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“La salut no és l’absència de malaltia; sempre podrem viure 

saludablement els sotracs de la vida; el patiment mental es pot 

disminuir i fer suportable si hi ha algú que ESCOLTA” 

 

- Bon dia, sóc la psicòloga de l’equip, em dic Melanie. Vostè és 

Marila?  

- Sí, sí.. (espantada, neguitosa, plorosa...) 

He arribat a les 9 h. Com cada matí, entro ràpida i veloç al despatx que 

em toca aquell matí al centre de serveis socials on treballo. Obro 

l’ordinador i surto a buscar a la sala d’espera la primera visita. 

Li explico a la Marila que la seva treballadora social ha pensat que 

podríem treballar plegades per tal d’ajudar-la a encarar la situació en 

la qual es troba ella i la seva filla, ja que recentment han estat vivint 

un temps en una casa d’acollida en haver denunciat al seu marit per 

maltractament –violència de gènere- . 

- Vam sortir la setmana passada i estem vivint en una habitació, 

aquí al barri. La treballadora social m’ha dit que m’ajudarà a 

buscar una feina. Tinc aquestes citacions del jutjat (treu de la 

bossa un munt de papers). Només de pensar que el veuré ....i 

portar la nena... 

Fa una cara d’espant i d’angoixa fregant-se les mans. 

Hem treballat durant uns mesos com comportar-se al jutjat sense 

esfondrar-se, controlant la seva ràbia i angoixa. Les dues sabem que 

si ella es presentés dubtosa, confosa, amb un relat dels fets amb poca 

coherència, el seu testimoni perdria força.  

A poc a poc, la Marila m’explica com era la relació amb el pare de la 

seva filla. 

- Jo era molt innocent, el coneixia del poble del costat (situat en 

un país centreamericà). Els meus pares m’havien educat per 
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treballar i estalviar. Jo vaig voler immigrar i venir aquí i, llavors, 

ens vam retrobar. De seguida ens vam casar i va néixer la 

Montserrat. 

No sabia que ell bevia i sortia amb altres dones, tornava a casa 

borratxo, ens cridava i em pegava... 

Aquesta és una història més de les tantes de dones innocents que, al 

poc temps de trobar-se amb una criatura, ell es torna molt gelós i 

comença a sortir més de festa i a descarregar amb cops i insults tota 

la seva ràbia. 

La Marila no ho entén.  

- Què he fet jo? 

Està perplexa per tot allò viscut. 

El treball terapèutic li ha suposat a la Marila un gran esforç de 

comprensió de les seves creences limitants, emocions i sentiments que 

en el seu imaginari tenia envers la relació amb la parella. A mesura 

que ella es protegia i es defensava als judicis (cada cop que el pare 

recollia a la nena per passar el cap de setmana, el seu comportament 

era d’insultar-la i pegar-la, la qual cosa derivava en més denúncies); 

la Marila s’ha anat “empoderant” i se sent cada cop més forta.  

Ha après a fer servir l’ordinador, a fer recerca de feina, a comunicar-

se amb el seu advocat per correu electrònic i, el més important, ha 

après a protegir la seva filla dels abusos del pare i a lluitar per les dues. 

En definitiva, ha après a defensar-se i a fer valer els seus drets.  

Té feina i segueix perseverant per poder obtenir la custòdia de la seva 

filla. Ara sap que ella és una dona resilient i valenta, amb una veu 

pròpia que mereix ser escoltada i, sobretot, respectada.              

  

                            &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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La Francina ve cada dilluns a les 10 h. Pateix fibromiàlgia i està molt 

deprimida. Cuida la mare malalta, està casada i té una filla adolescent. 

La seva situació socioeconòmica és delicada: no tenen habitatge, ja 

que els han fet fora per no pagar el lloguer. A més, el marit es troba a 

l’atur i ella no pot treballar. 

En una sessió, ella m’explica que ocuparan un pis que pertany a un 

banc. Per a moblar-lo, busca per les escombraries mobles vells i els 

recupera per la que serà la seva nova llar. 

En aquesta època, els dolors són permanents i es passa els caps de 

setmana ajaguda al llit. La filla surt amb les amigues i tots plegats fan 

poques coses en família. Sens dubte, això fa que la Francina se senti 

encara més sola. 

Treballem juntes com ella pot individualitzar-se en la relació amb els 

altres i pensar en allò que voldria fer amb la seva vida. 

Comença per agafar-se temps lliure per fer coses que li agraden: 

passejar, nedar, sortir amb amigues, tornar a estudiar... 

La Francina és la filla gran d’una família nombrosa de nois, ella volia 

estudiar dret, però el pare no la va deixar i l’obligaren a cuidar els 

germans des de que era ben petita.  

Va sortir de casa directament per anar a viure amb el Josep. 

Tanmateix, la relació de parella s’ha anat deteriorant i només 

segueixen junts perquè no poden separar-se econòmicament. 

En el transcurs de la teràpia, de mica en mica, els seus dolors han anat 

millorant i li comencen a retirar la medicació. Se la veu més saludable: 

s’ha aprimat i el seu aspecte ha millorat notablement. 

La filla adolescent li diu a la mare que vol parlar amb la seva psicòloga. 

La família i l’escola estan preocupats perquè ha baixat el seu rendiment 

escolar i era una alumna brillant. 
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Accepto veure a la noia fent dues entrevistes. Veig que és molt 

trempada; m’explica que voldria anar a la Universitat per estudiar 

neurologia, perquè li sembla fascinant l’estudi del cervell. Quan li 

pregunto què li preocupa, em diu: “Em fa vergonya que els pares no 

treballin i no tinguin diners... Jo procuro treure bones notes...” 

Li assenyalo que sembla que últimament està tenint problemes per 

mantenir les bones notes... coincidint amb el trasllat al pis ocupat. 

- És que no puc dir-ho a les amigues, em fa vergonya. 

Treballo amb ella el fet que la seva família es troba en una situació 

provisional, però no per això menys complicada. Els pares no voldrien 

viure en una casa ocupada, però la situació de crisi social i econòmica 

actual els ha forçat a fer-ho. Tot i així, els seus pares estan lluitant per 

tenir una situació millor en el futur. Li remarco que ella no ha de 

preocupar-se, ja que és cosa dels pares ocupar-se d’aquesta situació.  

Paral·lelament, transmeto als pares la preocupació de la seva filla i que 

són ells els que li han de donar seguretat i tranquil·litat. Una cosa és 

clara: la família són ells tres, independentment d’on visquin. 

La convivència familiar millora, surten de tant en tant plegats per fer 

coses junts com dinar, anar a la platja... 

Amb la Francina, continuem treballant la seguretat i la confiança en 

ella mateixa, tot valorant els avenços que ha anat assolint durant el 

procés.  

El marit ha començat a treballar en un pla d’ocupació de l’Ajuntament 

i estan buscant pis en un altre barri. 

El treball psicològic d’acompanyament i suport ha col·laborat que la 

fibromiàlgia de la Francina remeti, per la qual cosa el seu metge l’ha 

donat l’alta. La família s’ha traslladat a una casa pròpia i està en 

disposició de buscar feina. 



6 

 

Ella ha comprès d’on li venien els dolors i el cansament, que no eren 

altra cosa que un reflex de tot el que havia de suportar i fer-se’n càrrec 

en l’àmbit emocional. Ha redefinit el seu lloc a la família extensa i 

pròpia. Aquest fet, el canviar el seu rol en la unitat familiar i passar de 

ser la única cuidadora principal a ser simplement una altra adulta que 

comparteix les responsabilitats amb els altres, l’ha ajudat a establir 

una altra relació amb si mateixa. Ara es cuida, es tracta amb respecte 

i estima, perquè sap que ella i el seu benestar no poden estar en segon 

pla, sinó que ambdós són una prioritat per poder tenir una vida plena. 

 

                                 &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

El Juli viu sol des de que va morir la mare fa poc; ell la va cuidar d’una 

greu malaltia. Demana que el visiti una psicòloga; ell m’ha conegut 

amb el grup que vam fer amb dues treballadores socials al centre de 

serveis socials. Aquest projecte s’anomenava “Homes en marxa”, i va 

néixer perquè hi havia moltes demandes al centre d’homes que 

s’havien quedat sense feina i alguns, fins i tot, perdut la casa, la parella 

i/o els fills. Així doncs, coincidint amb la situació de crisi econòmica i 

social del país, vam posar en marxa l’atenció psicosocial en grup, per 

tal de dotar-los d’habilitats per trobar feina, recuperar l’autoestima i la 

relació amb la seva família. 

Al Juli, en finalitzar el grup, se’l veia menys deprimit, però es trobava 

perdut sense saber per on començar.  

En la primera sessió, m’explica que té la casa igual com la va deixar la 

mare. No ha pogut ni tan sols desfer-se de la seva roba. 

De tant en tant, va a veure a la seva germana, però ell no pren mai la 

iniciativa i només hi va quan el conviden. Pren medicació per la 

depressió i per dormir. El van fer fora de la feina perquè va tancar 
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l’empresa. També es va acabar la relació amb la xicota, perquè com ell 

diu: - Es va anar desgastant. 

És un bon home que s’ha quedat sol, ja que en poc temps ha patit 

moltes pèrdues. Viu amb el sentiment que ell no li importa a ningú. 

El treball consisteix a mostrar-li que m’interesso per ell, per què li 

passa, que ell vegi que té moltes possibilitats de sortir-se’n perquè 

veritablement és així. 

Es crea una relació terapèutica molt sòlida que l’ha permès adonar-se  

que depèn d’ell posar els esforços necessaris per sortir de la situació. 

Així doncs, el Juli, progressivament, recupera el timó de la seva vida: 

recupera el footing (activitat que feia abans amb amics), va reduint la 

medicació de forma progressiva, comença a treballar en un pla 

d’ocupació com a assessor energètic i es canvia de pis, el qual 

compartirà amb la seva antiga xicota, perquè han recuperat la relació.  

En resum, el Juli es converteix de nou en l’actor de la seva pròpia 

existència. 

 

 

                             &&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

La tasca del psicòleg o psicòloga de serveis socials és molt propera a 

la realitat social que viu la gent. Els entrebancs de la vida, de vegades, 

porten que algunes persones es trobin en carrerons sense sortida. Des 

de la prevenció, per tal que no es cronifiquin les situacions de 

vulnerabilitat psicosocials, ajudem que les persones optimitzin les 

seves potencialitats, a no caure en la malaltia i a trobar nous propòsits 

de vida. És un treball ardu, no disposem de gaire temps i no ens en 

podem anar per les branques. Hi ha urgència per afrontar les situacions 
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en què es troben les persones demandants d’ajuda: violència de 

gènere, manca d’habitatge, pèrdua de feina, d’éssers estimats... 

El nostre rol ens permet d’acostar-nos des de l’empatia, la proximitat i 

la professionalitat. És un lloc privilegiat, el de la comprensió psicològica 

de les emocions, dels sentiments que viuen els humans al llarg del 

procés vital per on ens porta la vida. L’ajuda psicològica és real i vital, 

possible gràcies a la tasca conjunta de l’equip de serveis socials. 


