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El món del disminuït

Com sorgeix la idea de crear 
«Mans de mare»?

Jo sento passió per la maternitat 
d’ençà que s’inicia: el desig, tot l’em-
baràs, el naixement, la criança. Com 
aprofitar aquesta passió? Vaig pensar 
que la meva formació i experiència 
com a mare podia acompanyar altres 
pares en aquesta meravellosa experi-
ència.

Parlem de l’atenció a les mares 
en general. En una mare amb 
problemes d’alcohol i drogues, 
en el postpart el fill tindrà proble-
mes per fer un desenvolupament 
normal?

No necessàriament ha de tenir pro-
blemes si aquesta mare i el seu entorn 
immediat són capaços de fer front a la 
situació i posar com a prioritat el nadó.

NÚRIA CARMONA I EL SEU PROJECTE «MANS DE MARE»

Núria Carmona és biòloga i treballa a l’Agència Catalana de 

l’Aigua amb la vergelitana Pili Cortada. També és infermera, 

especialista i màster en reproducció humana i tècniques de 

reproducció assistida. El seu projecte «Mans de mare» ofe-

reix una atenció personalitzada a domicili, i, com ella matei-

xa explica, el fet de ser mare li ha significat una experiència 

commovedora, un front d’emocions i sentiments inacabable 

i també d’aprenentatge, d’autoconeixença i felicitat. Hem de 

dir que, malgrat ser de Barcelona, enyora l’Empordà i s’es-

tima molt les nostres comarques. Amb la Núria ens vàrem 

conèixer en un camp de treball al castell de Montsoriu (la 

Selva) l’any 1994, i després de disset anys ens hem retrobat 

perquè va llegir una entrevista a la revista. Hem conversat 

una bona estona perquè ens expliqui com li va sorgir la idea 

de crear aquest projecte i com es pot ajudar les futures ma-

res.
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Que són la contenció emocional i 
el suport emocional a la família?

El naixement d’un fill, al meu enten-
dre, és per als pares una nova situació 
que pot generar tensions emocionals. 
Durant l’atenció al postpart, es pretén 
fer un coixí a la família i dotar-la de re-
cursos per a superar-les.

L’enuresi nocturna té per causa 
principal la nerviositat de l’infant?

No ha de ser necessàriament con-
seqüència d’una situació d’estrès i 
nervis. Moltes vegades l’enuresi apa-
reix sense cap causa aparent, i sem-
pre que no hi hagi un problema de 
caire fisiològic, amb una bona teràpia 
basada en la motivació de l’infant es 
pot solucionar.

Els nens hiperactius són un altre 
problema de la nostra societat?

Són nens amb unes necessitats 
especials que cal diagnosticar al més 
aviat possible per a posar en marxa 
tots els mecanismes de diverses dis-
ciplines per ajudar-los a créixer i for-
mar-se feliços i en un entorn d’amor 
on se sentin recolzats.

La teràpia motivacional, en què 
consisteix?

Consisteix en el fet que, un cop el 
nen pren consciencia del seu proble-
ma, ell mateix hi vol posar solució. Es 
fan servir uns calendaris setmanals 
amb dibuixos de sol i pluja, segons 
que la nit sigui seca o humida, i un 
sistema de premis que són un pacte 
entre pares i fills. També se l’implica en 
el canvi de llençols.

Què son els cursos de massatge 
infantil?

Ensenyo als pares una tècnica que 
és un art consistent a fer el massat-
ge infantil amb carícies al nadó. Amb 
el contacte de les mans dels pares, 
aquest gaudeix de beneficis emocio-
nals i fisiològics. És preciós veure com 
s’estableixen vincles d’amor.

Vull agrair especialment a la 
meva amiga Núria Carmona que 
m’hagi dedicat una bona estona 
a fer aquesta entrevista tan inte-
ressant, especialment per expli-
car-nos el seu projecte, amb els 
seus consells i les seves pautes.

JOSEP COTS I OLLER (TEXT)                      
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