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12:00 MISSA CANTADA a Talló
12:40 CARAMELLES a Talló
13:00 SARDANES a TALLÓ
16:00 APLEC a LA FONT DE TALLÓ
CARAMELLES BALLETS I CORRANDES
19:00 BALL DE TARDA al POLIESPORTIU
Actes amenitzats per l'Orquestra Rosaleda i la Coral Font de Talló

AGE N D E S

DISSABTES | 17 I 24/02 de 17h a 19h
Taller de punt de creu
Cal inscripció prèvia

DISSABTE | 17/02 - 18h | MUSEU CERDÀ
Conferència: «Gihadisme: claus per a
comprendre la seva gènesi i el seu
desenvolupament», per Cristóbal López.

DISSABTE | 10/03 de 20h a 22h
Presentació del llibre «Un somni, una
il·lusió, una realitat» escrit per Alba
Coma Rosell
Obert a tothom

DIMERCRES | 21/03 - 20h | ARXIU
COMARCAL DE CERDANYA
Dia Mundial de la Poesia. Lectura d’un
poema traduït a diversos idiomes.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
“El Local” de la Fundació ADIS
Rec de St. Agustí, 7 - 17520 Puigcerdà Tel. 972 88 01 06 - adis@fundacioadis.org
www.fundacioadis.org
www.facebook.com/revistacolors

DISSABTE | 24/03 - 18h | MUSEU CERDÀ
Conferència: «El vudú y los cultos
afrocaribeños», a càrrec de Carlos Rodríguez Prol.
DISSABTE | 24/03 - 21h30 | MUSEU CERDÀ
VII Cerdanya Classic Music. Interpretació de
peces de música clàssica a càrrec de músics
locals en commemoració de l’arribada de la
primavera.

Associació Ceretana
d’Ajut i Suport en el
Càncer
Ens trobaràs el primer
divendres de cada mes
de 19h a 21h
(amb cita prèvia)
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HI HA GENT QUE AMB UN
RECORD EN TÉ PER TOTA
LA VIDA
M. RODOREDA
Autor: Redacció Colors
existeixen, amb temps que van ser, amb qui nosaltres vam
ser un dia.

La magdalena sucada amb te, el pa amb xocolata de quan
érem petits, aquell perfum descatalogat que portava la tia…
N'hi ha prou amb un flaix per obrir un moment i, segons
com, una vida; perquè quan ens aturem a pensar ens
adonem que revivim més que no pas vivim. Passem la vida.
Amb una mica de sort gaudim els bons moments, si no
anem amb el pilot automàtic posat, i ens aixequem de les
patacades per allò que diuen que no hi ha mal que duri cent
anys.

Les ulleres del filtre sèpia ens obren un calaix que fa olor
d'espígol; un món amable on el que un dia ens va fer
enrabiar avui es veu com una anècdota o els mecanismes de
la memòria fins i tot ens han fet el favor d'oblidar. Reobriu
la capsa del qui seré i quedeu amb vosaltres mateixos al cap
de cinc anys, deu, vint…
Sereu els vells amics d'ara i rememorareu batalletes: aquell
no hi era, això va passar allà, jo…? Ni de broma… Tastareu
les galetes amb mantega i direu que no n'hi havia per tant,
coincidireu que el gust de cigarreta rebregada era dolç
perquè era clandestí. No desxifrareu mai si aquell petó va
ser robat o cedit. Entre rialles es farà tard i pel camí tornaràs
a casa acompanyada del temps i tu, del record de la vida
reinventada.

El nostre dia a dia, però, és una barreja de present viscut i
passat recordat. Salpebrem la quotidianitat amb déjà vus,
amb presències que ens arriben a través de la màgia del
record. Habitem un món imaginat on les coordenades de
temps i espai s'esborren per enriquir-lo. Per fer-nos la
realitat a mida: més ampla, més flonja, més dolorosa…
Vivim mentre llegim i dialoguem amb personatges que no
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TALLER DE
MANUALITATS DE NADAL
Cada any, la Fundació Privada ADIS organitza un Taller de Nadal per
als usuaris de la Fundació on els nois i noies confeccionen els seus
propis ornaments nadalencs per guarnir casa seva.

TALLER DE
DECORACIÓ DE LLAUNES

El passat més de novembre, les voluntàries de la Fundació
Privada ADIS varen començar un taller de decoració de
llaunes obert a tothom. Es va dur a terme els dimecres a la
tarda al nostre local social.
Com sempre volem agrair als nostres voluntaris un valor
tan preuat com és el seu temps per poder fer realitat
aquestes activitats.

Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS
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FORMACIÓ LABORAL A L’ADIS
Autor: Equip Fundació ADIS
En el marc del projecte d'integració laboral per a persones amb
diversitat funcional, la Fundació ADIS proposa una formació en
tècniques de neteja amb productes ecològics. El curs està destinat a
persones amb diversitat funcional interessades a integrar-se al món
laboral.
Durant el curs, els interessats aprendran a treballar amb diversos
productes i estris de neteja, l'ús de productes respectuosos amb el medi
ambient, les diverses tècniques de neteja però també aspectes més
corrents com l'aprenentatge d'eines per buscar feina: des de com fer un
currículum fins a com presentar-se a les empreses per demanar feina.
La formació es durà a terme dos dies per setmana, els dilluns i els
dimecres a partir del 16 d'abril i fins a l'11 de juliol de 18.30 a 20.00.
Si hi estàs interessat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres al
Local de la Fundació ADIS al carrer Reg de Sant Agustí, 7, bxs a
Puigcerdà, truca'ns al 972 88 01 06 o escriu-nos al
correuadis@fundacioadis.org.

AGRAÏMENT
AL PARC DE NADAL
DE PUIGCERDÀ I ALP
Autor: Equip Fundació ADIS

Des de la Fundació Adis volem agrair molt
sincerament l'ajut en forma d'aliments rebut
aquest mes de gener provinent dels excedents
cedits pels patrocinadors del Parc de Nadal de
Puigcerdà i Alp.
Hem repartit aquests aliments entre els usuaris de
la Llar-Residencia Rosa Soler i els del Local Social.
Gràcies per tenir-nos en compte en aquest
repartiment. Fem extensiu l'agraïment a tothom
qui hagi participat en aquesta iniciativa.

LA MEMÒRIA... I MEMÒRIES
Autora: Dolors Tané | Il·lustració: Freepik
Fa prop de quaranta anys, quan estava estudiant
per ser mestra, a l'assignatura de psicologia, em
van fer aprendre aquesta definició:
Què és, però, la memòria? La memòria és la
retenció a curt “plaç” o la fixació a llarg “plaç” dels
trets o dades de l'experiència.
Ho vaig aprendre prou bé ja que, després de
gairebé quaranta anys, encara sóc capaç de
repetir-la paraula per paraula. Vaig memoritzarla a llarg termini, tal com diu la definició.
Jo vinc d'un tipus d'escola on, tots els
coneixements que s'adquirien, s'havien
d'aprendre de memòria: taules de multiplicar,
llistes de reis, països i capitals, rius i muntanyes
del món... Les lliçons s'havien de saber al peu de
la lletra, sense deixar-nos ni una coma. Cadascú
utilitzava les seves estratègies per memoritzar
allò que després sortia a l'examen: copiar
diverses vegades un text o repetir les frases, les
taules, o el que fos que haguéssim de saber un
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centenar de vegades eren les més utilitzades en
aquell temps. A casa, solien ser les mares qui ens
passaven la lliçó per veure si ho dèiem talment
com al llibre. Només hi havia lloc per a la
memòria. El que ens passava era que, després
d'un temps i després d'haver fet la “vomitada”
de la lliçó apresa la nostra memòria es buidava.
Hi havia lliçons que oblidàvem ràpidament. En
aquella època, doncs, la memorització era la
base de l'aprenentatge.
Més endavant, a finals dels setanta principis dels
vuitanta amb un canvi de sistema educatiu es va
passar a l'altre extrem. S'intentava evitar tot allò
que tingués una mínima relació amb la
memorització. El que importava era el
raonament lògic i es van deixar de banda totes
aquelles activitats que implicaven fer un
exercici memorístic.
D'aquella època ençà, s'han produït uns quants
canvis de sistema educatiu. Tot avança, tot
canvia... La memòria és objecte d'estudi en el
camp de la neurociència i hi ha psicologia de la
memòria. No es parla només de memòria a curt i
a llarg termini, com feia referència al principi
d'aquest article, es parla d'altres tipus de
memòria: la memòria sensorial (visual i
auditiva), que és la que emmagatzema la
informació que ens generen els sentits; la
topogràfica, que ens permet recordar on és una
cosa o on ha passat; la procedimental, que fa
referència a les tècniques, com per exemple
escriure. I podríem parlar d'uns quants tipus
més de memòria.

Des del meu punt de vista com a mestra, el que interessa és saber com
apliquem actualment aquestes memòries al treball a l'escola. No hi ha
una hora específica a l'horari de classes per fer un treball concret de la
memòria. No hi ha l'assignatura de memòria al currículum, però això
no vol dir que no es facin activitats que ajudin a millorar-la. A l'escola,
es treballa la memòria de moltes maneres: aprendre de memòria
cançons, poemes o una obra de teatre són activitats habituals que
ajuden a exercitar-la. També es treballa amb jocs. Hi ha diferents tipus
de jocs que afavoreixen el treball memorístic, els típics memory per
trobar les parelles adequades, fer associacions d'imatges o paraules,
etc. Fer treballar la memòria implica millorar en els aprenentatges.
Alumnes que tenen memòria visual milloren l'ortografia. Els qui tenen
memòria auditiva poden dedicar menys temps a estudiar una lliçó
perquè l'atenció en l'escolta els ajuda a recordar-la. Treballar la
memòria implica adquirir una sèrie d'estratègies que a la llarga
ajudaran a fer més fàcils, o no tan feixucs, els aprenentatges.
A tot això hi hem d'afegir que no només els infants hauran de treballar
la memòria, l'haurem d'exercitar tota la vida si volem gaudir d'una vida
de qualitat.
Per finalitzar, caldrà que incorporem un nou tipus de memòria als ja
exposats: la memòria que en podríem anomenar externa, que és
aquella que no depèn directament del nostre cervell sinó d'aquells
aparells electrònics que ens envolten i que cada vegada ens són més
indispensables; pensem sinó la quantitat de vegades que hem buscat
més memòria per al nostre mòbil adquirint una targeta de memòria
potent que ens permeti guardar més contactes, vídeos o fotografies o,
quan ens hem de canviar l'ordinador i en busquem un amb una
memòria RAM superior al que ja tenim.
Sigui com sigui, la memòria ha estat, és i serà una part fonamental de la
nostra vida i, sobretot, del nostre aprenentatge.

LA MEMÒRIA I L’APRENENTATGE
Autora: Ester Sirvent | Il·lustracions: Freepik
memòria o les classes magistrals. L'argument insígnia de la
innovació és que tot homo sapiens (habilis) amb un smartphone a la butxaca té a l'abast la llista dels reis gots, les
taules de multiplicar o la primera declinació del llatí. Així
doncs, seguint la llei del sil·logisme, sembla que hem de
preparar l'alumnat per fer servir bé la clau mestra del saber
que tothom porta a la butxaca. Ningú s'ha plantejat, però,
que les noves tecnologies avancen a una velocitat superior a

Sembla que vivim immergits en temps de canvi. Les estructures sòlides en què es basava la vida, posem fa cent anys:
família, feina fixa, residència de compra… sembla que es
qüestionen. Amb el canvi de mil·lenni es popularitzen
conceptes com globalització, postmodernitat, societat de la
informació…
S'ha parlat de postmodernitat líquida, la que no obeeix a
estructures fixes i és mal·leable i adaptable a l'statu quo. No
hi ha dubte que estem vivint en un moment de canvi però,
tenim una meta clara; tenim un rumb fixat? Aquestes
qüestions ens atenyen a tots com a éssers vius i socials que
som però l'escola és al blanc de la diana. Com una cançó de
l'enfadós, es repeteix que a les escoles formem persones
per enfrontar-se a un futur que no sabem com serà i és per
això que cal formar l'alumnat per a la versatilitat però, amb
això estem dient res?
En un món que no sabem cap on navega sembla que només
existeix la fugida endavant, innovar. Seguint la llei del
pèndol, es defineix la innovació com la negació del tradicionalisme sense plantejar-se massa què és una cosa ni què és
l'altra. Es posa el constructivisme com a dogma i es dóna
l'esquena a pràctiques rònegues com l'aprenentatge de
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que un individu descobreixi per si sol i a través de l'experimentació el que la humanitat ha trigat milers d'anys a saber?
Proposo: i si fem algun spoiler als alumnes per situar-los al
present i així podran mirar cap al futur (no sé si millor; però
sí abans)?

la de la llum? Així doncs, té sentit fer aprendre a fer servir
un estri que d'aquí deu anys estarà obsolet? No seria, més
útil ensenyar a entendre manuals d'instruccions? (ah, no,
que també quedaran obsolets). Preguntes i més preguntes…
Plantegeu-vos aquest absurd: Tindria sentit fer un tast de
vins a base d'aigua de l'aixeta? Ens podrien explicar el
mètode, coneixeríem el com de l'acció amb detallisme
mil·limètric però: tindria sentit el com sense el què? Amb
aquest exemple veiem que cal que el què i el com vagin
agafats de la mà. Així doncs, aprenentatge i memorització
són vasos comunicants.

I sí, defenso la classe magistral: el professor, que ha paït el
coneixement, el comparteix, posa l'alumnat en situació i
facilita la tasca que aprehengui allò que s'explica, faci seu el
contingut i, a partir d'aquí, decideixi com teixeix el seu
canemàs.
Arribats a aquest punt, algú podria dir que no parlo de
classes magistrals ni d'aprendre de memòria. Si és el cas,
convido a matisar els prejudicis que planen sobre aquests
conceptes. Si entenem aprendre de memòria allò de saber-se
al peu de la lletra, puc posar exemples que mostren la utilitat
d'aquesta mena d'aprenentatge: vegem el cas d'un actor. No
pot dir amb les seves paraules el que deien Julieta o Ofèlia.
L'actriu ha de saber les paraules que ha posat Shakespeare en
boca de les heroïnes amb una precisió de rellotger. Ara bé,
imagineu què passaria si l'actriu memoritzés les paraules
sense entendre què diu, sense fer-se seu el discurs? Segurament, l'espectador no entendria res; de fet, segurament
aquesta actriu mai pujaria a un escenari. I és que només es
pot interpretar un text o una partitura quan l'hem après, és a
dir, l'hem feta nostra i la tenim a la memòria.

En aquest mar d'incerteses cal plantejar-se més que mai què
s'aprèn i com es fa… De moment, la prudència i la manca
d'espai aconsellen deixar el per què i el per a què per a una
altra ocasió.
Es pot afirmar que l'ésser humà aprèn al llarg de tota la vida
perquè, malgrat la dita, estadísticament ensopega molt poc
amb la mateixa pedra i ha de ser prou recursiu per adaptarse als reptes que posa la vida cada dia. Si el futur és una
incògnita, què s'ha d'aprendre?
Per a mi la resposta és clara i els segles l'avalen: per avançar
amb criteri cal un coixí tou de coneixement humanístic
sòlid. D'entrada, cal conèixer la història perquè només
sabent d'on venim podem traçar plans de cap on volem anar,
evitar marrades, estalviar errors, anticipar i mitigar conseqüències. Es constata que les aules es buiden quan hi ha
exàmens d'història (s'ha de memoritzar molt i no hi ha
temps). Si testessim l'atmosfera amb un xuletòmetre,
xiularia segur. No és difícil trobar paperets amb enfilalls de
noms i dates desprovistos de sentit que l'endemà ja han
caigut en l'oblit. Amb raó és difícil estudiar així! Si no
s'entén què passa i per què passa, les dates passen a ser xifres
que diuen tan poc als llecs com sèries de matrícules o
números de telèfon. Ara bé, cal que un alumne analitzi,
entengui i recordi què passa al llarg dels principals períodes
històrics? La resposta és, rotundament, sí. Cal estudiar?
Evidentment. Cal saber de memòria? Per descomptat. Cal
convertir-se en un lloro de repetició? Que cadascú es faci la
pregunta i se la respongui. Una pista: busqueu l'expressió al
Google.

Per concloure, una curiositat: Agafeu sovint una línia de
metro, de bus o de tren? Si és així, agafeu un paper. Apunteu
les parades per ordre. Possiblement, les haureu encertades
totes. Heu fet mai res per memoritzar-les? El secret és que
vosaltres no les heu memoritzades de manera descontextualitzada sinó que, per a vosaltres, aquesta seqüència té un
sentit. Quan veiem que l'aprenentatge va intrínsecament
lligat al sentit haurem tret l'entrellat de la diferència entre
memoritzar i aprendre, si cal, de memòria.

Quan coneixem i hem après (per tant, recordem) com ha
anat un determinat període històric veurem conseqüent que
sorgeixin determinades maneres de pensar (entendrem la
filosofia) i maneres diverses d'expressar aquests pensaments a partir de les arts plàstiques, la música o la literatura
o entendrem el perquè de determinats avenços científics.
El coneixement és un brodat que anem polint al llarg de la
vida i és fonamentalment a l'escola on creem el canemàs a
sobre del qual brodarem el saber, cadascú el seu. Sense un
canemàs humanístic sòlid: entès, paït, assimilat i guardat a la
memòria serveixen de poc les eines d'accés a la informació.
A la xarxa hi ha de tot i només aquelles persones que tinguin
sentit crític seran recursives i sabran trobar solucions als
reptes. I no es pot ser crític si no es tenen uns fonaments
sòlids per tal de contrastar/qüestionar el bombardeig
d'informació al qual estem sotmesos.
Com aprenem? És indubtable que els humans aprenem per
mimesi i per assaig-error però plantegem-nos: què seria de
nosaltres si només féssim servir aquesta via d'aprenentatge?
Penseu quant va trigar a inventar-se la roda, imagineu que
haguéssim de descobrir com fer foc… El temps passa, la
humanitat progressa i la història bioacumula. Veieu viable
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BIBLIONEWS
Biblioteca Comtat de Cerdanya

La Bíblia de la Memòria

Recuerda

La Laura i en Joan a la cerca
de la memòria perduda

Dr. Gary Small

Alfred Hitchcock

Josep M. López Madrid

La pèrdua de memòria es pot prevenir
i aquest llibre ens ensenya com fer-ho:
amb exercicis divertits, consells i
petits trucs podem entrenar-nos per
estimular el cervell, fer gimnàstica
mental i practicar tècniques per
assolir una bona salut de la ment.

Clàssic que Hitchcock va rodar el 1945
amb Gregory Peck i Ingrid Bergman. El
Dr. Edwardes pateix una amnèsia que el
bloqueja, la Dra. Petersen intentarà obrir
la seva ment i recuperar la seva memòria.
I una curiositat: Dalí va col·laborar en el
film dibuixant el somni del protagonista.

Com funciona la memòria, per què de
vegades falla i ja no torna a funcionar?
Una introducció bàsica a la
neurobiologia per a infants en forma
de conte amb exemples, dades i una
visita interessantíssima al Centre de
Medicina Regenerativa.

DE CERDANYA

SABIES QUE...

Puigcerdà
recull gràfic: 1897 -1977
Sandra Adam Auger

Poques coses hi ha que ens facin
recordar més que les fotografies. I aquí
en tenim una pila, vuitanta anys
d'imatges de Puigcerdà: carrers, places,
botigues, festes, oficis, paisatges, ... No
podreu parar de mirar-lo i segur que us
refrescarà la memòria.

Cada primer dilluns de mes a les 6 de la tarda és l'hora del conte a la Biblioteca.
Pensat per a nens i nenes de fins a vuit anys i obert a tothom qui vulgui no us
hauríeu de perdre aquesta activitat. Cada espectacle va a càrrec d'un cuentista
diferent i cada sessió és única: us podem oferir contes clàssics, moderns, de riure,
de por, amb música, amb titelles, amb peluixos...
Mentre ens acompanyeu no els acabarem mai. Vindreu el proper dilluns?
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ENCARA QUE ET FALLIN LES FORCES,
NO DEIXIS DE CAMINAR
Autora i fotografies: Alba Coma
que no hi tornaré, un cop recuperada i veient-ne els
resultats obtinguts, m'adono que ha valgut la pena ja que la
meva qualitat de vida ha millorat considerablement. De fet,
al néixer, els metges no creien que tingués gaire qualitat de
vida i creien que el millor era deixar que se m'infectés el
mielo i morís. Sort que un dels metges va creure que tenia
possibilitats de tirar endavant i, finalment, van decidir
intentar-ho. I fixeu-vos-hi, trenta anys després, estic ben
viva!

Em dic Alba i sóc de Gelida (Alt Penedès). Al néixer, em van
diagnosticar espina bífida, una malformació congènita del
tub neural. A dia d'avui aquesta patologia no té cura però sí
que hi ha avenços que permeten una millor qualitat de vida.
He passat per gairebé una vintena d'intervencions
quirúrgiques i, tot i que quan surto de quiròfan sempre dic

Em defineixo com una persona senzilla, reservada i molt
familiar. Sempre intento lluitar tant com sigui possible per
assolir els meus objectius i, encara que de vegades és
complicat, quan ho aconsegueixo, la recompensa i
satisfacció són el millor regal.

Somriu, val la pena ser feliç
El fet de tenir una discapacitat física no m'ha impedit cursar
els estudis que sempre havia desitjat: magisteri i
posteriorment, psicopedagogia. També sóc monitora dels
grups infantils de l'Escola de Dansa de l'Esbart Rocasagna, i,
durant uns anys, també vaig formar part del Consell
Redactor de Ràdio Gelida com a responsable d'informatius.
Com a molta gent, m'agrada escoltar música; em fascina. De
petita vaig estudiar solfeig i piano i encara ara, de tant en
tant, agafo alguna partitura i em poso a tocar. També
m'agrada llegir, sortir a fer un tomb, anar al cinema, viatjar...
A nivell esportiu, m'encanta nedar. Ser dins l'aigua em fa
sentir lliure. Parlant d'esports aquàtics, de petita, a part de
cursets de natació, també vaig fer vela adaptada.
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A principis del 2012, vaig descobrir un altre esport que
m'ha robat el cor: l'esquí... La sensació de desconnexió
enmig de les muntanyes és única. Evidentment faig esquí
adaptat, però qui diu que fer esquí asseguda en una cadira
no és notar mil i una sensacions igual que les nota aquella
persona que esquia dreta?
Dos anys després, des de l'escola d'esquí ja em proposaven
endinsar-me en el món de la competició i, després de
donar-hi moltes voltes i comentar-ho amb el meu
entrenador, vaig decidir acceptar el repte.

Lluita pels teus somnis
Per poder endinsar-me en aquella nova etapa, calia treballar
de valent. No podia esperar que les coses arribessin sense
esforç, calia lluitar per assolir els reptes i, tard o d'hora, el
temps invertit es veuria recompensat. Al principi de
competir recordo que, quan les coses no em sortien com
volia, m'enfadava moltíssim. No només amb mi, sinó amb
tothom qui tenia al voltant, encara que no tinguessin la
culpa de res. Allò no podia anar. Calia saber guanyar però
també saber perdre i, el més important, aprendre dels
errors.
Després d'obtenir diverses medalles, reconeixements i
aparèixer en reportatges de televisió i notícies de premsa,
quan semblava que tot començava a anar força sobre rodes,
una lesió a l'espatlla em va apartar de pistes la temporada
passada. Va ser un fet difícil de digerir però ara ja és passat i
hi he tornat amb moltes ganes de seguir treballant per
intentar assolir de la millor manera possible tots aquells
reptes que vagin sorgint.

somni, una il·lusió, una realitat. Diari d'una nova aventura.
Ara, és moment de seguir endavant sense oblidar una frase
que em repeteixo quan en algun moment de defalliment em
fa falta una petita empenta: Encara que et fallin les forces,
no deixis de caminar. Lluita pels teus somnis. Somriu, val la
pena ser feliç.

Moltes de les anècdotes d'esquí queden recollides en un
llibre/diari que he publicat recentment sota el títol Un
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Carme Grau i Sílvia Cosp:
La història és un trencaclosques d’on
sempre falten peces
Autora i fotografies: Cesca Casadesús
força per sobreviure. Quantes persones van ser
executades a la Cerdanya? Quantes persones van anar al
front i van desaparèixer? Quantes persones van morir als
bombardejos de la Comarca? I és que treure la vida a algú
és molt gros... I els qui van quedar? Les famílies, com ho
van fer per reconstruir les seves vides? D'on van treure la
força per continuar? Com van pair el disgust? I els efectes
col·laterals, el que van veure que passava a la seva vora?
Com els va afectar? I ara, com estem?

La porrusalda és una sopa de porros d'origen basc que la
família de la Carme va adoptar d'uns bascos que es van
estar a l'hostal que tenia la família a l'època dels seus
pares. La curiositat per la història d'aquesta sopa va
portar l'escriptor Rafael Vallbona a aprofundir en la
història de la família fins fer-ne un llibre que recull la
història de les darreres cinc generacions de la família
Grau. Durant la presentació del llibre a Puigcerdà es va
trobar molta gent coneguda. Entre les persones
assistents hi havia la Sílvia que se’l volia comprar, fer
signar i llegir per segon cop. Llegir-lo l'havia
commoguda. Jo n'hi tinc set, ens va dir. Parlava dels morts
de la seva família a la Guerra Civil. Aquestes paraules
se'ns van repetir durant dies, no només per les paraules
sinó per com estaven dites i el que transmetien. La nostra
pròpia història familiar que també s'hi entrellaça.

A moltes famílies de la Cerdanya no s'ha parlat de cap de
les vivències de la Guerra Civil i és per aquesta raó que
ens ha semblat tan magnífic el llibre i poder-ne parlar.
S'hi escriu la memòria d'una família que ha volgut
recordar i parlar-ne. I deu ser per això que el llibre ha
tingut tant d’èxit.

Pel que fa als morts o desapareguts, qui més qui menys ha
sentit alguna història en relació als pares o als avis, a
algun veí o veïna, a algú del mateix poble. Set són molts i
va ser real. No és una història en què les morts són
llunyanes i ens saben molt greu. Són morts de la nostra
història més propera. Alguns van haver de marxar, altres
es van quedar; tots van plorar algú proper i van tenir la

I pensar-hi, ens ha fet plantejar-nos la memòria i l'oblit:
la decisió d'oblidar o recordar, conscientment o no. El fet
que fos tan dolorós i traumàtic va fer que no se'n parlés.
No se'n podia ni parlar. O sí que es podia... però es va
preferir no fer-ho per protegir la família, sobretot els
nens; perquè no coneguessin l'horror del que havia
passat o mil raons més...
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La Carme Grau és una dona que fa poc que s'ha jubilat. Va
néixer a Cerdanya i segueix vivint a La casa de la frontera,
entre Puigcerdà i La Guingueta d'Hix (Bourg-Madame).
Ens rep a casa seva i, amb tota la senzillesa, comença a
parlar de la història de la porrusalda, punt de partida de la
trama. El seu marit, el Josep, també afegeix el que li sembla i
la Sílvia també hi aporta des de la seva vivència. La conversa
es va animant. Es parla de la Guerra Civil, dels fets que van
passar, de les famílies dels qui som a taula, també es parla
dels veranejants i les grans famílies de Barcelona que venien
a Cerdanya, dels qui denunciaven i feien matar els seus
veïns, dels pagesos, dels llocs on es va anar a matar la gent,
del punt de Bellver des d'on van disparar al Cojo de Málaga,
de després de la guerra, dels contrabandistes, dels vestits de
les nenes i les senyores de Barcelona, tan moderns i que
feien enveja, de les festes a l'hotel del llac...
condicions de vida, dels dubtes vitals de les persones, del
dolor que amarga tant que transforma les persones, de la
fortalesa de sobreviure, de la lluita diària, de les alegries, de
les pors, dels encerts i desencerts, de les injustícies i les
fatalitats... és a dir de la vida.

En una estona hem parlat de molts tipus de persones i
maneres de fer que convivien i encara conviuen en aquesta
terra de frontera. Hem parlat d'experiències conjuntes de
persones, de diferents visions de la història, de com la
memòria és un trencaclosques que només es pot confegir
quan es comparteix. Amb totes les peces juntes i moltes
més potser arribaríem a tenir la veritable història.

La casa de la Frontera és un llibre que, en acabar-lo, tot just
comença ja que dóna per pensar, per fer-se preguntes,
parlar-ne...

Veure com de la memòria de la família de la Carme se'n
podia fer un llibre és el que ens ha cridat més l'atenció. Ens
hem adonat que l'obra és la memòria de fets molt concrets i
de diverses generacions. També ens fa reflexionar sobre la
importància de parlar-ne: Parlar-ne a la família, per
conservar la memòria de la seva història, i després per ferne un llibre que transcendeix a la comunitat i apel·la a la
memòria col·lectiva de la Comarca. Fer d'hostalers segur
que ha ajudat la família Grau a ser més parladora i més
oberta ja que es relacionava amb molta més gent que altres
famílies de pagès, per exemple.

Després de la guerra es va mirar endavant; calia mirar
endavant i semblava que qualsevol cosa era millor venint
d'on veníem. Però es va fer el silenci. Fins ara que, ja se'n
pot parlar? Podem ocupar i fer-nos nostre aquest silenci
fosc, trist i fred? Aquest silenci que fa que les històries
semblin llunyanes. Un silenci que tapa el que va passar i va
crear un espai aparentment buit, de no-res, que ocupa molt
d'espai. En algun moment necessitem mirar-lo perquè
també és un espai en nosaltres. La novel·la obre aquesta
escletxa entre la irrealitat i/o realitat d'una història, com
ens la fem nostra i la relació amb la memòria individual i
col·lectiva. I l'oblit. Parlant-ne hi posem llum i hi traiem
ferro. Ja ha passat i, fins i tot, potser podem transformar les
emocions en alegria i agraïment d'haver-ho superat. És
alliberador parlar-ne?

Molta gent de la Comarca ha comprat el llibre i l'ha llegit
diversos cops. Se l'han passat entre família o amics i l'han
comentat. Aquesta novel·la, no és només un llibre que
relata una trama novel·lada; és un llibre que parla de la
nostra història a través de la història d'una casa i una
família. Una família amb la memòria gairebé intacta per
parlar-ne i també amb coratge per fer-ho; coratge per parlar
de la duresa de molts moments, a nivell econòmic i de

En aquells moments tothom va fer el que va poder i el
millor que va saber amb les eines que tenia. Aquest és un
aprenentatge individual i col·lectiu.

«Un veí de Das va denunciar i fer executar part de la família de la Sílvia. Anys més
tard, l’àvia de la Sílvia va haver de signar una carta de perdó per tal que aquest veí
pogués tornar a viure al poble després d’haver estat desterrat»
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HISTÒRIA DEL
PARC SCHIERBECK
Autor: Marcel·lí Irla

Al llarg de la seva vida German Schierbeck va obtenir
condecoracions com són la creu de Carles III, la placa i Gran
Creu d'Isabel la Catòlica i fou nomenat Reial Conseller
d'Estat l'any 1902.

El parc Schierbeck, a l'estany de Puigcerdà, porta el cognom
del danès German Schierbeck. Schierbeck va néixer a
Copenhaguen, Dinamarca, l'any 1842. A Dinamarca, va
educar-se a casa i després a la universitat fins que als vint-idos anys va venir a Barcelona. Un any més tard, quan tenia
vint-i-tres anys, fou nomenat cònsol general de Dinamarca
a Barcelona.

German Schierbeck va morir a Barcelona l'any 1912 però la
seva memòria encara es conserva a Puigcerdà. D'una banda,
encara podem admirar l'edifici on va passar els estius
durant més de vint anys malgrat l'interior va ésser refet
després d'un incendi l'any 1997; de l'altra, conservem el seu
nom en una de les principals vies d'accés del poble i al parc
de l'estany.

German Schierbeck era un home de gran intel·ligència, amb
una gran capacitat per als negocis i un gran emprenedor. Va
establir relacions comercials amb els principals centres
cotoners del món i fou conseller de diverses empreses,
especialment companyies ferroviàries. Aquest fet el portà
al nomenament com a director de la Catalana General de
Crèdit.

Si avui podem passejar pels voltants de l'estany, ho devem a
ell. A finals del segle XIX, els veïns de Puigcerdà van creure
en la idea de realitzar un espai enjardinat per poder passejar
a la vora de l'estany. Durant anys, Schierbeck havia anat
adquirint diversos terrenys entre la seva finca i l'estany i un
d'ells era ben a tocar. Així doncs, el cònsol danès no va
dubtar a afegir-se a la idea dels veïns i oferir el seu terreny
per construir-hi un parc.

Després de visitar la Cerdanya en diverses ocasions, l'any
1884 va adquirir una finca d'un total de 450m2 a Puigcerdà,
on va construir la seva residència d'estiueig que va batejar
amb el nom de Ro de Rigolisa. Posteriorment va construir
una explotació agrícola i ramadera dins de la seva pròpia
finca que actualment encara està en funcionament, es
tracta del Mas del Cònsol.

Fou ell mateix qui el dia 25 de setembre de 1890 posava a
disposició de l'ajuntament de Puigcerdà l'anomenat “camp
de l'estany” alhora que contractava l'arquitecte paisatgista
francès Raveau per fer-ne el projecte.

Però no només es va centrar en la seva residència d'estiueig
sinó que a Puigcerdà va adquirir nombrosos terrenys a la
zona de l'estany amb els quals va incentivar la
modernització del barri pel que fa a serveis així com també
una urbanització adequada als temps moderns.

El projecte però, no fou immediat; ben al contrari. Malgrat
l'any 1894 el propi Schierbeck va donar una bona empenta
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al projecte, no fou fins l'any 1925 en què l'ajuntament de la
vila, juntament amb la filla del finat, Maria Schierbeck
Esclús, van col·locar la primera pedra. Aquest fet fou el
resultat de l'aprovació de les bases del conveni que, a finals
del 1924, va obrir l'ajuntament. El projecte fou dissenyat per
l'arquitecte Joan S. Roig i fou pagat íntegrament per la família
Schierbeck.
La primera pedra duia la següent inscripció: Hoy dia de la
fecha, después de la bendición practicada por el Exmo. Señor
Obispo de la Diócesis Doctor Dn. Justino Guitart, que está de
Santa Pastoral Visita y, en presencia del Ayuntamiento de esta
Heroica, Insigne, Fidelísima i Siempre Invicta Villa, presidido
por el Muy Ilustre Sr. Alcalde Dn. Valentín Górriz Hostench... y
con asistencia de Doña Maria Schierbeck Esclús, y las demás
autoridades... se ha procedido a la colocación de esta primera
piedra del monumento, que por expresa iniciativa del
Ayuntamiento, se va a levantar en memoria del Excmo. Señor
Dn. German Schierbeck, Cónsul que fué de Dinamarca, y como
expresión de profunda gratitud por el acendrado aprecio con
que siempre distinguió a la Villa y, por las donaciones con que lo
enriqueció por instrumento de su hija Doña María, que con
tanto acierto supo interpretar la voluntad de su padre. (...)
Puigcerdà a las diez y siete horas del nueve de Septiembre de mil
novecientos veinticinco (...).
Per completar el projecte, l'any 1930, l'ajuntament de la vila
va col·locar un monument en honor al benefactor que ja feia
divuit anys que era mort. Es tractà d'un bust encarregat a
Josep Miret que va costar 1400 pessetes. Aquest bust va ser
col·locar en un pedestal de marbre blanc d'alta qualitat
encarregat a l'escultor Daniel Pérez per un preu de 1500
pessetes. Tot el monument es va inaugurar el 12 de setembre
de 1930. Al monument figurava el text següent: A quien amó
la Cerdaña como su segunda patria Exmo D. German
Schierbeck, Cónsul General de Dinamarca, quien tuvo en su
hija María la realización de sus deseos, dedica Puigcerdà
agradecida este recuerdo perpetuo.
Malauradament, l'any 1936 el monument fou destruït a cops
de martell per membres de la FAI.
Des d'aquest article vull subratllar que German Schierbeck
fou un dels prohoms i benefactors més rellevants que ha

tingut Puigcerdà. L'estany només recorda l'il·lustre danès
amb alguns panells informatius. Per aquest motiu
m'agradaria demanar a veïns, amics i institucions de la vila
que s'iniciï una campanya de recollida de fons per al
restabliment del bust dedicat a German Schierbeck.
D'aquesta manera se li rendiria un homenatge merescut i
s'honoraria la seva memòria.
Per fer aquest article he consultat la bibliografia publicada
per l'arxiver Sebastià Bosom a qui vull expressar el meu
record i agraïments infinits.

UN VAILET DE LA VILA, A PAGÈS

MATAR EL PORC
Autor: Jesús Bosom | Fotografia: fons Adam-Comas

Poc a poc el van anar fent a trossos: la carn
dels lloms, els pernils, les carns diverses per
als diferents embotits, les potes, la freixura, el
costellam... Semblava una feina tan precisa i
programada que res no es perdia i tothom
sabia què havia de fer. Jo anava amunt i avall
portant trossos de carn, peus o el que fos
mentre els homes, amb els seus ganivets,
seguien fent la seva feina i les dones a la sala
també. A mig matí tothom va parar i es va
reunir per compartir l'esmorzar: sang
fregida, fetge, talls de llom i de costella,
cansalada fregida i una bona xerinola.
Després, la feina encara es va allargar fins a
l'hora de dinar: calia salar els pernils, coure
algunes carns per fer les botifarres, blanca i
negra, rentar els budells ben escaldats per
embotir les sossisses, les salsitxes, les
botifarres, les llonganisses, els bulls... Els
budells es giraven del revés i, amb un tros de
canya i aigua, es rascaven per treure'n
qualsevol resta així com totes les mucositats.
El pa de fetge es recobria amb la tela, tel o
membrana fina que recobreix els budells;
també hi havia qui en deia mantellina. A mi
em van deixar aixafar amb les dues mans la
carn, el greix i l'amaniment precís per la
barreja. Quan me’n vaig cansar, em volia
treure les restes de la carn d'entre els dits i me
la vaig acabar menjant amb fruïció.
Finalment calia netejar-ho tot, endreçar tots
els estris i retornar els manllevats. Realment
era una festa, amb molta feina, però, al cap i a
la fi, una festa compartida.
Ahir va ser un d'aquells dies que sempre recordaré. Vam fer la
matança del porc. Feia dies que s'anava preparant tot: la pastera, les
olles, els ganivets, la màquina de picar carn, la màquina de fer les
botifarres... s'havia de netejar tot, s'havia de manllevar segons què,
s'havien d'esmolar els ganivets, s'havia de recollir aigua... Aquell dia
van venir els veïns i les veïnes que ens havien d'ajudar a la feina.
De bon matí van començar a fer bullir l'aigua a la perola mentre els
homes treien el porc, el lligaven sobre una mena de banc i li clavaven
el ganivet al coll per dessagnar-lo. Els xisclets de l'animal es devien
sentir des de l'altra punta de poble. Quan ja va ser mort, el van posar a
la pastera, van començar a portar galledes d'aigua bullint i el van
escaldar. Mentrestant l'anaven afaitant fins que va quedar net i rosat
com si fos un porcell. Van remenar la sang constantment mentre
rajava, perquè si es qualla ja no serveix per a res. Un cop parada la
sang, la van recollir i la van dur a dalt la sala; havia de servir per fer la
botifarra negra i en van guardar una part per fregir-la per esmorzar.
Aleshores van començar a esquarterar el porc: buidar la panxa, els
budells, l'estómac, el fetge... treure les cansalades, el cap, el cervell.

LA RELACIÓ ENTRE LES
PERSONES I ELS ANIMALS
Una cosa que em va cridar l'atenció era el
tracte que tenia la gent de pagès amb els
animals domèstics. Es podria dir que era una
barreja de respecte i d'autoritat, una barreja
d'estima i d'independència, una barreja de
treball -a vegades dur- i d'afecte. Però fos com
fos homes, dones, nens i bèsties compartien
un mateix sostre i les seves vides depenien les
unes de les altres. Uns hi posaven feina, altres
l'aliment; uns companyia i altres atencions;
uns aliment i els altres reconiexement. Egues,
vaques, bous, ovelles, xais, cabres, porcs,
gallines, tirons, oques, conills... però també
els gossos i els gats. Molts d'aquests animals
tenien el seu nom, un nom familiar, proper,
afectuós potser.
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FEM AGASALLA

SEGUIM PARLANT
DE LES DONES
Autor: Manel Figuera | Fotografia: Emili Giménez
Heus ací una altra mostra de mots i dites populars pejoratius
atribuïts a les dones. Un cop més, situem-nos en el context
històric, social i cultural del moment, en què les dones no
quedaven generalment gaire ben parades.
Currutaca. Dona estimada o amb qui festeja algú del poble,
però forastera.
—Diu que el Cinto festeja amb una currutaca, com si no hi ves
noies gopes al poble.
—Li irà pas bé, ja ho voràs. Sí, aqueixa currutaca li fotrà tots els
cortos.
Farnaca. Llebre petita, jove, però en sentit figurat és una
dona malfeinera, gandula, grassa, dropa, golafre,
malgirbada. Aqueixes quipis són totes unes farnaques.
Pelfa. També cocota, barjaula, parraiana, putot. Pot ser una
bagassa, prostituta, o una dona fresca, frívola, que manté
relacions amb bastants homes i no se n'amaga. Diu que
l'Asunción é una pelfa de cuidado, eh? Ai-ai, pobre Cosme!
Dona borratxa i vi el celler no pot ser. Diuen que l'ocasió fa
el lladre. Si la font dels mals és a casa o a la vora, més val que
es faci desaparèixer.
Dona finestrera, puta o xipollera. Pel que es veu, cal
malfiar-se de les dones que es passen molta estona a la
finestra.
Ser una trujassa. S'aplica tant a la dona que va bruta com a la
que és promíscua. Agoita-la, aqueixa, ja va amb un atre. Ves
quina trujassa està feta. De pravall via de ser.
Ser una rossa de mal pèl. A Cerdanya, pel que sembla,
sempre hi ha hagut dones rosses de qui s'ha desconfiat.
Aqueixa mossota et convé pas, Ramonet, que é una rossa de
mal pèl.

CREACIÓ

ENYOR
Autora: Laia Roca
vida. Llavors, quan el sol enrojolat tacava el cel, li prenies
la mà en silenci mentre conduïa atent, i li deies que no
sabies què fer-ne de tanta sort.

Voldries que tornessin les nit tardanes de l'estiu, quan
miràveu els estels amb l'esquena estirada al terra brut de la
plaça de l'església. I apagàveu l'únic fanal del poble i en la
foscor, mentre buscàveu el carro i l'óssa, sentíeu les veus
llunyanes dels avis que jugaven a la fresca a la botifarra, i el
món era petit i rodó.

Voldries que tornessin els dies de riure i de deliri, de banys
al mar, de butxaques plenes de pedres, d'olor a bosc i a
vacances. De concerts improvisats de guitarra, de
melmelades de figa i de pa torrat.

Voldries tornar als dies de descoberta, els d'agafar el cotxe
pel camí que fa drecera, abaixar la finestra per treure-hi
una mà i sentir l'empelt d'un vent calent i furtiu. Als
trajectes llargs de tornada, mentre cantàveu take this waltz
a dues veus, i els buscaves al darrera, pel mirall de dins del
cotxe, i estaven els dos adormits sense sabates, bruts de

Voldries, avui que tot són presses i terra d'asfalt, el despertar
d'estiu dels tres ben a prop teu: per tastar-los les pells amb
petons, per sentir-los els batecs sota del cor i per estimar-los
amb la tendresa de quan no et cal demanar res més.
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TEMPS DE NEU
Autora i fotografia: Núria Tomàs
Som a ple hivern i el color blanc envaeix els nostres paisatges. La neu és la protagonista dels mesos més freds de l'any.

Però, què és la neu?
Tots coincidirem a dir que la neu és aigua congelada que s'ha
format als núvols quan la temperatura és molt baixa. Però
l'explicació no és tan senzilla. Perquè aquest fenomen passi calen
tres factors importants:
1.
2.
3.

Vapor d'aigua a l'atmosfera.
Temperatura per sota 0ºC, al voltant dels -10ºC.
Un nucli o llavor d'iniciació.

Si a l'atmosfera la temperatura és baixa, aquest vapor d'aigua es
condensa i, si se situa al voltant dels -10ºC, les gotes d'aigua es van
congelant. Ara és quan entra en joc el nucli o llavor d'iniciació.
Quan una gota d'aigua es congela, automàticament s'envolta
d'altres gotes. Mentre va caient, el gel creix a mesura que les gotes
es concentren al seu voltant. Així es formen els cristalls. El nucli
del cristall no sempre és una gota congelada; molts cops són
partícules sòlides en suspensió i, fins i tot, bacteris que es troben a
l'atmosfera. Aquests cristalls tenen una estructura molt
organitzada, la més favorable per a la seva estabilitat.
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Tots els cristalls són iguals?
Hi ha moltes formes diferents de cristalls
que formen els flocs de neu. Aquestes
depenen de la humitat de l'aire i la
temperatura al moment de la congelació de
la gota. Com més baixa és la temperatura
més aplanat serà el cristall. Si la
temperatura és alta, al voltant dels -5ºC, el
cristall és més allargat. Durant el seu
trajecte fins a terra acabarà de perfilar la
seva forma final en funció de la humitat i la
temperatura del recorregut. Per últim,
aquests cristalls xoquen entre ells mentre
cauen i s'enganxen. Així formen els flocs de
neu que arribaran fins a terra i s'acumularan
formant un mantell de neu.
Quan la temperatura a terra es troba per
s o b re de l s 0 º C , a q u e s t s c r i s t a l l s
comencen a desfer-se i es condensen
formant aigua líquida. L'època de desglaç
omple rius i muntanyes d'aigua que ens
retorna la vida. Però si fa molta calor de
cop, aquests cristalls no es condensen
sinó que se sublimen; és a dir, passen de
l'estat sòlid dels cristalls a vapor d'aigua
sense passar per l'estat líquid. Llavors,
aquella aigua tan preuada que s'espera a la
primavera no arriba, provocant una
sequera inesperada.

I per què la neu és blanca?
Ja hem vist que la neu es forma a partir de cristalls de gel. Els cristalls, degut a
les seves formes amb cares geomètriques, reflecteixen la llum del Sol. Com
que hi ha molts prismes reflectint els rajos de llum i dispersant tots els colors
alhora, la barreja d'aquests colors ens fa veure la neu de color blanc. De
vegades, si la neu és molt compacta, en forma de glaç, absorbeix part dels
colors però reflecteix més la gamma dels blaus. Per això de vegades podem
veure el glaç de color blau, sobretot si no li toca massa la llum.
Ara es tracta d'esperar que nevi, mirar com cauen els flocs de neu i observar
com són els seus cristalls. De ben segur que hi veureu moltes més coses que
una simple nevada, per molt bucòlica que sigui.
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MEMÒRIA DIGITAL,
AMNÈSIA ANALÒGICA
Autor: Redacció Colors | Il·lustracions: Creativeart, Marcovector/Freepik

He de confessar que em vaig quedar parada quan la vaig
veure regirar frenèticament la bossa. He perdut la memòria,
no trobo la memòria. Minuts després treia d'una butxaca
una bosseta amb cinc dispositius USB mentre respirava
alleujada i deia: ja està, les memòries. Jo no sabia si eren les
seves, les d'un filòsof o les d'un escriptor famós. Al final va
resultar que eren cinc peces de plàstic i dispositius
electrònics pels quals hauria donat la vida.

Us heu plantejat quants números de telèfon recordeu de
memòria? Si fóssiu sols en un lloc sense connexió a
internet i només disposéssiu de dos euros i una cabina
telefònica, a qui dedicaríeu el comodí de la trucada?
Quants números de telèfon recordàveu fa quinze anys?
Quants n'heu memoritzat els darrers dos anys? Quants
contactes ha crescut la vostra agenda telefònica les darrers
sis mesos?

I és que a les dues darreres dècades, hem anat delegant en la
tecnologia funcions pròpies del hardware que portem
posat. Busquem les memòries, no som res sense el disc dur i
confiem cegament en el núvol. Hem apartat agendes de
paper, llibretes, notes… i les hem canviades per la navalla
suïssa 2.0, el telèfon.

Si ens responem aquestes preguntes amb honestedat,
pot ser que acabem esfereïts. La situació arriba al
paroxisme quan, al mateix dispositiu que ens ha alienat,
tenim instal·lades aplicacions que ens ajuden a
exercitar la memòria fins i tot en això ens hem tornat
dependents.

Les seves aplicacions són l'agenda que ens recorda quan
tenim dentista, el calendari que ens avisa dels aniversaris
dels amics, l'accés al núvol on tenim guardada l'oficina, la
retina que va captar els records de les darreres vacances…
Tot això, a la butxaca mentre el cap fa soroll de buit.

Malgrat tot, si no podeu desenganxar-vos de la tecnologia
alhora que voleu mantenir el vostre cervell actiu i entrenar
la vostra memòria, us proposem cinc aplicacions
inconfessables que podeu descarregar als vostres
dispositius:
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Lumosity: És una de les aplicacions millor qualificades per
entrenar el nostre cervell. Està composta per més de vint-icinc jocs i un programa d'entrenament diari. L'aplicació
presenta reptes cada vegada més difícils que s'adapten a les
nostres habilitats individuals. L'aplicació compta amb una
partida de prova que avala la nostra agilitat mental a partir
de la qual proposarà reptes per millorar destreses com: la
memòria, l'atenció, la flexibilitat mental, la velocitat de
processament de la informació i la resolució de problemes.
Aquesta aplicació està disponible per a Android, iOS i
ordinador.
Fit Brains Trainer: Aquesta aplicación, desenvolupada pel
doctor Paul Nussbaum, inclou més de 360 sessions
d'entrenament. Amb aquesta aplicación podràs posar a
prova destreses com l'agilitat mental, la concentració, la
memòria, la capacitat de deducció i, fins i tot, la teva
percepció visual. Els desenvolupadors d'aquesta eina
asseguren que, n'hi ha prou fent servir l'aplicació uns
quants minuts al dia per millorar les nostres capacitats
mentals. Aquesta app es troba disponible per a iOS,
Android i ordinador. L'aplicació permet comparar els
resultats obtinguts amb els d'altres usuaris del nostre
mateix sexe i edat.

gràcies a reptes ajustats a les nostres característiques. Peak
ofereix un entrenament personalitzat i guiat basat en
puntuacions i reptes; incrementa els nivells de dificultat a
mesura que les nostres capacitats milloren i insisteix en
aquelles àrees que se'ns resisteixen més. A banda de
l'entrenament, el programa proporciona una anàlisi
profunda del nostre rendiment a través de mapes cerebrals,
gràfics i comparatives de manera que podem saber amb
precisió quins són els nostres punts forts i quins, els nostres
punts febles. Podem adquirir aquest programa
d'entrenament a través de la Google Play i l'App Store.
Disponible tant per a Android com per a iOS.

NeuroNation: Com les dues aplicacions anteriors,
NeuroNation proposa un programa d'entrenament
cerebral dissenyat per neurocientífics. A través de 23
exercicis podrem entrenar i avaluar destreses com la nostra
memòria i la nostra orientació. De la mateixa manera que
les dues aplicacions anteriors, NeuroNation avalua el
nostre potencial, ens elabora un programa d'entrenament
personalitzat i ens ofereix el plus motivador de poder
comparar els nostres resultats amb els d'altres usuaris. Els
desenvolupadors de l'activitat asseguren que amb un
entrenament diari de deu minuts, mantindrem jove la
nostra memòria. L'aplicació està disponible tant per a
Android com per a iOS.

Elevate: Elevate compta amb més de 30 minijocs dissenyats
per millorar la velocitat de lectura, la concentració, la
memòria i l'agilitat de càlcul. Segons els desenvolupadors,
els algoritmes d'entrenament d'Elevate optimitzen
l'experiència de l'aprenentatge emprant resultats
d'investigació en estudis sobre la memòria per
desenvolupar un programa personalitzat per a cada usuari.
L'aplicació augmenta el grau de dificultat dels exercicis a
mesura que les nostres habilitats cognitives milloren alhora
que ofereix un seguiment detallat del nostre rendiment.
Aquesta eina està basada en el llenguatge com a fórmula per
entrenar les habilitats mentals; això sí, només la trobareu
en anglès.

Peak: Aquesta és una de les aplicacions d'entrenament
mental més completes. A través de més de 30 jocs,
desenvoluparem les nostres agilitats i habilitats mentals
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