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QUE BÈSTIA...
Autor: Redacció Colors
aranyes, escurçons i meduses. No hem tingut cap escrúpol a
aixafar-les sense pensar que, com deia Víctor Català,
tanmateix una vida és una vida. Hem anat: al bosc, al mar, al
riu; ens hem mirat i ens hem vist guapos i llestos i
mentrestant ens hem banyat untats de crema, hem fet servir
el vàter de paperera i el bosc d'abocador sense pensar que
fem malbé la nostra font de vida. Sabríeu dir quin és l'únic
animal que no vetlla per preservar el seu ecosistema? Hem
perdut el món de vista. Però seguim veient-nos macos i
llestos; la darrera baula del procés evolutiu.

Segur que sovint ens han dit que badem com mussols, n'hi
ha prou de fer la fura o que tenim memòria de peix. La
fraseologia popular és plena de símils amb el món animal.
Pensem que els primers ensenyaments morals que es
transmeten a la mainada arriben a través de faules i que tot
un savi com Ramon Llull no va dubtar a servir-se d'aquest
gènere per reeixir en la seva missió evangelitzadora. Encara
es reedita el Llibre de les Bèsties. Avui dia es llegeix com a
obra de gaudi però el valor didàctic encara hi és, ben viu.
Malgrat que fem esforços per no veure-ho, no hem
d'oblidar que som bèsties. Fixem-nos per exemple en dues
criatures petites: per la seva joguina o pel seu xumet
esgarrapen i mosseguen. Som animalons. I és que, com bé
deia Plaute al segle I a.C, homo hominis lupus est (l'home és
un llop per a l'home). N'hi ha prou amb engegar un canal de
notícies qualsevol per veure que nosaltres som la plaga que
ens ha d'extingir.

I potser sí que serem la darrera… En aquest sentit, era
especialment reveladora l'exposició “Després de la fi del
món” presentada al CCCB el primer trimestre d'enguany. A
l'exposició es mostrava com l'ésser humà ha caigut en el
més greu dels pecats catalogats a la història de la humanitat:
l'orgull (o la hybris). La il·lusió de supremacia de l'espècie
ens ha portat a atemptar contra nosaltres mateixos de
manera directa a través de guerres però també de manera
somorta a través de la degradació del nostre ecosistema.

No obstant això, hem preferit mirar la cara maca. Ens hem
cregut que som bèsties evolucionades perquè sabem fer
coses suposadament complexes com fabricar instruments i
servir-nos-en o bé pensar i expressar-nos. És gràcies al
llenguatge i a la potencialitat de cohesió de grup que
proporciona que Aristòtil afirma que l'home és un animal
social. Fixem-nos, però, que ni Plaute el comediògraf ni el
filòsof Aristòtil obvien que som bèsties.

Ens hem cregut l'holograma que som éssers superiors però,
realment ho som? Després de viure un simulacre de
postapocalipsi i de plantar-nos cara a cara amb un banc de
meduses, toquem de peus a terra. Els humans som
baluernes ineficients, necessitem molta energia per
sobreviure i podem arribar a resultar tan estúpids que,
mirats en un mirall i en diferit, ens fem vergonya.
Mentrestant les meduses neixen, creixen, es reprodueixen,
moren i tornen a néixer després de la fi del món.

Ara bé, sobretot en aquesta època, qui més qui menys ha
sortit a gaudir de la natura i ha mirat amb recel vespes,
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INCORPORA’M:
EL PROJECTE LABORAL
DE LA FUNDACIÓ ADIS
Autor: Equip Fundació ADIS | Fotografia: Freepik

En aquesta línia algunes de les actuacions que s'han dut a
terme són:

La Fundació Privada ADIS està treballant des de l'any 2002
per a la integració social de les persones amb diversitat
funcional. Durant aquests anys la Fundació Privada ADIS
ha treballat en els següents àmbits: el lúdic i cultural,
l'assistencial, el residencial i des de l'any 2016 l'àmbit
formatiu i laboral.

- INCORPORA'M: Distribució de correspondència
urbana. Es detecta la necessitat per part d'entitats
comarcals de disposar de personal per poder dur a terme la
distribució de la correspondència urbana (repartiment de
cartells publicitaris als diversos pobles de Cerdanya així
com repartiment en bústia). Mitjançant aquest projecte i
amb la formació corresponent, s'ofereix a persones amb
diversitat funcional la possibilitat de dur a terme aquesta
tasca. Aquest servei s'ofereix a ajuntaments, entitats i
empreses de la Comarca.

En referència a aquest últim àmbit es va crear el Projecte
Laboral: Incorpora'm amb l'objectiu final que les persones
amb diversitat funcional puguin integrar-se al món laboral.
Aquest pas es du a terme gràcies a una formació inicial i
continuada així com també a un seguiment exhaustiu de
l'activitat laboral.

- INCORPORA'M: Plantació i recol·lecció de roser
silvestre. Aquest projecte s'inicia a través d'un acord de
col·laboració amb l'empresa Gratacool que recull, elabora i
comercialitza productes a partir del fruit del roser silvestre,
ric en vitamina C. Es formarà les persones amb diversitat
funcional per tal que adquireixin els coneixements
necessaris per a la preparació del terreny, la plantació, la
poda, la recol·lecció i el manteniment d'una plantació de
roser silvestre. Per últim, i gràcies al conveni signat entre la
Fundació ADIS i l'empresa Gratacool, aquesta última

Aquest projecte es vertebra en tres eixos fonamentals:
- Formar les persones amb diversitat funcional perquè
puguin participar al mercat laboral amb els coneixements
oportuns.
- Facilitar la inserció laboral de persones amb diversitat
funcional en empreses de la Comarca.
- Crear de nous llocs de treball des de la Fundació ADIS per
a aquest col·lectiu.
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tècniques de neteja amb productes ecològics respectuosos
amb el medi ambient de manera que, un cop finalitzada la
formació, la persona obtindrà un certificat conforme ha
superat el curs i podrà obrir-se al món laboral (en l'àmbit de
les neteges de locals, particulars, naus). Així mateix durant
el curs es donen als usuaris les eines necessàries per donarse a conèixer a les empreses (realització del CV, afrontar
una entrevista de feina, com buscar feina,...).

comprarà la producció de fruit produïda des de la Fundació
ADIS així com també facilitarà la inserció laboral de
persones amb diversitat funcional a l'empresa Gratacool
per participar en l'elaboració del producte final.
- INCORPORA'M: Agrobotiga. Serà un centre de
distribució/promoció de productes km 0: productes de
l'Alta i la Baixa Cerdanya. Els trets diferencials d'aquesta
Agrobotiga seran: la centralització de tots els productes de
Cerdanya en un mateix espai; la posada en valor i difusió
des d'aquest espai de les especificitats dels productes i
l'acostament als consumidors dels productes, ja sigui a
l'agrobotiga o amb repartiments a domicili. Les activitats
que es duran a terme en aquesta Agrobotiga seran:
manipulacions senzilles (ja sigui a la botiga o bé al punt
d'origen dels productors: granja, obrador, fàbrica, etc);
transmissió del coneixement dels tipus de productes i la
seva qualitat (tant a distribuïdors, com a detallistes o bé
consumidors finals); venda dels productes; recollida i
distribució a domicilis, botigues i restaurants de la
Comarca; relació directa amb el client per tal de recollir-ne
el feed-back i comunicar-lo als productors; preparació de
lots de productes per a particulars i per festes de Nadal a
empreses i particulars.

- INCORPORA'M: Formació de manipulador/a
d'aliments. En el marc formatiu, i donat que moltes de les
ofertes d'inserció al món laboral giren al voltant del sector
d'alimentació i manipulació dels aliments, una professional
de la Fundació ADIS s'ha format en “Manipulació
d'aliments, seguretat alimentaria i control APPCC”. Així es
podrà facilitar la formació en aquest àmbit, a tota persona
amb diversitat funcional a qui li sigui necessària per optar a
un lloc de treball i incorporar-s'hi amb els coneixements
pertinents.
- INCORPORA'M: Inserció en empreses ordinàries de la
Comarca. Des de la Fundació ADIS es facilita l'accés de
persones amb diversitat funcional en empreses de la
comarca. Es facilita a l'empresa una persona que pugui
realitzar la tasca correctament i es fa supervisió de
l'adaptació de la persona al lloc de treball. Des de la
Fundació ADIS fem una crida a les empreses de la Comarca
que vulguin adherir-se al projecte incorporant una persona
amb diversitat funcional i oferint-li la possibilitat de
desenvolupar-se personalment per tal de poder accedir a
les mateixes oportunitats laborals que la resta de població, i
així assolir una plena integració social.

- INCORPORA'M: Formació en Econeteja. Pel que fa al
marc formatiu s'ha realitzat un Curs d'Econeteja (de 40
hores de durada). El curs ha constat d'una part teòrica
adaptada a les necessitats individuals dels participants així
com una part pràctica en la qual, i gràcies a la col·laboració
d'empreses de la Comarca, els participants poden realitzar
les pràctiques dels coneixements adquirits en contextos
reals. Es forma persones amb diversitat funcional en

FAITES DE LA RANDONNÉE:
EXCURSIÓ PATRIMONIAL A DORRES
Autor: Jean-Louis Blanchon | Fotografies: Equip Fundació ADIS
Catalunya. Els membres de la Fundació ADIS, valents i
decidits a conèixer millor la vida cerdana dels segles
passats, estaven en marxa. Primer, al pati, vam fer la
presentació de Dorres : el poble del granit i de l'aigua. Hi ha
tant granit a Dorres que, al segle XIX, s'hi estaven un
centenar de picapedrers; quasi totes les llindes de les
finques cerdanes dels segles XVII, XVIII i XIX vénen d'aquí
i moltes moles de molí, també. Quant a l'aigua, la trobem a
les fonts, al safareig -amb una temperatura constant de vint
graus- i als banys -molt més calenta- on antigament es
rentava la llana de les ovelles i els porcs per la matança. Ara,
Dorres sembla un cul-de-sac perquè, amb els cotxes, no es
pot anar més lluny però, antigament, en el temps dels
camins de bast, Dorres era en una via de passatge pels
pelegrins, els comerciants, els ramats i fins i tot els invasors
francesos o ugonaus del segle XVI.

Van ser cent seixanta-nou participants que esperaven al
pati de l'ajuntament de Dorres aquell matí de juliol. Les
altres excursions, l'esportiva i la découverte, caminaven fins
als seus objectius. Hi havia gent de per tot França i

Ens aturem a cal Fanguet, la casa de la família Sicart, que va
procurar els veguers a l'administració de la Cerdanya
francesa. Hi podem veure l'àncora del seu escut. Evoquem
l'abbé Ginoux a l'origen d'una xarxa de passatge de
combatents i de jueus amb el seu amic, mossèn Domènec,
capellà de Puigcerdà, durant la segona Guerra Mundial.
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Comencem la pujada. Ens aturem a l'oratori de Sant Marc i a
la capella de Mageta, on es diu que van amagar la marededéu
de Bell-lloc durant la Revolució Francesa. Seguim fins al coll
de Joell, que permet el passatge fins a la vall de Brangolí i
Feners, i, més lluny, cap a la vall de Querol. A nosaltres, ens
agrada més pujar cap a la font de Sant Peregrí on,
curiosament, l'aigua surt a dalt del cim i a l'església de Belllloc. És l'única construcció que queda del convent,
documentat des de l'any 1265 però molt més antic, i que es va
abandonar durant la Revolució Francesa.
Va ser a Bell-Lloc on vam tenir la sort d'escoltar la coral
Alegria de Vernet dels Banys, que va encantar-nos amb dues
cançons catalanes. Va ser un moment màgic, al si d'un silenci
religiós de quasi dues-centes persones. Moltes gràcies a la
coral «Alegria» per aquells instants d'emoció musical.
En sortir de l'església vam viure un altre moment màgic : la
vista del paisatge cerdà des del Canigó fins a la serra del Cadí
amb una mirada sobre el coll mitjà, el cambra d'Ase i el
Puigmal. La geografia catalana no sap què és una frontera. La
baixada entre herbes, flors, arbres, vaques i cavalls ens fa
arribar a l'església romànica de Dorres de gran riquesa
artística amb: retaules, rodella de campanetes i, sobretot, la
marededéu que gaudeix d'una devoció considerable.
Mentre els excursionistes caminaven, l'organització havia
preparat envelats i taules amb dinar: rostes, botifarres,
coques, formatges… de tot. Una meravella!
Agraïm molt a l'ajuntament de Dorres i a la Communauté de
Communes Pyrénées-Cerdagne la perfecta organització
d'aquest dia esportiu, cultural, assolellat i gastronòmic. Hi
tornarem.
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CURS DE FORMACIÓ EN ECONETEJA
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS
Dins del marc del Projecte Laboral la Fundació ADIS ha dut a
terme la formació: Curs d'econeteja. Aquest curs va començar el
passat 16 d'abril i ha finalitzat el 23 de juliol. El curs ha tingut una
durada de 40 hores totals distribuïdes en sessions d'una hora i
mitja dos dies per setmana.
La voluntària de la Fundació ADIS, Puri Rodríguez, formadora
qualificada en aquest àmbit, ha estat qui ha impartit el curs als set
joves inscrits. Aquest curs ha permès adquirir coneixements pel
que fa a productes, estris i tècniques d'econeteja; coneixements
en l'àmbit de la restauració i l'hoteleria; tècniques i habilitats per
donar-se a conèixer a les empreses i fer recerca de feina així com
afrontar un procés de selecció de personal en una empresa, etc.
Ha estat un curs on la formació teòrica s'ha vist complementada
amb formació pràctica realitzada en diverses empreses de la
Comarca. Per aquest motiu volem fer una menció molt especial
d'agraïment a: Puri Rodríguez, Francesc Rodríguez, SernFran,
Massegur, BonPreu, Hotel Bernat de So i Hotel del Prado. Moltes
gràcies per la vostra implicació i dedicació i per haver ajudat a
oferir l'oportunitat a aquests set joves d'adquirir els coneixements
necessaris per poder obrir-se al món laboral amb els
coneixements necessaris per poder obrir-se pas al món laboral.
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XII FIRA
MULTICULTURAL
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS

El passat 8 de juliol es va celebrar la XII edició de la Fira
Multicultural on participen diversos residents de Cerdanya
que són originaris d'altres països. Aquesta és una
oportunitat per conèixer altres costums, cultures, balls,
gastronomia...
La Fundació ADIS, un any més, també va participar-hi per
donar a conèixer les tasques que realitza com a entitat.

CONCERTS FeMAP 2018

Un any més volem donar les gràcies als amics del FeMAP
per convidar-nos a gaudir de la música als dos concerts
oferts el passat dissabte 30 de juny. A la tarda, el quartet
de corda del FeMAP Social ens va oferir un concert privat
a les nostres instal·lacions i, a la nit, vàrem poder assistir
al concert que l'Escolania de Montserrat va fer a
Puigcerdà. Una vegada més, com no, vam fer un fi de
festa especial al restaurant Pans&Company. Des de la
Fundació ADIS us donem gràcies a tots.

Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS
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DETECTEM
EL CÀNCER DE CÒLON
Autors: Josse Sánchez i Neus Carreras | Fotografies: Hospital de Cerdanya
Val a dir que aquest procés de creixement anòmal i
de transformació maligna pot durar anys sense
donar la cara. De vegades, quan es manifesta, està
tan avançat que hem d'aplicar tractaments amplis i
contundents o, d'altres vegades, arribem massa tard
per poder aturar la malaltia.
Per això és cabdal conèixer la història natural de la
malaltia i poder prendre les mesures més adients en
primer lloc per prevenir-ne l'aparició i, en segona
instància, per detectar-la el més aviat possible
Factors de risc que afavoreixen l'aparició del
càncer colorectal

Un òrgan amic: el còlon
El còlon és la part de l'aparell digestiu que, en llenguatge familiar,
coneixem com a budell gros. El seu tram final s'anomena recte i
acaba amb l'anus per on eliminem, en forma de femta, els residus
de la digestió.
Però quina és la importància de la funció del còlon? Essencialment
processar els residus de la digestió, recuperar aigua i minerals i
reabsorbir la vitamina K, important per mantenir la correcta
coagulació de la sang, el metabolisme ossi i reparar els vasos
sanguinis.
El procés de la vida: renovació contínua
El cos humà al llarg de la seva existència viu un procés de
renovació contínua. Les cèl·lules dels nostres teixits neixen,
creixen, es reprodueixen, envelleixen i moren de la mateixa
manera que ho fem nosaltres com a individus. Quan les cèl·lules
envelleixen i moren, són reemplaçades per cèl·lules noves que el
cos necessita. Aquesta renovació, lògicament, va disminuint a
mesura que ens fem grans.
No totes les cèl·lules que neixen ho fan en bones condicions. De
vegades són cèl·lules que perden el control a l'hora reproduir-se,
no aturen la seva multiplicació i escapen al control normal de la
reproducció. Així apareix una acumulació cel·lular -un tumorque funciona pel seu compte, envaeix zones que no li corresponen
i finalment pot arribar a impossibilitar la vida normal de la resta de
les cèl·lules sanes.
Cada dia fabriquem moltes cèl·lules anòmales. Afortunadament,
n'eliminem la majoria. Bé perquè són tan anòmales que no poden
prosperar, bé perquè elles mateixes desenvolupen mecanismes
d'eliminació i, literalment, se suïciden o bé perquè els sistemes
d'alerta i defensa del nostre organisme les detecten i les
destrueixen.
Només quan es combinen diverses circumstàncies i les cèl·lules
aconsegueixen escapar de tots els mecanismes de control, és quan
apareix el càncer.

Són aquelles circumstàncies de la persona que
influeixen en la probabilitat de tenir la malaltia.
Alguns d'aquests factors no els podem modificar i
senzillament els hem de conèixer per insistir en la
detecció precoç. Altres factors de risc, com els
hàbits de salut, sí que són modificables i ens poden
ajudar a prevenir la malaltia.
Entre les circumstàncies que no podem modificar
destaca l'edat, ja que a partir de cinquanta anys
augmenta la probabilitat de tenir pòlips al còlon i
recte. La història personal de presència de pòlips,
càncer colorectal previ, malalties inflamatòries
intestinals com la colitis ulcerosa o la malaltia de
Crohn i algunes malalties hereditàries com la
poliposi familiar hereditària són els principals
antecedents que cal tenir en compte.
Entre els factors de risc que sí són modificables
destaquem: l'alimentació, l'activitat física, l'obesitat i el
consum de tòxics com el tabac i l'alcohol. És
aconsellable seguir dietes riques en fibra, evitar els
greixos i les carns processades i limitar les carns
vermelles. Mantenir un bon nivell d'activitat física per
afavorir el trànsit intestinal i controlar l'excés de pes.
Finalment, es recomana no fumar i moderar el consum
d'alcohol per disminuir el risc d'aparició de pòlips.
El càncer en xifres
A Catalunya, l'any 2017 es van diagnosticar 6.201
nous casos de càncer de còlon. Va ser el segon tipus
de càncer més freqüent tant en homes com en
dones, després del de pròstata i del de mama,
respectivament. Si ens fixem en la mortalitat, és la
primera causa en dones i la segona en homes.
Al rànquing europeu, els homes catalans ocupen el
cinquè lloc per sobre de la mitjana europea, mentre
que les dones estan al quinzè lloc per sota de la
mitjana d'Europa.
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Història del Programa
El Programa de Detecció precoç de Càncer de Còlon
i Recte de Catalunya va ser pioner a l'estat espanyol.
El va iniciar l'Institut Català d'Oncologia l'any 2000
partint d'una prova pilot a l'Hospitalet de Llobregat
i, posteriorment, es va implantar a la resta de
Catalunya.
A la Cerdanya, l'any 2015, es crea la Unitat de
Cribratge de Càncer de Còlon a l'Hospital
Transfronterer, en dependència de l'Oficina
Tècnica de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i
s'inicià la prova pilot a Puigcerdà.

A casa nostra, un home de cada vuit i una dona de cada catorze,
desenvoluparan un càncer de còlon al llarg de la seva vida.
La dada esperançadora és que la mortalitat per càncer està disminuint
des dels anys noranta, tot i que contrasta amb la tendència cap a un
augment de nous casos, que s'explicarien per l'envelliment de la
població i per una major exposició als factors de risc.
Arribats a aquest punt, ja podem endevinar el perquè de la
detecció precoç a casa nostra.
Bondats de la detecció precoç
En primer lloc, l'alta freqüència d'aparició de nous casos i la
mortalitat associada fan aquesta malaltia atractiva per combatre-la.
Sabem que entre els cinquanta i els setanta anys d'edat augmenta
la probabilitat de patir-ne; per tant és fàcil acotar la franja d'edat
per a perseguir-lo amb insistència cada dos anys.
El temps juga a favor nostre. Des de les primeres lesions benignes
fins a l'aparició del càncer poden passar anys. Durant aquest
temps no acostuma a donar cap molèstia. D'aquí, la importància
d'anar-lo a perseguir fins al seu cau.

Tal com a la primera campanya del 2016-2017, es
convida tota la població de cinquanta a seixanta-nou
anys a través d'una carta informativa. Passats uns
dies, es contacta per telèfon, s'explica en què
consisteix la prova i es pregunta sobre els factors de
risc.
Més endavant s'envia una segona carta a tothom,
que conté el tubet amb les instruccions per poder
realitzar la recollida de la femta.
De les 3.222 persones participants, la meitat
retornen el tubet. S'obté un 92% de resultats
negatius.
Seguidament, el resultat negatiu es comunica per
correu i, només en els pocs casos de resultats
positius, s'aconsella fer una colonoscòpia per
descartar lesions de còlon i recte.
Només ha calgut fer cent colonoscòpies a partir de
les quals s'han identificat cinc càncers i seixanta-cinc
lesions benignes, que ja no es convertiran en càncer.
La col·laboració entre l'Hospital de Cerdanya, la
Fundació Hospital de Puigcerdà i totes les farmàcies
de la Cerdanya és un factor clau en l'èxit de
participació.
Recordeu, participar-hi salva vides. I aquest cop pot
ser la vostra!

Se'n fa detecció precoç perquè aquest càncer, agafat a temps, es
cura. Detectar la malaltia en estadis inicials la fa més fàcil de
tractar i n'augmenta les possibilitats de curació. De passada,
permet detectar formacions benignes que, si no s'extirpessin,
amb el temps podrien esdevenir càncers.
En que consisteix la detecció precoç?
Inicialment, la detecció comença per una prova de detecció de
sang oculta en femta, un dels signes que poden delatar la malaltia.
Aquesta prova és gratuïta, es pot fer còmodament a casa, no és
dolorosa i no requereix cap dieta ni preparació específica.
Es tracta de recollir una petita mostra de femta en un tubet que
rebem per carta a domicili i que podem portar al Centre d'Atenció
Primària o a les farmàcies del nostre municipi.
A la majoria dels casos la prova tindrà un resultat negatiu i
l'haurem de repetir cada dos anys.
Només en cas de resultat positiu caldrà fer una colonoscòpia, que
permetrà veure directament el còlon i el recte, i detectar i extirpar
els pòlips i altres lesions precursores del càncer.
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Autora i fotografies: Cesca Casadesús

A l'One, l'apassionen els gossos. Li agrada tot, d'aquests
animals. Destaca el vincle que crea amb ells. Segons ell,
els gossos ajuden molt les persones, sobretot quan
passen per mals moments. Com que requereixen tota
l'atenció: treure'ls a passejar, jugar, entrenar... almenys
en aquella estona, t'esbargeixes i t'oblides de tot. Per a
ell van ser un puntal per poder sostenir i superar la
situació quan la seva dona va morir.

El Ley és molt sociable, àgil i juganer. Després de baixar
del cotxe i ensumar-nos, l'One li diu que s'ajegui sobre la
gespa i ho fa. S'està allà i no es mou en tota l'estona que
fem l'entrevista a uns metres d'ell. Se'l veu tranquil; de
tant en tant ens mira, fa calor i allà s'està. L'One l'ha
educat molt bé. Sap que si fa el que li diu rebrà el premi:
jugar amb ell amb la seva pilota preferida. Amb aquesta
recompensa ja està content. L'One afegeix que, si ell
marxés, el Ley es quedaria allà fins que tornés. Això és
molt útil per a la vida diària ja que si vas a comprar a una
botiga i el deixes lligat a fora s'hi estarà i no es mourà, no
farà cas d'altres gossos que passin, ni de la gent fins que
tu arribis. Per educar-lo hi ha dedicat moltes hores, des
de ben petit i de manera gradual.

Ens trobem per anar a Estavar, que és el lloc on l'One
entrena i ensinistra gossos. Ens sorprèn veure que hi ha
objectes de tota mena: ampolles de plàstic, una cistella,
un rem, una post de planxar, un gronxador, una
bicicleta... Sovint participa amb els seus gossos en
concursos temàtics (Mondioring), no sap mai què hi
trobaran. Amb un entrenament variat el gos s'acostuma
a la diversitat d'objectes i pot estar més preparat per
superar els reptes que se li presenten. El seu gos es diu
Ley. És un Pastor Belga Malinois i ja ha guanyat diversos
premis; com el seu pare, que ha concursat fins als deu
anys. Ara ja està retirat.

Abans de marxar, ens mostren com fan algunes proves:
saltar una tanca de fusta de dos metres i mig d'alçada,
saltar quatre metres de longitud, guardar un objecte... El
gos està atent i obedient a les ordres en francès de l'One.
Tots dos fan un bon equip.

«Normalment, som les persones irresponsables i no els gossos perillosos, si estan ben
ensinistrats. El gos té uns instints que tu pots dirigir cap al teu interès treballant un o altre
els potencies o anul·les, cal saber-ho».
H E ROI S Q U O T I DI A N S
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L'One té seixanta-un anys i des de sempre ha tingut gossos.
S'encarregava de la funerària de Puigcerdà i les estones que
podia treballava amb gossos. Quan els seus fills han estat
grans s'ha pogut dedicar al que en principi era una afició i
ara fa uns trenta anys que va trobar un lloc adequat a Estavar
per tenir els gossos i entrenar-los; els ensinistra per anar a
concursos i n'ensenya a la gent.
Es va formar anant a seminaris, llegint molt i sobretot amb
l'experiència de treballar amb ells. Va començar amb
Doberman però per als concursos on va són millors els
Malinois i des de fa uns vint anys treballa amb aquesta raça.
El Mondioring és un concurs de temàtiques diverses i el
circuit del concurs està decorat amb motius relacionats
amb el tema del concurs, per exemple l'oest americà. Els
gossos han de fer exercicis relacionats amb la temàtica i
solen haver-hi seccions d'obediència, salts i atac. Quan
entren al camp, el jutge explica quins són els exercicis i com
s'han de fer. Abans, no en saben res. El gos ha d'espavilar-se
molt per trobar la manera de fer l'exercici; per exemple: fer
les posicions (seure, estirat, dret) sobre una taula de
planxar. El mateix passa amb els objectes que ha de portar,
pot ser tant un rem, com una cistella, una pilota... El gos ha
de generalitzar perquè li poden demanar que porti
qualsevol cosa i l'ha de dur quan l'One la hi demana. Un
altre exercici és trobar un pal de quinze centímetres que
l'amo primer es posa a la butxaca; després el jutge li diu on
l'ha de posar. El gos ha de distingir el seu entre quatre o cinc
d'iguals, i tornar-lo a l'amo. De vegades es practica la
variant d'amagar el pal i el gos ha d'indicar on és bordant i
sense mossegar-lo fins que l'amo el trobi. Mentrestant el
gos ha de vigilar i només ataca si l'hi volen prendre.

El procés d'aprenentatge dels gossos es fa per associació.
Són egoistes, fan el que se'ls demana per aconseguir alguna
cosa a canvi; atenció, manyagues, premi, menjar, etc. tot ho fan
pel premi. Si no es porten bé, hi ha el càstig que pot ser que el
renyis. Perquè ho entenguem més fàcilment l'One ens fa la
comparació amb l'addicció de les persones a les màquines
escurabutxaques. La gent s'enganxa perquè vol el premi, tot i
que a vegades no tenen premi i encara s'enganxen mes. El
mateix passa amb els gossos: ells volen el premi i fan el que
sigui pel premi. No aconsella fer servir força bruta o crits
perquè potser aconsegueixes fer els exercicis, però el gos
no és feliç i els fa amb por. Cal esbrinar el que més agrada al
gos, fent proves amb diversos objectes i, amb el que és més
insistent, sabrem que és el seu preferit. No serveix, per
exemple, cridar-lo per posar-li la corretja per tornar a casa
ja que això no és un premi; per tant, no vindrà. És millor
cridar-lo per amanyagar-lo i, en un d'aquests cops que
vingui, posar-li la corretja sense dir res. Igual que no
serveix de res cridar un gos que ja saps que no fa cas i
desobeeix. A més desobeeix i no hi ha conseqüència. Te les
has d'empescar per cridar-li l'atenció d'una altra manera,
provar diverses estratègies perquè vingui i estigui més
pendent de tu.

El Ley és el cadell de dos anys i mig que està entrenant l'One
per anar als concursos. Amb un mes i mig ja el va començar
a treure al carrer per socialitzar-lo. Explica que: és molt bo
que, de ben petits, els gossos comencin a conèixer el món que
trobaran, els sorolls, les olors, tot... així de grans no s'espanten
fàcilment. El mes important a la vida d'un gos és l'etapa dels
dos als quatre mesos. La informació que li poses en aquesta
edat queda per a tota la vida. Per això, abans de comprar un
gos, és molt important saber com ha estat tractat durant
aquesta etapa. Un gos no es pot entregar abans dels dos mesos i
és a partir d'aleshores que es crea el vincle amb el seu amo, que
substitueix la mare. És quan cal socialitzar-lo, posar-li les
normes i fer que conegui les ordres de forma delicada, jugant i
sense pressionar-lo. Només el més bàsic: seure, ajeure's, vine,
etc. i sempre amb premis, que poden ser jocs o menjar. Quan
són tan petits es poden treure encara que no estiguin vacunats,
portant-los a coll i evitant anar on hi hagi altres gossos perquè
no agafin cap malaltia.

Ells sempre estan transmetent informació amb el seu cos i
s'ha de saber llegir. Un gos que sap el que ha de fer està
content, per exemple, va caminant a la teva vora. Quan
l'animal no sap què ha de fer, s'estressa. El vincle es crea a
través del joc, amb moltes hores de jugar amb ell. Cal
distingir entre jugar amb el gos i cansar-lo. És a dir, cal que
trobi el joc amb tu. Ets tu qui té la pilota i on s'ho passa
millor és jugant amb tu. Sovint fem el joc de tirar un pal i
que el porti. De fet, això no és jugar si no cansar-lo, ja que el
joc es troba en on és el pal i no amb tu.
Per a l'One, gairebé sempre hi ha solucions per a corregir
conductes difícils i això és el que fa quan fa ensinistrament
civil. Cal la implicació de l'amo del gos, que també ha
d'aprendre les ordres i normes de conducta i fer-les seguir.
Les normes han de ser clares: no és no i sempre és no. Si no
es fa així, l'animal es confon. Per exemple: si no vols que
entri a la cuina, mai l'hi has de deixar entrar.
Abans de comprar un gos és necessari informar-se molt bé
sobre les races i les seves necessitats, valorar molt bé el
temps que tens per dedicar-li i tenir en compte la despesa
del seu manteniment. Hi ha races que necessiten molta
activitat i s'ha d'estar molt per ells, treballar-los molt, sinó
és quan poden aparèixer problemes de comportament.
Seria el cas dels gossos caçadors com el Malinois. En canvi,
hi ha gossos que necessiten poca activitat i els agrada més
estar ajaguts fent el gos com el San Bernardo, que amb mitja
horeta de voltar en te prou. O bé, els gossets petits tipus
Chihuhaua, que són ideals per viure en un pis.
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LA HIPOTERÀPIA:

TERÀPIA ASSISTIDA AMB CAVALLS
Autor: Toni Lluís | Fotografies: Carlota Lluís
La Teràpia Assistida amb Cavalls (TAC) és una intervenció
educativa terapèutica en què s'utilitza el cavall en la
rehabilitació física, psíquica i social de persones de
qualsevol edat amb necessitats especials o en risc d'exclusió
social.
Cal destacar que la TAC no és un aprenentatge d'equitació
sinó una teràpia desenvolupada per millorar els aspectes
físics, psicològics, educatius i socials del pacient a través del
contacte i la interacció amb el cavall. S'ha demostrat que la
hipoteràpia és un exercici terapèutic que millora l'equilibri,
el control de la postura i l'estimulació de la musculatura
profunda del raquis (columna vertebral), alhora que
augmenta la confiança, la capacitat de concentració i les
inhibicions físiques i emocionals de les persones qui la
practiquen.
Així doncs, la hipoteràpia és un mètode de rehabilitació
complementari basat en la neurofisiologia que utilitza el
moviment tridimensional, oscil·latori i rítmic, del cavall al
pas. Parteix d'una metodologia molt estructurada i
seqüencial indicada per a persones amb alguna
minusvalidesa física, sensorial i/o cognitiva fins al punt que
esdevindran genets que demostraran les seves habilitats
mentre contribueixen a millorar la seva salut.
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Durant la teràpia, el pacient està dirigit per un professional
especialitzat en hipoteràpia; aquesta especialització s'obté
a través d'estudis de postgrau adreçats a fisioterapeutes,
logopedes, psicòlegs, etc. així com d'un expert en el maneig
de cavalls, que acompanya el cavall de la mà ja que moltes
vegades el genet no és capaç de fer-ho per discapacitats
físiques, psíquiques o dificultats conductuals.
En aquest tipus de teràpia es generen constantment una
sèrie d'inputs que ofereixen millores al genet sobretot a
nivell sensorial, propioceptiu i vestibular, cosa que genera
beneficis en àrees motores i cognitives de la persona.
Un avantatge afegit a aquesta teràpia és el fet que es realitzi
en un entorn natural que afavoreix les relacions
interpersonals així com el desenvolupament integral de la
persona. Allunyats de l'àmbit medicalitzat, es fan servir
diverses tècniques aprofitant la cadència del pas del cavall
per a que el genet interioritzi la qualitat d'aquest moviment
i treballi el seu esquema corporal holísticament, cosa que
augmenta l'eficàcia del tractament.
En un tractament d'hipoteràpia es treballen els vuit
sistemes sensorials:
L'Hípica de Llívia compta amb els recursos físics i humans
adequats per tal d'oferir a cada usuari la teràpia més
apropiada a les seves necessitats. Les sessions
d'hipoteràpia estan dirigides per Silvana Bonet, infermera
hipoterapeuta, amb postgrau en Equitació Terapèutica per
la Universitat de Vic.

- Vestibular: Equilibri i gravetat
- Propioceptiu: Té a veure amb la força, la situació de cos en
l'espai, l'amplitud...
- Interoceptiu: Sensació dels òrgans interns d'autoregulació
- Vista
- Olfacte
- Oïda
- Gust
- Tacte: A través d'aquest sentit es treballen emocions com
l'afectivitat que es desenvolupa entre genet i cavall.

Na Funny i en Tim són els cavalls que han estat
especialment seleccionats i preparats per dur a terme
aquesta tècnica terapèutica.
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CRISTINA BOSOM:
SORTIR DE LA ZONA DE CONFORT
Autora: Cristina Bosom | Fotografies: Cristina Bosom i Eloi Cirera
Em dic Cristina. Tinc 25 anys i sóc de Puigcerdà però
actualment visc a Londres amb la meva parella, en Bernat.
Fa un any i mig que vivim en aquesta ciutat anglesa i ens hi
sentim molt a gust, integrats i benvinguts.

a estudiar a la capital. Sempre, però, havia volgut marxar
més lluny... Des de petita volia viure i explorar altres llocs
del món; així que, quan en Bernat va rebre una oferta de
feina a Londres, tots dos ens hi vam tirar de cap.

Recordo de petita quan el meu pare em portava de vegades
els diumenges a la tarda a l'estació de tren de Puigcerdà i
vèiem com el tren marxava ple d'estudiants cap a
Barcelona. Al cap d'uns quants anys, vaig ser jo qui marxava

Vaig estudiar la carrera de Turisme i Direcció Hotelera i ara
estic cursant un màster de Turisme Sostenible i Noves
Tecnologies; en Bernat va estudiar la carrera d'Enginyeria
Industrial i va fer el màster d'Energia Nuclear. Des del
principi de la nostra relació teníem molt clar que les nostres
carreres professionals eren molt importants a les nostres
vides. Després d'acabar els estudis, en Bernat es va posar a
buscar feina però malauradament, com molts altres joves
graduats, no en va trobar cap a Barcelona així que va decidir
ampliar el radi de cerca a tot el món. Temps més tard va
rebre una oferta de feina d'una empresa anglesa. El gener
del 2017, en Bernat se'n va anar a viure a Londres i va
començar la nova feina com a Consultor en gestió de Riscos
de Centrals Nuclears. Passats tres mesos vaig deixar la
feina, el pis i el cotxe que tenia a Barcelona i em vaig
comprar un bitllet només d'anada cap a Londres. Aquí va
començar la nostra gran aventura.
Les meves primeres setmanes a Anglaterra van ser molt
dures. Mentiria si digués que tot va ser molt fàcil des d'un
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dia en anar i tornar de la feina. Em passava aquesta
estona al metro en hora punta anant i tornant del
centre i sentia que perdia el temps viatjant d'un lloc
a l'altre. Així que vam començar a buscar pis i
després d'unes quantes setmanes vam trobar un
piset/estudi al centre.
El pis on vivim actualment té 34m², parquet i és un
sol espai tot i que la cuina està una mica separada de
la resta. El llit és d'aquells que es pleguen a dins
d'un armari, així que durant el dia tampoc el veiem i
el pis sembla molt més gran. És un pis petitó, però
és tot el que necessitem de moment i ens permet
viure al centre i desplaçar-nos caminant. Amb el
temps, m'he adonat que tot canvia segons la
perspectiva amb què mires les coses. Quan vivia a
Barcelona pensava que en un pis tan petit no
tindríem prou espai però ara penso que tenim tot
l'espai que necessitem, que tot és qüestió de com
t'ho miris.
Recordo mentre vaig viure a Puigcerdà, veia la
Cerdanya tan gran... Quan me'n vaig anar a
Barcelona, recordo que vaig trobar la ciutat enorme
i em perdia pels carrers. Ara visc al centre de
Londres i, després d'un any i mig, ja no em perdo
tan sovint. Vivint a Londres, Barcelona em sembla
petit com Puigcerdà.
bon començament ja que no va ser així. Els anglesos tenen una
paraula per descriure com em vaig sentir i és homesick que és el
fet d'estar angoixada pel fet d'estar lluny de casa i de la família. Al
principi vaig necessitar un període per adaptar-me al ritme de la
ciutat, als costums i a la gent, que era diferent de la que estava
acostumada. Pot sonar tòpic però realment la meteorologia i la
gastronomia d'aquest país afecten les persones.
La situació va millorar molt quan, al cap de poques setmanes,
vaig trobar una feina que m'agradava i vaig tenir la sort que jo
també els vaig agradar a ells. Pocs dies més tard, començava a
treballar al departament de reserves d'un hotel de quatre
estrelles. Recordo l'emoció i els nervis del principi de començar
a treballar-hi però sobretot recordo que em va sorprendre molt
la diversitat de persones que hi treballaven i el bon rotllo que s'hi
respirava. Tot l'equip estava format per persones d'arreu del
món i tothom hi era benvingut i respectat. Va ser una molt bona
manera de començar a adaptar-me a la ciutat i de començar a ferhi amistats.
Malauradament, l'hotel on vaig començar a treballar va tancar
les seves portes per reformes el desembre del 2017 i va
acomiadar tot el personal que hi treballava. Tot i així, en guardo
molt bon record i en conservo molt bones amistats. El gener
d'aquest any vaig començar a treballar en un hotel de cinc
estrelles al centre de Londres on segueixo actualment.
Al principi de viure a Londres, en Bernat i jo teníem una
habitació llogada en una casa compartida. Hi estàvem molt a gust
i la convivència era molt bona però finalment vam decidir anarnos-en més a prop del centre perquè jo tardava dues hores cada

Londres és una ciutat multicultural on persones de
tots els gèneres, ètnies, religions i parts del món hi
són benvingudes i hi conviuen amb respecte i
harmonia. M'agrada molt aquest aspecte de la
ciutat, perquè des d'un bon principi m'hi he sentit
integrada i benvinguda.
Si miro enrere i reflexiono, m'adono de com m'ha
canviat Londres. M'ha fet més forta, m'ha fet sentir
més segura de mi mateixa i m'ha fet créixer
professionalment i culturalment. El fet de viure en
un altre país i estar envoltada d'altres cultures m'ha
fet obrir la ment i la perspectiva amb què veure les
coses. Els canvis sempre fan por perquè ens fa por
el que no coneixem però crec que per
desenvolupar-te i créixer com a persona és molt
beneficiós sortir de la zona de confort i descobrirte a tu mateix.
No hi ha dia que no trobem a faltar la família, els
amics, la Cerdanya, Catalunya, el menjar (sobretot
el de la iaia), però realment penso que el fet
d'haver-nos-en anat a Londres, haver-nos
d'espavilar i fer vida en un altre idioma ha sigut de
les millors decisions que hem pres. Sento que ens
ha enriquit culturalment, en valors i ens ha donat
ales i moltes ganes per voltar per tot el món. Però
sobretot, a mi personalment, m'ha fet valorar més
el que tinc. El que he aconseguit fins a dia d'avui,
m'ha ajudat a fixar nous objectius, m'ha fet adonar
que la vida passa molt de pressa i de que hem
d'aprofitar cada moment que tenim, sense por.
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A LA MUNTANYA,
ANEM A FER L’ISARD!
Autora: Núria Tomàs | Fotografia: Emili Giménez
Si un animal mamífer és ben present al Pirineu i al Cadí és l'isard. El podem trobar a l'alta muntanya, entre 1.500 I 2.800 m, en
zones de roques i terrenys escarpats o pasturant als prats d'alta muntanya. Però, a l'hivern, quan la neu i el fred els deixen
sense menjar poden arribar fins al riu Segre i els prats del voltant.

Qui són els isards?

Com es reprodueixen els isards?

Els isards (Rupicapra pyrenaica) són mamífers de la família dels
bòvids, parents de les cabres. A més, són ungulats, és a dir, que
caminen amb les puntes dels dits de les potes, les peülles.
Aquestes estan preparades per anar saltant per terrenys
pedregosos i inclinats sense relliscar. Els podem veure baixant
per les tarteres en ramats i a gran velocitat sense caure ni
ensopegar amb els rocs.

L'època d'aparellament és a la tardor, entre octubre i
novembre. En aquest moment, els grups de mascles i els
de femelles s'ajunten. En aquesta època podrem
observar alguna lluita entre mascles per veure quin
serà el mascle dominant que es podrà reproduir amb les
femelles. Quan això passa, la gestació és d'unes vint
setmanes. Normalment tenen una cria cap al més
d'abril que seguirà tot un any amb la mare. Al cap d'uns
tres o quatre anys la cria ja serà fèrtil i podrà reproduirse com la resta del ramat.

Com són els isards?
L'isard no diferencia mascles i femelles, tots dos tenen banyes.
Són unes banyes que no es ramifiquen i que acaben en forma de
ganxo cap enrere, més pronunciat en els mascles. El seu pelatge
varia segons si és hivern o estiu. A l'estiu el pèl és més curt i
vermellós i a l'hivern és més llarg i fosc. A la cara, hi tenen dues
franges blanques com si fos un antifaç. A la part de darrere tenen
una cua negra en forma de bola que els caracteritza i diferencia
d'altres ungulats, com els cabirols.

Com viuen els isards?
Els isards viuen en ramats, aquesta és una forma de protegir-se
dels perills de la natura. Quan se senten amenaçats emeten un
esbufec que es pot sentir a molta distància. Acostumen a anar
separats els mascles de les femelles i les seves cries. S'alimenten
d'herba dels prats i fulles dels arbres i també els podem veure
llepant les roques de la muntanya per acoseguir sal.
Quan anem per la muntanya podem veure el seu rastre, uns
excrements en forma de boletes i les marques de les seves peülles
que es diferencien de les dels cabirols perquè deixen dues
marques més aviat paralel·les.

Quant anys viuen els isards?
Els isards poden viure molts anys, entre disset i vint. La
seva població es veu amenaçada per la presència de
l'home a alta muntanya i en especial per la caça,
sobretot en zones frontereres amb altres països
pirinencs on la caça d'aquest mamífer és més
permissiva que a casa nostra. Els seus predadors
naturals, però escassos, són l'ós i possiblement també,
en algun indret, el llop. Les malalties també són un
factor important en la disminució de la població. Dels
anys 2005 al 2010, una epidèmia vírica -el pestivirusva fer davallar la població d'isards fins i tot en un 80%
en zones com el Cadí. Actualment s'està recuperant
força però encara apareixen brots que des de
l'administració dels espais naturals s'intenten
controlar.
Si vas per la muntanya i trobes un ramat d'isards, no els
espantis i intenta no fer soroll. Ells no et faran res, no
ataquen; només volen el seu espai i poder menjar i
mantenir el ramat tranquil·lament. No demanen
massa, oi?
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HOMES I VAQUES,
UNA LLARGA RELACIÓ
Autors i fotografia: Isabel Guasch i Ramon Llaugí
neix el vedell/a el grup s'acosta a l'animal per
reconèixer-lo (com una forma d'acceptació)
però sovint durant els primers dies de vida les
mares intenten amagar els vedells per
protegir-los.

L'època del neolític es caracteritza per la domesticació d’animals i plantes,
fet que genera un dels majors canvis socials experimentats per l'ésser
humà. Des de llavors, l’home ha aprofitat les plantes i el bestiar per
proveir-se d'una font de treball, d’aliment i vestimenta.
Se sap que el primer animal domesticat per l'home va ser el llop salvatge
del qual deriven les races de gossos actuals. El vincle entre homes i llops
beneficiava per una banda l'animal, que obtenia aliment, i per l'altra a
l'home, que obtenia protecció d’altres depredadors; posteriorment va
servir-se’n com ajuda per a la caça i el pastoreig. A continuació es van
domesticar els animals de producció: oví i cabrum, boví, porcí i equí.
Actualment es considera que hi ha unes quaranta espècies d'animals
domesticats. A partir d’aquestes quaranta races s’han originat la resta de
races que avui coneixem. A aquesta evolució hi han contribuït tant la
interacció amb els humans com factors ambientals diversos. El procés de
domestificació ha comportat algunes modificacions dels comportaments
animals. L’increment i l’especialització de races ha portat, en alguns casos,
una intensificació del sistema productiu.
La interacció i codependència entre humans i animals ha fet que hi hagi
hagut persones que s’hagin especialitzat en la cura i l’atenció als animals:
els veterinaris. La nostra professió ens permet el privilegi de tenir
contacte amb animals, en el nostre cas vaques, dia a dia i poder observar
els seus hàbits i relacions. Com nosaltres, les persones que tenen un vincle
amb el seu bestiar coneixen les particularitats i curiositats de cadascun
d'ells.
Ens agrada observar el comportanent social de les vaques. No deixa de
sorprendre'ns descobrir les relacions jeràrquiques que hi ha dins d'un
grup. És habitual que, als canvis de prat durant les pastures, el ramat no
avanci fins que la vaca dominant fa el primer pas; quan hi ha accés a
menjar sempre mengen també primer les vaques líders.
Tot i tractar-se d'animals gregaris al moment del part, si tenen la
possibilitat, s'aparten de la resta per donar a llum amb tranquil·litat; en
ocasions ho fan acompanyades d'altres femelles familiars seves. Un cop
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És freqüent observar com animals nascuts
durant els mateixos períodes i que, per tant,
han crescut compartint mateixos espais
segueixen mantenint el contacte al llarg de la
seva vida. Les observem sovint menjant
juntes, llepant-se les unes a les altres o entrant
a la sala de munyir una rere l'altra. Coneixem
un cas molt curiós en què una vaca va ser
canviada de lot i va començar a mostrar un
comportament estrany: no menjava ni entrava
a la sala de munyir, topava amb les parets... el
ramader es va adonar que el motiu era que la
vaca era cega i, mentre va conviure amb el lot
habitual, una altra de les vaques li feia de
pigall; en separar-les però, aquesta no podia
acompanyar-la.
Hi ha estudis que indiquen la conveniència de
tenir lots d'animals no superiors a cinquantasetanta vaques, ja que es considera que així es
poden reconèixer i recordar-se entre elles. Es
podria pensar que totes les vaques són més o
menys iguals però, si ens hi fixem, veurem que
cadascuna té el seu caràcter: n'hi ha tossudes,
de manses, de tímides, d’esquerpes,
d’esverades, de cridaneres... això sol ser així
en tots els animals. Si tens temps per dedicart'hi, ho podràs descobrir.
Durant força temps els criteris que s'han
prioritzat a la ramaderia han estat
principalment econòmics, intentant
maximitzar les produccions. Actualment,
però, a banda de raons ètiques, cada vegada
s'està tenint més en compte el benestar de
l’animal ja que s’ha comprovat que si
s'inverteix en benestar, milloren la producció
i la qualitat dels productes que consumim al
mateix temps que millora la vida de l'animal. I
és que no té sentit plantejar un sistema
productiu sense tenir en compte el benestar
dels animals.
Mahatma Gandhi deia “La grandesa d'una
nació i el seu progrés moral poder ser jutjats
segons la forma en què tracten als seus
animals”.
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Un perro

Nómadas del viento

El meu primer atles
d’animals

Alejandro Palomas

Jacques Perrin

Geronimo Stilton

Les persones que no tenen gos no
entenen els qui en tenen. A partir
d'aquesta premissa, segurament certa,
l'autor parla de la seva mascota, R., de
la seva família i de tots els sentiments i
emocions que generen aquestes
relacions.

Aquest documental que mostra la
migració de les aus va suposar quatre
anys de feina i un viatge per més de
quaranta països. La bellesa dels
moviments, la plasticitat dels
paisatges i l'originalitat del punt de
vista fan d'aquesta pel·lícula una
experiència insòlita i un regal original.

Un llibre bestial, sens dubte. Tot allò
que havíeu volgut saber dels animals i
que no us atrevíeu a demanar. Aquí hi
trobareu tots els animals, de tots els
continents i de tots els hàbitats. Amb
fotos, amb mapes i amb dibuixos.

DE CERDANYA

SABIES QUE... BOOK CLUB

L’isard: les carnets de
terrain
Marcellin Bérot

Un dels animals més representatiu i
estimat de Cerdanya és l'isard. El Parc
National des Pyrénées ha editat aquest
estudi per donar-lo a conèixer a
tothom des de tots els punts de vista:
biològic, històric, social i geogràfic.

Aquesta tardor la biblioteca engega tres clubs de lectura. Un: club de lectura
infantil adreçat a nens i nenes de cinquè i sisè de primària. Dos: club de lectura
júnior adreçat a nois i noies de primer i segon d'ESO. Tres: club de lectura per
adults, el més clàssic i veterà adreçat a lectors i lectores de qualsevol edat.
Llegim, ens trobem i parlem d'allò que hem llegit. Tothom hi és convidat, us
esperem.
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Els millors
crustacis
Autor: Roger Silvestre (9 anys)
Il·lustració: Adrià Garcia (9 anys)

Són com crustacis la preciosa i preciosa i blava aigua del mar. Hi ha colors
molt bonics, tant com els d'un arc de Sant Martí com per exemple: Vermell,
taronja, beix i lila. D'objectes de mar, n'hi ha molts; tants com les pàgines
d'un diccionari de tots els idiomes: petxines, estrelles de mar i cargols de
mar. Quan mires el cargol de mar, sembla que hi puguis entrar a dins i que hi
hagi un minibar per beure aigua mediterrània recentment recollida. De fet,
potser sembla una tonteria això que escriuré però realment quan vaig veure
l'estrella de mar vaig pensar en el Patricio, el millor amic del Bob Esponja.
Per afavorir la imatge han posat els crustacis a una sorra tan fina com les
figures geomètriques del parvulari i de fons del mar. Això em recorda quan
jo era petit: estava a la platja comptant quants vaixells passaven i unes
senyores van trobar una petxina tan gran com l'amor que sento per la meva
família i no se la van quedar. Me la van donar a mi i no ha desaparegut.

Segurament qui estigui llegint el text (no
dic noms perquè no sé qui l'està llegint)
tindreu un armari o una capsa on guardeu
les coses importants que heu tingut; doncs
està allà, ben conservada.
La imatge em fa sentir alegria, per tots els
colors que hi ha; llibertat, pel fet que les
onades facin tenir vida a altres espècies o
que facin navegar vaixells; tendresa,
perquè mai sabem què hi ha dins i no
podem trencar la closca perquè seria tan
greu com que un edifici caigui al mar i
alhora estigui naixent una cria de morsa i
un noi estigui nedant.

FEM AGASALLA

ANIMALS
Autor: Manel Figuera

A Cerdanya, les bistis han estat imprescindibles durant segles a les tasques
agrícoles i ramaderes. Per tant, al parlar de Cerdanya trobem referències
nombroses als animals. A continuació n'hi ha una petita mostra:

Quan l'economia d'una casa va de baixa, el
gos sol ser el primer animal del qual els
amos es desprenen.

A casa els gats s'hi moren. Es diu quan alguna casa és molt pobra i els qui hi
viuen passen necessitats per menjar.

De Martinet en avall, ni dona ni cavall.
També De la Collada en avall, ni dona ni
cavall. Aplicable a pobles propers a un riu o
a un pas de muntanya, palesa la
desconfiança que hi havia abans envers la
gent forastera, de la qual calia malfiar-se.

Cabra ajaçada, morta o curada. També Cabra ajaçada, morta o prenyada. La
cabra és bellugadissa i li costa estar-se quieta si és que no és morta o
prenyada o està convalescent d'una malaltia. S'aplica a persones mogudes,
aventureres, les quals difícilment s'estan a casa.
Cabra que dorm amb marrà, si no és aguï serà demà. Si són de la mateixa
cort, tard o d'hora el mascle cobrirà la femella. Tractant-se de persones, si un
home i una dona joves conviuen en una casa, probablement passarà el que hi
hagi de passar.
Casa pobra, fora gos. Si en una casa no hi ha gossos denota que és pobra.
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La pell de cabra llama els raios. Quan una
cabra esternudava es deia que canviaria el
temps. A Cerdanya, a més, es creia que
llamava 'cridava' els raios 'llamps'.
S'aplicava a la gent dolenta, que tenia males
intencions, en el sentit que sovint eren
víctimes de les seves mateixes malvestats.

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.
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