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Quin és el secret per 
disfrutar dels viat-
ges amb nens? La 
psicòloga infantil i 

familiar Meritxell Almi-
rall assegura que no cal 
marxar gaire lluny. 
“Estant fora de casa 
coneixem coses noves, és 
una experiència de vida 
amb què podem aprendre 
i disfrutar. No calen grans 
distàncies ni escenaris 
completament diferents. 
Deixar de banda la rutina 
és una oportunitat per 
aprofitar el temps que 
passem en família i conèi-
xer-nos millor. Viatjar 
junts és una inversió per 
aprendre plegats, aprofi-
tant que no tenim pres-
ses. S’ha de tenir en 
compte l’edat de les cria-
tures, el seu ritme i el que 
els interessa. Es tracta de 
trobar l’equilibri perquè 
grans i petits s’ho passin 
bé”, explica. 
Triem destinació 
La Bruna (9) diu que està 
fent guardiola per tornar 
a Costa Rica, i que ha 

demanat als Reis un 
viatge per anar-hi amb la 
família sencera (pares, 
germà, avis, tiets i cosins). 
El seu germà, el Simó (7), 
té clar que vol anar a 
l’Àfrica. Hi ha una fasci-
nació familiar per les bès-
ties. La seva mare, la San-
dra, reconeix que té dèria 
pels animals i aquest és 
un dels estímuls quan 
marxen de viatge. “Els 
nens són feliços marcant 
un objectiu, han de trobar 
l’animal típic de la desti-
nació que triem: rens a 
Finlàndia, quetzals a 
Costa Rica, cérvols a Àus-
tria, balenes i frarets a 
Islàndia... Els encanta”. 
Seguint amb la carta als 
Reis, la Sandra marxaria 
ara mateix a Borneo per 
saltar després a l’Àfrica, i 
l’Iñaki, el pare, a l’Àfrica o 
a Mongòlia. 

Són una família que 
sempre ha viatjat. El que 
tenen en compte a l’hora 
de fer la tria és que hi hagi 
estabilitat política, sense 
conflictes bèl·lics, a més 
de poder garantir una 
atenció sanitària conveni-
ent, si fes falta. Reconei-

xen que els agrada estar 
actius, que hi hagi molt 
moviment, excursions, 
caminades i pícnics. Trien 
poques ciutats com a des-
tinació. Tot i que les visi-
ten de passada, concen-
tren el temps a la natura.  

Naiara Muñoz, psicò-
loga infantojuvenil del 
Centre Psigma, recomana 
que si es decideix viatjar 
en família s’intenti que 
tots s’ho puguin passar 
bé. “Res de deixar els 
petits a casa mentre viat-
gem amb els grans, per-
què els que no marxen es 
poden sentir rebutjats. 
S’han de triar un tipus de 
vacances que s’adeqüin a 
les necessitats de tots, 
sent conscients de les 
expectatives, sense mar-
car una agenda molt ata-
peïda, tenint en compte 
l’edat dels fills, el que 
necessiten i valoren 
segons la seva etapa evo-
lutiva”, apunta Muñoz.  

La psicòloga Almirall 
proposa que a partir dels 
8 o 9 anys es deixi als fills 
que planifiquin un dia, 
“que triïn què es fa o on es 
menja”. “Donar-los 
l’oportunitat de fer el que 
els agrada. Els adults 
sabem què els interessa i 
ells se sentiran part activa 
del viatge”. 
Els preparatius 
Fins ara la Sandra ha sigut 
la responsable de muntar 
les vacances. Busca infor-
mació del país per inter-
net i en guies, va a agèn-
cies de viatges per veure 
quines rutes fan i és una 
habitual de la llibreria de 
viatges Altaïr. “Aquest 
estiu li toca preparar-ho a 
l’Iñaki, no tenim ni idea 
de si marxarem”, diu fent 
broma. Viatgen pel seu 
compte i ho fan tots qua-
tre sols, sense amics, amb 
la voluntat de fer pinya. 
L’Iñaki reconeix que els 
dies que són fora tot 
millora: “Els germans 
tenen una bona relació 

però llavors s’ajuden 
encara més, es compre-
nen més i són més 
col·laboratius”.  

Els moments d’oci 
donen moltes oportuni-
tats per enfortir el vincle 
amb els fills. Segons la 
psicòloga Muñoz, tots 
tenen uns rols diferents 
dels habituals. “Això faci-
lita que estiguin oberts a 
noves experiències. De 
fet, els viatges suposen un 
aprenentatge per a tota la 
família, ja que es coneixen 
entorns nous i també 
noves maneres de fer. A 
més, millora l’autonomia 
dels nens, que, sense les 
facilitats de casa, s’han 
d’espavilar més”, explica 
la psicòloga.  
Noves prioritats 
La Susagna i el Max sem-
pre havien viatjat molt. 
Quan van arribar els fills, 
la Lluna (8) i el Saüc (3), 
els van acompanyar de 
manera natural. “Evi-
dentment no fas el mateix 
que abans, tens un altre 
ritme, els interessos can-

Punts clau: triar 
bé la destinació i 
el ritme del viatge

Consells per reeixir en  
els viatges en família 
e 
IMPRESCINDIBLE 
Molta paciència. S’han de respectar les rutines, espe-
cialment de son i àpats, sense oblidar el temps de joc. 
e 
DESTINACIÓ 
És imprescindible triar un país segur i amb bones 
infraestructures sanitàries. Cal tenir una bona asse-
gurança de viatges. A les destinacions més kids fri-
endly s’hi troben moltes comoditats. 
e 
PREPARACIÓ 
La màxima “Nens contents, pares feliços” no falla. És 
important que els fills s’involucrin en el disseny del 
viatge. És millor disfrutar d’un parell d’activitats que 
dur un ritme accelerat. Res d’itineraris maratonians. 
e 
EQUIPATGE 
No embogim, no cal dur la casa a sobre. Roba, articles 
d’higiene, farmaciola, potser menjar per als primers 
dies, alguna joguina, tauletes o telèfons intel·ligents 
amb seny... Però pensem si hi haurà botigues al lloc 
on anem i podrem comprar el que calgui. 
e 
PRIMERENCS 
Comenceu amb petites escapades. Busqueu un lloc a 
prop de casa on us pugueu sentir còmodes. 
 
Consells de Pau García Solbes. Periodista de viatges i autor 
d’El Pachinko (http://elpachinko.com)

RODAMONS. A l’Iñaki i la Sandra els encanta 
viatjar i han encomanat aquesta passió als seus 
fills. La destinació la trien en família.

CANVIS. La Susagna i el Max han adaptat ara els seus 
viatges a les necessitats i possibilitats dels fills.
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En família

Estímul 
de lectura 

El meu pare només tenia estudis primaris. 
Potser per això estimava els llibres. Els llibres 
no havien sigut mai una assignatura per a ell. 
No els veia com a cultura o literatura, i encara 
menys com un deure feixuc, sinó com a entre-
teniment i diversió.  
e 
El meu pare mai havia hagut de llegir un llibre abans 
de certa data, per fer-ne un comentari de text o un 
resum o per passar un examen. Llegia els llibres 
com, sens dubte, els autors desitgen que es llegei-
xin: per plaer. Per saber què passarà a continuació. 
La casa estava plena a vessar de llibres de tota me-
na i condició, des d’edicions barates de novel·les po-
licíaques fins a les obres completes d’Azorín o Sha-
kespeare bellament relligades. Un dia li vaig sentir 
dir amb orgull que havia llegit tots els seus llibres 
excepte Las moradas de santa Teresa i no recordo 
quin altre; vaig intentar llegir Las moradas per su-
perar-lo, però jo tampoc me’n vaig sortir. 
e  
Com que no considerava els llibres una part impor-
tant de l’educació, el meu pare mai va insistir a fer-
me llegir. Al contrari, llegir era una distracció, com 
mirar la tele o jugar, una cosa que només pots fer 
quan ja et saps la lliçó i has fet els deures. No veia 
amb bons ulls que jo llegís durant el curs; ho consi-
derava una activitat més pròpia de les vacances. Re-
cordo llegir a la nit quan tothom dormia, o amb la 
novel·la amagada dins del llibre escolar, fingint que 
estudiava. Potser per això estimo els llibres.  
e 
Només em recomanava un llibre si jo li demanava 
consell. Així vaig descobrir clàssics com Poe, Rubén 
Darío i Robinson Crusoe, i autors d’èxit de la seva jo-
ventut, com Edgard Wallace i Wodehouse. Em vaig 
aficionar a les policíaques amb Holmes, Maigret i el 
Pare Brown, i a la ciència-ficció amb precursors tan 
inversemblants com Cyrano de Bergerac (Viatges a 
la lluna i al sol), Twain (Un ianqui a la cort del rei Ar-
tús) i Kipling (Kim). No sempre tenien èxit les seves 
recomanacions; mai vaig acabar Les opinions sobre 
la vida del gat Murr. El seu error més gran va ser re-
galar-me, amb vuit o nou anys, una edició resumida 
i adaptada d’El Quixot. Vaig passar molts anys dient 
que El Quixot era una porqueria, fins que als setze 
vaig descobrir el de veritat. 
e 
El meu pare fumava. Només cigars. Un al dia, dos 
el diumenge. Avançat al seu temps, va decidir que 
el fum del tabac no era bo per als nens. Jo tenia 
prohibit seure a la seva falda quan fumava. Cap 
dels seus fills va fumar, mai. Llegeixo perquè el 
meu pare llegia; no fumo perquè ell ho feia. La in-
fluència dels pares és innegable. Els seus camins, 
sorprenents.  
 
Carlos González és doctor en pediatria

Carlos 
González 

amb criatures

vien, prioritzes la canalla 
però compatibilitzant-ho 
amb les preferències dels 
pares”, expliquen.  

Tenir present que viat-
jar amb fills petits no pot 
ser igual que quan no els 
tenies és una de les claus 
per sobreviure amb nota a 
l’experiència. La psicò-
loga Muñoz recomana ser 
flexibles. “Les criatures 
no sempre seguiran el 
ritme que potser a tu 
t’agradaria, però s’adap-
ten a tot, només s’han de 
cobrir les seves necessi-
tats bàsiques perquè tot 
rutlli”. 

El Max, a més de ser 
pare, és el responsable de 
Familias en Ruta 
(http://familiasen-
ruta.com), un blog amb 
informació útil sobre viat-

ges amb nens, que s’ha 
convertit en un projecte 
empresarial que està 
posant en marxa iniciati-
ves a favor d’un turisme 
pensat com a espai de 
creixement i contacte 
amb la natura en família. 
El Max explica que ells es 
plantegen els viatges com 
la resta d’experiències, 
amb una criança consci-
ent: “Les criatures estan 
molt més preparades per 
viatjar i moure’s d’una 
banda a l’altra que el que 
els oferim amb la societat 
actual, sedentària, tecnifi-
cada, amb horaris limita-
dors, allunyant-nos dels 
nostres orígens. Els nens 
tenen molta predisposició 
a fruir i deixar-se portar. 
És molt més senzill del 
que ens volen fer creure”.  

Tot i així, hi ha alguns 
detalls que ajuden a fer 
que l’experiència pugui 
ser més satisfactòria. El 
Max assegura que un dels 
temes que més preocupen 
als pares és l’allotjament, 
“fins al punt que és gai-
rebé tan important com la 
destinació”. “Que les ins-
tal·lacions siguin còmo-
des per estar amb nens 
(canviadors, espais per a 
cotxets, zones de joc, 
sense objectes delicats, 
piscina segura) o el perso-
nal tingui certa sensibili-
tat amb ells són petits 
detalls que faciliten que et 
sentis còmode”, diu.  

Tots coincideixen que 
viatjant amb fills és molt 
possible que sorgeixin 
imprevistos, perquè els 
nens són imprevisibles, 
però també hi ha un punt 
de trobada: tots podem 
aprendre d’aquestes situ-
acions, veure com reso-
lem els conflictes, com 
tolerem la frustració i 
com ho gestionem. Una 
gran oportunitat per 
aprendre.e

Visites 
atractives per a 
grans i petits 
Jordi Iglesias, director de 
l’Escola d’Educadors i 
Educadores l’Empordà, 
recomana que es tinguin 
en compte alguns aspec-
tes senzills que ajudaran 
a fer que les visites a 
museus, esglésies o 
espais que podrien sem-
blar poc atractius per als 
més petits acabin sent 
entretingudes i interes-
sants per a grans i petits. 
“Hem de potenciar i fer 
créixer la llavor de la 
curiositat que els nens 
tenen. No podem oblidar 
que són molt imaginatius 
i creatius. Per tant, il·lusi-
onem-los amb la visita”. 
e 
Els fills aprenen més del 
que veuen que del que els 
diem. Si nosaltres estem 
interessats i engrescats, 
ells es motiven més. 
e 
Si motivem els nens, 
s’interessen més per les 
coses, l’activitat els fa més 
il·lusió i estan més atents. 
Parlem amb ells abans de 
la visita, creant alguna 
expectativa. També pot 
ser útil marcar-nos un 
repte durant la visita. 
e 
Aprofitem les visites gui-
ades per a famílies i acti-
vitats per a criatures que 
hi ha als museus. 
e 
Deixem clares, abans de 
l’experiència, algunes 
normes bàsiques de com-
portament: no es pot cór-
rer; es parla però no es 
crida, etc. 
e 
Preparar la visita amb 
antelació ajuda a respon-
dre als seus perquès. 
e 
No perdem gaire temps 
explicant estils i movi-
ments artístics. L’impor-
tant són les sensacions 
que les criatures experi-
menten amb el que veuen. 
e 
Siguem conscients de la 
seva edat i del fet que es 
cansen amb més facilitat 
que nosaltres. Una hora 
de visita, aproximada-
ment, és més que sufici-
ent per a nens i nenes de 
menys de 6 o 7 anys. 
e 
En sortir, regalem-los 
algun record del que han 
visitat. Els farà reviure 
l’experiència. 

Mapes, guies i autoguies  que enganxen 
Your Monster Story  
http://yourmonsterstory.com 
ZigZag City Guides - Anglès 
http://zigzagcityguides.bigcartel.com 
Awesome Maps - Anglès i Alemany 
http://awesome-maps.com


