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TEMPS DE PAPALLONES

Dels Jocs Florals a la visita de Ca l’Alzina

A l’estiu: Cerdanya s’omple de papallones
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DISSABTES | 9 i 23/06 de 17h a 19h
TALLER DE PUNT DE CREU
Cal inscripció prèvia
DILLUNS I DIMECRES
Del 16/04 a l’11 de juliol de 18:30h a 20h
CURS D’ECONETEJA
Dirigit a persones amb diversitat
funcional
Cal inscripció prèvia
DIUMENGE | 17, 22 I 29/06 de 17h a
18h30
GRUP D’ESPORTS
Cal inscripció prèvia
DIJOUS | de 18h a 19h
TALLER D’ALFABETITZACIÓ PER A
DISCAPACITATS
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 | 16/06 - 18h | MUSEU CERDÀ
VII Cataríada, conferència: «Trenta
esglésies saquejades. Un episodi de
violència feudal a la Cerdanya del segle
XIII», per Carles Gascón, Doctor en
Història especialista en Catarisme.
DISSABTE | 30/06 - 22h | ERMITA DE
SANT SERNI DE COBORRIU DE L’INGLA
(BELLVER DE CERDANYA)
Nit Màgica de la Poesia de Bellver. Lectura
de poemes amb acompanyament musical.
CICLE JOVES INVESTIGADORS
DILLUNS | 23/07 - 18h | MUSEU CERDÀ
«Una possible ampliació del Parc Natural
del Cadí-Moixeró», Jofre Abellanet.

Associació Ceretana
d’Ajut i Suport en el
Càncer
Ens trobaràs el primer
divendres de cada mes
de 19h a 21h
(amb cita prèvia)

DIVENDRES | 27/07 - 18h | MUSEU CERDÀ
«Europa i Cerdanya, una connexió
insuficient?», Quim Real Galí.
DIMECRES | 25/07 - 22h | ESGLÉSIA DE
SANT JAUME DE RIGOLISA (PUIGCERDÀ)
Nit de Sant Jaume. Lectura de poemes
amb acompanyament musical.

LOCAL D'ENTITATS
C/ MAJOR, 50BX. PUIGCERDÀ
TELF. 606 89 75 30
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SILENCIS QUE MATEN,
SILENCIS QUE FAN MORIR
Autor: Redacció Colors
diguin que no n'hi ha per tant: que potser aquell
company d'escola tenia gana; que el silenci es va fer per
casualitat; que què més vols, pateixen per tu i encara et
queixes. I que, si no fossis tan bleda, potser tindries el pis
de franc. Sol passar que pensis que somies quan cada nit a
les quatre tens aquell malson recurrent de despertador,
talons i tres descàrregues de cisterna. Sol passar que
pensis que són coses teves i te les guardis per tu.

Pot passar que, a l'escola, et prenguessin l'entrepà. Pot
passar que la gent calli quan entres. Pot passar que rebis
massa missatges d'aquell amic a qui vas dir que només
volies que fóssiu això: amics. Pot passar que et digui que
t'estima, que pateix, que ho fa per tu. Pot passar que no et
vulguin cobrar el lloguer. Pot passar que l'hagis d'anar a
pagar al jutjat. Pot passar que la veïna posi cada dia el
despertador a les tres de la matinada, i vagi al lavabo amb
talons, i tiri la cadena tres vegades, quatre, cinc…

Però no ha de passar que mirem a una altra banda. No ha
de passar que no es consideri violència tot el que no
deixa marca. Perquè en deixa, i fonda. No pot ser que les
cicatrius només es mesurin en centímetres i punts de
sutura. Ha de passar que siguem prou valents i
desvergonyits per mirar a la cara tota la violència que
soterrem amb el silenci.

Sol passar que et diguin que et prens les coses massa a pit.
Sol passar que t'aconsellin viure. Sol passar que estiguis
estranya i que els qui t'estimen no t'entenguin, i es
queixin del mal humor que portes arrapat a la pell i d'uns
rampells tan desmesurats com incomprensibles. Sol
passar que, quan mires d'explicar que no pots més, et
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SORTIDA A CA L’ALZINA
I TALLER DE FLAM AMB LLET FRESCA
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS
El 28 d'abril la Fundació ADIS va organitzar una sortida a la
granja Ca l'Alzina. Allà, la Mònica Astorga ens va rebre, ens
va ensenyar els animals i ens va donar informació de com
elaboren productes artesans a partir de la llet que
produeixen les vaques de la granja. Els usuaris van poder
donar menjar a les vaques, les ovelles i les vedelles.
La Mònica ens va regalar un iogurt a cadascú per berenar
abans de poder veure com munyien les vaques.
En acabar la visita de la granja i després de comprar llet
fresca, vam anar al Local de la Fundació ADIS i vam fer un
taller d'elaboració de flams. Van sortir boníssims.
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JOCS FLORALS 2018
Autora: Equip Fundació ADIS | Fotografies: Gael Piguillem
Un any més, els usuaris de la Fundació ADIS
han treballat de valent per enllestir les seves
composicions i presentar-se un any més als Jocs
Florals de Cerdanya, on els esforços van tenir la
seva recompensa. Els guardonats d'enguany
són:
Prosa: 1er: Mª Carmen Molina Gutierrez
2on: Javi Gonzalez Muñoz
3er: Marisol Navarro Serra
Poesia: 1er: Domingo Delafuente Loscertales
2on: Carles Julvé Díaz

TALLER DE PERCUSSIÓ I CANT
Autor i fotografia: Equip Fundació ADIS

Des d’UKESSOMRIURES, van organitzar una trobada
UKE PYRENA, per cantar i tocar tots junts. En Paco

Belchi va demanar la col·laboració dels usuaris de la
Fundació per acabar fent una actuació al Museu Cerdà.
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DIA MUNDIAL DE L’ESPORT
El 6 d'abril, l'equip d'atenció primària de la Fundació
Hospital de Puigcerdà va organitzar una caminada
intergeneracional oberta a tothom. Com no podia ser
d'altra manera, la Fundació ADIS no es va perdre
l'oportunitat de participar-hi.
Desprès de fer mig recorregut vam recollir els usuaris de la
Residència i tots plegats vam reprendre el camí de tornada
al CAP, on ens esperaven la zona d'avituallament i la foto
final de grup.

Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS

PREMI A LA TASCA HUMANITÀRIA
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS
Des de l'any 2017, l'il·lustre Col·legi de Procuradors de
Girona entrega els Premis Procura que busquen
reconèixer persones i entitats de la província de Girona
que destaquen per la seva tasca social.
Enguany, s'ha celebrat la segona edició d'aquests premis
a Cerdanya i la Fundació ADIS ha rebut el Premi per a la
seva Tasca Humanitària. L'acte es va celebrar el dia 18 de
maig a l'Hotel Chalet del Golf i el nostre President, el Sr.
Rafael Villena, va recollir el premi de mans de la
procuradora cerdana Mireia Comellas.
Des de la Fundació ADIS volem agrair als membres de
l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Girona, a la Junta de
Govern i especialment al seu Degà-President, el senyor
Carlos J. Sobrino Cortés, per la confiança dipositada en
nosaltres. Aquest premi ens honora i ens empeny a
seguir treballant per a la integració de les persones.
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UN REPTE COMPARTIT
ENTRE L’ESCOLA I LA FAMÍLIA:
EDUCAR PER A LA CONVIVÈNCIA
Autor: Serveis Educatius de la Cerdanya | Il·lustració: Freepik
L'assetjament escolar és conegut com a bullying. D'acord
amb la definició anterior, hi ha tres indicadors clau per
detectar una situació de bullying:
- Les accions negatives es produeixen sobre la mateixa
víctima de manera repetida i durant un temps continuat.
- Hi ha un desequilibri de forces real o imaginari, de
manera que l'alumne exposat a les accions negatives té
dificultats per defensar-se.
- Hi ha intencionalitat de l'agressor o agressors.

L'escola és el primer context on es produeixen experiències
de contacte fora de la família i, per tant, on es conviu amb
persones de diferents religions, cultures i estructures
familiars. Partint, doncs, del fet que actualment vivim en
una societat lliure i plural els nostres reptes són educar per
conviure en el conflicte i educar per aprendre a viure junts
des de la llibertat.
La llibertat individual i les diferències d'opinions ens
obliguen a saber gestionar les emocions per tenir una
comunicació fluïda amb els altres i poder arribar a
consensos. La nostra tasca com a adults és potenciar les
capacitats i habilitats dels joves, respectar-ne les
diferències i afrontar el conflicte des del diàleg.

En un context d'assetjament es poden observar diversos rols:
Qui assetja?
Solen ser nens normals i amables però que tenen dificultats
en diverses àrees de la seva vida. Tenen necessitat de ser
vistos, ser escoltats, rebre admiració i obtenir poder dins
del grup.

Tendim a viure les diferències com agressions o atacs
personals; això ens porta a actituds hostils en lloc de
plantejaments assertius. Així doncs, abans de parlar d'atac
o assetjament, serà important diferenciar els conflictes
propis del fet de viure en societat del que poden ser
situacions d'assetjament.

A qui s'assetja?
Normalment s'assetja nens o adolescents insegurs, tímids o
introvertits poc prestigiats dins el grup o que tenen pocs
amics. Hi ha altres característiques que augmenten el risc
de patir assetjament com, per exemple, tenir un físic fora
d'allò del comú, tenir baix pes o sobrepès, ser maldestre,
impulsiu,...

Es considera que un alumne és assetjat a l'escola quan és
agredit o es converteix en víctima; quan està exposat, de
manera repetida i durant un temps, a accions negatives
dutes a terme per un altre alumne o per un grup d'alumnes
(Olweus, 1986 i 1991).
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També hi ha víctimes que elles mateixes són agressives, fet
que augmenta el risc de ser assetjades, ja que els companys
poden considerar justificat el seu assetjament.

Què hem d'evitar?
- Utilitzar la violència en contra dels agressors.
- Dir a la víctima que intenti solucionar aquest problema
per ella mateixa.
- Prometre mantenir-ho en secret.
- Ocupar-nos sols d'aquest problema.

En general, els alumnes que pateixen assetjament pensen
que parlar-ne amb els professors no servirà de res perquè o
bé no els faran cas o bé les conseqüències seran pitjors.
Tampoc confien gaire en pares ni germans ja que, encara
que puguin oferir consol, no tenen mitjans per intervenir.
Per revertir aquesta situació és important que l'alumnat
s'adoni que mantenir el silenci sempre afavoreix l'agressor i
que destapar situacions injustes no vol dir ser un xivato.

I si pensem que el nostre fill és agressor?
- Mantenir la calma i parlar-ne sense criticar ni jutjar.
Evitar els sermons, però deixar clar que aquesta conducta
inacceptable.
- Esbrinar què, com i per què ha passat, si hi ha alguna cosa
que el preocupa. Utilitzar preguntes constructives.
- Parlar amb el/la mestre/a.
- Diferenciar entre jugar i assetjar.
- Fomentar l'empatia amb la víctima i pensar com
recolzar-la
- Ser suau amb el fill però dur amb els fets. Recompensarlo quan faci les coses bé.
- Acordar, com a mínim, no participar més en cap forma
d'assetjament.
- Plantejar un càstig just i proporcionat. El nen hauria de
dur a terme alguna acció que impliqui restaurar els danys
ocasionats.
- Admetre que el nen se senti frustrat, dèbil, ignorat...i
ajudar-lo a gestionar-ho.

Malgrat els rols definits anteriorment, cal fer èmfasi en el
fet que l'assetjament escolar implica tota la classe.
Normalment hi ha diverses persones conscients del que
passa i, malauradament, hi ha col·laboradors en les
malifetes, qui riu dels actes de l'agressor o qui no hi intervé.
Totes aquestes maneres d'actuar aproven l'assetjament.
Altres papers que convé identificar en una situació
d'assetjament són:
Seguidors actius: no inicien l'agressió però un cop es
produeix hi participen. Són agressors potencials.
Seguidors passius: aproven els maltractaments però no hi
prenen part activa o no ho demostren activament.

La importància de l'entorn
Testimonis no implicats: saben què passa però consideren
que no és problema seu; per tant, no es manifesten a favor ni
en contra.

L'entorn i la família tenen un paper decisiu en la resolució
d'aquestes situacions ja que són el model de gestió de
conflictes més proper que tenen els fills. És important que
la família, de la mà de l'escola, eduqui per i en la
convivència. Cal que, com a pares, parleu diàriament amb
els fills sobre el dia a dia a l'escola i condemneu obertament
qualsevol forma de violència educant i essent un model per
als fills en la gestió positiva dels conflictes.

Possibles defensors: desaproven els maltractaments i
voldrien ajudar la víctima però no ho fan.
Defensors: desaproven els maltractaments i intenten
ajudar la víctima.

És important animar el vostre fill a adoptar una postura
activa, que expliqui aquestes situacions al tutor i fer que
s'adoni que serà de gran ajuda per a la víctima i per a tots els
seus companys. El silenci allarga el patiment.

A les situacions d'assetjament, mirar-s'ho des de la barrera
té un preu: Quan aquest nen sigui gran no recordarà les
paraules dels seus enemics, sinó el silenci dels seus amics,
Martin Luther King

L'educació per i en la convivència és un repte compartit
entre famílies-escola-alumnes, on totes les parts implicades
han d'anar a la mateixa direcció per solucionar els
problemes. Des d'aquesta perspectiva, l'Equip
d'Assessorament Psicopedagògic de la Cerdanya (EAP) ha
dissenyat un programa preventiu per sensibilitzar a la
comunitat educativa realitzant xerrades a claustres i
AMPA's i ha dut a terme intervencions en els casos
d'assetjament detectats arreu de la Comarca.

Com podem saber si algú està patint assetjament
escolar?
Hi ha senyals d'alerta que poden indicar si algú està essent
víctima de bullying: somatitzacions, canvis d'hàbits,
d'actitud a l'escola o a casa, de caràcter, alteracions de la
gana i/o el son, roba i material malmesos, blaus
inexplicables, refús de dir perquè se sent malament...
Què podem fer com a pares si pensem que el nostre fill és
víctima?
- Encoratjar-lo a parlar.
- Reaccionar amb calma, no fer-li retrets ni culpabilitzarlo.
- Avaluar la importància de la situació.
- Informar-ne a l'escola. És l'escola qui ha de prendre la
responsabilitat.
- Demanar una entrevista per parlar amb el tutor.
- Pensar junts com sobreviure situacions individuals.
- Pensar junts com evitar situacions fàcils d'assetjament.
- Pensar com augmentar la confiança del vostre fill.
- Aprendre maneres de fer amics i habilitats per a
relacionar-se.
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DONES DIVERSES I
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Autora: Núria Balada i Institut Català de les Dones | Fotografia: Freepik
Sabem que les dones amb diversitat funcional pateixen un
índex més elevat d'abusos. A la Unió Europea existeixen
aproximadament 40 milions de nenes i dones amb diversitat
funcional, i més del 40% pateix o ha patit alguna forma de
violència. Una de les raons és que el principi d'igualtat de
gènere no s'ha tingut en compte en l'àmbit de la diversitat
funcional fins a èpoques molt recents, la qual cosa ha
afavorit la seva invisibilitat i, per tant, la seva vulnerabilitat.
Encara cal molta conscienciació sobre la violència masclista
que pateixen les dones amb diversitat funcional i el seu
abordatge. Per avançar en aquest àmbit, des del Govern de la
Generalitat de Catalunya impulsem el treball tècnic i la
visibilització de la violència que viuen les dones amb
diversitat funcional, la millora de la seva atenció i la millora
de l'accessibilitat als recursos.
També ens ocupa fer una bona diagnosi de la situació i la
formació del personal tècnic dels serveis que atenen
situacions de violència masclista, així com que es puguin
establir unes bases comunes per a una intervenció efectiva i
de qualitat conjuntament amb els i les professionals que
treballen exclusivament amb persones amb diversitat
funcional. A part de les subvencions anuals que atorga l'ICD
a les entitats especialitzades en les dones amb diversitat
funcional, aquests son els objectius pel que fa a aquest
col·lectiu en el proper Pla estratègic de polítiques de gènere
2018-2021.
Especialment important és el paper de les entitats que
treballen a Catalunya amb la diversitat funcional per definir
accions conjuntes amb l'administració que millorin la
intervenció de les dones, les adolescents i les nenes amb
diversitat funcional. Ara bé, en aquest sector, com en molts
d'altres, cal incrementar la incorporació de les mateixes
afectades en els òrgans de gestió. El fet que només un 26% de
les persones que formen les juntes de les organitzacions
siguin dones disminueix la possibilitat de les dones a
participar directament i fer sentir la seva pròpia veu en els
temes que les afecten, i no només a través de representants.

La Jornada, que era una actuació en el marc del Programa
d'intervenció integral contra la violència masclista,
instrument del Govern que estableix les línies estratègiques
i les principals accions en aquest àmbit, va posar de manifest
que la incapacitat legal pot produir que les dones siguin més
vulnerables a la violència masclista en no poder denunciar
ni tenir accés a la justícia. Aquesta experta també va advertir
contra l'esterilització perquè les exposa encara més a la
violència masclista si el seu entorn coneix que qualsevol
acte sexual no produirà embaràs.

I és que hi ha aspectes estructurals que cal abordar i cal ferho amb les mateixes dones en els llocs de lideratge on es
prenen les decisions. La comissionada de gènere del Comitè
Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat
(CERMI), l'experta Ana Peláez, en la jornada Dones diverses,
dones en situació de violència masclista que vam organitzar
l'Institut Català de les Dones i a on van assistir prop de 300
persones que treballen a l'administració pública, va
subratllar la importància de que a l'Estat espanyol hi hagués
dos milions i mig de dones amb discapacitat i que el 30%
d'elles estiguessin incapacitades legalment.

Continuarem treballant i fent polítiques per la visibilitat i la
conscienciació de la vulnerabilitat de les dones amb
diversitat funcional davant la violència masclista i les
violències sexuals i per a què la Xarxa d’atenció i recuperació
integral a les dones que pateixen violència masclista els
ofereixi la millor resposta possible a les seves necessitats.
Núria Balada
Presidenta de l'Institut Català de les Dones
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L'Institut Català de les Dones

Les violències sexuals. #JoTambé

L'Institut Català de les Dones (ICD) és la institució de
referència del Govern de la Generalitat de Catalunya per a
l'impuls de les polítiques públiques en favor de la igualtat
efectiva de dones i homes i per a l'erradicació de la violència
masclista. Treballa amb la col·laboració dels departaments
de la Generalitat, els ens locals i les associacions de dones.

Les violències sexuals són un tipus de violències masclistes i
la seva característica principal és que utilitzen el sexe com a
forma de control i dominació vers les dones. Les violències
sexuals (l'assetjament sexual, els abusos i les agressions
sexuals) es poden exercir en diversos àmbits (a la parella, a
la feina, a les xarxes socials, a la família, al carrer, als espais
d'oci) i a qualsevol edat. La causa principal és el masclisme,
que vulnera els drets de les dones a viure la seva sexualitat,
els seus espais i la seva vida amb llibertat i autonomia.

L'ICD té el mandat de desplegar i tenir cura de l'aplicació de
la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista i la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d'igualtat efectiva de dones i homes.

En el marc de la iniciativa de sensibilització Per una
Catalunya lliure de violències sexuals. #JoTambé, l’ICD posa a
disposició de la ciutadania una sèrie de materials de
sensibilització per explicar què son les violències sexuals, la
causa principal i com actuar. Ofereixen recursos per a
l’atenció i eines per al procés de recuperació.

Serveis d'atenció i informació
· Informació i atenció a les dones per mitjà de cinc oficines
d'informació ubicades a Barcelona, Tarragona, Lleida,
Girona i Tortosa. A través d'aquestes oficines les dones
poden accedir a informació sobre temes del seu interès i, a
més, rebre assessorament psicològic i legal presencial i
gratuït.
· Línia 900900120, servei d'atenció telefònica a les dones
en situació de violència masclista, on un equip de
professionals atenen les 24 hores de tots els dies de l'any.
· Servei d'intervenció en crisis greus que garanteix la
intervenció immediata i especialitzada d'un equip de
professionals de la psicologia, a les persones directament
afectades per un acte greu de violència masclista.
· Directori de recursos per a l'abordatge de la violència
masclista a Catalunya amb informació adreçada a
professionals sobre protocols, ajuts etc.
· Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca,
especialitzat en polítiques de dones, feminismes i gènere.
Obert a tota la ciutadania. Ofereix suport a la investigació.

Per exemple a: «Les dones tenim dret a viure de forma
lliure i sense por» trobaràs:
· Tu no t'ho has buscat, no has provocat res. L'únic
responsable de la situació abusiva és l'agressor o assetjador.
· Exemples de situacions de violències sexuals com les que
es poden viure en un transport i l'espai públic, el ciberespai,
les relacions d'amistat i de parella, el lloc de treball o el lloc
d'estudi.
· S'hi explica que la vergonya i la culpa son sentiments
associats a l'assetjament i les agressions sexuals perquè les
dones estan sotmeses a una mirada que les jutja
constantment.

Planificació, sensibilització i formació
· Plans estratègics i campanyes de sensibilització per a
impulsar la igualtat efectiva de dones i homes i de prevenció
de la violència masclista.
· Elaboració d'informes sobre l'impacte de gènere de les
disposicions del Govern per garantir que es té en compte
l'impacte diferenciat que tenen les dones i els homes.
· Formació especialitzada per a professionals que han
d'incorporar la perspectiva de gènere en el seu àmbit
d'actuació.
· Exposicions itinerants educatives a disposició de les
entitats socials, culturals, centres educatius, etc. per
sensibilitzar sobre la igualtat efectiva i recuperar
aportacions de les dones en diversos camps del
coneixement.

A «Alt i clar: els homes rebutgem les violències sexuals»,
s’explica, entre d’altres que la impulsivitat sexual masculina
no és la causa de les violacions, sinó el fet que els homes es
creuen amb el dret de poder agredir, abusar, controlar, els
cossos, la sexualitat i la vida de les dones.

Entitats, ajuntaments, institucions i universitats
· Suport als projectes de les entitats que treballen per a la
igualtat i contra la violència masclista.
· Suport als ens locals per a polítiques públiques de
gènere i als 102 Serveis d'informació i atenció a les dones
(SIAD), ubicats en municipis de més de 20 mil habitants.
· Col·laboració amb institucions i universitats per
promoure els estudis i el coneixement amb perspectiva de
gènere, a fi d'avançar en la igualtat efectiva de dones i
homes.
L'ICD també impulsa i coordina organismes de participació,
recerca i coordinació interinstitucional (com el Consell
Nacional de les Dones de Catalunya, l'Observatori de la
Igualtat de Gènere o la Comissió Nacional per a una
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista) i
posa a l'abast de la ciutadania una sèrie d'eines per facilitar la
visibilitat de les dones, les seves actuacions i expertesa
(Cercador d'Expertes, Guia d'entitats de dones, Agenda
Dones al Dia).

SENTIR-SE BÉ
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Autora: Cesca Casadesús | Fotografies: Cesca Casadesús i Judit Garreta
En aquesta ocasió, ens trobem amb una noia que ens
parla d'una experiència difícil a la seva vida:
l'assetjament a l'escola (Bullying). Mentre caminem
lentament pels voltants del llac de Puigcerdà, la Judit
narra la seva experiència. A la conversa, sensacions i
emocions ens toquen també a nosaltres. Sentim que és
dolorós i a la vegada alleugeridor poder-ne parlar; hi
reconeixem un acte de coratge pel fet de compartir-ho.
Continuem la passejada seguint la sèquia...

A nivell personal, sent que ha superat i transformat
l'experiència. En canvi, considera que l'assetjament no
està superat a nivell escolar ni social. És molt crítica
amb la insensibilitat i la falta de responsabilitat del
sistema; creu que hi ha molts casos i que es tracta el
tema com un tabú en lloc de posar-hi solucions reals.
No sap perquè ho feien i, de fet, potser ni elles ho saben i,
si un cas, es pregunta si el motiu era tan important com
per arribar als extrems a què es va arribar. També es
pregunta si n'eren conscients o no. «M'ho pregunto quan
les veig o per algun comentari. Fan com si res no hagués
passat... Dubto que en puguem arribar a parlar
obertament». Està convençuda que: «Cal afrontar-ho i no
fer els ulls grossos. I més, a Cerdanya. Si passa una cosa
així s'hauria d'aprofitar per arreglar-la i arreglar-la bé.
Som gent que ens coneixem de sempre i ens seguirem
veient, inevitablement.»

Durant quatre anys, aquesta jove va ser el blanc de la
diana per part de companyes de classe de tota la vida i
ho va passar molt malament. Va mantenir-se ferma, va
fer el que creia i va suportar l'assetjament mentre veia
que els adults no feien res per a solucionar-lo. La va
envair un sentiment immens d'incomprensió i
d'impotència. Per altra banda afegeix: «Vaig tenir clar
que havia de prendre una decisió: o m'enfonsava o tirava
endavant. Per tirar endavant, has de tenir molt suport
sino, pot ser catastròfic. Jo vaig tenir el suport de tota la
família i els amics, i en vaig sortir reforçada». S'adona que
tot el que ha passat li ha donat molt força per superar les
dificultats i no ensorrar-se i també per conèixer millor
les persones.

Finalment, amb certa decepció afegeix: «No sé si aquest
patiment ha servit per alguna cosa més enllà de mi i el meu
entorn. No veig que les persones hagin canviat. Encara
està passant. Se'm remouen coses en parlar-ne. Sento que
haig de normalitzar-ho, per mi i per la gent que ho està
patint.»

«Li ha arribat, a través d'alguna amistat, que alguna de les persones assetjadores havia
reconegut que s'havien passat molt amb la Judit i afegia que, en aquell moment, era el que
tocava fer!»
H E ROI S Q U O T I DI A N S
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solucionaria. Però no va ser així. Fins i tot, algunes accions
que semblaven que podrien desencallar la situació, van
empitjorar-la. El cas és que les persones assetjadores cada
cop se sentien amb més poder per continuar ja que només
era a ella a qui proposaven canvis en el seu dia a dia (per
exemple, deixar de fer classe d'educació física). Van ser
quatre anys molt difícils de portar. Li agradava estudiar i
s'hi va dedicar. El seu rendiment no va baixar. Estudiar va
ser el seu refugi i l’hoquei sobre gel la seva vàlvula
d'escapament.

La Judit Garreta té vint-i-un anys i estudia logopèdia a
Manresa. Va néixer a Saga i ens parla d'una experiència que
va començar a l'escola quan tenia uns dotze anys. Primer
van ser petites baralles que es van agreujar a l'hora del pati o
a classe d'educació física, que era quan hi havia menys
control. Més tard, aquestes situacions es van ampliar a
horari extraescolar o, fins i tot, al seu cercle d’amistats.
D'entrada, eren insults, persecucions, buidar-li el calaix i
llençar-li els llibres a terra... fins arribar a l'agressió física.
Finalment, va marxar a estudiar fora però la seguien
buscant per molestar-la quan tornava a Cerdanya.

Finalment, se'n va anar de l'escola i de Cerdanya. Va
continuar els estudis a l'institut de la Seu d'Urgell. Al
principi, tenia molta por que li tornés a passar el mateix.
Anímicament estava afectada. Va tardar un temps a veure
que no passava, que era un altre ambient i que rebia un
tracte molt diferent. Es va poder relaxar, parlar-ne, tornar a
confiar, mirar-s'ho des de la distància i recompondre's.

De vegades, els professors deien que no ho havien vist però
alguns companys sí, i li feien costat. Van denunciar què
estava passant tot i que costava fer-ho ja que era posar-se en
contra dels 'poders' de la classe; la Judit entén que no
volguessin passar pel mateix que ella estava passant.
Al principi, la Judit es qüestionava a sí mateixa. Es deia, per
exemple: «No pot ser, m'ho miro malament, són els meus amics
de tota la vida i sempre hem anat junts, d'aquí dos dies passarà,
etc.» També es feia preguntes: «Què he fet malament? Per què
em fan això? Per què m'està passant a mi?» Ens diu que no ho
volia veure ja que és molt dur d'acceptar. Venia de pagès i
n'estava orgullosa. Per a ella, les aparences no eren gaire
importants. Tenia la seva manera de ser, de pensar, de veure
la vida... Tot i saber que era una persona més aviat feble i
insegura, no es deixava arrossegar pel que deien les
companyes de classe, per molt populars que fossin.

Ara, que ja han passat uns anys, si es retreu alguna cosa és si
no hauria d'haver fet cas als pares, que des del principi li
aconsellaven que canviés d'escola. I, si s'ho planteja, no és
tant per ella sinó pel seu entorn que va patir molt veient la
seva lluita constant. Diu que potser hauria estat millor no
patir tant, no aguantar una situació que no beneficiava
ningú i evitar el desgast emocional que els va causar. El fet
de creure que no havia fet res dolent, que la situació
s'aclariria i canviaria i que ella podia contribuir a
solucionar-la va fer que fos tossuda i orgullosa davant el que
creia injust. Va treure forces dels racons més fondos de si
mateixa. Tenia les coses clares i va fer el que creia; no volia
canviar el seu dia a dia, no es volia rendir mentre veiés un
bri d'esperança. Això sí, en molts moments defallia, sentia
que no se'n sortiria i s'enfonsava, però ho patia, plorava i
agafava forces per tornar-hi l'endemà.

Quan va tenir el valor de dir-ho i demanar ajuda, es va sentir
qüestionada i no la van creure. «Coses de criatures», deien.
Es va trobar en una situació que considerava injusta sense
poder fer-hi res. No podia dormir, va tenir atacs d'ansietat i
va buscar ajuda mèdica: teràpia, medicació amb
antidepressius... no s'albiraven gestos per a la fi de
l'assetjament.

La Judit va poder viure aquest procés, i ara parlar-nos-en,
gràcies a tenir un entorn que qualifica de meravellós:
Persones que li van fer costat en les decisions que prenia de
manera incondicional, que la van escoltar, que la van
creure, que la van consolar quan estava trista, que la van
acompanyar quan tenia por, que li treien somriures en els
pitjors moments... Entén que hi hagi nens que s'enfonsin,
que creguin que tenen la culpa del que els està passant i
creixin amb una idea errònia de si mateixos, o que arribin a
fer-se mal. Per això, vol que les persones que pateixen se
sentin acompanyades, escoltades i compreses. Sí que és
molt dur i sí que pot ser llarg però han de tenir molt clar
que se'n poden sortir, que poden viure una vida feliç i ser
com són. A la gent que vulgui començar alguna història
semblant els diria que s'ho plantegin, que sàpiguen que fan
molt mal, que mirin de posar-se al lloc de l'altre, que el que
fan té repercussions molt dures.

A casa seva veien que li passava alguna cosa però encara va
necessitar uns mesos abans no va ser capaç de explicar-los
la situació. Els pares van anar a parlar a l'escola per mirar de
buscar una solució. Li van fer costat. Per part de l'escola
considera que no va haver-hi una voluntat real de
solucionar el problema. No es va sentir ni escoltada ni
recolzada.
Explica que, innocentment, tenia l'esperança que la
situació canviaria, que l'escola respondria i que tot se

Voldria que aquestes situacions s'aturessin abans, que les
escoles prenguessin consciència d'allò que està passant a
les aules i tinguessin el coratge d'afrontar-ho. Mirar cap a
una altra banda perquè és conflictiu i és més còmode no fer
res fa que el problema es mantingui i que augmenti la
pressió sobre aquells alumnes que per alguna raó han estat
'etiquetats'.
La Judit, clara i contundent, afegeix: «Caldria canviar el
sistema educatiu perquè esta mal plantejat. Cal entendre que
en una classe hi ha persones diferents i que això no ha de ser
motiu de conflicte sinó tot el contrari, ens pot enriquir molt a
tots. Que ens hem d'escoltar i respectar els uns als altres i que,
al primer indici que algú ho esta passant malament, s'hauria
de veure i tenir el valor d'encarar-ho. Si en parléssim
obertament, es podria normalitzar el tema fins a abolir-lo».
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15 ANYS DE LA
INESTABLE CERETANA DE TEATRE
Autora: Sandra Adam | Fotografia: Gael Piguillem
El mes de juny de l'any 2003, la companyia Inestable
Ceretana de Teatre aixecava per primer cop el teló a
Puigcerdà. Fou al Casino Ceretà amb l'obra Fuita, de Jordi
Galceran. Des d'aquella primera funció, la Inestable s'ha
convertit en estable ja que enguany fa quinze anys que
representa peces de teatre a la Comarca i arreu de Catalunya.
Xavier Piguillem i Teresa Pérez de Rozas són el cor i l'ànima
de la companyia, que compta amb un total d'unes quinze
persones que han fet camí juntes des dels inicis fins avui per
bé que més de dues-centes persones han participat en un
moment o altre en els seus muntatges.
La Inestable Ceretana de Teatre arriba als quinze anys amb
una trajectòria envejable fruit de l'experimentació en
diversos projectes on, gràcies a l'assaig i l'error, han pogut
anar millorant. No només, però, han après dalt dels escenaris
sinó que consideren que la formació teòrica és fonamental.
De fet, en aquest moment, el director de la companyia Xavier
Piguillem combina la seva feina en una empresa de
Puigcerdà, amb la seva formació com a actor a l'Escola de
Teatre Nancy Tuñón de Barcelona.
Després de més de vint-i-vuit muntatges, entre obres i
espectacles, i més de dos-cents premis recollits en mostres i
concursos de teatre arreu del país, la Inestable Ceretana de
Teatre es consolida avui com una companyia de teatre
amateur de referència a Catalunya.
Per celebrar el quinzè aniversari, la companyia va decidir
celebrar una funció benèfica el dia 8 de juny. Els beneficis
que es van obtenir a taquilla, un total de 2 005€, aniran
destinats a la Fundació ADIS. Per celebrar l'aniversari i
agrair el seu gest entrevistem la Teresa Pérez de Rozas i el
Xavier Piguillem, director de la companyia.

Durant les funcions, l'espectador sent la passió que sentiu
pel teatre. Com vàreu descobrir l'amor pels escenaris?
XP: L'any 1984 vam començar a fer teatre amb la companyia
d'en Conrad Oliver. Allà vam descobrir l'escenari i, sobretot,
l'ofici. Fer teatre amateur no és només pujar a l'escenari; a
darrere hi ha molta feina i, amb en Conrad, vam aprendre tots
els papers de l'auca.
TP: Jo havia viscut el teatre a casa. L'àvia i la mare feien teatre a
la companyia de la Creu Roja de Puigcerdà, però fou amb en
Conrad amb qui realment vam aprendre què era fer teatre.
Bastiu els projectes entre aquestes quinze persones
XP: La companyia es va fundar amb sis membres, la majoria
dels quals es mantenen fins avui, però sempre hi ha persones
que s'hi incorporen en un moment donat. En general som una
quinzena.
TP: Entre tots treballem per la companyia i ens repartim el
que cal fer, cosa que ha portat a una mena d'especialització
per a segons quines tasques dins la companyia (llum, so,
vestuari, regidoria, etc.).
Des dels seus inicis la Inestable ha penjat el cartell de ple
absolut en les diverses funcions
TP: El ple absolut, el fem sobretot per la funció de Festa Major.
Ja és un clàssic. La nostra primera funció va ser per la Festa
Major del 2003, amb la comèdia Fuita, i va tenir molt bona
rebuda. Des de llavors hem presentat cada Festa Major una
comèdia i és un èxit. De totes maneres, treballem per ampliar
el públic oferint diversos gèneres en diferents períodes de
l'any, la qual cosa no és gens senzilla.
Però no només aixequeu el teló a Cerdanya, cada any teniu
l'agenda plena d'actuacions fora de la Comarca que us
permeten fer girar les obres que prepareu
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XP: Ens desplacem durant els caps de
setmana per actuar arreu, la qual cosa
ens ha permès situar-nos en el circuit
de teatre amateur de Catalunya.
D'altra banda també portem la nostra
feina a concursos o mostres de teatre
on tenim l'oportunitat de veure i
aprendre d'altres companyies de
teatre amateur de Catalunya, de l'estat
espanyol o de l'estranger. Els
observem de ben a prop per mirar
d'aprendre'n tot el possible.

Com aconseguiu el finançament per realitzar les obres?
XP: com sempre he dit: «a la Inestable ningú en treu res, ningú hi posa res». No hi ha
quota i les persones que hi participen no paguen res.
TP: La Inestable és autosuficient. Gràcies a la taquilla dels nostres espectacles i a
algunes subvencions, com ara la que l'Ajuntament de Puigcerdà dóna a les
associacions, aconseguim finançar els nostres projectes. Tampoc ens podem
oblidar de l'ajuda que rebem de diverses persones, com un veí de Puigcerdà que
els caps de setmana ens deixa la furgoneta sense cost per poder fer els
desplaçaments, o el director de l'escola Alfons I que des de l'inici ens deixa el
gimnàs de l'escola on podem assajar al vespre. Ambdues coses ens permeten
abaratir molt els costos.

De la participació en aquestes
mostres, en sorgeixen un bon grapat
de premis a totes les categories
XP: Avui comptem amb més de doscents premis en el circuit de teatre
amateur.
TP: És un autèntic honor rebre premis
dels companys que fan teatre però ens
agrada molt quan el públic ens
reconeix els sentiments que els fem
sentir. És en aquest moment on sents
el valor del que fas. Aquest és
l'autèntic premi.

Arribeu als quinze anys amb molt bona salut, comptem amb vosaltres per
quinze anys més?
XP: Sí, en tenim moltes ganes. Tenim tants projectes al cap i tan poc temps per ferlos! Volem provar, experimentar i llançar-nos a nous projectes. Al llarg d'aquests
anys, ens hem anat fixant objectius i encara ens queden graons per pujar. No ens
hem llançat amb Shakespeare, per exemple. Tenim un gran respecte pels seus
textos i fins que no puguem oferir-los amb un alt grau de qualitat no ho farem.
Volem escriure micro-teatre o una obra sencera. Els projectes són infinits.

Qui escull les obres per representar?
XP: En general, jo.
TP: De vegades llegeixo algun text i li
passo al Xavi.
XP: Trobo les peces llegint o quan les
veig en altres companyies. Intentem
estar al dia de les representacions que
es fan a tots els circuits teatrals, ja sigui
en l'àmbit professional o en l'amateur.
També, quan viatgem a l'estranger,
anem al teatre per veure què fan i com
ho fan més enllà de les nostres
fronteres. Ens agrada veure què fan els
altres i en prenem nota. Apliquem el
que ens agrada però també aprenem
de les coses que no s'han de fer mai
dalt de l'escenari.
Un cop ens agrada un espectacle, el
problema és trobar el text. És difícil
trobar els textos contemporanis, ja
que en la majoria de casos no estan al
mercat. És habitual passar-se'ls entre
companyies o traduir-los en cas de
trobar-los en llengua estrangera.

Heu transmès la vostra passió als vostres fills. Ells han estudiat teatre
XP: Sí, de fet jo m'he animat a estudiar després que ho fessin ells. A l'escola de
teatre, els professors se sorprenen en veure el pare de dos dels seus exalumnes.
A Puigcerdà li cal una cantera d'actors?
TP: Sempre ens ha fet il·lusió poder formar un grup de teatre jove però quan ho
hem intentat hem trobat sempre el mateix problema. Consolidar un grup de teatre
entre tantes activitats extraescolars ja és una gran dificultat a la qual s'afegeix el fet
que quan els joves cerdans arriben als divuit anys marxen i el grup es dissol.
Per l'ADIS és tot un honor que hàgiu pensat en nosaltres per a la celebració dels
quinze anys.
XP: L'ADIS és una entitat de referència a la Comarca. És la nostra manera d'agrair
el que l'ADIS ha fet i està fent pels veïns.
TP: A les funcions que fem, sempre hi ha els usuaris de l'ADIS i ens fa molta il·lusió
veure com riuen i s'ho passen bé. Va ser un plaer veure’ls el 8 de juny durant la
representació de l’obra Toc Toc de Laurent Baffie.
Només podem felicitar-vos per la vostra feina i agrair-vos la tasca cultural que
heu fet al llarg d'aquests anys.
XP: M'agrada pensar que hem fet molta pedagogia teatral a Cerdanya. De fet, fins i
tot ho hem notat en l'actitud dels espectadors envers la nostra feina. Avui sentim
el respecte i això és un gran premi. Per a mi, el teatre no és una afició, un hobby,
per mi és una professió. Jo no puc imaginar un lloc millor on estar que no sigui un
escenari.

Escollir l'obra no és només una
qüestió de gust, cal tenir en compte
la companyia
XP: Tenim uns criteris molt marcats.
Quan llegim un text l'avaluem i veiem
si comptem amb l'equip suficient per
poder-lo fer. Jo, mentre llegeixo, ja
m'imagino qui seria capaç de fer
cadascun dels personatges.
TP: Un cop hem escollit l'obra, en
treballem els detalls. L'obra no és
només els actors. És també el decorat,
el vestuari, el pentinat... tot és
important. Ens agrada cuidar fins
l'últim detall. Hem arribat a fer
canviar un marc de fotos que formava
part del decorat perquè no s'adaptava
al context de l'obra. Sobre l'escenari
fins l'últim detall és important.
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VANESSA MERIDEÑO: L’AMOR
M’HA FET TRAVESSAR L’OCEÀ
Autor: Vanessa Merideño | Fotografia: Tanya Velázquez

Aquell tren de bon matí era el tren que havia de canviar la
meva vida. El primer dia, a l'andana de l'estació de tren de
Park Ridge, em vaig sentir observada. Era la nova a
l'andana. De fet, als trens de rodalies, sempre hi viatja la
mateixa gent. Un dia, em va cridar l'atenció un home i qui
vaig suposar que devia ser el seu fill; tots dos, vestits amb
vestit d'home, corbata i maletí. Em vaig imaginar la seva
vida. Potser eren metges; potser, homes de negocis.

Em dic Vanessa i vaig néixer a Puigcerdà. Sóc diplomada en
Empresarials a Barcelona i tinc un Màster en Banca i
Finances. Actualment visc als Estats Units. La meva
aventura americana va començar ara fa més de cinc anys.
El 2013 feia onze anys que treballava a Barcelona per a una
empresa del món de la banca. Aquell any van tancar l'àrea
de negoci on jo treballava, em van indemnitzar i vaig
decidir que compliria un dels meus somnis: fer una
immersió a la cultura americana. Sempre m'havia cridat
l'atenció viure una experiència com aquella però mai havia
tingut el temps, els diners o simplement, potser és que no
era el moment.

Un dia ens vam dir hola. L'endemà ens vam preocupar pel
benestar de cadascú i ben aviat vam seure junts per xerrar
durant el trajecte. El senyor era el director de logística de
Metra, el que equivaldria a la nostra Renfe. Al principi
m'era molt difícil entendre'ls. Fins i tot vaig arribar a evitarlos canviant de vagó però el noi jove no va deixar d'insistir
fins el dia que vaig acceptar quedar amb ell per anar a fer un
cafè.

L'abril del 2013, vaig agafar un avió direcció als Estats
Units. M'esperaven sis mesos de curs intensiu en una escola
de negocis al centre d'una de les ciutats més impactants que
havia vist fins aleshores: Chicago, a l'estat d'Illinois. Encara
recordo el primer dia que vaig arribar al centre. Vaig
resseguir-ne els edificis amb la mirada i vaig pensar com
m'agradaria viure-hi.

Vam quedar a l'estació de tren per anar a dinar; vam optar
per un japonès. Després del japonès, va venir un gelat que a
l'agost de Chicago es fonia a la velocitat de la llum i rialles
fins a les set del vespre,. Em va dur a casa. No en vam tenir
prou. Després d'un missatge al cap de trenta minuts, ja era a
la porta per sortir a sopar una pizza. Alguna cosa havia
nascut. Des d'aquell dia ens vam veure cada dia, sense
excepció. Ell era el noi del tren, era el Ken.

El meu curs tenia inclosa la convivència amb una família
local. A mi em van destinar a Park Ridge, un suburbi a trenta
minuts de tren del centre de Chicago.
Puntual, a les 7:02, agafava cada dia el tren cap al centre de
la ciutat. Les classes començaven a les 9:30 així que tenia
temps per gaudir de la ciutat i prendre un cafè a l'Starbucks
abans d'entrar a classe.

L'inici de la relació va fer que aquell curs s'allargués tres
mesos més, fins al desembre. Volia aprofitar el moment que
el destí m'havia preparat. Però el desembre s'acostava

C E R DA N S A L MÓN
16

massa ràpid i prendre una decisió cada cop era més
difícil. Només feia quatre mesos que sortíem i jo era
de l'altra punta de món. Inevitablement vaig haver
de marxar i vam començar una relació a distància.
Al febrer, de sorpresa, el Ken es va presentar a
Puigcerdà sense parlar una sola paraula de castellà.
Volia conèixer els meus pares, la meva vida, el meu
món. Poc a poc, la relació s'anava consolidant i van
començar les anades i tornades. El maig vaig viatjar
a Chicago i a l'agost va tornar ell però vam tenir
problemes de papers. A mi, ja no m'era possible
tornar a entrar als Estats Units amb un visat de
turista. Calia prendre una decisió.
A l'octubre de 2014, durant un dels meus viatges als
Estats Units, el Ken em va demanar matrimoni a
l'estació de Park Ridge. No podia ser en un altre lloc.
La resposta no es va fer esperar. Entre llàgrimes i
rialles va sortir un sí.
Allà i llavors començava el meu somni americà.
Aquest juny ha fet tres anys que estic feliçment
casada i vivint a Park Ridge, Illinois, a trenta minuts
de tren de Chicago. Primer ens vam casar als Estats
Units per regularitzar la meva situació, més tard,
vam repetir el casament a Puigcerdà on vam poder
celebrar la cerimònia religiosa a l'església, amb la
meva gent i al poble que tant m'estimo i enyoro.
Actualment treballo en un bufet d'advocats
especialitzat en immigració on vaig començar a
treballar gràcies al domini de l'espanyol i l'anglès. No
ho hauria dit mai però m'encanta la meva feina. Per
cert, el Ken no és metge, és economista però treballa
al departament d'anàlisi i reporting en un hospital de
Chicago.
Aquesta és la meva història. Una aventura marcada
pel destí. El meu m'esperava a l'estació de Park
Ridge.
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ARRIBA L’ESTIU,
ÉS TEMPS DE PAPALLONES
Autora i fotografia: Núria Tomàs
Quan comença a fer calor la Cerdanya s'omple de papallones de colors que voleien pels camps. En podem trobar de moltes
formes, mides i colors diferents. N'hi ha que volen de dia i n'hi ha que ho fan de nit.

Què són les papallones?

agraden tant, com la de la processionària del pi o les arnes
que se'ns mengen la roba. Les papallones, degut a la seva
popularitat tenen diferents noms segons la zona del país:
voliana, paloma, pampallola...

Les papallones es classifiquen dins l'ordre dels lepidòpters,
un dels més nombrosos dins dels insectes. Com que són tan
vistoses ha estat durant la història un dels grups d'animals
més populars i estudiats. Hi ha molta gent aficionada que
busca espais, com els prats pirinencs, amb gran diversitat de
papallones per visitar. Tot i així, hi ha papallones que no ens

Com són les papallones?
Les papallones no sempre tenen la mateixa forma. La
morfologia va canviant a partir de certes metamorfosis. La
forma adulta, amb ales escatades, és la que dóna el nom a
l'ordre (pteron, ala i lapido, escata). El cos és petit en
comparació a les quatre ales que l'envolten, dues per costat.
A la boca tenen una espiritrompa, una trompa retràctil en
forma d'espiral que s'estira quan ha de xuclar el nèctar
d'alguna flor. Els ulls són compostos i poden captar
radiacions ultraviolades. Del cap surten unes antenes que
també són òrgans sensorials importants. El tòrax és rígid i
serveix de suport als tres parells de potes i els dos parells
d'ales; les més grans, davant i les petites, darrere. Les potes
són molt gràcils i articulades i serveixen per mantenir
l'equilibri quan la papallona està en repòs. Les ales són la part
més visible dels lepidòpters. Permeten un vol molt elegant i
eficaç i també són grans reguladores de la calor. Les escates
de les ales es distribueixen formant dissenys i dibuixos de
colors diferents.
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Com es reprodueixen les papallones?
La majoria de papallones es reprodueixen un cop l'any.
Les diürnes s'aparellen per atracció visual dels colors i un
vol nupcial. En canvi, les papallones nocturnes utilitzen
les feromones, hormones sexuals, com a sistema
d'atracció.
L'acoblament entre el mascle i la femella pot durar uns
minuts o fins i tot dies i pot ser immòbil o en volada.
Després de l'acoblament, la femella fa la posta. Les
femelles ponen els ous agrupats i enganxats sobre alguna
planta hoste. En ponen molts, la seva estratègia és generar
molts ous per assegurar-ne la supervivència d'alguns. La
fase d'ou sol ser curta.

Què són les erugues?

I les crisàlides?

De l'ou, en sortirà l'eruga. La missió de l'eruga és
alimentar-se per poder transformar-se en un bon
exemplar adult. Les erugues, igual que les papallones
adultes, tenen una gran diversitat morfològica i de colors:
llises, amb pèls, grosses, allargassades... Les erugues es
belluguen aixecant el final del cos i encorbant-lo. Això
provoca que tot el cos es traslladi cap endavant i avanci.
Solen ser devoradores de les plantes que els proporcionen
l'aliment.

Quan l'eruga ha arribat al seu màxim d'alimentació passa a
l'estat de crisàlide o nimfa. Aquí l'eruga deixa de menjar i
s'enterra o arrecera, s'envolta d'un embolcall pupal i es
transforma en crisàlide. Durant aquest període es va
formant el cos adult de la papallona. Si les condicions
climàtiques són les adients, sortirà la papallona i estendrà
les ales per assecar-les i endurir-les. Llavors, ja tot serà a
punt per començar a volar.
Gaudiu del vol de les papallones, són l'alegria de l'estiu.
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BIBLIONEWS
Biblioteca Comtat de Cerdanya

He vençut el bullying!

Cobardes

No et fiquis amb mi: parlem
de l’assetjament escolar

Emmanuelle Piquet

José Corbacho

Pat Thomas

Quinze relats, quinze històries reals,
quinze nois i noies que han patit
assetjament a l'escola i que se n'han
sortit. Seran ells qui ens explicaran
com ho han fet, quines estratègies han
seguit per superar-ho i qui els ha fet
costat.

Pel·lícula de José Corbacho adreçada a
tots els públics. Gaby té catorze anys i
no vol anar a l'escola perquè Guille, un
company que actua com a líder,
l'insulta i l'agredeix contínuament
sense cap motiu. Mentrestant, a la
resta de companys d'escola, no sembla
molestar-los aquesta situació.

El text i les il·lustracions d'aquest llibre
estan pensats per ajudar els infants a
entendre una situació d'assetjament, a
identificar-la i a expressar-la als adults
que tenen més a prop per intentar
solucionar-la amb la col·laboració de
tothom.

DE CERDANYA

SABIES QUE... UNESCO

20 mestres, 1 vall
Aquest volum presenta les veus de vint
mestres que han exercit o exerceixen
encara a la Cerdanya: les seves
experiències, els seus èxits, les seves
il·lusions i els seus conflictes. Un fresc
de l'ensenyament a la Comarca els
darrers quaranta anys.

Les biblioteques públiques basen la seva acció en un document d'abast mundial
aprovat per la Unesco el 1994. És el “Manifest de la Unesco sobre la Biblioteca
Pública”. Declara que la biblioteca és una força viva per a l'educació, la cultura i la
informació i que els seus serveis es fonamenten en la igualtat d'accés per a
tothom sense tenir en compte l'edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la
classe social.

M E DI AT E C A
20

matí i encara falta més de mitja hora
perquè passi el primer tren. Ha sortit de
matinada de casa. No volia que el germà
li ho impedís. Porta anys somiant en
aquest moment. Ha agafat poques coses:
la roba que li cabia a la bossa de mà i el
quadern amb els poemes que escriu.
Ahir va estar amb el Jaume. Va ser, com
sempre, una trobada curta i d'amagat.
La Marta no pensa seguir hipotecant
els seus sentiments per un home que
no està disposat a tot per ella. Ja li ha
dit més d'un cop que no pensa deixar la
dona. Tampoc no li ha dit que se'n va.
No hauria canviat res.

El passat es
queda amb la boira
Autor: Mercè Palau | Il·lustració: Àngels Prat
Asseguda en l'únic banc de l'andana, la Marta nota com la humitat li penetra fins
als ossos. Amb les presses, s'ha posat una faldilla de tergal de quadres grocs i
marrons i un jersei de llana molt prim. Les mitges de niló no ajuden a mantenir les
cames calentes. Els mocassins, que s'ha calçat a corre-cuita, li fan tenir els peus
igual que uns glaçons. Damunt, porta l'abric negre que li van regalar el dia que va
fer els quaranta anys.
S'ha passat anys cuidant la mare malalta, però ara que és morta, ja no té sentit
continuar en aquest poble. Mira l'hora en el rellotge de paret. Tot just són les set del

La boira envaeix l'andana i desfigura les
lletres del rètol amb el nom del poble.
Un calfred recorre el cos de la Marta
quan li vénen al cap els records de fa un
any. També era ben entrada la matinada
i la boira planava pels carrers. Dormia
quan sentí uns sorolls a la porta de
l'habitació. S'aixecà i corregué a tancarla. El pare intentava entrar. No podia.
Ella empenyia la porta en direcció
contrària a la del pare. Cops i més cops.
Tornava begut. L'escena es repetia
últimament. Ja havia passat anys enrere.
El pare aconseguí entrar fent tentines.
La Marta cridà. L'agafà per un braç. La
mare va córrer per ajudar-la. El germà
s'ho mirava. No volia posar-se entre el
pare i ella. Al matí no se'n parlava de
l'incident de la nit anterior. El silenci
s'imposava.
Mare i filla pogueren alliberar-se d'ell.
Corredisses pel passadís. Entraren dins
el lavabo. Tancaren amb el pestell. Elles,
arraulides al costat de la banyera,
ploraven i s'abraçaven. Se sentí un
silenci; després, seguiren uns passos
insegurs, un cop fort i un crit del germà.
El soroll del tren, obrint-se pas entre la
boira, la treu dels records. Una nova
vida l'espera. El passat el deixarà en
aquesta vella i solitària estació.

FEM AGASALLA

CREUAR LA FRONTERA
Autor: Manel Figuera

A Cerdanya creuar la frontera francoespanyola, des del 1659, ha
estat un fet quotidià i, el fet que en divideixi el pla, l'ha relacionada amb el contraban. A més, el límit amb Andorra ha estat una
altra frontera per travessar al Baridà. Heus ací alguns mots que
formen part d'aquesta activitat que durant la postguerra va ser
una font d'ingressos vital per a moltes famílies cerdanes.
carrabiner m. Soldat amb carrabina. Guàrdia destinat a la repressió del contraban. La gent gran de Cerdanya, p. ext., sol aplicar
aquest substantiu també als policies nacionals, als guàrdies civils i
als mossos d'esquadra. Vegila amb l'auto perquè en aqueixa hora la
carretera é plena de carrabiners.
paquetaire m. i f. A Cerdanya, com en altres indrets del Pirineu,
contrabandista, persona que passa paquets per la frontera o per

llocs de pas prohibits. Diu que ahir nit el pas de la Pera era
garfit de paquetaires. La mainada de la vall de la Llosa jugava
a “carrabiners i paquetaires”.
passador -a m. i f. Durant els conflictes bèl·lics o les
repressions posteriors, algú que passava refugiats d'un
costat a l'altre de la frontera. Diu que el François con no fia
contrabando fia de passador. Ho van fer a la Guerra Civil amb
gent dels dos bàndols i a la Segona Guerra Mundial amb
jueus fugitius i amb aviadors aliats.
xipot m. A Cerdanya i al Pirineu oriental, xafarderia. D'això no
en faiguis cas, eh?, que é un xipot de marmanyeres. Acció il·legal de
contraban. Aquells paquetaires si en fien de xipots!

C R E AC I Ó
21

Fundada l'any
2000
Està especialitzada en la creació i gestió de
centres i serveis adreçats a persones amb
discapacitat intel·lectual a la comarca de la
Cerdanya, i té com a objectiu facilitar la
integració social i laboral dels seus membres.
Barri Sant Julià, s/n – 17520 Puigcerdà
Tel: 972 14 06 00
tallerscerdanya@fundaciotc.org

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
Plaça del Rec, 5. 17520 Puigcerdà
Tel. 972.884.884 - Fax 972.882.263
SERVEIS SOCIALS
Alfons I, 50-52. 17520 Puigcerdà.
Tel. 972.14.13.13 - Fax 972.88.33.11
OFICINA DE TURISME
Cruïlla N-152 amb N-260. 17520 Puigcerdà
Tel. 972.140.665 - Fax 972.140.592
OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
Plaça de Rec,5. 17520 Puigcerdà
Tel. 972.88.03.11 - Fax 972.141.041

Pneumàtics
Rentat de vehicles
Mecànica ràpida

Ctra. Nacional 152 (Pla d’Arenes)
Tel. 972 88 24 60 Puigcerdà
Fax. 972 14 15 29
neticalcat@svt.es
www.neticalcat.com
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