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ARXIU COMARCAL DE CERDANYA
Explica’m una història.

LOCAL D'ENTITATS
C/ MAJOR, 50BX. PUIGCERDÀ - 606 89 75 30
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Associació Ceretana d’Ajut i 
Suport en el Càncer
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Maria Piguillem.
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Conferència: Malnutrició infantil extrema 
de la població maia a Guatemala», per 
Xavier Castells.
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BRUT NATURE
Autor: Redacció Colors

Des del final de l'estiu fas el compte enrere. Has plegat 
les xancletes i has tret la roba d'abric i la bufanda de 
llana. Han caigut les fulles del calendari i ja només en 
queda una. L'any s'acaba i fas balanç, la carta als reis i la 
llista de bons propòsits. Baixes la capsa del pessebre de 
les golfes i, de dins, en surt disparada en flaixback la 
llista de l'any passat. Te la mires sense voler llegir-la 
gaire. Et fa por però fas l'esforç. 

Recalcules. Penses que enguany la carta i la llista de 
bons propòsits no serà gaire diferent. Aquest any, però, 
afegiràs una cosa nova a la carta: que els reis no 
s'enduguin ningú (l'Orient està en crisi i aquí encara 
anem fent) i una cosa nova a la llista: fermesa per 
complir allò en què fa tant temps que creus i encara no 
has gosat. 

A fora han encès els llums i, després de tres intents 
fallits d'encendre la llar de foc, decideixes que serà el 
portal de Betlem: menys tòpic, més real però al cap i a la 
fi, no és això una llar? Així, mentre proves 
combinacions de família amb figuretes del mercat de 
Santa Llúcia, penses en l'olor de caldo que envairà la 
cuina, en la sopa de galets, el capó i els canelons de sant 
Esteve, els torrons i el cava. Ja veus la taula parada amb 
les estovalles de l'àvia, els plats dels pares i els coberts 
d'Ikea. Mires quant fa la taula i recomptes mentalment 
les cadires: si hi sumes les del balcó, la del despatx i el 
tamboret del quarto de bany en tindràs prou. 

Ja només faltarà la llista, la de debò, la de la família. Poc 
a poc repasses. Aquest any no et deixaràs ningú, perquè 
la felicitat és poder brindar per Nadal amb tota la 
família; la família que has escollit. 

4
EDITORIAL
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INCORPORA’M: 
BOSSES DE PAPER ARTESANALS
El Projecte Incorpora'm, nascut a partir d'una necessitat 
social detectada i expressada per familiars i tutors de 
persones amb diversitat funcional, vol oferir diverses línies 
d'acció per generar ocupació en aquest col·lectiu. Una 
d'aquestes línies és l'elaboració artesanal de bosses de paper.

Aquestes bosses, elaborades de manera manual per 
persones amb diversitat funcional amb l'ajuda d'una 
voluntària de la Fundació ADIS, contribueixen a la 
sostenibilitat i cura del medi ambient.

Si tens un comerç o negoci de restauració, a la Fundació 
ADIS podem elaborar-te bosses personalitzades: diverses 
mides, formes, gruix de paper, etc. Només cal que et posis 
en contacte amb nosaltres i treballarem per trobar la bossa 
més idònia per als teus productes.

Autora i fotografies: Esther Dalmau 

INCORPORA’M ESTRENA LOGO
El projecte Incorpora’m estrena logo per a la identificació 
de les activitats laborals que s’estan desenvolupant a la 
Fundació ADIS. 

La nova imatge ha estat dissenyada per Nuria i Tere 
Contreras, creadores del logo ADIS i de la imatge 
d’aquesta publicació.  
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INCORPORA’M: JA SOM UNA MÉS
Autora i fotografies: Esther Dalmau 

Com hem anat informant en números anteriors de la 
revista Colors, la Fundació ADIS va oferir una formació en 
Econeteja des de l'abril fins al juliol amb la finalitat de 
preparar en aquest àmbit persones amb diversitat 
funcional i promoure'n la inserció al món laboral. 

La Maria Esther, una de les persones que va assistir al curs i 
gràcies als coneixements adquirits, des del mes d'agost s'ha 
incorporat com a treballadora de la Fundació ADIS i 
desenvolupa tasques d'Econeteja en diversos espais: 
instal·lacions de la Fundació ADIS, domicilis particulars, 
instal·lacions de Serveis Socials de La Cerdanya, Escola 
Santa Cecília de Bolvir i Llar d'Infants L'Oreneta de Bolvir.

A dia d'avui i passats tres mesos des de la seva entrada al 
Projecte Incorpora'm, estem molt satisfets de la seva 
adaptació al món laboral, de la seva predisposició, del seu 
esforç i de la condícia en fer les tasques correctament i 
oferint sempre un servei de qualitat.

Per part de la Fundació ADIS no hi ha res millor que la 
Maria ens digui:

“Sóc molt feliç, ara sí que puc dir que tinc una feina com 
qualsevol altra persona. Mai hauria pensat que podria tenir 
una oportunitat així”.

Aquest és l'objectiu final d'Incorpora'm, facilitar i ajudar a 
la integració de les persones amb diversitat funcional dins 
el mercat laboral.

Si ets empresari i vols participar en la integració de persones 
amb diversitat funcional, no ho dubtis: Posa't en contacte 

amb nosaltres. Moltes persones amb la mateixa il·lusió, 
ganes i afany de treballar esperen una ocasió per mostrar tot 
allò de què són capaces, només els cal una oportunitat per 
descobrir-ho i tu pots contribuir a fer-la possible.

“Sóc molt feliç, ara sí que puc dir que tinc una feina com qualsevol altra persona. Mai 
hauria pensat que podria tenir una oportunitat així”



Autor: Esther Dalmau 

En el marc del projecte Incorpora'm, la Fundació ADIS ha iniciat una 
col·laboració amb l'Associació Agroalimentària de Cerdanya. El fruit 
d'aquesta iniciativa serà l'obertura d'una agrobotiga al centre de 
Puigcerdà on es podran trobar tots els productes que s'elaboren a la 
Comarca. 

Malgrat encara no hem pogut obrir les portes del nou establiment, 
hem volgut donar-nos a conèixer a través de l'elaboració de paneres 
de Nadal i la realització d'un sorteig d'una Súperpanera de Nadal. 

D'una banda, disposem de tres models de paneres: Segre, Malniu i 
Comabona que van dels 55€ fins als 125€ i que compten amb 
productes exclusius de la Comarca. No obstant, estem oberts a la 
creació de paneres a mida segons gustos i pressupostos. Així que no 
dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Durant tot l’any 
tindreu la possibilitat de comprar paneres com a obsequi. 

De l'altra, el sorteig de la Súperpanera se celebrarà el 31 de desembre 
coincidint amb les tres darreres xifres del primer premi del sorteig 
de la Grossa de Cap d'Any. La Súperpanera inclou una mostra 
d’articles dels productors cerdans que formen part de l'Associació 
Agroalimentària de Cerdanya. Podeu adquirir les participacions a la 

Fundació ADIS, directament als productors o en 
diversos establiments de la Comarca. 

Recordeu que l'elaboració de les paneres està feta 
per persones amb diversitat funcional. Amb 
aquesta iniciativa ens comprometem amb la 
integració laboral de les persones i el respecte al 
medi ambient.
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Elaboració artesanal de bosses de paper 
personalitzades per a comerços o negocis de 
restauració. Diverses mides, formes i paper. 

Paneres de Nadal o per regalar amb productes de 
l’Associació Agroalimentària de Cerdanya.  

Per a més informació i 
pressupostos podeu contactar a:

Tel: 972 88 01 06 / 690 314 551  
Mail: esther@fundacioadis.org

Incorpora'm promou la creació d'ocupació, la 
promoció de la responsabilitat social corporativa, 
la sostenibilitat i l'ètica mediambiental i fomenta 
i ajuda a la integració social i laboral 

BOSSES DE PAPER
PANERES DE NADAL KM0
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GRUP D’ESPORTS 
DE LA FUNDACIÓ ADIS

Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS 

El passat vint-i-vuit d'octubre vàrem celebrar, un any 
més, el Halloween al local de la Fundació ADIS. A més 
de terror, vàrem passar una tarda plena de diversió, 
felicitat, ball i rialles. Agraïm la participació de tots els 
usuaris/es, voluntaris/es de la Fundació i molt 
especialment gràcies al Dj. Bas per divertir-nos com 
sempre amb la seva música. 

HALLOWEEN 
A LA FUNDACIÓ

Autor i fotografies: Equip Fundació ADIS 

Aquest estiu ens hem proposat un repte: practicar més esport. Durant tota 
la temporada, hem realitzant sortides de Marxa Nòrdica pels itineraris 
saludables de Puigcerdà. Hem sortit cada diumenge cosa que ens ha permès 
posar-nos en forma, gaudir de la natura i passar moments molt agradables 
tots junts. 

L'activitat ha estat molt ben valorada entre els participants i comptem 
poder-la mantenir durant la temporada d'hivern. Només caldrà canviar 
l'equipament ja que de ganes no ens en falten. Us deixem una mostra 
fotogràfica de la nostra experiència i us animem a engrescar-vos-hi.
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SPECIAL OLYMPICS 2018
Ja han passat més de sis setmanes des de la darrera edició 
dels Special Olympics, que es van celebrar a La Seu d'Urgell 
i Andorra la Vella; una experiència inoblidable que ja ha 
quedat enrere i que, en molts de nosaltres, ha passat a 
formar part dels nostres millors records.

El nostre club, A.E. SEDIS BÀSQUET, hi va participar per 
primera vegada. El club va néixer l'any 1969 i porta tota una 
vida dedicada a formar tant jugadors com persones. Amb 
aquest objectiu, tot un seguit d'entrenadors fem tot el 
possible per transmetre el que sabem d'aquest esport per 
dotar de tot un seguit de valors als jugadors que han passat i 
passaran en un futur per les nostres mans. 

A l'inici de la temporada 2008/2009 A.E. SEDIS BÀSQUET 
va fer un pas endavant en la tasca social que s'havia anat 
desenvolupant. La creació de l'AIRAM va ser un fet molt 
especial per a molts de nosaltres, un equip que va ser pensat 
-entre altres objectius- per normalitzar les vides d'un 
col·lectiu de persones poc visibilitzat fins el moment. Tots i 
cadascú de nosaltres percep la normalitat des del seu punt 
de vista. Per tant, sempre em pregunto què és el que en 
defineix els paràmetres i qui atorga o no els carnets 

d'aquesta suposada normalitat: encara no hi he trobat 
resposta.

El SEDIS AIRAM és un equip format per nois i noies a qui la 
gent cataloga habitualment com a discapacitats 
intel·lectuals. És en aquest punt on em tornen a assaltar els 

Autor i fotografia: Pep Mora 



dubtes quant a la tendència que tenim a penjar etiquetes i 
assignar qualificatius. M'agrada dir que sóc l'entrenador 
d'un equip de nois i noies amb altres capacitats. Us posaré 
un exemple que m'agrada molt explicar: Entre els meus 
jugadors tinc un noi portuguès que parla perfectament tres 
idiomes (un més que jo) i ho fa amb una riquesa de 
vocabulari que costa de trobar a la majoria de persones 
sense discapacitat que conec, persones catalogades com a 
normals. 

Però veig que me n'estic anant de tema, “Venía a hablar de 
mi libro”. La meva idea en començar aquest text era 
transmetre sentiments i vivències dels passats Special 
Olympics. Som-hi.

Els Jocs van ser un cúmul d'emocions des del dia de 
l'arribada de la torxa olímpica, que va recórrer la ciutat, 
fins el dia de la cerimònia de clausura al Camp Municipal 
de Futbol Emili Vicente passant per: la inauguració dels 
Jocs al Pavelló de Govern d'Andorra la Vella, els partits de 
competició, els dinars d'equip al menjador de l'Institut o la 
Festa amb música que es va fer al Village, al Passeig Joan 
Brudieu de La Seu.  

Espectaculars van ser els nervis previs a qualsevol 
d'aquests actes. Espectaculars van ser els quatre dies que 
va durar tot aquest moviment de gent d'arreu del món. 
Espectacular, l'ànsia del nostre equip per començar a jugar, 
la seva motivació, la seva entrega als partits, les cares de 
felicitat durant el lliurament les medalles i tantes i tantes 
altres situacions. Però per a mi, el punt àlgid va ser el dia de 
la cerimònia d'inauguració i, tot i que se'm fa difícil triar-ne 
un moment, em quedo amb el de l'entrada al Pavelló de 
Govern, ple a vessar, que va augmentar claríssimament el 
nivell de decibels quan van anunciar el nostre equip. No 
oblidaré mai les cares d'emoció dels meus jugadors ni les 
cares dels voluntaris a mesura que ens acostàvem a la 
nostra ubicació a la grada. Vaig poder veure molts ulls 
vidriosos en algunes persones que ens coneixien però 
també en gent que, almenys jo, no coneixia de res. 
L'emoció a flor de pell a tot arreu.

Resumint, aquesta edició dels Special Olympics va ser una 
experiència que figurarà per sempre més en un lloc 
privilegiat entre els nostres records i que ens delim per 
tornar a repetir d'aquí quatre anys.
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ESTÀS SEGUR DE CONÈIXER 

ELS TEUS ORÍGENS?
Autor i fotografies: Enric Coll 

Us haig de fer una confessió: sóc procliu a les llargues  
reflexions i això sovint em porta a preguntar-me algunes 
coses si més no curioses (i algun que altre maldecap també, 
perquè no dir-ho). 

Avui per a mi és un dia especial. Avui, s'inicia la meva 
primera col·laboració amb la revista Colors i, tot i ser el 
primer, aquest article no és el començament de tot plegat. 

L'origen d'aquesta col·laboració neix en una tarda de tardor, 
envoltada d'olors dolces i gustos exquisits. Però, ara que hi 
penso més detalladament, l'origen ve de més enrere. Pot ser 
que fos el dia en què vaig decidir estrenar el meu blog 
personal Petajdes de silenci? No, espera. Pot ser va ser el dia 
en què un professor de la Universitat de Girona em va dir, 
'no deixis d'escriure que, si tu vols, podràs fer coses 
interessants'? No. Crec que haig d'anar més enrere. Potser 
l'origen es troba a la meva infància, quan aquella mestra de 
primària em va fer entendre el valor de combinar la 
imaginació i l'idealisme amb l'amor per escriure. 

Pensant-ho bé, hi ha tantes possibilitats que el que importa 
de veritat és que hi va haver un origen que m'ha portat fins 
aquí. Són, també, una infinitat d'orígens els que m'han 
portat a ser qui sóc– i segurament, una infinitat 
d'acabaments també, però això ho deixem per un altre 
article -. 

A l'escola on treballo, recentment hem iniciat un projecte 
d'investigació per poder resoldre una pregunta que part de 
l'alumnat volia resoldre: 'Per què sóc jo i no un altre?'.  No és 

una qüestió amb resposta fàcil, la veritat. Es pot treballar 
des de tants punts de vista que correm el risc de perdre'ns-
hi. Fa uns dies, però, llegint una entrevista que feien a la 
Begoña Roman – filòsofa i professora de la UB -  a la revista 
Valors em vaig adonar que potser la pregunta formulada 
pels alumnes podria tenir una resposta. 

La Begoña deia “Sense els altres no podríem ser nosaltres”. 
Evidentment, això va disparar el personatge reflexiu que 
porto a dins. “Ostres”, vaig pensar, “l'origen del que sóc, es 
troba en els qui m'envolten?”. 

I si el que formula la pregunta fos veritat?

De fet, el nostre primer indici d'existència no és gràcies a 
nosaltres és gràcies al material genètic d'una dona i d'un , 
home – en el meu cas, els meus pares -. D'allà en va sorgir el 
primer prototip del que sóc avui, amb les seves tares i les 
seves peculiaritats però únics i irrepetibles. Aquí, però, no 
s'acaba el camí. Si continuem observant i desgranant la 
nostra existència, podem trobar-hi molts més indicis que 
ens constitueixen com a persones.

Els nostres pares – sigui quin sigui el vostre model familiar - 
amb les seves maneres de fer, amb els seus pensaments, 
amb els seus actes, al llarg dels anys ens modelen d'una 
manera molt concreta; però aquí no acaba tot. També hem 
de fer sortir en escena les àvies i els avis, els tiets/es, els 
docents que ens acompanyen des de la infantesa a l'edat 
adulta, els companys/es d'aula i d'escola, els companys/es 
d'extraescolars, els monitors, els entrenadors, els dibuixos 
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animats, les pel·lícules, els llibres, els grups de música, els 
mitjans de comunicació, etc. En definitiva, un munt de 
factors del nostre entorn ens van modelant i modelant 
sense que, la gran majoria de vegades, en siguem del tot 
conscients. Som com aquella peça de fang que desconeix en 
què la convertiran les mans de l'escultor. 

Per tant, el que som avui dia ens pertany de manera 
exclusiva? 

La interacció amb tot el meu entorn m'ha fet ser com sóc?
. 
En el cas que siguem fruit de la interacció amb els altres, la 
cultura del selfie i de l'individualisme en general, estaria 
completament buida de contingut i significat. Quin descans 
per al món! Però bé, això són figues d'un altre paner. 

Segurament, som el que som per tot allò que ens envolta 
sense oblidar-nos del factor genètic, és clar. Però, potser, la 
qüestió que ens ha ocupat fins ara no és la més important de 
totes. Potser ens cal repensar el tema i preguntar-nos: 

Què en faig dels meus orígens i de tot el que sóc?

Fàcil. Si no vols perdre energia eternament buscant 
solucions màgiques que només fan que desviar-te del camí 
de la vida, només cal recordar aquests dos passos: acceptar i 
agrair. 

Massa fàcil per a tu? Doncs, si vols, pots caure en l'opció de 
renegar i engegar-ho tot a pastar fang; pots, fins i tot, deixar 
anar un bon 'me cagum seune'. Però després de donar-hi 
voltes i més voltes, finalment, t'adonaràs que tot rau en 
això. I és que, és en l'acceptació i l'agraïment, on pot haver-
hi la clau del teu benestar; la clau que et permeti viure amb 
tranquil·litat allò que ets allò que som.  , 

Us heu parat mai a pensar per què societats com la del poble 
tibetà o d'altres del país asiàtic, són tan agraïdes i sempre 

estan disposades ajudar a l'altre siguin quines siguin les 
seves circumstàncies? Doncs perquè han interioritzat, 
entès i practicat durant segles i segles a través de la religió 
budista i la seva filosofia que el creixement espiritual – o el 
camí cap a la il·luminació (tal i com ells l’anomenen) – i 
l'acceptació d'un mateix, esdevé a través de l'amor i la 
compassió pels qui els envolten, siguin amics, familiars, 
persones neutres o enemics. 

Els teus orígens es troben dins teu, però també a un pas de 
tu. 

Entendre aquesta reciprocitat de forces no és fàcil i no 
sempre pot ser agradable ja que t'obliga a obrir-te de bat a 
bat. Però integrar-ho, sentir-ho a la teva pròpia pell, et pot 
acostar a l'autèntic benestar; un estat que sobrepassa la 
felicitat i que trenca totes les barreres mentals que nosaltres 
mateixos ens podem construir. 

I en aquest joc d'energies que suposa caminar per la vida, 
l'acceptació i l'agraïment - i posteriorment, l'amor i la 
compassió -, ens pot ajudar a fer les paus amb nosaltres, 
amb els nostres orígens i amb tot allò que som. 

Perquè sóc el que sóc, gràcies a mi; 
perquè sóc el que sóc, gràcies a tu.  



En aquesta ocasió visitem a Santa Llocaia la Rosa de 
Montellà, una senyora; una dona de principis, discreta, 
amb molta força, perseverant en la lluita per aconseguir 
millores a la seva terra. Amb fermesa i tenacitat ha dut a 
terme tot el que s'ha proposat. Amb passos de formiga, 
ha arribat a institucions d'alt nivell a França que han 
reconegut la seva trajectòria. Emmarcades al seu 
menjador es poden veure unes medalles a les quals ella 
resta importància malgrat en tenen, i molta. Són el 
reconeixement a tota una vida dedicada a la feina: 
Chevalier du Mérite Agricole el 1976, Officier el 1993 i 
Commandateur el 2000. Entre aquestes, Chevalier dans 
l'Ordre National du Mérite el 1998 i una medalla social 
europea. La més important, però, va arribar el 2011 
quan va rebre la insígnia de Chevalier dans l'Ordre 
National de la Légion d'Honneur pels seus cinquanta-un 
anys dedicats al desenvolupament del món agrícola.

Aquesta dona, que va néixer i viure a pagès, va patir de 
primera mà les dificultats que hi havia a Cerdanya 
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«La gent s'ha de guanyar la vida treballant i que la feina els permeti viure dignament sense 
patir per no poder pagar les factures. Poder dormir tranquil hauria de ser llei de vida»

Autora i fotografies: Cesca Casadesús 

durant la postguerra. Molts pagesos a Cerdanya eren 
els pobres dels pobres i ella tenia ànsia de canvi. La seva 
profunda inquietud i convenciment li van donar força 
per engegar molts projectes ideats per millorar les 
condicions de vida de la seva comarca. A casa seva la 
veien tan convençuda i compromesa que la deixaven 
fer i l'ajudaven. Explica que: 'Per poder treure la teva 
força has d'estar acompanyat, els apoios són els que 
t'ajuden a anar endavant i donen molta força per tenir la 
moral ben alta'. Aquesta moral la va empènyer a reunir-
se amb altes instàncies del govern i a lluitar pels seus 
objectius.

Segons la Rosa, vivim en un territori fràgil i el món 
actualment està molt remogut. Creu que caldria canviar 
de paradigma i anar cap a una societat menys 
individualista i més cooperativa on la gent busqués 
entendre's, ajudar-se i participar més en el teixit social 
de la Comarca. 

Rosa de Montellà: 
Sempre m'he sentit orgullosa de ser de Cerdanya. 

Ens n'hem de sentir tots.
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La Rosa de Montellà és una dona de setanta-set anys 
nascuda al Vilar d'Urtx, a cal Xacó. Quan tenia tres anys, la 
família es va traslladar a viure a Santa Llocaia on els pares 
feien de masovers. Eren els anys quaranta, feien de pagès i, 
malgrat tenir allò essencial per a la supervivència, no els 
sobrava res. Al poble, però, tothom estava en la mateixa 
situació. No recorda gelosies ni amargors. De la seva 
joventut destaca l'empremta que li va deixar l'abbé Enaud, a 
qui considera un sant home. Pretenia que els pagesos 
sortissin de la precarietat en què vivien. Els joves anaven a 
catequesi i ell els comprava llibres perquè es formessin. 
Creia que l'educació era clau per al futur dels joves. L'abbé 
Enaud invertia en llibres quan ell gairebé no tenia diners 
per menjar. El poble, agraït, sovint compartia amb ell els 
seus àpats. Va ser l'impulsor també de mesures socials com 
la conscienciació sobre cooperativisme entre els pagesos a 
l'hora de comprar maquinària. La Rosa es va fer seva una 
màxima de l'abbé Enaud: a la vida no anem endavant si no 
fem pinya.

«Quan algú pot despuntar és perquè molta 
gent la sosté i fan part de la feina»

En aquella època es va crear el sindicat dels pagesos i la 
Rosa va veure-hi l'oportunitat de millorar les condicions de 
vida de l'agricultura cerdana. Quan a vint anys es va casar, 
es va veure amb cor de continuar l'ofici dels pares a casa del 
seu marit, cal Montellà. El marit de la Rosa era practicant de 
farmàcia, una persona molt oberta i amb interès per la 
cultura. Va fer costat a la Rosa des del primer moment en 
què es va crear el sindicat de pagesos. Tot i que la Rosa 
sovint havia d'assistir a reunions i estar temps fora de casa, 
ell sempre la va animar i li va donar suport. L'activisme va 
portar aquesta cerdana a París on va formar-se com a 
gestora d'exploracions agràries. Va ser a partir d'aquest 
moment que la Rosa va començar a ocupar càrrecs de 
responsabilitat a l'administració vinculada al món al món 
de la pagesia, en un primer moment com a becària, més 
endavant va formar part de consells d'administració en 
llocs de responsabilitat al Departament dels Pirineus 
Orientals: Presidenta de la Mutualité Sociale Agricole (fons 
d'ajuda mútua dels agricultors) durant trenta-cinc anys i 
Vicepresidenta de Groupama entre d'altres càrrecs 
institucionals del Departament. Havia arribat a anar a 
reunions compartint cotxe amb companys, de nit, amb neu 
i pagant-se la benzina. Volia que la Cerdanya sortís al mapa i 
ella podia ser-ne la portaveu. 

En aquells moments l'agricultura a muntanya anava molt 
malament. Es produïa blat, bestiar de carn i, als llocs on es 
regava, també es produïen trumfes. Els joves de pagès 
havien de fer front a dos obstacles: el negoci no era rendible 
i no tenien poder de decisió a les explotacions. Als anys 
cinquanta i seixanta molts joves van deixar la pagesia i es 
van dedicar a altres feines, marxaven a la indústria o 
entraven a treballar a la funció pública; un exemple n'eren 
els duaners. Els qui es van quedar per continuar fent de 
pagès ho van tenir molt difícil perquè les masades eren 
administrades pels vells i els joves no cobraven. Els homes 
tenien dificultat perquè les dones preferien homes amb un 
salari. Per a les dones que es van quedar a pagès, la vida era 
dura ja que vivien amb la família del marit i no tenien poder 
adquisitiu ni capacitat de decisió sobre les finques.

Per afavorir l'autonomia econòmica d'aquestes dones, 
sobretot la de les joves de cases de pagès que quan havien de 
comprar alguna cosa pels fills o per a elles es veien 
obligades a demanar diners a la sogra, la Rosa va ser pionera 

en l'impuls del turisme rural al Departament. Amb aquesta 
iniciativa es deslligava el negoci de les masades gestionat 
per l'home del turisme gestionat per la dona de manera que 
cadascú tenia els seus ingressos. Era una idea 
revolucionària: transformar els porxos que s'havien 
abandonat en allotjaments rurals, els Gîtes de France. Això 
permetia mantenir l'activitat agrícola alhora que es 
complementava amb l'obertura al turisme que la feia més 
rendible. Ella va participar en l'arrencada d'aquest projecte 
en contra de la voluntat política del Departament 
d'Agricultura. La seva veu es va fer sentir fins a veure 
materialitzat el seu propòsit. L'estima a la seva terra i a la 
seva gent li van donar força i claredat de mires per trobar la 
manera de portar a terme el seu projecte. Tenia una idea 
molt clara: que la jove de la família s'encarregués del Gîte i 
guanyés una mica de diners per a ella i la família que havia 
fundat. Quan els vells arribessin a l'edat de retirar-se i els 
joves agafessin el relleu de la casa de pagès, els guanys que 
proporcionava el Gîte podien ser un complement de la 
jubilació dels avis. D'aquesta manera, els joves tenien certa 
autonomia per gestionar la casa i la llibertat de comptar 
amb els seus propis ingressos. Als anys vuitanta va 
participar en la iniciativa Bienvenus à la ferme amb la 
mateixa idea, dinamitzar i donar a conèixer la vida a les 
finques agrícoles i promoure el consum de productes 
cerdans entre els turistes. Per acompanyar les famílies, va 
crear la figura de la Consellera familiar que ajudava les 
dones pageses en la gestió de la paperassa derivada del 
turisme. Encara avui, les intervencions de la Rosa són ben 
presents a la nostra comarca en l'àmbit agrícola però no 
només en aquest sector ja que ha participat en altres àmbits 
de la vida a muntanya com són la conservació del  
patrimoni, l'àmbit sanitari o l’educació.

La Rosa va començar aquesta intensa activitat en una època 
en què a França les dones no tenien gaire visibilitat al món 
agrícola, sobretot com a càrrecs directius a l'administració 
de l'Estat. Reconeix que la convicció li ha donat molta força, 
que ha estat molt tossuda i també destaca el privilegi de 
l'ajuda i impuls incondicional de la seva família, sobretot 
del seu marit. Recorda que sempre que marxava ho feia 
tranquil·la perquè sabia que a casa anava tot bé. Mai va rebre 
un retret per estar fora o arribar tard. Quan tornava sempre 
hi havia algú que l'esperava per oferir-li un cafè amb llet i 
fer petar la xerrada. És per això que pensa que totes les 
medalles que ha rebut les haurien d'haver donades a la seva 
família ja que sense el seu suport, ella no hauria pogut 
arribar tan lluny.
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Al llarg de totes les èpoques s'ha fet 
callar les dones, sobretot en públic, 
perquè l'autoritat i, per tant, el poder 
era masculí i calia mantenir-lo. Però 
per què i com podem canviar-ho? 
Beard, especialista en el món antic, 
intenta respondre-ho en aquestes 
dues reveladores conferències.

Als anys seixanta a la NASA en plena 
carrera espacial existia la figura de les  
“calculadores humanes”, normalment 
eren dones. Aquesta és la història real 
de tres d'aquestes dones, científiques 
brillants i afroamericanes, que hauran 
de lluitar alhora pel lloc que mereixen 
a l'organització i pels seus drets civils. 

“A les nenes rebels del món: somieu en 
gran. Aspireu a més. Lluiteu amb 
fermesa. I, en cas de dubte, recordeu: 
vosaltres teniu raó”. Després d'aquesta 
dedicatòria tan contundent que 
encapçala el llibre no es pot afegir res 
més. Llegiu-lo i feu-lo llegir a les 
vostres filles.

DEL PIRINEU SABIES QUE... 
CLUBS DE LECTURA INFANTIL I JUVENIL
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Biblioteca Comtat de Cerdanya

Contes de bona nit per a 
nenes rebels

Elena Favilli i Francesca Canallo

Figuras ocultas

Fabrice Gobert

La veu i el poder de les 
dones

Mary Beard

Mujeres de sol a sol

DDAA

Onze històries escrites per onze 
escriptores reconegudes (Barbal, 
Espido Freire, Riera, Puértolas,...) que 
parlen de la dona pirinenca. Els textos 
reivindiquen i reconeixen a aquest 
col·lectiu que tot i ser, gairebé sempre, 
el pal de paller de les cases i els negocis 
són en molts casos menystingudes i 
anul·lades.

Encara ets a temps de participar als nostres clubs de lectura infantil i juvenil. Una 
nova aventura que hem estrenat aquest curs i que ens fa molt contents. Si tens 
entre deu i dotze anys pots venir al nostre club infantil i si en tens entre tretze i 
quinze, al juvenil. Llegireu, parlareu, riureu i, encara que no vulgueu, aprendreu 
alguna cosa. L'activitat és gratuïta, només cal que passeu per la biblioteca a 
apuntar-vos-hi. 
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NADAL
FEM AGASALLA

En català va en singular i identifica tot el cicle nadalenc, que 
comença el sis de desembre, Sant Nicolau, i acaba el dos de 
febrer, la Candelera. Com és d'esperar, a Cerdanya hi ha 
força referències en el seu parlar.

estrenes f. pl. A Cerdanya són les coses, generalment per 
menjar —mandarines, una taronja o altra fruita, algun 
dolç—, que donava la padrina de bateig al fillol o als fillols 
per Sant Esteve, fins i tot el tortell de Nadal. Con era a 
Baltarga, el dia de Nadal nava a Bor, a casa la padrina, a cercar 
les estrenes.

gui m. Denominació que rep a Cerdanya el vesc. S'empra 
per a l'ornamentació nadalenca. Aquí us hai gicat gui per al 
vostro pessebre.

pioc m. També andiot i titot. Gall dindi, indiot. Par Nadal 
matarem el pioc i ens el minjarem per al repàs.

rifla f.  Rifa, acció de rifar. Si per Nadal ens toca la rifla pla 
porem ballar el rigodon.

vegili f. També vespra. Vigília. Sendemà ja serem a la vegili de 
Nadal.

Per Nadal, el porc amb sal, la gallina a la pastera i el capó 
dins del cassó. Pels volts de Nadal el rebost ja hauria d'estar 
ben proveït.

Xai nascut per Nadal, re més fa nosa al corral. Hi havia 
dies que no eren precisament apropiats per als naixements, 
tant de les bèsties com de les persones.

Per Sant Vicenç marxen les boires i vénen els vents. A 
Cerdanya, a partir d'aquesta data (vin-i-dos de gener) les 
boires pròpies del final de la tardor i del principi de l'hivern 
solen donar pas a dies de vent del nord fred i intens.

Per Sant Vicenç totes les egues són prenys; de Sant Vicenç 
enllà, l'amo s'ho traparà. El dia es va allargant, el rossam 
sortirà a pasturar pels prats del pla i a partir de Sant Vicenç 
serà més difícil que les eugues quedin prenyades.

Autor: Manel Figuera     Fotografia: Emili Giménez 
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GUILLEM DE VALLES: 
KIA ORA KOUTOU, NAU MAI HAERE MAI KI AOTEAROA 

HOLA A TOTHOM, BENVINGUTS A NOVA ZELANDA
Autora i fotografies: Guillem de Valles

Em dic Guillem i he crescut a la Cerdanya però des de fa un 
any estic vivint, literalment, a l'altra punta de món. 

El desembre de 2016 vaig acabar un doctorat en 
biomedicina a la UPF i vaig unir-me a l'empresa més gran 
d'Espanya (el SEPE, l'antic INEM). Ja sabia que les opcions 
de trobar feina a Catalunya o a Espanya eren més aviat 
limitades així que també vaig enviar currículums arreu del 
món. Un dels primers que vaig enviar va ser per postular a 
una oferta de feina a Wellington, Nova Zelanda. Un dels 
meus companys de doctorat em va enviar l'oferta per mail i, 
mig de broma mig en sèrio, em va dir “Para que veas 
muchos kiwis y bailes la haka”. Juan, si llegeixes això, he 
complert la primera part. A l'oferta es buscava cobrir una 
plaça postdoctoral de bioinformàtic al grup de recerca 
sobre genètica de l'epilèpsia a la Universitat d'Otago. Vaig 
enviar-hi el currículum perquè era una feina molt semblant 
a la que havia estat fent durant el doctorat i em veia 
capacitat per fer-la. Vaig obtenir-ne resposta favorable i em 
van convidar a fer una entrevista online. La vaig fer a 
mitjanit (hi ha una diferència de dotze hores entre 
Wellington i Barcelona) però, malgrat que tenia son i que el 
meu gat va decidir passejar-se sobre el teclat de l'ordinador 
va anar força bé; tant, que unes setmanes més tard em van 
proposar fer una altra entrevista amb la supervisora 
d'Austràlia, aquest cop a quarts de tres de la matinada. 

Aquella entrevista ja no va anar tan bé, jo estava mig 
adormit, la supervisora tenia un accent que em costava 
molt d'entendre i per acabar-ho d'arreglar em va fer 
preguntes una mica agressives que no tenia gaire clar com 
respondre. Per exemple, què faria si algú de la feina em 
robava les mostres i com reaccionaria en aquell cas. Suposo 
que dir 'em fotria i au' no era una opció. Vaig pensar que ja 
estava tot perdut però així i tot des de la Universitat van 
voler contactar amb les meves referències (al món 
anglosaxó es força habitual demanar telèfons de gent que ha 

tingut contacte amb tu, tant a l'entorn professional com en 
altres com, per exemple, buscar pis). Sembla que, una de les 
persones que vaig posar com a referència estava de 
vacances i era impossible contactar-hi. Al cap d'una 
setmana finalment van aconseguir parlar amb ell. Jo ja 
pensava que entre la segona entrevista i els problemes per 
trobar referències meves, aquella feina ja estava perduda.

Però quina sorpresa vaig tenir quan, dues setmanes després 
just mentre estava fent una excursió en globus amb el meu 
germà i en Keith Vinyet amb Globus de La Cerdanya (molt 
recomanable, si em permeteu fer-ne publicitat), em va 
arribar un correu on em comunicaven que m'oferien la 
plaça. Fins llavors no havia pensat en cap moment que la 
opció d'anar-me'n a treballar a l'altra punta del món fos 
real. En aquell moment em vaig atabalar, no parava de 
donar-hi voltes i vaig estar tot el dia fet un sac de nervis. 
Vaig fer costellada amb els amics i a la nit allò va acabar amb 
una torradera, em vaig posar sentimental i els amics no 
podien desfer-se de mi mentre els deia que els trobaria a 
faltar. 

Un cop em vaig haver fet la idea que me n'anava a viure a 
Nova Zelanda, em va tocar aconseguir tota la paperassa que 
demanaven: certificat d'antecedents penals, certificats 
mèdics, traduccions jurades... Com que Nova Zelanda no te 
ambaixada a Espanya, vaig haver de fer totes les gestions a 
través de l'ambaixada de Londres. Vaig anar una mica de 
cul. El meu contracte preveia que comencés a treballar el 
vint-i-nou de maig i no tenia clar si tindria prou temps per 
tenir el visat aprovat però les coses van anar ràpid i el vaig 
tenir abans de poder viatjar. Començava el periple, vaig 
haver d'agafar tres vols: BCN-Doha, Doha-Sydney, Sydney-
Wellington i, trenta-sis hores més tard, vaig arribar a la 
ciutat on tinc previst viure els propers dos anys. La meva 
cap em va venir a recollir a l'aeroport amb el seu marit i em 
van convidar a dormir a casa seva la primera nit a Nova 
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Zelanda. Una de les primeres coses que em va cridar l'atenció és 
que Wellington es molt verd i té molts desnivells; tret del centre, 
la major part d'edificis que es veuen són cases baixes amb jardí 
tot plegat té un aire molt residencial. La casa de la meva cap és en 
una urbanització apartada de Wellington, una zona molt verda 
amb poca densitat de població. De fet em va explicar que tenien 
força terreny i que tenien animals de granja i cérvols, cosa que 
vaig poder comprovar el dia següent.

Després d'un parell de setmanes dormint en hotels de 
Wellington i de Melbourne (vaig haver d'anar-hi per feina tan 
sols una setmana després d'arribar a Nova Zelanda), vaig trobar 
un apartament petit i em vaig començar a fer-me un lloc en 
aquella ciutat.

M'ha semblat fàcil adaptar-me a treballar aquí. Es dediquen força 
diners a la investigació, tant d'origen públic com privat –em 
refereixo a ONGs que recullen diners amb finalitats 
específiques. Per exemple, el meu sou el paga una d'aquestes 
organitzacions: CureKids, que a través de donacions, finança 
amb més de deu milions de dòlars estudis de recerca en l'àmbit 
de la medicina pediàtrica. 

En concret, jo faig recerca genètica en epilèpsia per trobar la 
variant genètica que causa l'epilèpsia severa i precoç. L'equip on 
treballo tracta molts pacients i està molt vinculada amb un grup 
de recerca on participen diversos laboratoris australians, així 
doncs, el volum de dades amb què treballo és considerable però 
els recursos que s'hi dediquen són més que generosos. En aquest 
sentit, la diferència amb el tractament de la investigació a 
Espanya és abismal.

Nova Zelanda es un país poc poblat i ben cuidat i els 
neozelandesos o kiwis (el gentilici informal més preferit) en són 
un bon reflex. En general són gent oberta, amable i amb força 
cultura; fins i tot diria que aquí l'amabilitat es dóna per feta. Hi ha 
exemples que a mi em van sorprendre com el costum de donar 
les gràcies al conductor quan la gent baixa del bus. Potser és per 
això que és un país on hi ha pocs furts i taxes de criminalitat molt 
baixes.

Costa imaginar-se com n'és de gran Nova Zelanda però quan 
comences a viatjar per les illes i t'adones de l'estona que trigues 
per anar d'una ciutat a una altra et fas un idea de l'escala. En 
extensió, Nova Zelanda té aproximadament la meitat de terra 
que Espanya, però té menys habitants que Catalunya. Això sumat 
a que son dues illes bastant més llargues que amples fa que et 
sembli encara més gran del que és quan et desplaces. A més, les 
carreteres són petites i estretes, sense gaire espai als vorals. El 
paisatge, però, és espectacular i compensa de sobra totes 
aquestes dificultats. Si heu vist les pel·lícules de El Senyor dels 
Anells us en podeu fer una idea de què parlo. 

Respecte a això, arran d'aquesta pel·lícula el país s'ha 
convertit en un referent important en la creació de 
cinema. Aquí té la seu Weta Workshop, la productora 
que va crear Peter Jackson. Aquesta empresa 
contracta els millors professionals d'arreu del món i és 
tan important per a l'economia del país que fins i tot hi 
ha algunes lleis fetes a mida per facilitar el tràmit de 
visats dels seus treballadors. Ara mateix l'empresa es 
troba en un punt d'inflexió en la seva carrera ja que 
comença a registrar pèrdues a conseqüència de la 
competència: “Es el mercado, amigo”, com va dir cert 
ministre criminal, que copia el model en altres països 
on es més fàcil treballar (bàsicament per mida i per 
recursos disponibles). Ara mateix el superordinador 
que fa servir Weta no pot créixer més sense que se li 
faci una central elèctrica a mida, per exemple.

Nova Zelanda va ser un dels últims territoris on van 
arribar els humans. La presència Maōri data del 1280 
dC. És a dir, quan la vila de Puigcerdà es va fundar, Te 
Aotearoa (el nom Maōri de Nova Zelanda, que 
significa El Gran Núvol Blanc) encara no havia estat 
trepitjada per cap humà (o no n'hi han quedat proves). 
En aquella època la flora i fauna eren molt diferents de 
la de la resta del món, no hi havia mamífers terrestres i 
hi havia aus gegants que ocupaven els seu nínxol 
ecològic. Pocs anys de contacte amb els humans van 
extingir els moas i van tenir un impacte molt gran en 
l'ecologia de les illes, que es va veure agreujat quan 
migrants d'origen europeu van començar a colonitzar 
aquesta terra. La cultura Maōri també es va ressentir 
d'aquesta invasió fins al punt que avui dia només un sis 
per cent de la gent de Nova Zelanda pot mantenir una 
conversa normal en Maōri. Per sort, avui dia s'està 
intentant revertir aquesta situació, hi ha escoles on es 
practica la immersió lingüística en Maōri i sembla que 
hi ha ànim de moure's cap a un futur millor per al 
bilingüisme.        



UN PESSEBRE SENSE MOLSA
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Però què és ben bé la molsa?

Les molses són plantes que es troben dins el grup del 
briòfits. Evolutivament els briòfits és el primer grup de 
vegetals que surt de l'aigua i colonitza l'espai terrestre. És 
un primer intent exitós fora de l'aigua però amb certes 
limitacions ja que necessita viure en llocs humits per poder 
dur a terme les seves funcions vitals, en especial la 
reproducció. Els seus teixits són molt simples i no tenen 
vasos conductors ben diferenciats. Són generalment de 
mida petita i  de color verd. 

Per la seva estructura, és 
una planta?

Quan els biòlegs classifiquen 
els éssers vius, parlen del 
regne vegetal o de les 
plantes. Però com a plantes 
engloben unes estructures 
conjuntes de tija, fulles, 
arrels i flors que les molses 
no presenten. Així el regne 
vegetal es divideix en 
br iòf i ts  ( les  molses) ,  
pteridòfits (les falgueres) i 
cormòfits (les plantes amb 
flor). Les molses per fixar-se 
en el substrat, sigui  terra o 

Autora, fotografies i dibuixos: Núria Tomàs

Un pessebre sense molsa? Ja arriba Nadal i la tradició de fer el pessebre està molt arrelada a casa nostra. Les figuretes, el suro, 
l'aigua del riu, el cel, els llums... Però si una cosa identifica un pessebre és el verd de la molsa. Alguns la compren a les fires 
però era tradició anar als boscos humits a collir-la. Això acabava comportant un espoli de grans masses de molsa que deixaven 
el bosc fet malbé, sobretot a conseqüència de la gent que en collia quantitats incalculables per vendre-les després en fires i 
mercats. Per tot això la Generalitat de Catalunya va aprovar una normativa on es prohibia arrencar molsa dels boscos sense un 
permís especial. Encara podem comprar la molsa per al pessebre en parades autoritzades però també podem canviar els 
hàbits i fer el pessebre amb altres tipus d'elements com fullaraca o branquetes de boix. Fins i tot, es pot guardar la molsa d'un 
any per l'altre. S'asseca però es pot remullar d'any en any sense que perdi massa la seva forma i color. 

altres éssers vius com els troncs dels arbres, utilitza unes 
estructures similars a les arrels anomenades rizoides. Són 
uns filaments molt prims que li permet mantenir-se al lloc. 
Si mirem la molsa de prop veurem com unes fulletes molt 
simples. No  són fulles, són fil·lidis i surten de petites formes 
similars a les tiges de les plantes que s'anomenen caulidis. 
Tota aquesta estructura, el que veiem de la molsa, és el 
gametòfit i poden arribar a formar grans extensions de 
catifes al bosc. De molses n'hi ha de molts tipus i formes 
diverses encara que totes tinguin la mateixa estructura.
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Per què és important preservar la molsa als boscos?

El paper de la molsa als boscos és fonamental. Primer de 
tot, fa la funció de protecció del sòl. Fa que aquest no perdi 
humitat ja que el protegeix dels rajos del sol. A més, com 
que la molsa reté molta aigua, aquesta també humiteja l'aire 
del voltant. També evita l'erosió de la terra sobretot en 
zones que poden ser propenses a grans torrentades. La 
molsa també és l'hàbitat de molts invertebrats petits i 
amfibis que hi troben aixopluc. No ens podem ni imaginar 
la quantitat d'organismes que hi viuen; sobretot a l'hivern, 
són font d'alimentació d'alguns animals que troben 
escassetat de menjar, com alguns mamífers. A la vegada, les 
molses són molt sensibles a la contaminació de l'aire i per 
això les podem considerar uns bons indicadors de la 
qualitat de l'aire del lloc on es troben. 

Ara que ja coneixes una mica més les molses, com són i la 
importància de la seva presència als boscos, no creus que 
enguany pots fer el pessebre amb altres tipus d'elements 
que no malmetin més el nostre entorn natural? Rumia-hi.

Com es reprodueixen si no tenen flors?

La veritat és que per ser uns vegetals tan simples tenen una 
reproducció força complexa. Del gametòfit, surten uns 
filaments o peduncles més o menys rígids que a l'extrem hi 
tenen una petita càpsula, l'esporòfit. Els podem veure si 
mirem la molsa de molt a prop o amb una lupa. Aquest 
esporòfit s'ha format a l'unir-se les cèl·lules dels òrgans 
sexuals masculins i femenins, com la unió d'un gra de 
pol·len i l'òvul en una flor. Aquests òrgans sexuals són 
microscòpics i es troben dins el gametòfit. A la càpsula de 
l'esporòfit hi ha les espores reproductores. Quan les 
condicions ambientals són favorables, s'obre la càpsula i 
surten les espores i es dispersen pel medi. Aquestes 
espores, quan cauen a terra germinen i formaran un nou 
gametòfit. 
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NADAL

22 al 30/12 - 2 al 4/01
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25 i 26/12 i 1 i 6 /01 
Tancat

Resta de dies horari habitual 




