que aquella que portava 
la faldilla rosa i els cabells negres recollits en una cua amb una goma 
taronja era la seva néta, i que bé que patinava. Quan acabava la meva 
actuació ell s’aixecava i cridava molt fort: ¡guapa, guapa! A mi em feia 
una mica de vergonya però com que era el meu avi i jo me l’estimava 
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doncs no li deia mai res.
El meu avi m’explicava moltes coses, de quan ell era jove, de com 

s’havia d’amagar dels pares de l’àvia quan li havia de fer un petó, 
del dia que va veure el mar per primera vegada, de l’amor que tots 
havíem de tenir per la natura, per la família, pels amics. M’explicava 
que ara ho tenim tot fàcil i que ell ho havia tingut molt difícil per poder 
tirar endavant. Em deia sempre... Jana no sabeu la sort que teniu, 
¡ai filleta!

El meu avi era molt bo, tothom se 
l’estimava, tothom parlava molt bé d’ell i el 
dia que el vam acomiadar vaig poder veure 
molta gent que plorava perquè marxava. Era 
un home que sempre ajudava, que mai deia 
que no, que tot el que tenia t’ho oferia.

Estic molt orgullosa del meu avi Anton, 
ell sempre m’havia entès, molt més que 
els pares, que no em deixen fer tot el que 
m’agrada; el meu avi m’hauria deixat. El meu 
avi era màgic, aconseguia coses que ningú 
més podia aconseguir, quan tot semblava 
perdut, apareixia el meu avi i ¡plaf!, ja no te-

nia càstig o podia deixar una mica de verdura o fins i tot podia 
allargar l’hora d’anar a dormir.

No t’ho vaig dir mai, avi, no vaig tenir temps, però vull que sàpi-
gues, allà on siguis, que t’estimo, que ets el millor avi del món.

Quina sort que vaig conèixer el meu avi Anton. 

El vincle entre 
avis i néts és pura 
màgia i dolçor. 
La flexibilitat 
de la relació 
s’allunya de la
‘lluita’ dels pares

¡Jo vaig conèixer el meu 
avi i el trobo a faltar!

Els avis
són una part molt 
important de la 
família, sobretot 
per als néts, a qui 
poden mimar sense 
que passi res. Són 
els pares els que 
s’encarregaran de 
tornar a regular la 
situació si 
s’ha descontrolat

Consell
En la mesura del possible potenciem la 
relació dels avis amb els seus néts. Els 
vincles que s’estableixen són molt 
importants per a tots dos col·lectius, 
grans i menuts. Nosaltres, els 
pares, ja regularem situacions que 
potser es descontrolen una mica.
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