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“Som uns panxacontents, uns
passotes. Pensem que algú ha
de cridar, però jo no” va dir.
Aquesta seria una possible ex-
plicació a la poca implicació
individual en el nostre destí
comú. Una altra explicació se-
ria la notable capacitat de di-
gestió de la societat andorra-
na, habituada a assimilar el
reguitzell d’escàndols, corrup-
teles, injustícies i altres pecats
socials, actuals i passats. A
causa de la visió economicista
imperant ens costa acceptar
que l’actual etapa de postcrisi
està consagrant l’augment de
la desigualtat. Això fa que una
part important de la població
pateixi unes condicions de vi-
da pitjors que les d’abans de la
débâcle financera, malgrat l’e-
vident recuperació econòmi-
ca. Reconeguem-ho. Ara vi-
vim en una Andorra més
injusta i desequilibrada, amb
uns perdedors clars. Per
exemple, l’augment del preu
de l’habitatge de lloguer obli-
ga a compartir pis. Per tant,
tornem als pisos pastera. Per-
què es considera amuntega-
ment quan l’espai mínim per
viure, per persona, no arriba
als 15 metres quadrats. Serà
més fàcil, doncs, trobar la so-
lució si s’accepta aquest fet, i
si, a més a més, es té en comp-
te que a Catalunya, el llindar
de risc de pobresa per una llar

de dos adults i dos infants és
d’uns 21.000 € d’ingressos
nets anuals. Així les coses, di-
mecres vinent celebrem els 25
anys de la Constitució. Un text
que obliga els poders públics
a promocionar les condicions
necessàries per fer efectiu el
dret de tothom a gaudir d’un
habitatge digne; i a fer possi-
ble el desenvolupament equi-
librat de la societat i el benes-
tar general. En ser festiu, els
treballadors del Punt de Tro-
bada han organitzat una mar-
xa per demanar ajuda. Si ets
dels que es paren a ajudar,
tens l’ocasió de celebrar un
dia de la Constitució diferent.
Com també serà el moment
de reclamar pels que no po-
den marxar fora, pels joves,
pels vells, pels artistes, pels ex-
presidiaris, pels aprenents,
pels extracomunitaris, pels
vianants, pels conductors,
pels residents, pels tatuats,
pels bojos, pels antics comu-
nistes, pels abstencionistes
convençuts, en definitiva, per
tots aquells que entenen que
no compten gaire pels poders
públics. Dimecres 14, a les on-
ze del matí, s’espera al Punt de
Trobada a aquell “tothom” de
la Constitució. Perquè els con-
vocants (treballadors, fami-
liars i amics), són els únics
que no tenen cap raó per
mentir en aquest assumpte.
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’assetjament escolar és un fenomen
que genera molt patiment en les vícti-
mes, les seves famílies i també a l’en-

torn escolar, mestres i amistats. Fer tot el possible
per prevenir actituds vexatòries d’un nen o jove
cap a un altre és una obligació moral que s’imposa
en la tasca dels responsables de cada centre esco-
lar i en la gestió de les autoritats educatives. En el
que portem de curs ja s’han detectat fins a sis ca-
sos que afecten menors des dels deu anys. Una
edat molt precoç que fa palesa la neces-
sitat d’educar des de ben menuts en el
rebuig cap a actituds humiliants i de
maltractament. Els col·legis de tots
els sistemes educatius i el ministeri
d’Educació han actuat o estan ac-
tuant encara en el cas de sis persones
colpejades per un fenomen que els sacse-
ja a curt, mitjà i llarg termini, ja que els desestabi-
litza vitalment fins a apartar-los dels estudis i des-
envolupar, en alguns casos, problemes de salut
mental, des de la inseguretat a la manca d’autoes-
tima, amb tot el que això pot comportar si no te-
nen l’acompanyament adequat. Aquesta xifra s’a-
nirà elevant a mesura que avanci el curs, fins a
situar-se almenys en els onze casos, com l’any pas-
sat. Tot i així, els responsables de l’àrea ja preveuen

que això vagi a l’alça els pròxims cursos per les
campanyes de conscienciació que han de sensibi-
litzar, educar i formar els joves en el rebuig a l’as-
setjament. És una urgència que així sigui. Que el
pla de prevenció de la violència escolar tingui no-
més dos anys, aquest és el segon curs que s’aplica,
ens hauria de fer reflexionar i potser expliqui per
què el nombre de denúncies no és encara més alt.
Perquè a banda de disposar d’un protocol d’ac-

tuació eficaç en cas d’assetjament, que actuï
ràpid i protegeixi la víctima, la prevenció

és clau. Ho és en primer lloc per fer
possible la detecció que haurà de
permetre activar el protocol d’actua-
ció i en segon lloc per construir una

societat que sigui intolerant amb la
violència (del tipus que sigui). Per això

són molt importants totes les actuacions
que estan incloses en aquest full de ruta: tallers
amb alumnes de totes les edats, xerrades amb ex-
perts adreçades als pares i també als docents, or-
ganització d’activitats perquè els propis estudiants
s’impliquin activament, etc. Tot el que sigui possi-
ble per contribuir a visibilitzar i donar a conèixer
què és i què comporta l’assetjament i per ensenyar
a no permetre, ni en carn pròpia ni en l’aliena, que
ningú pateixi aquest tipus d’actituds.

ES PREVEU QUE ELS CASOS DE NENS I JOVES QUE SÓN VÍCTIMES DE ‘BULLYING’ A L’ESCOLA

VAGIN A MÉS ELS PROPERS ANYS. LA SENSIBILITZACIÓ ÉS CABDAL PER APRENDRE A COMBATRE

ACTITUDS VIOLENTES I SABER DENUNCIAR-LES ABANS QUE SIGUI MASSA TARD

editorial

Rebutjar l’assetjament

LA PREVENCIÓ ÉS LA
CLAU PER APRENDRE
A SER INTOLERANTS

AMB QUALSEVOL
TIPUS DE VIOLÈNCIA

L

DIRECTOR: RICARD POY 
REDACTORS EN CAP: Dolors Moreno, Gerard del Castillo i Sònia Bagudanch 
CAP DE MAQUETACIÓ I PROJECTE GRÀFIC: Agustí Ibáñez
NACIONAL/PARRÒQUIES: Enric Revuelta, Arnald Sanllehy, Pilar Màrquez, Clara Julià i 
Carlos Gallardo ESPORTS: Albert Canes, Frank Robert i Marc Basco
CULTURA: Alba Doral INTERNACIONAL: Jordi Salazar. ESPECIALS: Jordi Salazar
FOTOGRAFIA: Fernando Galindo MAQUETACIÓ: Lídia Boixader, Imma Torra i David López  
TECNOLOGIES I SISTEMES: Jordi Vidal CORRECCIÓ: Josep Maria Montraveta i Mercè Aznar
ARXIU: Vanessa Ferrer CRÒNIQUES: Mònica Jarauta

INTERNET I SUPLEMENTS: REDACTORA EN CAP: Pietat Martín Vivas
REDACCIÓ: Júlia Trullà i Elisenda Pallarés

DIRECTOR COMERCIAL: JOSEP MARIA GÓMEZ DE URRUTIA 
COMERCIALS: Conrad Villacampa, Enka Farràs, Teresa Gonzàlez i Sònia Atero

GERENT: PILAR TORRES 
COMPTABILITAT: Mònica González ADMINISTRACIÓ COMERCIAL: Francesc Betriu i Sílvia Lozano
DISTRIBUCIÓ I SUBSCRIPCIONS: Nati Baqué i Marga Peinado ATENCIÓ AL CLIENT: Maribel Barea

EDITA: PREMSA ANDORRANA, S.A

DIRECTOR GENERAL: IGNASI DE PLANELL

Autorització M.M. I.I. veguers. Decret de data 31-1-91. Dipòsit legal • D.L. And 148-1991. 
Redacció, administració i publicitat: C/ Bonaventura Riberaygua, Núm. 39, 5è pis 
Telèfon 877 477  Fax 863 800. Apartat de correus  2167, B.P. 179 / ANDORRA LA VELLA

Diari d’Andorra és una publicació independent i plural. La seva opi-
nió s’expressa mitjançant els editorials. Els articles firmats reflectei-
xen l’opinió exclusiva dels seus autors, que Diari d’Andorra no es fa
necessàriament seva. En defensa de la llibertat d’expressió i de la
pluralitat de la nostra societat, Diari d’Andorra es compromet a ac-
ceptar les rèpliques dels lectors, sempre que guardin el respecte que
es mereixen les persones i les institucions, i siguin d’interès general. 

http://www.diariandorra.ad 

diaridigital@diariandorra.ad


