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ADAPTAR-SE O MORIR...
O NO
Autor: Redacció Colors
són els temps que corren... De debò cal adaptar-se
sempre?

Tots sabem que si hem arribat fins aquí és perquè viure
és, per definició, adaptar-se. Les espècies animals i
vegetals s'han adaptat als canvis dels ecosistemes on
viuen; és més, només aquelles que ho han fet i ho han
fet millor han aconseguit sobreviure.

Sembla que hem confós l'adaptació amb la resignació. Ens
hem aturat a pensar quin entorn ens convé com a
col·lectiu? Si ho fem, ens adonarem d'una qüestió tan
evident com preocupant: la majoria de vegades els nostres
interessos individuals es contradiuen amb els interessos
col·lectius. Per això amb una actitud d'adaptació mal
entesa correm el risc de caure en el mesellisme acrític.
Potser abans de dir: quin remei, ens haurem d'adaptar (o
morir), ens hauríem de plantejar si la proposta o la
situació de la qual partim ens convé com a col·lectiu,
examinar-ne pros i contres, buscar solucions per al bé
comú i, si cal, resistir l'embat de les noves ventades.

Ara bé, no cal confondre l'adaptació necessària per a la
supervivència amb l'adaptació per defecte, que vindria
a ser una mena de conformisme mal entès. Sovint
sentim expressions que, sota el paraigua de
l'adaptació, amaguen afirmacions impregnades d'un
fatalisme resignat. Treballem més hores del compte? El
món va així, hem d'adaptar-nos. El sou ens queda curt?
És la crisi, hem d'adaptar-nos. La societat ens imposa
un ritme que no tenim hores per seguir? Què hi farem,
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L’ADIS PARTICIPA ALS
JOCS FLORALS DE CERDANYA
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS
Un any més, els usuaris inscrits al taller
d'alfabetització estan treballant, amb molta
creativitat i esforç, en la preparació dels seus
escrits per presentar-los a l'edició d'aquest 2018
dels Jocs Florals de Cerdanya. Segur que, un cop
més, quedarem sorpresos del seu talent.

S OM A DI S
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TALLER D’ELABORACIÓ
DE MONES DE PASQUA
Aquest any la Fundació ADIS ha organitzat un taller per
elaborar mones de Pasqua. Els nostres usuaris han pogut
posar en pràctica els seus coneixements de cuina. Entre
tots hem elaborat el pa de pessic, desfet la xocolata,
decorat ous, i, finalment, cadascú ha acabat decorant la
mona al seu gust.
A més de seguir al peu de la lletra la recepta d’elaboració
d’aquestes postres tradicionals, els usuaris han pogut
deixar anar la seva creativitat a l’hora de decorar-les. Una
activitat ben dolça que esperem repetir.

Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS

S OM A DI S
6

L’ESCOLA I
ELS FONAMENTS DEL PENSAMENT:
LA COMPRENSIÓ I L’EXPRESSIÓ
Autora: Felip Ponsatí | Il·lustracions: Freepik
Una bona part de les vegades que acanalem, encapsulem,
encotillem o pautem què han de fer els infants estem fent
un disbarat. I per què un disbarat? Doncs perquè sempre hi
haurà un grup de mainada que quedarà fora de les línies
generals que estem traçant i, per tant, després, amb la
millor bona voluntat del món, l'escola els haurà de proposar
que vagin a suport o bé els dirà que tenen necessitats
educatives especials etc. quan, de fet, l'única cosa que els
passa és que no segueixen el ritme o els camins que algú,
teòricament, ha traçat.

Si algun dia us demanessin si hi ha dues persones iguals
segurament contestaríeu que no, que no és possible que hi
hagi dues persones exactament iguals i, per tant, és evident
que considereu que tots els infants són diferents en les
seves capacitats, necessitats i possibilitats.
Les persones som éssers socials i el nostre entorn ens
influeix molt, molt més del que a primer cop d'ull pot
semblar. A la nostra societat, a més de la família, hi ha una
institució que és arrelada i admesa de forma gairebé
indiscutible: el sistema educatiu.

L'equitat consisteix a tractar de manera diferent allò que és
diferent. És important assegurar-se que, abans de demanar
a la mainada que aprengui o faci quelcom, disposen d'uns
bons fonaments i de les eines i els materials necessaris per a
que s'hi pugui endinsar. Només així podrà enlairar un sòlid
edifici personal, intel·lectual i social. Fins a on? Doncs fins
on pugui cadascú d'acord amb les seves possibilitats i
capacitats.

Si a l'escola preguntéssim si es considera que tots els
alumnes són diferents, segur que ens dirien que sí, que tots
són diferents. Ara bé, una cosa és tenir clar que tots els
infants són diferents i una altra, de molt diferent, poder
donar resposta a l'aula a aquesta diversitat, perquè en el dia
a dia aquesta gran diversitat de capacitats, necessitats i
possibilitats queda limitada per allò que dicten la
normativa, el mètode i/o les preferències personals.

Ja ho deia al començament, els humans som éssers socials.
Si us hi fixeu una mica, allò que fa que puguem viure en
societat és un factor ben senzill: la llengua. Per sort nostra,
només ens cal viure en un entorn que parli per arribar a
aprendre'n la llengua. L'escola, aquí, hi té un paper
fonamental. La llengua oral escolar de la mainada depèn, en
gran mesura, del que es faci o es deixi de fer a l'escola. Els
docents hauríem de tenir clar que sense una bona motxilla
personal de llengua oral escolar no és possible que la

Els adults presentem propostes, teòricament,
immillorables per a la mainada. Si ens mirem a poc a poc
aquestes propostes n'hi ha poques que pensin, de veritat, en
els infants. La gran majoria projecten dèries, preferències o
teòriques prospectives que s'acompanyen d'uns bons focs
artificials i molts lluentons. Així fan bonic i ningú es fixa en
el fons. Si no va bé no cal preocupar-se, mai cap
irresponsable pedagògic ha estat portat a judici.
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mainada pugui aprofitar tot el que el sistema educatiu i la
societat li posarà a l'abast.
La llengua, fonamentalment, és oralitat malgrat des de fa
uns cinc mil anys, com a conseqüència de les necessitats
derivades del comerç, la vàrem codificar i va aparèixer
l'escriptura. L'escriptura depèn de la llengua oral; en canvi
l'oralitat no depèn de l'escriptura, encara que l'enriqueixi.
És molt clar què depèn de què.
Seguim amb la llengua oral. Segur que ja us heu adonat que
només som capaços d'entendre allò que és a la nostra
motxilla personal de llengua oral. Quan escrivim pouem en
la nostra biblioteca personal de llengua oral i quan parlem
només podem fer servir aquelles estructures lingüístiques i
aquelles paraules que tenim a la nostra motxilla de llengua
oral. El mateix ens passa quan pensem; per pensar ens calen
paraules i només podem pensar a través de la nostra
biblioteca personal de conceptes (motxilla de llengua oral).
L'oralitat estructura, tot el nostre sistema de pensament i de
comprensió, tota la nostra capacitat d'expressió oral i
escrita i alhora esdevé una eina fonamental de cohesió
social, actual i futura.
Quan el nostre sistema educatiu dona, a la llengua oral
escolar, una importància prioritària i la treballa
sistemàticament (a cada activitat, feina, etc.) i al llarg de
tota l'escolaritat, la mainada ho entén tot molt millor,
esdevenen lectors hàbils i quan volen expressar el seu
pensament, oralment o per escrit, troben les paraules
adequades per fer-ho. Tot plegat fa que als centres no calgui
tant suport i hi hagi menys necessitats educatives especials.
Quan es treballa a fons la llengua oral, fins i tot els infants
amb necessitats educatives especials greus i permanents
viuen de forma molt més agradable i engrescadora el seu
pas pel sistema educatiu i no parlem de la resta, que pot

dotar-se d'uns ferms fonaments i d'unes sòlides estructures
personals, intel·lectuals i socials.
Com que les capacitats són diferents, per prioritzar els
fonaments i els pilars estructurals dels infants cal que, quan
es presenti qualsevol nova activitat, tasca, coneixement...,
es faci de manera en què hi intervingui el màxim de
receptors personals i socials possibles: la vista, l'oïda, el
tacte, la comunicació interpersonal: el to de veu, la
gestualitat, l'emoció... Tampoc cal capficar-s'hi, però la
vista, l'oïda i el treball en petit grup haurien de ser usuals.
¿Per a què serveixen els centres educatius si no tenen com a
una de les seves tasques fonamentals la de procurar que tota
la mainada disposi d'una motxilla personal de llengua oral
escolar el més ben farcida i variada possible? Perquè la resta
potser llueix molt, però no és fonamental. En aquest tota
també hi entra la mainada que té dificultats per expressar
els seus pensaments; una de les tasques de tots plegats és la
de cercar, del dret i del revés, maneres que permetin a la
canalla expressar allò que li bull al cap; des de les
necessitats més elementals, fins aquells pensaments que els
poden canviar la visió del món.
Tot allò que, volent, no ho podem comunicar ens genera
frustració; la frustració genera desgana per aprendre o, fins
i tot, de viure; i ens aïllem. La capacitat de posar paraules i
expressar el que ens passa ens ajuda a suavitzar, a superar
les dificultats i a encarar els reptes.
Un sistema educatiu que faci que tots els alumnes es dotin
d'una rica motxilla personal de llengua oral escolar està
posant les bases per a una societat futura més cohesionada i
col·laborativa. Una motxilla personal de llengua oral
escolar ben farcida i variada és indispensable per disposar
d'una ment ben moblada i, alhora, és un dels fonaments
bàsics de la cohesió social, actual i futura.

A P R E N DR E
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CREACIÓ

LA MEVA MARE
PINTA MANDALES
Autor: Mercè Palau | Il·lustració: Isabel Emene

No me'n vaig sortir, ni aquell dia ni tots els que van venir a
continuació. He acceptat que ella el veu de veritat i tot el
que faig és intentar donar-li una resposta que pugui
entendre.

La meva mare pinta mandales al centre de dia on va tots els
matins. Em diu que és un quadre i que, quan l'acabi, el
penjarem al menjador.
La mare és dependent. Depèn totalment de mi i dels
mitjans que li poso per fer-li la vida més fàcil. Uns anys
enrere, era jo qui depenia d'ella. La meva vida ha canviat al
mateix ritme que la seva s'ha alterat.

—El papa no vindrà avui. Potser més tard.
—On és? No l'esperem a dinar?
—No, no et preocupis. Ara, anem a taula que es refredarà el
menjar.
—Molt bé, doncs si no ve, ell s'ho perd.
—Això, ell s'ho perd.

Tot va començar un dia de cop:
—Nena, on és el teu pare? Fa un moment era assegut aquí, al
sofà. On ha anat?
—Què dius? El papa no hi és.
—Sí, era aquí fa un moment.
—És impossible. El pare és mort. Ja fa tres anys que ens va
deixar. Per què dius això?
—No ploris nena. Jo l'he vist. Si tu no el veus és perquè no
vols.

I així un dia i un altre. Uns dies és el meu pare a qui espera.
Uns altres busca els padrins per casa. O crida la seva mare.
O em confon amb la seva germana. Amb el temps, he après a
conviure amb tots, els vius i els morts.
La meva mare ja no pinta mandales.

C R E AC I Ó
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ADAPTAR-SE O NO,
HEUS AQUÍ LA QÜESTIÓ
Autora i fotografies: Ariadna Pasto
M'és tant fàcil adaptar-me que m'és difícil parlar-ne. No sé per
on començar.
Com a biòloga puc parlar de l'adaptació dels éssers vius en un
ambient o ecosistema: cada ocell té una forma determinada de
bec segons la seva alimentació o bé un cactus transforma les
seves fulles en pues per disminuir l'evapotranspiració i així
retenir el màxim d'aigua. Així doncs, sembla fàcil afirmar que
estem programats per adaptar-nos.
Però, quan parlem d'adaptació humana, a què ens referim? El
primer que ens ve al cap és el fet de saber adaptar-se, viure, en
una regió o país diferent del nostre. Sembla evident que com
més proper sigui culturalment l'indret que ens acull, més fàcil
ens serà adaptar-nos-hi però així i tot hi ha moltes variables que
cal tenir en compte: l'economia, la religió, la llengua, el clima, la
gastronomia i d'altres que ara se m'escapen.
A l'adaptació humana, no només hi intervenen factors socials;
també cal tenir especialment en compte els factors emocionals
i racionals. Quan ens trobem lluny de la família o ens veiem
forçats a viure en un lloc on no en tenim ganes l'adaptació és
costeruda i lenta, ja que la voluntat va renyida amb la integració
a l'entorn formal on estàs.

C E R DA N S A L MÓN
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El que esmentava més amunt, però, no ha estat el meu
cas; ben al contrari. Nosaltres, o sigui tota la família,
anem sempre junts.
Al meu company i a mi sempre ens ha agradat viatjar i
practicar el nomadisme: viure uns mesos aquí, una
temporada allà. Quan van néixer els nostres fills vam
decidir seguir fent allò que tant ens agradava: conèixer
nous llocs, noves cultures i passar-hi prou temps
necessari per poder-les conèixer i estimar
(comprendre-les, dirien altres).
Així doncs, fa temps que anem amunt i avall adaptantnos i anem on anem trobem coses que ens agraden i
d’altres que ens disgusten. El què tinc clar, però, és que
es pot viure on sigui i l'ésser humà s'acaba acostumant
a tot.
Els nens són qui s'adapta més fàcilment. Els meus fills
han viatjat des que van néixer i ara la gran ja té 15 anys.
Són uns experts a adaptar-se on van, a les noves
situacions de vida i a tot allò que els ve de nou i d'una
manera increïblement ràpida – això no vol dir que tot
els agradi .
De la nostra experiència nòmada hem après que
adaptar-se és vital per sobreviure i estic contenta i
satisfeta d'haver ensenyat als meus fills a viure amb
aquesta capacitat i actitud.

C E R DA N S A L MÓN
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Andra Georgiana:
Les meves eines van ser el cole i el diccionari
Autora: Cesca Casadesús | Fotografies: Cesca Casadesús i Andra Georgiana Bere

Quan l'Andra tenia onze anys els seus pares van decidir venir
a viure a Cerdanya des de Romania. Van escollir el lloc
perquè hi tenien família i creien que mai tindrien mai seria
començar tant de nou. I així va ser. Si no ens expliqués que és
Romanesa d'origen ni ens n'adonaríem. Cap tret remarca
que no va néixer aquí, parla sense gens d'accent. Pensa en
l'idioma en què parla. A casa parla romanès i castellà tot i que
reconeix que li sap greu tenir rovellat el romanès. Amb la
seva frescor ens diu que quan no troba les paraules en
romanès les diu en castellà o català i ja s'entenen. Això, però,
no li serveix quan viatja a Romania; els primers dies li falta
vocabulari i el cap li bull per trobar les paraules ajustades.
Amb aire divertit, explica que els seus amics d'allà li diuen
que ara parla amb la 's' quan parla romanès. Així que
podríem afirmar amb rotunditat que és poliglota: parla
català, castellà romanès i una mica de francès.
Pel que fa al fet d'adaptar-se, considera que hi ha dificultats
que són superables. Quan va arribar, es va sentir ben rebuda
a l'escola i molt acompanyada. L'única cosa que recorda que
li va saber greu va ser sentir a dir als altres nens que es deien
els uns als altres que vigilessin, que com que era romanesa
els robaria l'entrepà. Valora que els seus pares eren joves,
amb ganes d'aventura i un punt de bogeria per fer el pas de
canviar de país. I sobretot que va ser una decisió lliure i
pausada perquè no fugien de res. Aquí se sent a casa i a
Romania, també.

«Quan he d'enviar missatges en romanès faig
servir el corrector ortogràfic»
H E ROI S Q U O T I DI A N S
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A Romania van deixar-hi amics i aquest va ser un procés
dolorós; ara bé l'enyorança més gran per a l'Andra va ser la
del seu gos, el Biggy, que es va haver de quedar a Romania a
casa d'un familiar. Fins al cap de cinc anys no van poder
tornar a Romania a buscar-lo. Sentien que havien deixat un
component de la família allà. Quan parlaven per telèfon i li
deien coses ploraven. Després de les converses el Biggy es
passava un parell de dies sense menjar de tanta pena com
tenia.

L'Andra té 26 anys, i és d'origen romanès. Viu a Puigcerdà.
Va néixer a la ciutat de Cluj-Napoca, al Cor de Transilvània.
A Romania, la mare tenia feina fixa i el pare feia de
camioner internacional. Allà tenien casa seva i la major part
de la família. A Cerdanya hi vivien els seus tiets i la seva
cosina ja des de feia uns anys. Els pares de l'Andra tenien un
bon concepte de la vida a Cerdanya, van projectar venir i
van pensar que, si no els agradava, sempre podrien tornar ja
que van mantenir el pis i tots dos podien recuperar la feina.

L'Andra també es recorda de Romania. Ara fa cinc anys que
no hi ha anat perquè no s'acaba d'organitzar amb la seva
parella per fer el viatge i poder deixar els seus gossos. Com
que en va marxar de petita, té els records de jugar davant de
casa i del cole. Explica que no pot dir que s'enyori perquè ha
fet la seva vida aquí. Els seus pares s'enyoren més i quan hi
van potser s'hi quedarien uns dies més però ja els agrada
tornar i encarregar-se del seu negoci.

La família va embarcar amb l'anhel d'una vida millor en tots
els sentits i també econòmicament. Els pares tenien dos
fills: l'Andra, d'11 anys i el seu germà, de 8. Estaven
emocionats. En arribar es van instal·lar a casa dels seus tios
a Llívia. Van arribar a finals d'octubre, uns dies abans de la
fira del cavall. Quan l'Andra explica les primeres
impressions se li il·luminen els ulls. Tot era diferent. Ells
només havien conegut la seva ciutat i la platja de Romania
on havien anat algunes vegades. Explica amb entusiasme
com d'impressionant va ser la sensació de novetat i
d'adrenalina: ho tafanejaven tot, ho volien tot.

Quan l'Andra parla de cuina s'entusiasma. Valora que la
cuina d'aquí és molt més sana que la de Romania, que és
més pesada per a l'estómac. Això no treu que el menjar
romanès li encanta i quan hi va sempre torna amb uns
quilets de més. Ella no s'hi ha posat, però quan la seva mare
fa plats d'allà ràpidament tots s'apunten a taula. Fa
encàrrecs a gent que faci el viatge per aconseguir
ingredients que aquí no troba. Ens parla d'un formatge fresc
per fer pastissos que no es desfà tant com el nostre mató. O
el Sarmale que és una barreja de carn picada amb arròs i
tomàquet embolicat amb fulla de col prèviament
fermentada. Per anar bé es fan ben petits i, quan la mare en
fa, la parella de l'Andra mai s'oblida el tupper.

«En arribar la directora em va regalar un
diccionari català-romanès i sempre el
portava a la motxilla»
Pel que fa a la llengua va ser estrany. No entenien res, els
semblava xinès. Sort que al principi sempre anaven amb la
seva família que els feia de traductora. Malgrat tot, tenien
l'avantatge que el romanès és una llengua d'origen romànic
com el català i el castellà, cosa que va facilitar
l'aprenentatge als nens. A més a més, van tenir la sort que a
l'escola de Llívia hi anava un nen d'origen Moldau de la part
de Romania amb qui tenien un accent molt semblant. Quan
la comunicació es complicava, sovint l'anaven a buscar a la
seva classe per traduir i això els va facilitar moltíssim la
integració. El Catalin va ser el seu heroi, ens diu l'Andra.
Sempre anaven junts i encara són amics. Tothom va posarhi de la part seva i tothom va donar el millor de si mateix,
afegeix profundament agraïda. Sort n'hi ha que quan ets
petita no valores les dificultats i només penses a jugar.
Recorda que al principi portava una etiqueta amb el nom i
quan la cridaven somrient feia que sí amb el cap. Sí que es
sentia un bitxo raro perquè no entenia res i no se sabia
expressar. Tot i així, considera que l'adaptació va ser ràpida
ja que només el primer any va anar molt perduda.

Pel que fa a la religió i la cultura, ells no han notat massa
diferència ja que a Romania són cristians ortodoxos i la seva
família tampoc és massa religiosa. El fet que el pare de
l'Andra fos camioner internacional feia que conegués
moltes cultures abans de triar venir aquí. Els pares de
l'Andra tenen una ment oberta, cosa que ella valora molt a
l'hora de tenir la valentia d'emprendre una aventura com
aquesta, sobretot per l'ajuda que suposa a l'hora d'adaptarse al lloc d'arribada. L'Andra explica que deu ser molt
diferent marxar fugint del teu país per raons econòmiques,
polítiques o per guerra. Marxes a disgust i potser trenques
vincles familiars molt forts que de fet no voldries deixar.
Psicològicament deus arribar pitjor si vens fugint o refugiat
i tens moltes més dificultats per poder-te refer.

Un altre avantatge molt important que va tenir és que va
entrar a l'escola a cinquè de primària i el que ella estava
estudiant a Romania no ho va fer fins l'any següent, a sisè,
de manera que va tenir un any de marge per adaptar-se a
l'escola. Després, quan va arribar a l'institut i ja tot anava
rodat.
Per al seu germà, l'adaptació encara va ser més ràpida. Al
final, va ser als pares a qui els va costar una mica més. Parlen
castellà tot i entendre el català. Han après totes dues
llengües pel seu compte, al carrer, perquè a l'Andra no li
sembla que anessin a classes. Recorda la seva mare llegint el
diari i entenent les notícies pel context. Per als tràmits
burocràtics sempre es van trobar acompanyats per la
família.
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ELEMENTS QUE INTERVENEN
EN EL PROCÈS D’ADAPTACIÓ
A LA DISCAPACITAT NEUROLÒGICA
Autora: Anna Gilabert | Fotografia: Institut Guttmann
que no és inamovible i a què es poden sobreposar,
recuperant així la seva integritat.

El fet de veure's afectat per una discapacitat suposa un dels
majors traumes que pot patir un individu a la seva vida. La
discapacitat implica un impacte a nivell bio-psico-social, i
per tant inevitablement, desencadenarà importants
adversitats en totes les esferes de la vida de la persona qui la
pateix i els membres del seu entorn més pròxim. No és
d'estranyar doncs, que les persones més resilients siguin les
més capaces de realitzar un procés d'afrontament i
adaptació a la discapacitat més efectiu, mobilitzant els
recursos necessaris tant a nivell intern com en el seu
entorn, i sortir-ne de manera més exitosa.

La flexibilitat, l'optimisme, la creativitat, són qualitats que
afavoreixen que la persona afectada, ja sigui tant en pròpia
pell o bé en la pell d'un familiar pròxim, sigui capaç de
percebre la nova realitat, els canvis i les dificultats, de
manera menys amenaçant, de manera que presenten una
actitud més constructiva i optimista davant la nova situació
vital. El sentit de l'humor és també un element que permet
reconèixer i relativitzar els aspectes que es perceben com a
més negatius, els que generen major incomoditat,
integrant-los de manera sana. Els canvis en el propi cos o la
necessitat d'ús d'ajudes tècniques en poden ser alguns
d'ells. La capacitat de desdramatitzar és decisiva a l'hora de
realitzar el procés d'afrontament i adaptació.

La discapacitat ocasiona un important desequilibri en
l'individu: planteja una nova realitat, sovint desconeguda, i
genera una gran incertesa de cara al futur. Les persones
amb un locus de control intern, és a dir, que confien en les
seves competències personals, internes, per fer front i
prendre control sobre els fets i les conseqüències que se'n
desencadenaran, afronten de manera més activa i
resolutiva la discapacitat. Aquestes persones tenen la
capacitat de veure les dificultats com a quelcom extern a
què poden fer front, perceben l'adversitat com a quelcom

La discapacitat té lloc com a conseqüència d'un episodi
traumàtic, que ve seguit d'un llarg i complex procés mèdic,
on sovint es hi ha un llarg període d'ingrés hospitalari i hi ha
un distanciament de la persona afectada respecte al seu
estil de vida dut a terme fins el moment. Pel que fa a les
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discapacitats congènites, el processos mèdics i la necessitat
de realitzar tractament rehabilitador també són habituals.
Les persones que s'adaptaran millor al procés de
rehabilitació i a la seva discapacitat són aquelles que tenen la
capacitat de trobar sentit a la realitat a què es veuen
evocades a viure tot i que es tracti d'una realitat que mai
haurien esperat.
Les persones amb una major capacitat d'ajust i autocontrol
emocional, de tolerar millor l'estrès i l'ansietat que pot
generar una situació de crisi vital com és aquesta, són les que
aconsegueixen mantenir una major resistència i serenor,
que els facilitarà valorar, prendre decisions i actuar de
manera més efectiva davant les dificultats.
La capacitat de mobilitzar-se a nivell familiar, d'establir i fer
ús d'una bona xarxa social on sustentar-se per tal d'afrontar
la situació de crisi, la cultura familiar i social en què
s'emmarca la discapacitat, el sistema de creences i valors,
són també aspectes fonamentals que determinaran l'èxit del
procés d'adaptació i el d'aconseguir recuperar un equilibri
tant personal com a nivell familiar, després de la instauració
de la discapacitat.
Inicialment la instauració de la discapacitat comporta un
fort desequilibri a nivell personal i també en el nucli familiar.
Es dóna una primera fase de crisi, en què hi poden haver
reaccions d'important malestar emocional, o fins i tot
reaccions negadores de la realitat que es presenta. Poc a poc,
els membres afectats acostumen a anar assumint la situació.
Durant aquesta primera fase de dol és habitual que tant la
persona afectada en pròpia pell, com membres de la família
puguin presentar simptomatologia reactiva a la situació de
crisi, com ara simptomatologia ansiosa, depressiva,
simptomatologia compatible amb estrès posttraumàtic,
entre d'altres. És imprescindible que l'individu realitzi un
adequat procés de dol i d'elaboració de les pèrdues viscudes
però al mateix temps és bàsic que pugui desfocalitzar la seva
atenció de les pèrdues i les limitacions i dirigir la mirada a les
potencialitats que es mantenen i a les oportunitats que se li
plantegen per tal de tirar endavant i obrir-se de nou camí a la
vida. En la mesura en què vagin recuperant l'estabilitat i
seguretat en si mateixos i en el seu estil de vida i possibilitats,
també en millorarà el benestar emocional.

adaptacions a la llar, al cotxe. És probable que pugui
mantenir algunes de les activitats que realitzava fins el
moment, però de ben segur que n'hi haurà d'altres que
deixarà de poder realitzar i caldrà que n'incorpori de noves.
En alguns casos també resulta impossible que la persona
segueixi desenvolupant la mateixa feina que realitzava i que
hagi de modificar-la o bé acollir-se a una incapacitat. També
caldrà que la persona incorpori una sèrie de rutines que
assegurin el seu benestar físic i evitin problemes de salut.
Així mateix, caldrà que realitzi un procés d'adaptació als
canvis en l'esfera de la sexualitat, en funció si compta amb
alteracions a nivell motriu i/o sensitiu. La seva integració a
nivell social serà un altre aspecte fonamental per a una bona
qualitat de vida. A mesura que la persona afectada avança en
el procés d'adaptació a la seva nova realitat anirà recuperant
un major nivell d'activitat i participació social.
Les persones amb discapacitat, potencialment poden assolir
una percepció de benestar emocional, una bona qualitat de
vida i un estil de vida actiu i satisfactori. Des de les diferents
institucions que intervenim en aquest procés d'atenció a la
persona afectada i les seves famílies, així com des de serveis
socials i des del conjunt de la societat, hem de treballar de
manera coordinada per a que ho aconsegueixin. L'educació
juga un paper fonamental a l'hora d'aconseguir una
adequada inclusió de les persones amb algun tipus
d'afectació física i/o intel·lectual, aconseguint que formin
part de la societat de manera normalitzada.

El moment en què una persona adquireix una discapacitat
neurològica, com poden ser una paraplegia, una tetraplègia o
un dany cerebral, haurà d'afrontar canvis a les diverses
esferes de la seva vida. És probable que hagi d'incorporar l'ús
d'ajudes tècniques com ara la cadira de rodes, realitzar

La resiliència és un atribut personal i al mateix temps un
procés d'interacció entre la persona i l'entorn. No és
absoluta ni estable, per tant es pot desenvolupar. Aquest és
un dels objectius fonamentals de l'equip interdisciplinari de
l'Institut Guttmann: aconseguir que les persones que es
veuen colpejades per una discapacitat siguin capaces de
posar en marxa els mecanismes i recursos necessaris per fer
front i ressorgir del trauma. Des de les diverses àrees
d'intervenció es treballarà amb l'objectiu que la persona
afectada i també la seva família, adquireixin el recursos
necessaris per poder retornar al seu entorn i desenvoluparse de manera satisfactòria, tenint en compte que el procés
d'adaptació es donarà de manera progressiva.
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UN VAILET DE LA VILA, A PAGÈS

L’HIVERN

Autor: Jesús Bosom | Fotografia: fons J. A. Roca de Viñals
aleshores anaves fregant amb els peus i anava
formant-se el gel brillant com un vidre. També
era prou divertit anar pels volts de Puigcerdà
per trepitjar neu verge i esperar trobar alguna
petita congesta per quedar-hi una mica
enfonsat. Quan arribava el fred de debò, el llac
es gelava. Es gelava i tothom n'estava pendent,
especialment els infants; amb pals, pedres o el
que fos comprovàvem el gruix del gel.
Això sí, la quitxalla teníem ganes de tornar a
casa perquè teníem les mans balbes, el nas i les
orelles vermells de fred, les sabates molles i els
pantalons humits. A les cases teníem les
estufes de llenya, de serradures o d'encenalls,
que escalfaven principalment l'habitació on
eren.

M'ha costat dormir perquè estava nerviós. Resulta que ahir a la nit
semblava tot en silenci, com quiet, ni tan sols feia fred i de cop i volta
algun borralló de neu, despistat, em va anar a parar al nas. Neva! Bé, de
moment no fa gran cosa, només ho insinua. La mare m'ha dit que entrés
i tanqués el balcó, que es refredaria el cosidor. Abans de ficar-me al llit
he mirat a través dels vidres del meu balcó i he vist que el llosat del
davant començava a emblanquinar-se i al carrer es veien algunes
petjades en una capa finíssima, imperceptible, de neu nova.
Quan m'he despertat i he posat els peus a terra, he corregut al balcó, he
obert els porticons i no veia res. Els vidres estaven ben gelats. Amb
paciència, amb l'alè, les ungles he anat fent un forat per poder mirar a
fora. Al llosat de davant de casa hi ha havia un bon gruix de neu, gairebé
un pam. I el carrer, ni es veia. Només es podia veure com una mena de
cobrellit blanc i flonjo, brillant i fred.
La mare ens ha ben abrigat i hem marxat cap a l'escola. Els veïns havien
netejat la vorera tot fent un caminet i unes passeres per travessar-lo. Hi
ha hagut un moment en què no veia l'altra banda del carrer per la neu
acumulada, per la neu que els veïns tiraven des de les voreres i la que
queia dels balcons, dels fils elèctrics i també dels llosats. De fet, era cap
al migdia, quan el sol ja picava una mica, que la neu va començar a
lliscar pels llosats i queia, amb algun ensurt, al mig del carrer. Calia
estar al cas per no rebre la neu a sobre. Al vespre es formaven candeles
a les vores dels llosats que donaven un aspecte fantasmagòric i
enigmàtic a les cases.
Quan neva, els infants fem festa major, perquè podem fer un munt de
jocs diferents. Lliscar pels carrers costeruts amb cartrons i canyes o
lliscar amb un trineu per les costes del Torreó, les previsibles batalles
amb boles de neu, fer una bola de neu i fer-la rodar perquè es vagi
engrandint fins que pots fer un ninot, fer pistes de gel pels carrers... Per
fer pistes de patinar calia que la neu fos trepitjada per algun vehicle;

Les estufes de serradures, com la de casa,
tenien un dipòsit cilíndric amb un forat a la
part de sota i una nansa semicircular a la part
de dalt. Es preparaven posant les serradures a
dins del dipòsit amb un bastó gruixut al mig
que tenia el diàmetre del forat de sota. Les
serradures s'anaven premsant amb una altra
fusta gruixuda. Això permetia una combustió
que s'allargava bastant i feia una bona
escalforeta. A casa també es feia servir, quan hi
havia nens petits, una mena de cilindre fet amb
barnilles metàl·liques i tela metàl·lica, que
deixava passar l'escalfor i impedia que les
mans dels nens toquessin l'estufa directament.
Les cases tenien els terres de fusta i això
permetia caminar descalços o amb mitjons.
Les habitacions no solien tenir estufa i es feien
servir les bosses de goma plenes d'aigua
calenta. Amb elles s'escalfaven els llençols i el
pijama. Als llits s'hi posaven mantes i
edredons; semblava que com més pes, més
escalfor.
Què bé, aquí dins el llit, amb el nas tapat per
l'edredó, la bossa d'aigua calenta, i el pijama
posat.
L'hivern, a la Cerdanya, és omnipresent en tots
els àmbits de la vida, sigui la dels adults o la dels
infants. La gent gran més aviat troba que
l'hivern és massa llarg i els més menuts, en
canvi, troba que és una època plena d'encís i de
jocs.

L’hivern a Guils
El pare, de Guils, sempre deia que el fred de
debò venia quan ja havia nevat i feia vent del
nord, el vent del Querol, que es ficava per
qualsevol escletxa per petita que fos. Explicava
que l'avi anava, de vegades, a l'hostal de les tres
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F, fam, fred i fum. Tenien una estufa que no tirava gaire i, si la llenya era
una mica verda, feia molt de fum i calia obrir les finestres. Doncs bé, de
vegades tot jugant a cartes, si feia torb, la neu s'escolava pels petits
forats i podia fer unes muntanyetes de neu entre els jugadors. El torb és
aquest vent de muntanya, que remou la neu i dificulta els
desplaçaments. Si fa torb i neva, cosa que és bastant freqüent, fa molt
de fred i t'has de quedar a casa, a la vora del foc.

Un dia d'hivern va venir en Baltasar de
Puigcerdà, que portava vi per a la gent de Guils.
Portava un carro amb un cavall negre. Quan va
arribar a Cal Sastre, va baixar i li va canviar tres
claus, els de l'exterior, de les ferradures per uns
que tenien una cabota piramidal. D'aquella
manera el cavall va pujar fins a la plaça.

Quan era un nen, els vailets i les mosses anàvem amb esclops amb una
mica de palla a dins per mantenir l'escalfor. Quan s'acabava l'estiu, els
carrers eren de terra i rocs i l'aigua corria lliurement. Quan la neu, el gel
feien acte de presència, anàvem a cal ferrer a buscar alguns claus de
ferrar per clavar-los als esclops i evitar les relliscades pels carrers o les
eres.

Recordo algun any de nevades abundants que
es formava una congesta ben grossa al carrer
del Mig, entre Cal Pròsper, Cal Tomàs Coix i la
closa de Cal Baró, de manera que per sortir de
casa posaven unes posts entre la finestra i la
closa del davant.

FEM AGASALLA

ADAPTAR-SE

Autor: Manel Figuera | Fotografia: Emili Giménez

A Cerdanya, com a tot arreu, la gent s'ha hagut d'adaptar
a canvis de tota mena. Avui dia això és freqüent però
abans no ho era i costava assumir-los. El parlar de
Cerdanya reflecteix sovint aquesta situació.
girar v. tr. Com a verb pronominal (girà-se o girà's) dóna
a entendre que alguna cosa es torça, que canvia
radicalment, que pren un gir inesperat. Ara pla se us ha
girat feina. Aquet temps s'ha girat. També s'aplica a la
conducta de les persones quan canvien d'opinió. El
Mingo pla s'ha girat: ara diu que é d'esquerra, con jo el via
vist portant la camisa de falangista.
Canviar la pell com les serps Quan algú modifica la
manera de fer perquè li vagin bé les coses. Aquet arcalde
ha canviat la pell com les serps.

Despullar un mort per vistir un sant Vol dir que fent un
canvi determinat no se'n treu cap benefici. Si aqueixos cortos
els treus de la caixa i els fiques al banc hi gonyaràs pas re:
despullar un mort per vistir un sant.
Anyada de tretze llunes, dos dies bons i tres de dolents. Els
canvis, les novetats, els forasters... allò que no és quotidià ha
causat recel a la gent de muntanya. Cerdanya no n'és cap
excepció.
Con ets al ball tenes de ballar al so que toquen. Hi ha coses a
la vida que no es poden canviar i que s'han de fer perquè no hi
ha altre remei.
De tard o de lluny, Corpus al juny. Hi ha coses que sempre
acaben arribant o que s'han de fer per molt que els temps
canviïn. Ja t'ho dia jo abantes, d'aqueixes alegries: de tard o de
lluny, Corpus al juny.
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LA GRANOTA ROJA
LA REINA DEL PIRINEU
Autora i fotografia: Núria Tomàs
Quan desglaça, i la neu i el gel deixen pas al verd i l'aigua, resorgeix la vida a l'alta muntanya. Una de les espècies més comunes
del Pirineu és la granota roja (Rana temporaria) i ens acompanyarà fins que el blanc torni a ser el protagonista dels nostres
prats, rierols i estanys.

Els amfibis, doble vida!
La granota roja, com tots els amfibis, viu a cavall entre l'aigua i la terra
ferma. Es considera un dels grups que van evolucionar d'espècies
totalment aquàtiques que per circumstàncies ambientals es van
adaptar a viure fora de l'aigua. El terme amfibi, d'origen grec, significa
“doble vida” i fa referència a la doble fase biològica: l'aquàtica
(capgròs) i la terrestre (granota). Dins els amfibis les granotes
formen, juntament amb els gripaus, els anurs que significa “sense
cua”. Eps! granotes i gripaus són dos grups diferents. Encara que uns
els anomenem en gènere femení i els altres en masculí no estem
parlant de mascles i femelles d'una mateixa espècie sinó d'espècies
totalment diferents.

Com sabrem si és roja, la granota?
La granota roja és una granota que en la seva forma adulta és robusta,
d'uns 9-10 cm de longitud. Les potes del darrere són curtes. No té un
color definit tot i anomenar-se granota roja. Aquest varia des del
color verd oliva al rogenc passant per tons bruns. Una característica
que permet identificar-les clarament és una taca negra que va des de
l'ull fins més enrere del timpà.
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A la fase de larva, el capgròs o cullereta, és d'uns 40 mm de
llargada, generalment negre o daurat fosc, amb cua i sense
potes. Viu dins de l'aigua perquè té brànquies per respirar.
Trobem la granota roja preferentment entre els 100 i
2000m l'altitud però pot arribar a viure fins als estanys de
2800m. És fàcil trobar-ne en llocs humits com prats i
mulleres pirinencs, als voltants de rierols, estanys i basses.
La granota roja és carnívora. Menja insectes diversos però
també pot alimentar-se d'aranyes, cucs o cargols. Per
contra, els capgrossos mengen algues i plantes aquàtiques i
petits invertebrats.
Com que la granota roja viu en zones on els hiverns són
freds i llargs passa un període d'hivernació que ocupa uns
quants mesos. Ho fa enfonsada en tolls fangosos o sota
pedres. La seva època activa va lligada directament amb el
desgel. Així, la sortida de la hivernació es produeix entre
març i finals d'abril i pot durar fins ben entrat l'octubre o
novembre, quan la neu i el gel tornen a cobrir l'alta
muntanya.

Ous, capgrossos i granotes, el cicle vital.
Així que la granota es desperta del seu somni hivernal
comença una frenètica activitat d'aparellament en zones
d'aigües tranquil·les i poc profundes. La femella pondrà al
voltant d'uns 4.000 ous d'uns 2-3 cm que s'agruparan en
paquets gelatinosos de 400-500 ous i que acabaran surant a
l'aigua.
Després de dos o tres mesos els capgrossos surten dels ous i
els podrem veure en grups molt nombrosos.
Aniran creixent i agafant un to daurat a la pell. Cap al final
de l'etapa larvària, quan comença la metamorfosi, els
apareixeran les potes de darrere i més tard les de davant.
Agafaran forma de granoteta però amb una cua, que aniran
perdent a l'última etapa metamòrfica. A la vegada, les seves
brànquies es transformaran en pulmons per poder respirar
fora de l'aigua. Les granotes joves faran uns 3-4 cm de
longitud.
El segon any de la seva vida ja hauran arribat plenament a la
fase adulta, que es podrà allargar majoritàriament fins a 3 o
4 anys.

Perill, peixos!
La granota roja és molt comuna al Pirineu però té amenaces
importants que ja hem mencionat altres vegades. La
introducció d'alguns salmònids als estanys d'alta
muntanya com la truita irisada o el barb roig ha fet que
aquests s'hagin convertit en els seus principals
depredadors i d'una manera molt voraç. Tot i així s'estan
duent a terme programes per revertir aquesta situació i
tornar els estanys a la seva situació anterior d'equilibri
ecològic.
De ben segur que si aquest estiu passegeu per les nostres
muntanyes us topareu amb un munt de granotes roges en
algun dels seus estadis de vida. A veure si les podeu
comptar totes!
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Ser feliç a Alaska

Polseres Vermelles

El gran viatge de Darwin

Rafael Santandreu

Albert Espinosa - Pau Freixas

Mick Manning - Brita Granström

Viure és adaptar-se. Podem ser millors
i més sans si en comptes de lluitar
contra les circumstàncies ens hi
adaptem. Santandreu explica que, si
ens mentalitzem de manera adequada,
les pors desapareixen i la vida resulta
molt més fàcil.

Sèrie creada per Albert Espinosa a partir
de la seva experiència personal. Uns
nois amb malalties greus han de
conviure a l'hospital i adaptar-se a la
seva nova situació. Aquest procés
d'adaptació els farà créixer, ser més forts
i ajudar-se els uns als altres per poder
tirar endavant i mantenir l'esperança.

Els animals que sobreviuen són els qui
millor s'adapten al medi i a l'entorn on
viuen. Aquesta idea forma part de la
teoria de l'evolució de Darwin. Amb
aquest llibre sabrem qui era aquest
científic i com i per què va arribar a
aquestes conclusions.

DE CERDANYA

SABIES QUE... IDIOMES

Formatges dels Pirineus:
els 50 millors
Natàlia Nicolau, Laia Pont

50 formatgers dels Pirineus expliquen
com s'han adaptat als nous temps
sense perdre de vista la tradició per
produir, possiblement, l'aliment de
muntanya més tradicional. Cada
formatge s'adequa a la geografia, el
clima i a la llet del país.

A la Biblioteca t'ajudem a aprendre idiomes. Pots millorar el teu aprenentatge o bé
començar de zero, pots preparar-te un examen de nivell o simplement gaudir
descobrint una llengua nova. Posem a la teva disposició mètodes d'aprenentatge
amb suport audiovisual, llibres de lectura, pel·lícules, exercicis... perquè puguis
progressar en el coneixement del català, el castellà, el francès, l'anglès, l'alemany i
l'italià.
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USOS I AVANTATGES
DE LA GAMIFICACIÓ
Autor: Benet M. Marcos | Il·lustració: Freepik

Segur que més d'un cop heu sentit parlar de gamificació a
Internet. I sí, quan parlem de gamificació parlem de joc
però en un context una mica diferent del que tenim
comunament entès com a joc.

Aleshores, com podem ajudar-los? Una manera és incloent
gamificació dins del curs. Si el nostre objectiu és que els
estudiants acabin els cursos que oferim perquè sabem que,
si els fan, podran aplicar-ne l'aprenentatge adquirit, la
gamificació ens pot ajudar a enganxar, com a mínim, un
10% més d'alumnes i fer que acabin els cursos.

Us deixo en primer lloc la definició que apareix a la
Viquipèdia per començar a entendre el concepte i tot seguit
us ensenyaré algun exemple d'aplicació a la vida real:

Gamificar pot ser una acció tan senzilla com oferir
insígnies o punts als alumnes a mesura que vagin acabant
els mòduls i mostrar en un espai de la plataforma que fem
servir quantes insígnies o quants punts ha aconseguit cada
alumne. Tots sabem que vivim en un món competitiu i
aquesta mena d'incentius solen engrescar els participants
al curs. Anima aquells qui són amunt al rànquing i esperona
als que s'han quedat enrere a continuar creixent i, per tant,
a continuar treballant els continguts. En aquest cas, doncs,
la gamificació actua com a motor d'aprenentatge.

La ludificació (o gamificació, adaptació no normativitzada del
terme anglès gamification) és l'ús dels elements i de la
mecànica del joc en contextos aliens a aquest, amb l'objectiu
d'orientar el comportament de les persones i aconseguir
determinades fites, com per exemple aconseguir una
vinculació especial amb els usuaris, incentivar un canvi de
comportament o transmetre un missatge o contingut. No s'ha
de confondre la gamificació amb el joc seriós ni amb la teoria
dels jocs.

Per allò que he pogut observar, la gamificació ajuda
l'estudiant no només a aconseguir els objectius que s'ha
proposat, sinó també a donar-li més seguretat en la seva
formació, en el seu creixement. Les recompenses
potencien l'autoestima i d'aquesta potenciació se'n deriva
una seguretat que acabarà revertint en el resultat de
l'aplicació dels progressos.

La paraula anglesa gamification ve del mot game, que
significa joc. De manera anàloga, l'acceptació en català
ludificació prové del mot llatí ludus, que significa joc, jugar.
La primera vegada que s'empra la paraula gamification és
l'any 2003, quan Nick Pelling funda la consultora
Conundra, que ofereix precisament utilitzar les
mecàniques de joc com a recurs per vendre productes de
consum.

Un altre exemple de gamificació, més aplicat a les xarxes
socials, seria animar els usuaris a compartir un contingut a
canvi de punts perquè, com més punts aconsegueixin, més
possibilitats tindran de guanyar un premi (un software, un
eBook, una entrada a un esdeveniment, accés a un curs en
línia...). El que es fa en aquests casos és donar un enllaç
personal a cada usuari i, per cada persona que es registri a
través d'aquell usuari, se li assignaran un nombre
determinat de punts. De manera que els mateixos usuaris
actuen com a promotors de publicitat. Val a dir que aquesta
és una pràctica eficient a nivell de resultats perquè el fet de
difondre en xarxa fa que el contingut s'expandeixi de
manera molt ràpida.

Però, per què gamifiquem? El que busquem quan fem servir
la gamificació és animar els usuaris a aconseguir un objectiu
determinat. Per exemple, al context d'Internet hi ha un
espai en què la gamificació funciona molt bé i és en
l'aprenentatge.
És molt habitual, quan ofereixes formació en línia, que la
gent s'apunti a un curs amb la intenció de satisfer una
il·lusió: la il·lusió de saber més d'un camp determinat per tal
de reeixir millor els seus objectius. El problema és que, com
que ens trobem en un moment en què estem desbordats
d'informació, el més habitual és que un 95% dels estudiants
no acabin els cursos als quals s'apunten (i parlo des de
l'experiència d'haver ofert formació en línia). I és una
llàstima perquè normalment aquells qui s'apunten a un curs
ho fan amb una intenció sincera de millora.

A tall de conclusió, es podria dir que la gamificació no és
l'ús del joc com a finalitat sinó més aviat l'ús del joc com a
mitjà. L'explotació de tots aquells avantatges i ganxos que
proposen els jocs per tal d'aconseguir altres finalitats que
trascendeixen la finalitat lúdica.
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El Caliu de
Puigcerdà

2 places

Des de 2003,
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ens deu fer
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