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I

mar

molt

aviat

i ben

adequades.

clJ.r~ln1f'nt.

_'_

Hn\b

les pannl1es
.

Quant a l'educac-lo
sexual~
cree que s-ha de eomen~ar
des d)abans de la naixen\,-a
de'- l'infant.
ja
que no és qÚest.iÓ de _~errade?~
sjn~) d.'actituts.
Qui7>
en treurem de dlr nI fUi que es frUl t C1e 1 an10r deb~
pares. si després veu que els pares no s~estimen,
no es fan petons.
no parle-n deis prúblemes
de la
casa. no es preoCUpen d'elL. - i que només li demanen le& notes del col-legi?
Que molts pares no han sigut
en
aqu(~sta
línea, que no saben conl posar-s'hi,
que la TV i el
cinema no hi ajuden
gens?. - d'acord!,
pero aixo
no justifica
que amaguen} el cap sota rala ------coro
fem tan sovint~
i que busquem
justificacions.

L¿¡

4.

persona

total

Si no es

ben preparats

capé11;OSt si no es tropreparin!
i que no vagín
a

soIucions
han d'ajudar-hi!

perÓ els primers

els pares.
Que coro s'han
els pocs

dones a base de coen comunió les seves coses, de

estris

en un «nosaltres):

D)

Respon

que

teniTn

a les mans,

de nlestres del CoLlegi Nacional
de Girona~

requip

An tonio),

i variant

i les oportunitats.

Se-mpre,

2.

Dtun a nlanera

3.

Les persones amb les que el nen tingui més contactes.
En una edai
altr a gen 1.

4. -

Es

bona,

segons

«José

L

natural

seran

boníssima)

Pedat

i espon

els pares.
si es

tania.

En una aUra OOat, sera
porta

a terme

des d1un

comenc;ament.

també
p.e.

reunions de pares ... imagino que els ajuntaments,
ademés de cobrar im:postos. també hauríen
de fer
quecolm en aquest sentit. (} és que no hi ha una
Ponen ei a de Cultu ra ?
4. -

coeducació.

mestres- .. aquests.
responsables són

de preparar?

municar-se. de posar
convertir el «(jO» i el «tU»)
aprofitant

Ilíbres.

arnJ.a de dos talls.
separació entre- nois

blell1H.DesprÓs,
s~hauria
de vigilar mo1t i. sobre tott
donar' [lis coeducants
una salida mora) i una formacló
religiosa de base. per crear un clima d'amistat
sana..
Si no hi hah aquestes dues premises~
no cree en la

veuen

que es
de segona divisió:
J

(}s una

que

Per una part, difurnin3
la gran
i noies. (Teant un esverjt de sana companyonia., A les
edat5 precedents
a la pub€rtat.
no preS€nta
cap pro-

1

3. -- Sempre han de ser els pares. tots dos. pare i mart.
i millar si ho fan plegats, perque són ells els que
han posat el fUI al mÓn í l'han d~ajudar
a fer-se una

cree

COi..~clUf.d('1(·j

Per mi coeducació
és una acti tu t molt profunda
~
conscient de que els nois i les noies han d'aprendrc
a valorar-se í respectar-se mútuament. a tots nivells,
de que en la societa t els homes i les dones han de
viure conjuntament
(en el pie sentit de la paraula).
1 aquí sí que ens cal educa~ els fills per aquesta realitat. Perque aixo sigui un fet conscient
í
accep-

Fins aqui~ les opinions d'unes persones que s~han plant€jat s.eriosament
el problema i han intentat cercar-hi una
eficient

solució.

Nosa1 tres. ¿ pensem que tam bé estem o bligats a fer-bo!
tot procurant enlla~ar
teoria amb acció?
Els nostres ínfants ha necessiten. Són~ en definitiva,
els qui han de rebre e-ls fruits de ropció que triem. Eludir
aquesta
responsabi.litat
fóra una traició a elis.
JORDI PLA

tat.
Ens cal trencar molts motllos i tabús i situacíons
preses i pors i revisar idees i conceptes.
No cree
que sigui coeducació
el fet qUe m'explicava un noi
que em deia que hav'.n aconseguit de fer excursions
nois i noies j un ts. passant la nit a fora í que no
«passava»
r~,
ni esta en aquesta
linia la idea tan
estesa a cas·a nostra de que el m ascle és el que porta
els diners a caSa i la don a la que renta els plats
i prepara la casa (el tipie mite de la dona espan yola!)
En aquest aspecte. el jovent va trencant molts
motllos, més deIs qUe els pares benpensats es creuen,
pero encara ens cal recorrer molt de canú) i fer-ho
conscien tmen t

Des de la TV (pensem en «Crónicas para un pueblo»! en que mangonegen el poble 4 senyors) fin s
a coses de l'@sglésia (enterraments
dones i homes
separats ... ) hi ha molt camp per córrer i no sempre
és facil

)

Respon el Sr. J. Ministral~

.-

Cree que s'ha d~infonnar
.sexualment
al nen en el
moment més adequat. No ens podem regir per l'edat.
ja que nthi ha de mé-s prematurs. Jo aconsellaria
fer-ho quan es nota que- li preocupa
el problema.
quan fa les primeres preguntes «amb misteri» o quan
fa rialle-tes si li expliquen
algun te.ma relacionat
amb aixo.

-

La informació s~ha de don ar SEMPRE particularment. Tincexpe-riencia
de la poea profundltat que
es pot donar a la informació en grans grups. Com
a més, en col-loquis de dos o tres. Pero millor
de tu a tu. Que é-s quan el nen s·obre i copsa el
que ti expliq tiern.

.-

mestre

i advQcat:

El

primer enea rreg at és. indudtablernent,
la FAMILIA. ] entre ell.s, el pare o~ moltes vegades la
1

MARE.

perque

amb ella sol tenir-hi
més confianta. En cas de que la fanlíli a defugi la solució del
problema , el SACERDOT o el IV1ESTRE poden
tam,
bé donar la informació
deguda. Sempre sera aquella persona amb la que tingui més confian~a
el nen.
La informació
és conveni{~nt
que vagi r.lcon]panyuda
de la lectura d'algun llibre senzill i no massa «cien~
tífie» sobre reducaciÓ
sexual.

Se1ecció de 13 bibliografia
actual sobre educació sexual:
«Sexualidad
y Educación»,
Hans Moritz. EdiL Herder.
«(Un nii')o va a nacer», Lemart
Nilsson. Círculo
de

Lectores .
«1 que en sabem de l'educació
Edit. f'..¡rova Terra.

(Pare,
~jeric

com neix un nen?»
Boix. Nova Terra.

«Avint

(lliure

s.erÓ adolescenh>, Frederic

per

a infants)

Fre-

Bo!x. Nova Terra.
deis infants» 2 llibres:

«Els misteris de- la vida a l'abast
per els pares i per els infan ts. Dr. A. Arthus. Nava Terra.
{(El rnisteri de in sexualitab)
Qiiestions de Vida Cristial1a. nÚm. 60. Publicacions
de -PAbadia de Montserrat.

___________________________
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sexual?» Frederic Boix.
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