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Pobles amb 
salut emocional

Els municipis d’Hostalric  
i Breda acullen el projecte 
pioner ‘Viles pel benestar’ 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

P
roporcionar a la ciutada-
nia competències emocio-
nals per ser feliç. És el que 
persegueix Viles pel benestar, 

un projecte pioner a nivell mundial 
que ha començat a implantar-se als 
municipis d’Hostalric i Breda, a la 
comarca de la Selva (Girona). Les im-
pulsores, Mireia Cabero i Esther Gar-
cía Navarro, després d’anys d’experi-
ència en el Grup de Recerca en Ori-
entació Psicopedagògica de la UB, 
fundat per Rafael Bisquerra, van ob-
servar la necessitat de desenvolupar 
el que defineixen com a «cultura 
emocional pública». Un aprenentat-
ge de les eines emocionals que im-
pregni de forma transversal i global 
tota la comunitat.
 Els indicadors que van impulsar 
la iniciativa són clars. A Catalunya, 
el 2015 es van vendre 15,6 milions 
d’unitats de psicofàrmacs (antide-
pressius, antipsicòtics i ansiolítics) i 
el 30% de les visites al CAP van tenir 
relació amb la salut mental. Aquell 
mateix any, 70.500 menors (5%) van 
ser atesos en centres de salut men-
tal; es van registrar 532 suïcidis i un 
total de 10.620 temptatives. Des del 
2014, el suïcidi és la principal causa 
de mort entre els joves. Anem mala-
ment. «Aquestes i altres dades ens re-
corden que avui les persones patim 
excessivament de malaltia emocio-
nal», conclou Cabero, que ratifica el 
diagnòstic des de la seva experiència 
clínica. «Veiem diàriament pacients 
que pateixen molt per falta de recur-
sos emocionals que els permetin viu-
re de forma més constructiva i posi-
tiva i afrontar millor les adversitats 
a tots els nivells: de relacions, econò-
mics, socials...».

MÉS EMPATIA / Seguint el model teòric 
de Bisquerra, el projecte busca intro-
duir valors emocionals i traduir-los 
en hàbits quotidians per crear un cli-
ma més positiu en tota la població. 
«Gestionar més bé les emocions des-
favorables i potenciar les favorables; 
augmentar l’empatia i disminuir la 
violència i la conflictivitat», resu-
meix la psicòloga.
 El primer pas va ser dur a terme 
l’any passat un estudi sobre les ne-
cessitats dels dos pobles, les seves ca-

rències i fortaleses, amb la participa-
ció de tots els agents socials. A partir 
d’aquí es va dissenyar la interven-
ció. «La idea és desenvolupar el pla 
durant quatre anys amb un equip 
d’uns 25 experts i després que sigui 
el municipi qui ho perpetuï i nosal-
tres portar-ho a altres llocs», explica 
Cabero. Començar l’experiment en 
dues petites comunitats –de 4.000 
habitants– facilita un model que as-
pira a expandir-se a localitats més 
grans. «A Barcelona seria més com-
plex i hauria de fer-se a nivell de bar-
ris», sosté.
 Per al primer any d’aquesta pro-
va pilot han comptat amb ajudes de 
DipSalut de la Diputació de Girona 
i de Presidència de la Generalitat, 

va experiència als estudiants que 
han de triar carrera. «No seran uns 
adults els que els informaran sinó 
altres joves que els parlaran del sen-
tit de la seva feina, les seves passions 
i talents». Localitzar referents juve-
nils de cada poble (dels geganters, el 
futbol, el circ...) perquè exerceixin 
de prescriptors és un altre dels ob-
jectius per a aquest entramat de sa-
lut emocional.

«NO T’ENSENYEN A VIURE» / La innovació 
social que proposa Viles pel benestar 
ha sigut possible per la implicació 
dels alcaldes d’Hostalric i Breda, 
Josep Antoni Frias i Dídac Manresa, 
respectivament. Tots dos compartei-
xen l’entusiasme de les impulsores 
en una cultura emocional que ajudi 
a canviar el món. «Els governs han 
d’evolucionar i en el futur tots veu-
ran necessari donar un servei emoci-
onal. Que hi hagi una partida del 
pressupost destinada a les emocions 
ja és un èxit», esgrimeix Frias, el pri-
mer polític a apostar-hi.
 «Som una societat malalta, indi-
vidualista, egoista, no compartim ni 
mirem al del costat perquè falta edu-
cació emocional. Ningú ens n’ha en-
senyat. Aprens una carrera però no 
t’ensenyen a viure», afegeix famili-
aritzat amb els problemes d’un po-
ble en què es coneix tothom. «He ha-
gut d’acompanyar al banc avis des-
esperats per cartes que no entenien. 
Tenim lleis per regular els recursos 
socials i assistencials, però no hem 
ajudat mai a afrontar les dificultats. 
L’objectiu és l’apoderament del ciu-
tadà, que sigui més feliç».
 El seu homòleg de Breda hi afe-
geix els beneficis d’una «salut pre-
ventiva que estalviarà recursos» a la 
llarga. «Es reduiran els conflictes, el 
nerviosisme, les frustracions...», des-
taca Manresa. La soledat de la gent 
gran, agreujada per un sentiment 
d’inutilitat en aquest món tecnolò-
gic, és un dels fronts d’una població 
envellida, explica. També cal abo-
car-se a redefinir els valors dels mil-
lennistes perquè sàpiguen distingir 
«la importància de les coses banals». 
«Els seus referents són youtubers que 
per dir quatre gràcies i pocasolta-
des ja són milionaris i exemples a se-
guir. ¡Però quins valors són aquests! 
¡És terrible!». H

L’objectiu és proporcionar  
a la gent competències  
per poder ser més feliços 

a més a més d’aportacions dels dos 
municipis. El focus durant aquest 
2017 es posarà en els àmbits de la 
política, l’educació, la tercera edat 
i en la transversalitat. Cabero dona 
exemples de les activitats: un banc 
d’experiència per combatre la sole-
dat de la gent gran. «És un dels pro-
blemes constatats: avis que se sen-
ten sols i inútils. Treballarem què 
podrien aportar a les noves genera-
cions, si saben cuinar, que ensenyin 
als joves o els immigrants; convertir-
los en mentors que traspassin el seu 
coneixement». Aprenentatge emo-
cional intergeneracional. Un valor 
perdut en aquesta societat que «do-
na prioritat als valors pragmàtics i 
econòmics».
 Una altra mesura permetrà que 
joves professionals expliquin la se-

«avui els referents 
juvenils són ‘youtubers’ 
que fan gràcies, però ¡de 
quins valors parlem!», 
diu l’alcalde de Breda

«Patim massa  
de malaltia  
emocional», afirma 
Mireia Cabero, 
impulsora del pla 

L’alcalde d’Hostalric, Josep Antoni Frias 
(amb jaqueta blava), al casal del poble.

L’alcalde de Breda, Dídac Manresa, 
amb els nens de l’escola.
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gran barcelona 3 L’auge d’hotels de 
luxe rellança la figura del conserge r P. 34

DISTrIcTeS 3 Una escola de surf ofereix 
aeroioga i activitats nocturnes  r P. 38
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33 Rafael Bisquerra, catedràtic de la UB, a la Pedrera. 
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–¿Quins beneficis pot comportar el 
projecte Viles pel benestar, basat en 
el seu model teòric? 
–Quan es parla de benestar als mit-
jans de comunicació normalment 
es refereix al material, que consis-
teix en el desenvolupament econò-
mic i tecnològic. Aquest projecte su-
posa un canvi de paradigma ja que 
contempla el benestar integral, no 
només material, sinó també físic, so-
cial, professional i, sobretot, emoci-
onal. Els beneficis poden ser la millo-
ra de la convivència, la prevenció de 
la violència i l’augment del benestar 
emocional i global.

–¿L’objectiu és que les persones si
guin més felices? 
–La força de la gravitació emocional 
tendeix a atrapar-nos en emocions 
com por, ansietat, estrès, ira, enuig, 
ràbia, tristesa... El projecte es propo-
sa superar aquestes forces.

–¿Com s’aconseguirà?
–Desenvolupant competències emo-
cionals, que són bàsiques per a la vi-
da, faciliten una millora de l’auto-
coneixement, autoestima, conscièn-
cia i regulació emocional, relacions 
interpersonals i consciència del ben-
estar, entre altres aspectes.

–¿Millorarà qüestions com la violèn
cia, l’estrès, l’atur o la soledat?
–La prevenció de la violència és un as-
pecte nuclear del projecte, igual que 
la prevenció de l’estrès, l’ansietat i la 
depressió. La supressió de l’atur no 
forma part dels objectius, però sí mi-
llorar la capacitat per afrontar situ-
acions d’atur o de soledat. Les com-
petències emocionals afavoreixen, a 
més, a trobar feina i trobar amistats.
 
–La clau, diu, és aprendre sensibilit
zació amb invulnerabilitat. 
–En els reptes de la vida a vegades ens 
trobem amb persones insensibles 
que són així per por de ser vulnera-
bles. A l’altre extrem hi ha persones 
sensibles, però aquesta sensibilitat 
amb els altres els pot fer vulnera-
bles. Formar persones amb sensibi-
litat envers el dolor dels altres, però 
al mateix temps amb invulnerabili-
tat per no perdre les seves capacitats 
en situacions específiques, és un dels 
reptes de Viles pel benestar.

–¿Som analfabets emocionals? 
–L’educació emocional sorgeix com 
una resposta a necessitats que no es-

tan ateses en l’educació formal. A Ca-
talunya es consumeixen uns set mili-
ons de paquets d’ansiolítics a l’any; 
el mateix respecte a la depressió i el 
consum d’antidepressius. Tenim en-
tre 400-500 suïcidis a l’any. Tot això 
són manifestacions de l’analfabetis-
me emocional.

–¿Què és, doncs, la intel·ligència 
emocional?
–És la capacitat de prendre consci-
ència de les pròpies emocions per 
regular-les de forma apropiada. Els 
conflictes generen emocions i les 
emocions poden generar conflictes. 
Prendre’n consciència i desenvolu-
par les competències emocionals 
per afrontar més bé els reptes és el 
que es proposa aquest pla pioner.

–¿S’ha de mirar a l’interior per afron
tar millor l’exterior?
–«Coneix-te a tu mateix», deia l’ora-
cle del temple de Delfos i aquest le-
ma va ser adoptat per Sòcrates. Des 
d’aleshores hem avançat molt en el 
coneixement de l’exterior. Però en 
el coneixement de nosaltres matei-
xos hem quedat atrofiats. Aprendre 
a mirar a l’interior per aprofitar mi-

llor els nostres recursos és un dels as-
pectes essencials de Viles pel benestar.

–¿S’hauria d’estendre a grans ciu
tats com Barcelona?
–Seria ideal que s’estengués a totes 
les ciutats del món. Fa falta sensibi-
litzar de la necessitat d’abordar les 
competències emocionals com un 
aspecte essencial per a la convivèn-
cia, el rendiment i el benestar perso-
nal i social.

–¿Quins són els principals mals d’a
vui en dia que ens impedeixen ser 
feliços? 
–Molts mals provenen de la por, l’an-
sietat, la tristesa i, sobretot, la ira: 
ràbia, empipament, fúria, còlera, 
enuig, ressentiment, odi..., que és la 
principal causa de la violència, una 
de les plagues a nivell universal.

–¿Què és per vostè la felicitat?
–La presència d’emocions positives 
(amor, afecte, dolçor, satisfacció, har-
monia, gaudi…) conseqüència d’un 
compromís vital que ens porta a im-
plicar-nos a fer alguna cosa amb trans-
cendència social. La felicitat no és el re-
sultat d’estar sense fer res. H

«Tenim atrofiat el 
coneixement interior»
RAFAEL BISQUERRA  Expert en educació emocional
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