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DISSABTES
6 i 27 d’octubre
24 de novembre
Hora: de 17h a 19h
TALLER DE PUNT DE CREU
Cal inscripció prèvia
DIJOUS
Del 4 d’octubre fins al 20 de juny
Hora: de 18h a 19h
TALLER D’ALFABETITZACIÓ PER A
USUARIS DE LA FUNDACIÓ
Cal inscripció prèvia

DISSABTE | 20/10 - 20h | MUSEU CERDÀ
Conferència sobre Pompeu Fabra.
NIT D’ÀNIMES
DISSABTE | 27/10 - 19h | CARRERS DE
PUIGCERDÀ
Nit d’ànimes. Desfilada dels Espantanens
pels carrers de Puigcerdà.

SETMANA DE LA CIÈNCIA
DISSABTE | 24/11 - 18H | MUSEU CERDÀ
«Meteorologia a la Cerdanya», Pol Trilles.
DIUMENGE | 25/11 - 10H
Sortida geològica per Cerdanya.
Cal inscripció prèvia al correu del GRC:
grup@recercacerdanya.org.

DISSABTE | 27/10 - 22h
Sopar de les Ànimes. Cal inscripció prèvia
a: grup@recercacerdanya.org.
DIMECRES | 31/10 - 21:30h | MUSEU CERDÀ
Lectura de contes de por.
DISSABTE | 3/11 - 18h | MUSEU CERDÀ
«Combatents republicans que van
combatre amb els aliats a la II GM», per
Cristóbal López.

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 | 17/11- TOT EL DIA | MUSEU CERDÀ

Associació Ceretana d’Ajut i
Suport en el Càncer

III Jornades d’Estudis Comarcals de
Cerdanya - Memorial Oriol Mercadal.

Ens trobaràs el primer divendres de cada
mes de 19h a 21h (amb cita prèvia)

DIUMENGE |18/11- MATÍ | MUSEU CERDÀ
Homenatge a Oriol Mercadal.

LOCAL D'ENTITATS
C/ MAJOR, 50BX. PUIGCERDÀ - 606 89 75 30

Sumari
4

Pols

5

Incorpora’m: Caminant endavant

6

Incorpora’m: Econeteja

7

Visita a l’exposició de labors al
casal d’avis
Visita al pou de glaç de Puigcerdà

8

Programa de prevenció i detecció
d’abusos

9

II Campament Probitas a La Molina

10

Convivint amb el buit, el dol

12

Rosa Guàrdia: morir-se no és fàcil,
és un procés

14

Biblionews

15

Creació: Punt mort
Fem agasalla: La mort

16

Esther Cot: Cap Verd, un país sense
estrès

18

Perill! Espècies invasores

20

Morir (o no)... també a la xarxa

9

5

12

POLS
Autor: Redacció Colors

Passen per davant dels ulls les imatges que projectava
Huxley a Un món feliç. Pensàvem que no hi arribaríem
mai. Gairebé hi som. El dolor es clava endins mentre per
fora ens surt una crosta freda i gruixuda. Els plors
rodolen gola avall. Arriba una hostessa que convida a
“accedir a la sala quatre”. La “capella”, diu el fill de la
difunta. Sala quatre: una sala de convencions que podria
ser l'auditori d'una escola de música o bé un jutjat de pau.
Parets blanques. Seients grisos. Arriba el taüt per obra i
gràcia de la tecnologia. Un mestre de cerimònies agafa el
dossier verd d'una lleixa (al costat n'hi ha un de groc i un
de blau) i repeteix amb desídia un guió impersonal que fa
deu anys que repeteix. Sents com la pell de gallina se’t
gira endins i et raspa els ossos, els músculs, les entranyes.
Per obra i gràcia de la tecnologia, el taüt se'n va. El
segueixen les mirades però un extintor et fa
embarrancar: POLVO. Al cap, al cor, a l'estómac, a les
cames repica el Gènesi recordant l'ineludible: pols ets i en
pols et convertiràs.

Un capvespre de tardor pica el telèfon. Vaja, diuen. Vaja,
tornen a dir. Després, silenci. La mort ha entrat pel cable
del telèfon. El desenllaç de noranta anys de vida viscuda.
La fi anunciada el dia del naixement. Tot i això, sacseja.
Tanca l'estómac. Mai ens troba a punt. Només podem dir
vaja perquè no trobem les paraules. Totes queden
grosses, o petites, o tòpiques, o trivials. A l'altra banda
del fil, canviarien tots els vaja del món per una abraçada
estreta. Però els vaja queden balders i el fred gela per
sota.
L'endemà, el comiat. Una escena amb un guió escrit que es
repeteix cada vegada. Amb variacions. El negre rigorós de
fa vint anys ha desembocat en colors discrets i el caliu de
casa i l'olor de ciri s'han canviat per acer i vidre; un pavelló
asèptic com un aeroport en què estem de passada. Les
sales estan numerades, com les portes d'embarcament. A
davant hi ha uns sofàs sobris i unes plantes elegants que
conviden a la serenor d'una manera irònica; insultant,
gairebé segons com.

E DI T OR I A L
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INCORPORA’M:
CAMINANT ENDAVANT
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS
Volem dedicar un agraïment especial a les primeres
empreses que han cregut en el Projecte Incorpora'm i han
volgut participar-hi: Làctics Llívia i Consell Comarcal de
La Cerdanya que han ofert l'oportunitat durant el mes
d'agost de fer fer la neteja de les instal·lacions de Serveis
Socials, i l'empresa El Ràpid que també ha confiat en el
nostre servei d'Econeteja.

Al número anterior vam donar a conèixer el Projecte
Incorpora'm de la Fundació ADIS per afavorir la integració
de persones amb diversitat funcional al món laboral.
Estem molt il·lusionats de poder-vos explicar com s'ha
anat consolidant aquest Projecte i les primeres
experiències professionals de dues persones amb
diversitat funcional.

Dues persones amb diversitat funcional ja han
pogut viure la seva primera experiència laboral

- La primera incorporació ha estat a l'empresa de Jaume
Ribot, Làctics Llívia, que ha contractat durant tot el mes
d'agost una persona per realitzar tasques
d'empaquetament de productes lactis. Ha estat una
experiència molt enriquidora tant personalment com
professional per a la persona treballadora, que, per
primera vegada, ha pogut incorporar-se al món laboral.

De la mateixa manera volem felicitar les dues persones
amb diversitat funcional que han participat en aquesta
experiència per la seva implicació, per realitzar les tasques
molt correctament i amb la il·lusió que tant han expressat
de poder optar a una oportunitat laboral.
Esperem ser mereixedors de la confiança de més
particulars i empresaris de la Comarca que vulguin
participar al Projecte Incorpora'm i facilitar així la
incorporació d'una persona amb diversitat funcional a la
seva empresa o bé confiant en el servei d'Econeteja que
oferim.

- De la mateixa manera durant el mes d'agost, però amb
caràcter permanent, la Fundació ADIS ha contractat una
altra persona formada al Curs d'Econeteja que la Fundació
va oferir per tal de prestar aquest servei a particulars i
empreses de la Comarca.

S OM A DI S I N C OR P OR A’ M
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Neteges d’habitatges, apartaments turístics i
locals comercials
Ús de productes ecològics respectuosos amb
el mediambient
Servei dirigit a particulars i empreses
Personal qualificat
Preu del servei: 12€ /l'hora
(productes i estris inclosos)

Incorpora'm promou la creació d'ocupació - la promoció de la responsabilitat
social corporativa - la sostenibilitat i l'ètica mediambiental - fomentar i ajudar a
la integració social i laboral
Per a més informació i pressupostos podeu contactar a:
Tel: 972 88 01 06 / 690 314 551 - Mail: esther@f undacioadis.org

VISITA A L’EXPOSICIÓ
DE LABORS AL CASAL D’AVIS
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS

El passat dia 26 de juliol, la Fundació ADIS va ser
convidada un any més a l'exposició de labors del Casal
d'avis. Allà vàrem poder gaudir de veure treballs
minuciosos i acurats que s'han confeccionat al llarg
d'aquest any. A la fi de la visita ens esperava un berenar de
germanor amb coca i xocolata.

VISITA AL POU DE GLAÇ
DE PUIGCERDÀ
Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS

El dijous 16 d'agost vàrem anar a visitar el Pou de Glaç situat sota
l'Ajuntament de Puigcerdà. Vàrem tenir un guia d'honor, el senyor
Pere Valiente, primer Tinent d'Alcalde de l’Ajuntament de
Puigcerdà, que ens va fer una explicació sobre l'Edat Mitjana a
Puigcerdà i ens va explicar què era i per a què servia el lloc on ens
trobàvem.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ I
DETECCIÓ D’ABUSOS
Autor i fotografia: Mossos d’Esquadra
intel·lectual de Catalunya), la Vicki Bernadet i La Fundació
Catalana Síndrome de Down, ofereixen tallers específics
per al col·lectiu de discapacitats, que és representat per
prop de tres-centes entitats socials que treballen
conjuntament per oferir serveis i recursos que potencien
l'autonomia de la persona i que en garanteixen la plena
inclusió a la societat en totes les etapes vitals i en tots els
àmbits.

Els Mossos engeguen un projecte pioner per ajudar a
prevenir i detectar els abusos que poden patir les
persones amb discapacitat intel·lectual.
Els Mossos d'Esquadra de Puigcerdà col·laboren amb la
Fundació ADIS impartint tallers divulgatius de prevenció i
formació per ajudar a prevenir i detectar abusos
econòmics, sexuals, físics o de qualsevol altre tipus que
poden patir les persones amb discapacitat intel·lectual.

Als tallers es tractaran delictes habituals que pot patir
aquest col·lectiu i que, pel fet de ser persones amb
discapacitat, els afectats poden tenir dificultats per
comprendre que estan essent víctimes d'un delicte o abús,
també es pretén sensibilitzar els membres del col·lectiu
perquè davant de situacions d'abús prenguin la
determinació de demanar ajuda denunciant-ho. Els tallers
tindran lloc al Local de la Fundació ADIS de 19 a 20h els
propers dies i són oberts a tothom:

Aquest col·lectiu es pot convertir fàcilment en víctima de
delictes d'odi i discriminació, a causa de la seva especial
vulnerabilitat, especialment les dones, els menors i les
persones grans amb algun tipus de discapacitat.
Impartint aquest tallers, el que es pretén des del cos de
Mossos d'Esquadra és aportar coneixements i recursos
bàsics per saber identificar i interactuar adequadament de
manera que l'actuació policial sigui adaptada a les
necessitats i a la comprensió de les persones amb
discapacitat que estiguin essent víctimes d'algun tipus
d'abús.

El 4 d'octubre, taller preventiu de sexting “No ho publiquis,
és meu”.
El 8 de novembre, taller preventiu d'abús sexual “És el meu
cos”.

Els agents de la Policia de la Generalitat-Mossos
d'Esquadra, amb la col·laboració del DINCAT (Federació
d'Entitats que treballen amb persones amb discapacitat

El 15 de novembre, taller preventiu d'abús o agressió física
“Em fas mal. Atura't”.
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II CAMPAMENT PROBITAS
A LA MOLINA
Autor: Andrea Planas | Fotografies: Play & Train

Després de la bona acollida el seu primer any de vida, el
Campament Probitas ha viscut aquest agost la seva segona
edició. Dotze nois i noies de la Cerdanya han pogut
assistir a aquest campament inclusiu promogut i finançat
per la Fundació Probitas i organitzat per l'Associació Play
and Train.
La Fundació Probitas, que finança beques menjador i
casals d'estiu per a infants en risc d'exclusió social per tot
el territori, i l'Associació Play and Train, dedicada a que
persones amb discapacitat puguin tenir accés a la pràctica
esportiva, s'han unit en aquest projecte per a que nois i
noies amb discapacitat i/o en risc d'exclusió social
puguin gaudir d'unes colònies esportives i saludables.
Instal·lats a l'entorn natural de l'alberg Mare de Déu de les
Neus de La Molina, els participants han viscut vuit
intensos dies d'activitat non-stop. Piscina, excursions a
llacs d'alta muntanya, aventura per sobre els arbres,
gimcanes d'aigua o piragüisme pel Parc Olímpic de la Seu
d'Urgell han estat només algunes de les moltes activitats
que han pogut practicar. A més, totes aquestes activitats
s'han vist acompanyades de tallers i accions educatives en
l'àmbit de la consciència mediambiental i els hàbits
saludables. L'edició d'enguany va fer èmfasi en la cura del
medi ambient a través d'una plantada d'arbres a
l'arborètum de Queixans i un taller de reciclatge.

Escola de vida
L'adolescència és una època de canvis, de creixement.
Creixement físic però sobretot personal. És un moment
complicat però al mateix temps fascinant, on encara està
tot per aprendre, tot per descobrir. Les colònies es
converteixen en aquest espai de descoberta. És per això
que a nosaltres ens agrada anomenar-les, escola de vida.
En ple estiu i en un context d'oci, els campaments són
aquell espai on viure noves aventures i explorar nous
racons. Gràcies a la convivència amb companys i
monitors els joves aprenen a compartir, a ajudar-se els
uns als altres i a fer colla. Amb els dies es converteixen en
un equip i, poc a poc, en una família. Allunyar-se de la
rutina familiar els ajuda a ser més autònoms i
responsables, a viure noves aventures i superar nous
reptes i pors.
Anar de colònies és per sobre de tot diversió i
desconnexió, és una experiència única i per aquest motiu
cap infant se n'hauria de quedar sense.

C A L A I X DE SA S T R E
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CONVIVINT AMB EL BUIT,
EL DOL
Autor i fotografies: Redacció Colors

Què és el dol?
El dol és el sofriment emocional davant d'una
pèrdua. Si bé tendim a associar els processos de
dol a la mort, també podem parlar de dol pel
trencament d'una parella o amistat, dol
migratori o bé dol per situacions traumàtiques
que impliquen pèrdues com ara
acomiadaments o bé desnonaments.
L'arribada de la mort sacseja sempre, potser
perquè ens posa davant per davant amb la
fragilitat de la vida. Amb la pèrdua de persones
estimades la nostra situació canvia i hem
d'aprendre a adaptar-nos a aquesta nova vida.
El dol és abocar-se al precipici, la fatalitat, el
buit i la desolació. Les reaccions davant
d'aquesta situació són difícils i depenen de
cada persona. De vegades el dolor és tan intens
que es pot tenir la temptació de defugir-lo però
només si ens hi posem davant i elaborem les
nostres emocions aconseguirem seguir
estimant i recordant la persona que no hi és des
de l'acceptació i sense renunciar a la nostra
vida. I és que hi ha tants dols com persones
perquè tots som únics i els vincles que establim
també ho són. És per això que cada persona
experimenta el dol a la seva manera en funció
del vincle que s'ha trencat, l'edat o bé, en el cas
de malalties terminals, si s'ha pogut fer un dol
anticipatori.
El dol és un estat emocional, el mal inherent a la
vida, que hem de dissociar de les malalties. Així
doncs, per remuntar un procés de dol cal viure'l
i elaborar-ne el sofriment. Aquest sentiment es
pot manifestar de maneres molt diverses que
van des de la negació “és un malson”, “això no
ha passat” a l'abatiment físic i emocional.
Davant aquesta situació també ens podem
sentir desprotegits i angoixats.

El dol d'avui és la felicitat d'ahir (CS Lewis)
Entrem a la tardor, una estació que es caracteritza en la major part de
cultures pel recolliment que precedeix l'arribada de l'hivern. Per això,
no és d'estranyar que sigui en aquest moment en què celebrem dates
com el dia de difunts. Si bé el nostre Tots Sants està connotat
religiosament, val a dir que els rituals de rememoració de difunts en
aquesta època són d'origen pagà.
El ritual és important perquè és una manera convencional de recordar
aquells qui ens han deixat, mantenir-los vius en la memòria mentre la
vida segueix endavant. És quan assolim aquest estat emocional que
podem parlar d'un dol ben fet.

SENTIR-SE BÉ
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Kübler-Ross descriu el procés de dol en quatre
fases. Cal remarcar que aquestes fases no es
donen de manera lineal i consecutiva sinó més
aviat com una mena de muntanya russa
emocional que cadascú ha de viure a la seva
manera i al seu propi ritme. És per això que no
es pot definir una durada habitual del procés de
dol.
- Fase de negació: acostuma a ser la primera
reacció que succeeix la pèrdua. Es caracteritza

per un sentiment d'incredulitat: “no pot ser…”, “això no em pot estar
passant a mi…”, “tot és un malson…”.
- Fase d'ira: En aquest estadi tendim a buscar culpables de la mort de
la persona estimada. Són freqüents les acusacions i els retrets; retrets
que, sovint, ens fem a nosaltres mateixos: per allò que va quedar per
fer o per dir, per situacions viscudes que hauríem volgut viure d'una
altra manera, per no haver-nos adonat de situacions o indicis
(especialment en casos de suïcidi).

nens, aquest pas s'acostuma a fer a través de
pràctiques simbòliques com el joc o bé el
dibuix.
També resulta cabdal cuidar-nos tot i que,
d'entrada, no vingui de gust. Mirar de
descansar i menjar bé i fer exercici ens ajudarà
a elaborar el nostre dol.
Hem de demanar ajuda?

- Fase de depressió: Aquesta fase acostuma a ser llarga i és la que tots
tenim més present com a sinònim de dol. Es caracteritza per
l'abatiment tant físic com emocional, l'apatia, les ganes de plorar i, en
definitiva, la presa de consciència que la persona que ha mort no
tornarà. Aquesta fase acostuma també a ser la més llarga i els
especialistes coincideixen a afirmar que com a mínim dura un any
(que representa el cicle complet que vivim sense la persona estimada:
dates assenyalades, festes, aniversaris, vacances, rutines
quotidianes…).
- Fase d'acceptació: És la fase que ens acompanyarà la resta de la vida.
Parlem d'acceptació quan hem pogut desgranar tot allò que hem
perdut, hem elaborat els nostres sentiments i som capaços de recordar
amb serenitat i estima la persona que ha mort sense que això ens sigui
un impediment per tirar endavant amb la nostra vida.
I davant del dol, què podem fer?
El dol és un procés que cal viure i elaborar. És per això que a la majoria
de cultures es fan rituals de comiat. Aquests rituals, a banda d'enfortir
el vincle entre les persones vives, reforcen el record de la persona que
ha mort i alhora palesen que la persona que ha marxat no tornarà.
Davant d'aquesta situació cal expressar els sentiments a través de la
paraula i l'escolta o bé a través d'altres vies com l'art. En el cas dels
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Cal demanar ajuda sempre que creguem que la
necessitem. La forma més efectiva d'ajuda és
trobar coixí emocional entre persones amb qui
tenim un vincle estret com ara la família o els
amics. La pena s'alleugereix quan es
comparteix. No obstant això, de vegades
aquests vincles són febles o bé es busquen
altres sortides. En aquest cas hi ha teràpies amb
especialistes i grups de suport
d'acompanyament en el dol. Quan el procés de
depressió dura més de dos anys s'aconsella
consultar un metge.
També, però, podem donar-nos ajuda a
nosaltres mateixos i és que la mort està voltada
de tabús que agreugen el dolor del procés. És
per això que és clau que tinguem clares idees
com el fet que malgrat estar de dol ens hem de
donar permís per viure i hem de permetre'ns
pensar i recordar la persona estimada sense
impedir que la vida tiri endavant. Això vol dir
permetre'ns gaudir d'amics, activitats i fer allò
que ens fa sentir bé.

Autora i fotografies: Cesca Casadesús
La Rosa forma part del col·lectiu sanitari que ens cuida
quan anem a l'hospital. Té una visió particular de la
mort, ja que li agrada parlar-ne i escoltar les persones
que en volen parlar. Per a ella, la mort és un canvi
d'estat per al qual cal preparar-se i això és el que veu dia
a dia a la feina. Amb tot, aquest procés s'afronta de
manera molt diferent en funció de la circumstància; no
és el mateix el desenllaç d'una malaltia llarga que una
mort per accident. En aquest darrer cas cal actuar amb
rapidesa i fer tot el possible per reanimar l'accidentat.
De vegades sembla que se'n sortirà però finalment se'n
va. Els sanitaris s'hi han deixat la pell i, després d'una
vivència tan intensa, els queda un profund sentiment
d'impotència i ràbia per no haver aconseguit salvar una
vida. Sortir a dir-ho a la família és molt dur. També és
molt dura la vivència del dolor i la decadència física de
la vellesa o de malalties degeneratives en què la
persona s'ha de deixar cuidar cada cop més i acceptar el
canvi.

Per fer aquesta feina, la Rosa procura tenir el màxim
grau d'empatia i a la vegada mantenir una certa
distància de protecció per viure la seva vida i que
aquestes situacions l'afectin el mínim possible. De
vegades, en aquest afany de lluita contra la mort creu
que s'allarga massa la vida en condicions poc dignes i
fer-ho no té sentit. És per això que parla del testament
vital com a opció per garantir que les nostres voluntats
seran respectades. D'entrada diu que ella no té por de la
mort per què la veu lluny però pensa que quan la vegi
més a prop segurament li farà respecte. Demana força
per tenir dignitat i, passi el que passi, poder aguantar el
tirón. Ho ha vist i és un exemple. És un pas molt gran
deixar la gent que estimes. Afegeix que creu que és molt
important acomiadar-se, ja que encara que la situació
entristeixi, prens un paper actiu a la teva vida. Encara
recorda quan, amb quatre anys, la mare no la va deixar
anar a l'enterrament de la seva àvia perquè era massa
petita.

«Vivim d'una manera que sembla que no ens haguem de morir mai i no en parlem. Si a més
que t'estàs morint ningú en vol parlar, és fotut!
És un viatge que farem i caldria cuidar-lo una mica més»
H E ROI S Q U O T I DI A N S
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conserva en estat de sedació i, per això, els sanitaris sempre
recomanen als familiars que vigilin què diuen perquè no
saben què sent o no el malalt.
Recorda una altra senyora d'uns setanta anys que tenia por
de morir. Va patir una aturada cardíaca i la van reanimar.
Després li va dir que ja no tenia por de morir-se per que ja
sabia que no és dolent i que s'hi està bé. Això lliga amb la
seva idea: la mort és un traspàs, un canvi d'estat. No
desapareixem sinó que és un començar de nou, som energia
que formem part d'una energia universal i deixes de ser
matèria per tornar a formar part d'aquesta energia. Com si
fóssim una gota d'aigua que torna al mar. Els éssers humans
som egocèntrics i ens creiem molt importants en la qüestió
material. I sí que som importants i cal aprofitar de viure al
màxim quan estàs aquí. I no és ben be aferrar-se. D'aquí en
treu la lliçó en majúscules que li ha transmès la gent durant
tots aquests anys: cal viure les coses importats. És perdre el
temps aferrar-se a coses materials, com els diners i el poder.
Són exemples d'aquest tipus d'actituds persones que s'han
estat de fer vacances o que han estat molt a dieta. Això no
vol dir no cuidar-se o no cuidar les teves coses. Cal buscar
un equilibri. Afegeix que la vida és molt difícil i patim molt
però també hi ha tota una part de patir que ens podríem
estalviar. Cadascú ha de trobar les coses que el fan feliç i
potser no és fer la millor llar de foc perquè la gent quan
vingui digui no sé què... Ens perdem i ens oblidem del que
és important.

La Rosa Guàrdia va néixer a Barcelona i des que tenia vint
anys viu a Puigcerdà. És auxiliar d'infermeria. Aquest
col·lectiu són les persones que tracten més de prop els
pacients: els cuiden, els renten i els ajuden en el que cal. Des
que va començar a treballar ha estat en gairebé tots els
sectors de l'hospital: niu, quiròfan, consultes, residència i
planta, que és on és ara.
Li agrada parlar de la mort i troba que estem en una societat
que hi viu d'esquena. Sabem segur que passarà però no en
parlem. Ella no viu aquesta situació com un tabú. Pot
escoltar els malalts si en volen parlar i permetre'ls que es
desfoguin. Aquestes converses entorn de la mort li han
aportat un gran aprenentatge en el seu recorregut
professional i personal.

És molt diferent la mort d'una persona gran, en què la
família ja té aquest moment assumit com a part de la vida,
que una persona jove. En un hospital aquest fet es viu de
manera molt diferent. No oblidarà mai un dia que estava al
niu, on cuiden els nadons, i una mare a qui se li havia mort el
fill jove havia anat a aquella part apartada per plorar. Mai
oblidarà aquell plor. La nostra societat no ajuda al dol
perquè nega la mort. Si s'acceptés més també seria més
acceptat expressar el dolor, faria menys mal a dins i el
podríem acompanyar millor.

«Morir-se és quelcom que s'ha de fer
acompanyat de la gent que estimes»
Explica que recorda com si fos ara la primera persona que
es va morir quan ella feia pràctiques amb divuit anys. Era
una senyora d'uns cinquanta anys que feia temps que estava
malalta i es va començar a morir. La va impressionar molt.
Quan després les seves companyes, professionals
experimentades, es van posar a esmorzar tranquil·lament
ella es va quedar parada; tenia l'estómac tancat de la
impressió i no s'ho podia explicar. No s'esperava que passés
tan ràpid. És molt fort quan veus la primera persona morir;
el cos queda inert quan uns moments abans tenia vida. Ara
ja ho viu de manera molt diferent. Pot acompanyar amb
més consciencia i acceptació i, un cop ha acabat, continua
amb la seva vida. Fins i tot explica que, de vegades, quan han
viscut una mort tràgica, als sanitaris els ve com una injecció
d'energia: com si diguessis que bé que estic viva! Els sanitaris
som gent molt vital i, com que veiem la mort de prop, et dona
molta vida. La nostra feina és una lluita contra la mort i per a la
vida.

Per acabar la Rosa conclou: Malgrat que com a professional
sanitari et fas una cuirassa de protecció per poder treballar,
inevitablement hi ha ocasions que t'afecten com són casos
especials o alguna situació en la que t'identifiques. I casos que
t'emocionen per bonics, com un matrimoni en què tots dos van
morir amb pocs dies de diferència i mentre van estar ingressats
es van cuidar mútuament. Quan algú s'acomiada desprèn molt
amor; es percep a l'atmosfera quan la família l'acompanya i
s'acomiaden. Això no ho vius en altres feines i considero un
gran privilegi la vivència de poder acompanyar a la mort.
L'energia més important és l'amor.

Quan la gent està malalta va passant per diverses fases i al
final hi ha l'acceptació. Ella en veu el final, quan ja estan a
l'hospital; hi ha persones que sí que ho tenen acceptat i
d'altres que no. A banda, hi ha l'acceptació de la família. En
alguns casos de malalts terminals i quan la família
acompanya pot ser que la persona aprofiti a marxar al
moment en què es queda sola ja que, d'alguna manera, la
família el reté perquè no volen que es mori. Això passa
encara que la persona estigui inconscient per la medicació.
No se sap quin el nivell de consciència i de percepció es
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BIBLIONEWS
Biblioteca Comtat de Cerdanya

Planta cara a la mort

Les Revenants

No t’oblidis de mirar per la
finestra

Francesc Torralba

Fabrice Gobert

Ester Farran

Filosofia assequible que explora una
qüestió tabú: la mort. La societat
actual l'oculta i la dissimula però no
per això desapareix. Torralba planteja
plantar-hi cara, afrontar-la amb
serenitat i cercar mecanismes de
consol per superar la desaparició d'un
ésser estimat.

Què passaria si trobéssim un mort de
la família o del veïnat, que no sap que
s'ha mort i que no ha envellit, fent la
cervesa al bar o esmorzant a la cuina
de cas a? Doncs aquest és el
plantejament d'aquesta sèrie francesa
(2 temporades i 16 episodis).
Original, pertorbadora i un xic
angoixant.

En Pol ha perdut el seu germà però li va
prometre que es convertiria en
cigonya i el vindria a visitar cada any.

DE CERDANYA

SABIES QUE...
GRUP DE CONVERSA EN FRANCÈS

Un conte que parla als nens de la mort i
del dol, però també del record i de
l'amor que permet continuar
endavant.

Vint-i-cinc cementiris i
dues tombes de les
comarques gironines
Judit Pujadó

Tots els pobles tenen cementiri, per
petits que siguin. En aquest llibre en
descobrim vint-i-cinc; tres d'ells a la
Cerdanya i dos al Ripollès. Història,
entorn i sensacions, la placidesa de la
mort, sempre tan a prop de la vida.

Des del mes de setembre els divendres de 4 a 5 de la tarda a la Biblioteca pots
participar en un grup de conversa en francès. Si et fa por llençar-te a parlar, si
expressar-te et costa, si vols reforçar les classes teòriques amb conversa o si vols
refrescar l'idioma aquest pot ser el teu espai. La dinamitzadora, la Maca Ron,
planteja sessions participatives i divertides. Parlez-vous français?

M E DI AT E C A
14

CREACIÓ

PUNT MORT
Autor: Ester Sirvent

un altar amb espelmes de colors i estatuetes de terrissa.
Sembla feliç. Ell no entén gaire com han arribat fins aquí.
Ella es pregunta perquè encara hi són. Tots dos saben que es
volen però no saben ben bé per què.
Al costat de l'ordinador amb una pantalla oberta i tres de
minimitzades vibra l'Iphone i s'encén el fons de pantalla
amb la foto d'ella somrient, radiant.
- Sí?
- Saps que el que estic fent és molt important per a mi, oi?
- Sí
- He estat pensant i…
-…
- No t'he dit mai que t'estimo. T'estimo, t'estimo molt però
dir-ho em sona cursi.
-…
- Hi ets?
- Sí
- Això. M'han dit que anit ens morirem i abans de morirme volia dir que t'estimo i no sé ben bé com fer-ho. No
trobo paraules originals però t'estimo. Ho saps, oi?
-…
- Em sents?
- Sí. Em vas dir que tornes demà, no?
- Sí
- Així doncs, et guardo croquetes?

Fa anys que han decidit que no s'hi faran mal, que són una
parella que s'estima i es vol lliure. Fa anys que han trencat la
vida siamesa dels inicis i s'han deixat anar. Ara a estones són
parella, a estones són amants. Avui estan solters.
Ell s'ha quedat a casa, mirant sèries i païnt la bacanal d'abans
d'ahir que se'n va anar de mare. Ella és en un bosc amb la
tribu que ha conegut buscant l'essència dels seus ancestres.
Creu que està a punt de trobar-la.
Ell ha tornat a la cervesa i no ha abandonat els llibres, les
sèries ni els gossos. Ella ha deixat de fumar, de beure i de
llegir literatura. Els gossos són cosa d'ell. Ella ara medita i té

FEM AGASALLA

LA MORT
Autor: Manel Figuera

Encara que avui la religió estigui qüestionada, l'educació que
hem rebut és la catòlica i la mort hi és present. A Cerdanya no
en som cap excepció i aquesta realitat es viu des d'una manera
respectuosa fins a una altra d'irònica; es pot observar tant en
els mots com en les dites. A continuació n'hi ha una mostra.

Fer-se'n les guetes: Morir-se. D'aquesta se'n farà les guetes, no
se'n sortirà pas.
Nar a Talló A Bellver de Cerdanya, morir-se. Un dia irem a
Talló i ja no en tornarem. El cementiri es troba a Talló, al costat
de l'església de Santa Maria.

Enterrar Se sol dir quan algú sobreviu la mort d'altra gent
propera que és més jove. El Cinto, morí-se? Sí, encara ens
enterrarà a tots.

No sebre ni tu ni vós Es diu quan algú és moribund, quan li
queda poca vida. Pobrot, ja fa la ranera i no sap ni tu ni vós.

Pernabatre També batre les pernes. Morir-se. El pobrot s'ha
espassat cotre dies pernabatent d'una maldillada.

No tinre capellans a l'enterro S'expressa quan a algú no se'l
considera una bona persona o quan no té prou categoria
social. Aquet sujeto no tinrà capellans a l'enterro.

Aclucar l'ull Igualment, morir-se. El dia que jo acluqui l'ull
tinreu de ballar la consagrada.

Quedà-se (o quedà's) al tros Morir-se en un lloc determinat.
Diu que el Peret, collint cremalloles, s'ha quedat al tros.

Fer el bé Fer les honres, celebrar un funeral. Hai nat a l'enterro
i els hai fet el bé.

Quedar bé Entre altres accepcions, es diu com a norma de
cortesia quan es veu un mort al llit o a la caixa. Agoita'l, ha
quedat bé, eh? Per molts anys!

Fotre-se'n l'aresta Perdre la vida, morir-se. Aquell només fa
que entupinà-se i consevol dia se'n fotrà l'aresta.
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ESTHER COT:

CAP VERD, UN PAÍS SENSE ESTRÈS
Autora i fotografies: Esther Cot
tard m'havia de mirar des del bar de davant, i hi veia turistes
que, com nosaltres, entraven fascinats i sortien ben farcits.

Aquest petit paradís format per deu illes a la costa oest
africana desprèn una màgia que atrapa tothom qui el visita.
Se l'anomena també el Carib Africà tot i que, si hi aneu amb
la idea de trobar platges quilomètriques de sorra blanca i
beure una pinya colada a l'ombra d'una palmera, aneu al lloc
equivocat. L'encant d'aquest indret és un altre.

La nostra primera idea era passar només quatre dies a l'illa
de Sal –la més turística- i després descobrir-ne d'altres.
Però un cop ens vam haver fet amb un grup de locals i ens
van mostrar els tresors que amagava l'illa vam allargar
l'estada. Vàrem fer de tot: des de pescar peix en una platja
deserta per dinar; veure com les tortugues marines ponien
els ous de nit; freqüentar els bars més locals tastant les
begudes i els menjars més típics fins a visitar la família d'un
d'ells. Tot això acompanyat sempre de música, bon temps i
alegria. Com n'havíem de marxar?

Tinc vint-i-nou anys i he viatjat una mica però mai havia
tingut el sentiment que vaig tenir quan vaig anar, primer de
vacances, a Cap Verd. Vivia a Puigcerdà i treballava de
professora d'anglès i, per tal d'encarar el següent curs amb
energia, una amiga de la universitat i jo vam decidir anar-hi
de vacances al setembre. No sabíem massa on anàvem ni
què trobaríem, ens endinsàvem en una bona aventura.

Per sort o per desgràcia, teníem el vol de tornada des de
l'illa de Sao Vicente i això ens va obligar a marxar de Sal i
poder veure altres illes. Vam marxar d'allà sabent que hi
tornaríem, no sabíem ni com ni quan, però hi tornaríem.

Vam arribar a l'illa de Sal de nit i l'únic que vèiem des de
l'única carretera principal era desert. Vam pensar: “ai mare,
on hem anat a parar?”. El matí següent, però, els primers
rajos de sol ja ens van captivar i, a cada pas que fèiem, la
nostra cara de sorpresa i admiració anava en augment. Tot
eren rialles, entusiasme i bones vibracions. Com a bones
turistes que érem aleshores, encisades per dues criatures
que corrien mig nues per allà, vam caure a comprar records
a preu d'or en un mercat ple d'articles locals que, mesos més

Els últims tres dies de vacances, doncs, els vam aprofitar
per visitar Sao Vicente i Santo Antao. Sao Vicente es coneix
com l'illa de la cultura pel seu vincle amb la música, ja que
molta té els seus orígens allà. Va ser una visita fugaç i només
vam estar a Mindelo, la capital. El dia següent vam agafar un
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ferri per anar a Santo Antao, ja que era l'únic mitjà de transport
per arribar-hi. Aquí sí que vam al·lucinar; el contrast era
increïble. Miressis on miressis tot eren muntanyes verdes
envoltades d'aigua. Preciós. Poblets petits perduts enmig del nores envoltats de vegetació, cascades, penya-segats i aire pur.
La tornada va ser molt dura, no sé si era la primera vegada que
sentia la depressió postvacacional o potser era el conegut mal
d'Àfrica?
Al cap d'un mes just hi tornàvem a ser-hi amb feina, casa i moltes
ganes. Arribar i adaptar-nos va ser fàcil i, més, sabent que a uns
3000 km estava començant l'hivern fred i blanc de La Cerdanya!
Des del primer dia fins a l'últim no hi havia dia que no aprengués
una lliçó de vida. Una cultura tan diferent i, alhora, tan propera. El
que més m'agradava i, suposo, que és el que més m'he volgut
endur d'allà és la simplicitat amb què viuen. Simplicitat en tots els
aspectes: viuen molt tranquils amb les preocupacions necessàries
i ben feliços. El seu lema és No Stress i, certament, l'apliquen. Fins
i tot, la majoria de souvenirs ho duen estampat. De fet, quan
l'estrès europeu apareix davant del tarannà tranquil capverdià, et
calmen amb aquestes paraules que, realment, fan el seu efecte.
La música i la dansa són el pa de cada dia de la cultura capverdiana
i com ballen! Porten el ritme a la sang des de ben petits. El ball
més típic és el batuque i cada cop que el veig em posa la pell de
gallina. És l'adaptació d'una dansa africana i té un significat social
entre el sector femení ja que, originàriament, a l'època de
l'esclavatge les dones tenien prohibit parlar i era la seva manera
de manifestar-se. Així doncs, amb un mocador a la cintura i una
ampolla al cap mouen els malucs a un ritme frenètic.
Com a traductora que sóc i apassionada de les llengües em va
encantar també aprendre el seu idioma, el crioll capverdià. La
llengua oficial és el portuguès però s'utilitza només a nivell
administratiu. El crioll és una mescla heterogènia de portuguès
antic i llengües africanes i el fet de trobar semblances de fonètica i
de lèxic amb el català i el castellà em fascinava.
Quan ja dominava una mica l'idioma vaig fer uns dies de
voluntariat d'anglès en una associació per a nens. Era increïble les
ganes que tenien d'aprendre. De fet, a mode de supervivència
tothom parla molts idiomes allà, ja que viuen majoritàriament del
turisme. La facilitat que hi tenen és admirable.
I durant aquest temps com sobrevivia, us deveu preguntar, oi?
Doncs vaig anar-hi amb la intenció de fer classes d'anglès per a
adults però a final de mes no em sortia rendible perquè la vida allà
és força cara. Així que vaig entrar a treballar en un bar gestionat

per italians on saber idiomes era un punt a favor de
cara als clients. Allà vaig aprendre molt dels meus
companys capverdians i vaig crear-hi una petita
família que mai no oblidaré. Poder parlar anglès
cada dia, practicar el crioll i xampurrejar una mica
d'italià, portuguès i francès no tenia preu per a mi i
el plus, com sempre, envoltada de música i bon
ambient. A més, organitzàvem esdeveniments per
ajudar gent necessitada i el fet de veure la implicació
desinteressada de tothom va ser una lliçó de vida.
Tot i que el sou era més elevat que fent classes i que
vivia en un paradís, després de vuit mesos vaig
sentir que m'estava estancant. La vida allà era
còmoda, però si tens una mica d'ambició o
inquietuds, allà es queden. Em va costar prendre la
decisió però, amb llàgrimes als ulls, vaig decidir
tornar al juny cap a casa per refrescar una mica la
ment i veure què. Tenia l'oportunitat de tornar-hi al
setembre i no vaig tancar portes per si de cas. Em
vaig endur valors, alegria, coneixement d'una
cultura nova, amics, energia i és cert que, quan vaig
tornar a Puigcerdà, vaig estar una mica
de s col · lo c ad a du r a nt u n te m ps p e rq uè ,
evidentment, tot era molt diferent. Fins a dia d'avui,
no hi ha dia en què no pensi en tot el que vaig deixar
allà, sobretot la gent. Potser segueixo estant sobre
una balança que no acaba de decantar-se, però el
que tinc clar és que hi tornaré ben aviat de vacances
per tornar a viure el que em va fer feliç durant tota la
meva estada.
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PERILL!
ESPÈCIES INVASORES
Autora i fotografies: Núria Tomàs
Qui no ha vist mai una pel·lícula on la vida a la Terra, i sobretot la de la nostra espècie, està en perill perquè hi ha una invasió
extraterrestre? Espècies molt potents desplacen les que ja existeixen a la Terra fent-les desaparèixer-les fins al punt de la seva
total extinció. Però no cal que estiguem pendents del cel per si apareix una nau espacial d'on baixin àliens o llavors invasores.
Espècies d'altres racons del planeta es converteixen en potencials invasors que provocaran la mort i conseqüent desaparició
de les espècies del nostre entorn.

Les espècies exòtiques invasores

Les espècies invasores del Pirineu

L'ésser humà, des de l'antiguitat, ha volgut explorar nous
territoris i endur-se cap a casa seva espècies que ha
considerat interessants per a la seva exhibició i gaudi
personal. Són espècies exòtiques o al·lòctones que s'han
adaptat al nostre territori encara que no sigui el seu hàbitat
natural. Això pot comportar impactes negatius sobre els
nostres ecosistemes naturals. Espècies que s'adapten i
escampen amb gran facilitat en entorns que no són els seus
d'origen i ocupen el lloc de les autòctones. Parlem
d'espècies exòtiques invasores.

Plantes:
Seneci del cap (Senecio inaequidens). Planta que es va
introduir de forma accidental entre mercaderies de llana
durant el segle XX. Prové del sud d'Àfrica. La podem trobar
creixent en vorals de carreteres i carrers i en llocs que han
estat alterats per exemple, per incendis. Té un creixement
molt ràpid i és difícil la seva exterminació si n'hi ha en
molta quantitat. El bestiar no se la menja i, si s'estén pels
prats, aquests perden la seva qualitat com a pastura.

Algunes d'aquestes espècies han estat introduïdes
accidentalment però altres cops la introducció ha estat
intencionada per l'home: per satisfer el seu propi interès,
com la caça, la pesca o la jardineria ornamental. La llista
d'espècies és molt més llarga del que ens podríem imaginar
però ens centrarem en algunes que s'estenen per les terres
pirinenques.

Budleia (Buddleja davidii). És una planta introduïda en
jardineria ornamental. Prové de la Xina i s'estén amb molta
facilitat per marges fluvials. És fàcil trobar-la a les vores
del Segre. El problema que representa és que pren l'hàbitat
natural de les espècies autòctones de bosc de ribera i altera
l'ecosistema i la biodiversitat existent. En països com Nova
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Zelanda o el Regne Unit és una de les plantes invasores més
problemàtiques i a casa nostra cada cop és més abundant.
Per evitar-ne l'expansió es recomana no utilitzar-la en
jardineria.

Mamífers:
Marmota (Marmota marmota). Tenim considerada la
marmota una espècie 100% pirinenca però en realitat no
deixa de ser una espècie al·lòctona invasora. Havia habitat
el Pirineu fa 15.000 anys i la varen introduir els francesos
provinent de les muntanyes alpines cap els anys quaranta,
tant a nivell particular com administrativament. En aquells
moments l'àliga daurada era un important depredador
d'isards i bestiar. Per evitar la davallada de la població
d'aquests ungulats es va introduir la marmota. Però la seva
adaptació ha estat molt ràpida i abundant i pot causar
problemes en prats i pastures degut a tota la seva
infraestructura de caus. Tot i així, no es considera una
espècie molt problemàtica per a la biodiversitat de l'entorn.
Mufló (Ovis mousimon). Un altre mamífer introduït, aquest
provinent de les muntanyes de Còrcega. El motiu de la seva
introducció va ser cinegètic però s'ha acabat convertint en
un seriós problema per a la població herbàcia dels prats de
muntanya i és un competidor important per a espècies

autòctones com cérvols, isards o cabirols. Actualment es
tendeix a disminuir la població de muflons al Pirineu.

Peixos:
Truita americana o truita irisada (Oncorhynchus mykiss).
Aquesta truita de riu prové de les conques del nord del
Pacífic. Es va utilitzar per repoblar rius i estanys per
potenciar la pesca. El resultat ha estat fer baixar
dràsticament la població de la truita comuna autòctona dels
rius pirinencs i d'altres conques fluvials. Actualment es fan
extraccions d'aquesta espècie d'algunes zones del Pirineu
per afavorir les poblacions de truita autòctona i diversos
amfibis i invertebrats.
Barb roig (Phoxinus phoxinus). Aquesta espècie es va
introduir com esquer per a la pesca de salmònids com la
truita. Actualment està prohibida la seva utilització ja que
ha fet disminuir greument la biodiversitat dels estanys del
Pirineu. S'alimenta d'ous d'amfibis i de truita. És
significatiu veure que en estanys amb presència del barb
roig, la població d'amfibis és pràcticament nul·la i la de
truita comuna molt baixa.

Com s'actua?
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya té una línia d'actuació per
controlar aquest tipus d'espècies invasores basada en la
prevenció, la detecció ràpida i l'erradicació. A nivell
d'animals és més fàcil actuar però no ho és tant amb les
plantes. A Cerdanya hi ha moltes urbanitzacions on les
cases tenen jardins. I les espècies foranes en formen la gran
part de l'entorn. Potser seria millor omplir els nostres
jardins amb plantes del territori. Segur s'hi adaptarien molt
bé, no creieu?
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MORIR (O NO)...
TAMBÉ A LA XARXA
Autor: Ester Sirvent | Fotografia: Freepik

La revolució tecnològica i l'entrada a l'era del Big Data han
suposat una sacsejada en molts àmbits i han fet fer un tomb
conceptual a la vida. Si bé la tecnologia evoluciona
constantment cercant la immediatesa de la novetat, hi ha
qüestions ètiques i humanes que sembla que n'han quedat
al marge.

Cada cop són més els filòsofs, sociòlegs i psicòlegs que
assenyalen la importància de preparar-nos per a la mort
digital de la mateixa manera com ens preparem per a la
mort física, mirant-la de cara i expressant les nostres
voluntats. Si fem aquest procés, facilitarem el procés de dol
d'aquells qui ens estimen.

Potser perquè la mort és un tabú, se n'ha anat obviant
existència a les comunitats virtuals. El fet que els primers
pobladors de la xarxa fossin majoritàriament nadius
digitals ha permès anys de silenci. Cada cop, però, és més
inevitable observar el fet que les persones morim mentre
els nostres jos virtuals segueixen vius. Així doncs, es pot
donar el cas que rebem notificacions d'aniversari o
suggeriments d'amistat de persones que ja no són entre
nosaltres. L'increment d'aquestes situacions, sovint
incòmodes i doloroses, ha fet que haguem hagut d'afanyarnos a polir serrells que en origen havien quedar penjats
perquè potser mentre som vius volem creure'ns
immortals.

Si bé la legislació respecte a aquest tema és inexistent o està
a les beceroles, Estats Units, França i Catalunya han estat
pioners en abordar aquesta qüestió establint legislació que
reconeix el patrimoni virtual com a béns propis. En el cas
de Catalunya la Generalitat ha presentat el Projecte de Llei
de Voluntats, inspirat en la llei francesa de la república
digital, que preveu la designació d'hereus digitals que es
responsabilitzaran del nostre patrimoni digital en cas de
defunció o incapacitat. Amb la designació d'un hereu
digital al testament, el nostre marmessor podrà comunicar
el decés a les nostres xarxes socials i demanar la baixa o
canvi d'estat dels comptes d'acord amb les nostres
voluntats. Amb la presentació d'aquest Projecte, es
reconeix el valor patrimonial de la petjada digital que a
hores d'ara la majoria de nosaltres tenim.
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Però quines condicions posen les plataformes?
GOOGLE
El motor de recerca Google així com tots els serveis que en
pengen (correu electrònic, núvol d'emmagatzematge, àlbums
de fotos…) compta amb un servei de comptes inactius. A
través d'aquest servei, l'usuari en vida podrà decidir què serà
de la seva empremta digital quan ell no hi sigui.
Google facilita a l'usuari un formulari perquè el respongui
periòdicament. Cal dir que és l'usuari qui predefineix el lapse
en què els nostres comptes de Google han d'estar inactius per
tal que la plataforma el consideri mort. Un cop morim,
deixarem de respondre el formulari, Google detectarà la
nostra inactivitat i tractarà les nostres dades de la manera que
hàgim decidit a les nostres darreres voluntats. A banda, es
facilita un formulari a l'usuari a través del qual pot decidir
autoritzar a la companyia a esborrar de la xarxa les dades
referides a la seva persona un cop quedin obsoletes.

TWITTER
Twitter, que és una xarxa una mica més jove que l'anterior
(dotze anys de vida) i amb molts menys usuaris (tres-cents
vint milions), posa més dificultats als familiars a l'hora de
tancar el compte. De la mateixa manera que a Facebook, cal
omplir un formulari i acreditar documentalment tant la
defunció com els lligams de parentiu amb el difunt a través de
documentació postal. Un cop fet aquest tràmit, la companyia
es compromet a tancar el compte però no hi dona accés als
familiars del difunt. En canvi, a Twitter es contempla el dret a
l'oblit. És a dir, s'eliminen de la xarxa fotos i vídeos dels
usuaris un cop han mort.

En cas que no s'hagi omplert el formulari de comptes inactius,
Google deixa accedir a familiars del difunt als seus continguts
(amb restriccions) sempre i quan acreditin documentalment
la defunció i un vincle familiar amb el titular del compte.
HOTMAIL
Hotmail, ara Outlook, és el servidor de correu més veterà
(2012) i actualment el seu ús està en retrocés en relació a
Gmail. En el cas dels comptes de correu Hotmail o Outlook,
Microsoft conserva totes les dades i els familiars en poden
demanar una copia en CD si presenten un certificat de
defunció del titular així com un certificat que acrediti vincle
familiar del sol·licitant amb el difunt.

I si vull fer testament?
A banda de les opcions que proposen les diverses plataformes, actualment existeixen eines com E-testament que
proposen serveis de garantia jurídica i seguretat informàtica
que permeten que es vetlli per les nostres voluntats en l'àmbit
digital en aspectes com la gestió de comptes de correu
electrònic i perfils en xarxes socials o bé la gestió de béns
intangibles (llibres o música digital que han estat adquirits).
Una altra opció és inscriure's al registre de voluntats digitals.
El tràmit d'inscripció al registre es fa de manera telemàtica i
amb signatura electrònica.

FACEBOOK
Facebook és la xarxa social més veterana (catorze anys de
vida) i la més utilitzada, amb vora dos mil dos-cents milions
d'usuaris. La plataforma posa a disposició dels familiars del
difunt un formulari i, prèvia presentació d'un seguit de
documentació postal, un marmessor pot passar a administrar
el compte del difunt. Aquesta persona no podrà manipular la
informació ja editada, ja que si ho fes estaria suplantant la
identitat del difunt, però sí que podrà optar per mantenir
obert el compte com a mur commemoratiu, restringir els
records només a cercles propers d'amistats o bé tancar el
compte seguint les voluntats del titular.

Però per estar tranquils es recomana…
- Tenir la informació digital ben organitzada.
- Classificar els arxius segons la seva importància.
- Revisar tots els nostres comptes i decidir quins volem que
els nostres familiars coneguin.
- Deixar instruccions a alguna persona de confiança sobre
com procedir amb els nostres continguts digitals un cop
no hi siguem.
- Deixar un recull d'usuaris i contrasenyes a una persona de
confiança.

Val a dir que des de la xarxa es permet l'opció de designar un
contacte de llegat. En aquest cas el titular designarà, en vida,
una persona de confiança que administrarà el compte quan ell
no hi sigui.
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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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