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A l‘Assumpta, per encoratjar-me;
a en Joan, per fer-me confiança;

a l‘Stefan, per creure-hi;
a la mare, pel suport incondicional;

i a l‘Elna, per ser una filla excepcional,
per fer-me ser millor persona cada dia,

i per la felicitat que em brinda. Gràcies.
              Montse Cervera

                A les meves estrelles, Aura i Blai. 
                                     Joan Turu

Que el teu nom sigui ELNA, ja és començar amb bon peu per anar 
per la vida, perquè és com ser especial, que no et conformes amb 

qualsevol cosa, que buscaràs sempre el més just, el més pacífic i el 
més solidari. Perquè aquests tres valors provenen de la història del 

nom d’ELNA, i dir-te’n vol dir que ho escamparàs arreu.
Assumpta Montellà, escriptora



NOTA DE L’AUTORA            
                               
«Què li passa a l’Elna?» és un conte infantil i alhora familiar amb un rerefons didàctic. Pretén que 
els infants aprenguin a detectar i gestionar situacions d’assetjament escolar amb l’ajuda dels adults i 
aconseguir fer-se respectar. 

Els infants s’endinsaran en la història de l’Elna i del seu amic incondicional, en Pol, i de l’Estel. Amb 
ells, l’Elna arribarà a ser capaç de parlar del problema que no la deixa ser aquella nena riallera de sempre; 
convençuda, en buscarà la solució i s’acabarà empoderant amb valentia i confiança en ella mateixa.

Es vol fer visible una situació lamentablement molt freqüent entre els nostres infants i joves, sobretot 
en ambients escolars, però no només. Vol aportar un gra de sorra a la presentació d’aquesta realitat, tot 
passant per les diverses fases que giren al voltant d‘aquesta problemàtica: el no reconeixement ni menció 
de la situació; la detecció i la necessitat de trobar ajuda; l’empoderament i la confiança en un mateix i la 
sensació de satisfacció personal en assolir l’objectiu.        
                   
                                     Montse Cervera



Què li passa a l’Elna?
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En Pol i l’Elna estan gaudint d’un dia a la muntanya amb la classe. De sobte, tots dos miren 
al cel i descobreixen un estel amb cara de content que els mira fixament. Els nens es queden 
bocabadats.              
—Fixa’t, Pol! Aquest estel sembla que ens vol dir alguna cosa, no? —diu l’Elna amb curiositat. 
—Mira com riu, Elna!             
—Tot això és molt estrany, Pol! La resta de companys de la classe no l’han vist!   
—Elna, serà el nostre secret!





 —Elna, fa dies que no somrius. Estàs trista? —li pregunta en Pol ben preocupat.  
 —Deixa-ho córrer, Pol. No em facis cas —respon l’Elna amb poques ganes—. Potser       
haver vist l’Estel m’animarà...





—Hola, hola! —diu l’Estel amb un somriure d’orella a orella.      
—Parles amb nosaltres , Estel? —respon en Pol sorprès.       
—Sí, cobro vida quan algú mira cap al cel just a aquesta hora, a les dotze en punt!   
—M’encanta veure que rius —diu en Pol a l’Estel—. La meva amiga, l’Elna, fa dies   
que no ho fa... I abans sempre reia...          
—No li donis més importància, Pol, ja n’hi ha prou!        
—I saps per què et passa això, Elna? —li pregunta l’Estel.       
—No us ho vull explicar! —contesta l’Elna empipada.     



—Hola, hola! —diu l’Estel amb un somriure d’orella a orella.      
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L’endemà a l’escola, en Pol veu que l’Elna segueix entristida, en un racó.     
De cop, veu que la Mireia, la nena més empipadora del món, li pren els colors a l’Elna.  
—Torna’m els meus colors, Mireia —li exigeix l’Elna mentre intenta fer-se la forta.  
—Ha, ha, ha! Ni parlar-ne! No et penso tornar res! —diu la Mireia amb un somriure maliciós.  
       




