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DISSABTES 16 i 23/02 DE 17h a 19h
TALLER DE PUNT DE CREU
Cal inscripció prèvia
DIUMENGE 3/03 DE 17h30 A 20h
FESTA DE CARNESTOLTES PER A
USUARIS DE LA FUNDACIÓ
Cal inscripció prèvia, places limitades
DIJOUS DE 19h A 20h
GRUP DE TEATRE
DIJOUS DE 18h A 19h
TALLER D’ALFABETITZACIÓ PER A
USUARIS DE LA FUNDACIÓ
DIMECRES 6 I 13 DE FEBRER
DE 19h A 20h30
TALLER DE FER MITJA
Cal inscripció prèvia, places limitades
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

DIVENDRES | 22/02 - 19h
ARXIU COMARCAL DE CERDANYA
Presentació del llibre: «La comunitat
jueva de Puigcerdà (c.1250-1493).
Documentació i arqueologia de la vila
nova i del call», per Oriol Mercadal i
Carme Subiranas.

Associació Ceretana
d’Ajut i Suport en el
Càncer

DIJOUS | 21/03 - 20h
ARXIU COMARCAL DE CERDANYA
Dia mundial de la poesia
DISSABTE | 23/03 - 21h30
MUSEU CERDÀ

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

VII Cerdanya Classis Music
DISSABTE | 30/03 - 18h
ARXIU COMARCAL DE CERDANYA
Presentació del llibre de Josep Quevedo,
«Objetivo: liquidar a los anarquistas de
Puigcerdà».

LOCAL D'ENTITATS
C/ MAJOR, 50BX.
PUIGCERDÀ - 606 89 75 30
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DIVERSITAT FUNCIONAL,
UNA CURSA D’OBSTACLES EN UNA
SOCIETAT DISCAPACITADA
Autor: Redacció Colors
instruccions que no s'entenen. És una paradoxa de mal gust
que en un centre de salut, a la secció d'oftalmologia,
s'adverteixi de l'ordre de visites en una pantalla situada a
més de dos metres d'alçada amb unes lletres de cos vint.
Estrany, oi? Si anem amb els sentits desperts, d'aquestes, en
trobarem un niu.

Alt, baix, ros, moreno, dretà, esquerrà, ràpid, lent, madur,
immadur… normal? Tot plegat, etiquetes. Diuen que la
paraula fa la cosa i, potser és per això, el 2005 es planteja
bandejar termes connotats pejorativament com
discapacitat o minusvalidesa adoptar-ne d'altres que es
limitin a descriure'ns. És per això que s'encunya el terme:
diversitat funcional. I és que, si ens posem a mirar, tots som
diferents i aquí rau la riquesa.

I és que potser vivim en una societat discapacitada plena de
barreres que es veuen, i moltes d'altres que no, que
impedeixen a les persones portar una vida plena. El
problema, doncs, no és la diversitat funcional sinó les
barreres que hem alçat de pensament, obra i omissió. Només
una societat que mira l'altre i se'n preocupa pot trencar el
mur dels prejudicis; un cop enderrocat, haurem tombat la
primera peça de dòmino que farà caure la resta.

El terme diversitat funcional descriu però no valora. Tots
almenys una vegada a la vida, quan som petits, veiem
limitada la nostra autonomia i es fa palesa una realitat a què
sovint vivim girats d'esquena: depenem els uns dels altres.
Així doncs, la diversitat funcional descriu situacions que
poden anar des d'un nadó que necessita que el peixin, a una
persona mancada d'alguna de les condicions físiques o
cognitives que permeten una vida autònoma. Quan ens
trenquem una cama, patim diversitat funcional.

És per això que l'educació té un paper clau en la salut del
nostre ecosistema. Una educació enfocada en els valors, la
mirada i la comprensió cap a l'altre; una educació que
s'ensenya a l'escola, i a casa, i a la fleca, i al carrer perquè
casa, el barri, el poble i el món són el caldo de cultiu de les
societats, el bullidor de l'educació. Així doncs, impliquemnos en l'escola de la vida per curar la discapacitat de la
societat en què vivim.

Però, vivim en una societat preparada per a la inclusió i
normalització de les vides de persones amb diversitat
funcional? Viure és una cursa d'obstacles, és superar
barreres, és aquella rampa impossible, aquella maneta que
fa de mal girar, aquell passadís massa estret i aquelles
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L’ESPAI OBERT ES TRASLLADA
A LA FUNDACIÓ ADIS
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
aleshores a l'Espai Obert de la Fundació Catalunya La
Pedrera seria assumit per la Fundació ADIS.

Fa set anys, la Fundació Catalunya la Pedrera va prendre el
relleu de la Llar Sant Jordi. Durant aquests anys, aquest
equipament ha atès gent gran amb malalties
neurodegeneratives en un estadi primerenc. Per diversos
motius, aquest gener, la Fundació Catalunya la Pedrera ha
decidit tancar aquest espai.

A partir de la segona quinzena del mes de febrer, les
persones que ho desitgin podran seguir assistint a les
activitats d'estimulació al Local de La Fundació ADIS de
Puigcerdà.

Fins a dia d'avui l'Espai Obert donava servei a una trentena
d'usuaris que, malgrat gaudir d'una certa autonomia,
requerien un espai de lleure i estimulació cognitiva per tal
de mantenir les seves capacitats. Al local de l'Espai Obert es
desenvolupaven activitats d'estimulació de la memòria així
com activitats físiques, entre d'altres. El servei incloïa la
possibilitat de transport i dinar al mateix local.

Per poder acollir el projecte en les millors condicions
possibles, ha calgut reformar el Local de la Fundació ADIS
situat al carrer Reg de Sant Agustí 7. Aquestes obres estaran
ﬁnançades en la seva totalitat per la Fundació Catalunya La
Pedrera i inclouen la reforma d'un bany adaptat, la
instal·lació d'aire condicionat, l'emplaçament d'un guardaroba, l'obertura d'una cuina ofﬁce i l'adequació d'una sala
de descans i lleure.

Des que les famílies van rebre la notícia, ha calgut trobar un
nou espai o centre de dia on poguessin acollir els usuaris. La
tasca no ha estat fàcil i les famílies de seguida van mostrar la
voluntat de continuar el servei en les mateixes condicions.
És per aquest motiu que les famílies han recollit un miler de
signatures en contra del tancament del local.

Des de la Fundació ADIS s'està treballant en nous tallers i
intervencions de professionals que completaran les
activitats realitzades ﬁns el moment.
El nou Espai Obert obrirà de dilluns a divendres de nou del
matí a cinc de la tarda i a dia d'avui compta amb places
disponibles.

El darrer 28 de gener es va celebrar una reunió entre la
Fundació Catalunya La Pedrera, el Consell Comarcal de
Cerdanya i l'Ajuntament de Puigcerdà. Es va acordar que el
projecte d'atenció a la gent gran que s'havia dut a terme ﬁns

Per a més informació: 972 88 01 06

S OM A DI S
5

AGROBOTIGA
Autora i fotografies: Esther Dalmau

Durant aquest 2019 la Fundació ADIS, en el marc del
projecte Incorpora'm, està treballant en una nova fita per
afavorir l'ocupació laboral de les persones amb diversitat
funcional. Es tracta de l'obertura d'una Agrobotiga on es
trobaran productes alimentaris de l'Alta i Baixa Cerdanya.

i un centre de distribució a nivell comarcal amb possibilitat
de realitzar la compra on line per al servei de distribució a
domicili. També es preveu la realització de jornades on els
productors prendran part activa tot informant del procés
d'elaboració del producte i preparant-ne degustacions.

Aquest comerç serà un punt de centralització dels
productes elaborats i produïts a Cerdanya, un punt
d'informació i divulgació sobre els productes que s'hi venen

Si ets productor/elaborador de Cerdanya i vols que el teu
producte estigui present a l'Agrobotiga no ho dubtis i posa't
en contacte amb nosaltres.

PANERES Km 0, UNA INICIATIVA SOCIAL
Autora i fotografies: Esther Dalmau
Aquest Nadal 2018-2019 s'ha dut a terme la iniciativa
Paneres km0. Aquest projecte neix de la cooperació entre
l'Associació Agroalimentària de la Cerdanya i la Fundació
ADIS i té com a objectiu de promocionar els productes
produïts i elaborats a la Comarca: lactis, productes càrnics,
productes de l'horta, conserves, dolços, etc. La iniciativa ha
tingut molt bona rebuda; en total s’han pogut realitzar i
vendre 114 paneres.
Aquesta iniciativa va néixer de la conﬂuència d'objectius
entre totes dues associacions: d’una banda la promoció dels
productes de Cerdanya realitzats per l’AAC; de l’altra, la
generació d'ocupació per a persones amb diversitat
funcional del projecte Incorpora’m de la Fundació ADIS, les
quals s’han encarregat de l'elaboració de bosses de paper
per als productes de l'horta i del muntatge de les paneres.
Des de la Fundació i l'Associació veiem que aquest només
és el principi i us volem animar a consumir productes de
Cerdanya mitjançant cistelles a mida de productes de
temporada.
Agraïm a l'Associació Agroalimentària la seva implicació
en el projecte i la seva voluntat de seguir fent camí junts per
a la promoció dels productes de proximitat i l’oferta
d’ocupació de persones amb diversitat funcional.
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CURSA SANT SILVESTRE
Autor i fotografies: Gael Piguillem

El passat dia 29 de desembre es va celebrar la VI edició de la
cursa solidària Sant Silvestre organitzada per l'Area
d'Eports de l'Ajuntament de Puigcerdà.
En aquesta edició, des de l'organització de la cursa es va
decidir destinar la recaptació de les inscripcions a l'Agrobotiga
vinculada al Projecte Laboral de la Fundació ADIS.
La cursa va comptar amb uns 450 corredors, sis dels quals,
usuaris de la fundació. Així mateix, usuaris i voluntaris de la
fundació van col·laborar en l'organització i l'avituallament
de la cursa.
L'aportació Solidària feta a la Fundació és d'un total de
1400€ és per això que volem agrair la solidaritat tant a
l'Ajuntament de Puigcerdà com als voluntaris.

PETER PAN ON ICE
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
Tres usuraris de la Fundació ADIS que formen part del projecte
Incorpora'm han participat al repartiment de cartells a Puigcerdà
publicitant l'espectacle Peter Pan On Ice, que es va celebrar a la pista de
gel del Poliesportiu de la vila els dies 30 de desembre i 4 de gener.
Aquests usuaris van ser obsequiats amb entrades per gaudir de
l'espectacle el dia 4 de gener.
Des de la Fundació volem donar les gràcies al Poliesportiu de Puigcerdà i
al Club de Patinatge Artístic de Puigcerdà.
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SORTIDA AL CAMP NOU 2018
Un any més, la Fundació FC Barcelona ens va convidar a
assistir al Partit Solidari que es va disputar el cinc de
desembre al Camp Nou. Al partit es van enfrontar el
Barça i la Cultural Leonesa i es va resoldre amb un resultat
de 4 a 1.
Quina emoció va ser anar a veure un partit de copa del Rei;
per a molts era la primera vegada. L'estadi feia goig aquella
nit, potser ho recordem tan bonic perquè ens ho vam
passar molt bé. Gràcies voluntaris/es i Fundació FC
Barcelona, sense vosaltres aquesta experiència no hauria
estat possible.

Autor i fotografies: Equip Professional ADIS

TALLER DE FER
MITJA
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
El passat nou de gener les voluntàries de la Fundació ADIS
van organitzar un taller de fer mitja obert a tothom.
D'aquesta manera, les persones que no n'havien fet mai van
poder aprendre els punts de base per poder fer les seves
creacions en un futur.

L’ADIS OBRE LES PORTES A
L’ESCOLA RIDOLAINA
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
El dia quinze de gener els nens de l'Escola Ridolaina de
Montellà van visitar el Local de la Fundació ADIS. Després
que els expliquéssim una mica què fem a la Fundació, vam
dur a terme diverses dinàmiques per a que els nens i nenes
experimentessin en primera persona com se sent una

persona amb diversitat funcional. Gràcies, Escola
Ridolaina, per interessar-vos en la sensibilització cap a les
persones amb diversitat funcional. Hem après molt de
l'experiència que hem compartit. El vostre entusiasme
s'encomana.
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L’ESCOLA RIDOLAINA
VISITA LA FUNDACIÓ ADIS
Autors: Irina, Roc, Tanit i Núria Burgada

acabaries molt cansat. L'Antonio ens va explicar que ell va
quedar en cadira de rodes després d'un accident i va insistir en
la importància de portar sempre casc quan anem amb bici o
moto.
Escrit per Irina, Roc i Tanit.

El dimarts 14 de gener els alumnes i mestres de l'escola
Ridolaina de Montellà vam anar a la Fundació ADIS.
Allà, ens van explicar que treballen amb gent discapacitada i
que hi fan tallers, excursions i manualitats: Participen en
l’empaquetat de iogurts i ﬂams, fan bosses de paper per a les
botigues i tenen una plantació de rosers silvestres.

Aquesta experiència amb la Fundació ADIS ens ha fet
reﬂexionar sobre les capacitats de les persones, sobre el
que tenim i de vegades no valorem. També ens ha fet pensar
sobre com posar-nos a la pell dels altres i com poder ajudarnos uns als altres des de la comprensió de les capacitats de
cadascú.

Quan hi vam anar ens van dividir en dos grups: Un grup vam
tenir l'experiència de ser cecs.
Ens van tapar els ulls i vam haver de fer un circuit
acompanyats. També vam haver de fer puzzles que amb els ulls
oberts eren molt fàcils i d'omplir un got amb aigua i beure'nsel. Molta gent es va mullar perquè era molt difícil posar l'aigua
al got sense que caigués. Va ser molt divertit però també molt
difícil.

Des de l'escola pensem que hauríem de fer moltes més
activitats inclusives per tal de viure amb normalitat i
respecte les diverses capacitats de les persones.
Els infants que van estar a la Fundació ADIS van quedar-se
molt sorpresos de la diﬁcultat que requeria posar-se en la
pell dels altres i del que comportava el dia a dia; de les
barreres arquitectòniques i mentals que tenim encara i que
cal anar superant.

L'atra experiència va ser anar amb cadira de rodes. Hi havia
dues cadires de rodes: en una hi podies anar sol i a l'altra hi
havia una persona que t'havia de portar tota l'estona. Ens van
ensenyar com pujar i com baixar de les voreres. Pujar-les era
molt difícil perquè havies de fer molta força amb els braços i a
la baixada també era difícil perquè havies d'anar frenant la
roda. També ens van ensenyar com girar. Va ser molt divertit
però si hi haguessis de passar-te tota la vida seria molt avorrit i

Estem molt agraïdes d'haver pogut compartir aquesta
estona amb elles i ell. I segur que farem moltes més coses
junts.

A P R E N DR E
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SENSE BARRERES
Autor i fotografies: Comissió Sense Barreres ADIS
Sortejar tota mena d'obstacles a la vorera; haver de circular
al costat els cotxes perquè a les voreres no hi ha espai
suficient o bé no hi pots accedir perquè no hi ha gual;
quedar encallat pels forats a la voravia amb el risc de caure...
Aquests i d'altres són els reptes a què cada dia s'enfronten
moltes persones amb mobilitat reduïda.

L'objectiu de la Fundació ADIS, des de que es va crear el
2002, ha estat afavorir la integració social de les persones
amb discapacitat. Integrar vol dir participar en la vida de la
comunitat amb normalitat: treballar, tenir accés a la
vivenda, participar de la vida social i associativa, poder
accedir als espais on tothom pot accedir: als carrers i les
places, a l' hospital, als ascensors, a les botigues, al cinema,
al tren, a l'ajuntament, a correus...

A ADIS tenim, des de ja fa anys, una Comissió de Barreres
que reuneix diverses persones amb mobilitat reduïda amb
representats de l'Ajuntament per tal de presentar propostes
de millora de l'accessibilitat. En aquesta comissió s'han
abordat temes com l'accessibilitat al tren de la línia

Tot i que hi ha hagut, durant aquests anys, avanços
significatius a la Cerdanya en la integració social de les
persones amb discapacitat, hi ha un àmbit, on encara
queda molta feina per fer: el de les barreres
arquitectòniques.

Les barreres arquitectòniques
Les persones amb mobilitat reduïda -moltes d'elles es
desplacen en cadira de rodes- ho tenen molt complicat per
moure's per Puigcerdà. El grau d'accessibilitat a l'espai
públic i als edificis és encara molt limitat. Hem de
reconèixer la millora de l'espai urbà que les diferents
administracions municipals han anat fent en els darrers
anys, sobretot pel que es refereix a transformar el centre de
la Vila a espai per a vianants però per a les persones que
circulen en cadira de rodes les dificultats, encara avui al
2019, són molt grans.

S E N S E BA R R E R E S
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Puigcerdà-Barcelona i la millora d'accés a l'Hospital de
Cerdanya. Pel que fa a aquest darrer tema, l'Ajuntament ha
fet una sèrie de guals als carrers que condueixen al nou
hospital per facilitar-hi l'accés amb cadira de rodes.
Diverses iniciatives de l'Ajuntament de Puigcerdà per
disposar d'una plataforma d'accés per a cadires de rodes a
l'estació de Puigcerdà no van arribar a ser operatives per la
manca d'entesa entre les diferents administracions. Renfe,
per part seva, va anunciar, el març del 2018, una inversió
per a l'adequació dels trens per l'accés amb cadira de rodes
a la línia Barcelona-Puigcerdà, que es preveu estarà llesta a
finals del 2020. Ens hem posat en contacte, durant el mes
de gener, amb Renfe per saber l'estat de la qüestió i de
moment no ens han sabut donar cap resposta.

Sense Barreres
Els progressos en l'accessibilitat no han estat els que
nosaltres hauríem desitjat. Creiem que es podria haver fet
més. Hem de fer més esforços per a què Puigcerdà sigui una
vila accessible. És per això que des d'ADIS hem iniciat el
projecte SENSE BARRERES que consisteix a fer uns
dossiers detallats amb fotografies dels espais de la Vila on
hem detectat dificultats d'accessibilitat. Hem començat
amb quatre itineraris que són utilitzats diàriament per
persones amb mobilitat reduïda i que requereixen una
adequació de la via pública perquè aquestes persones
puguin circular amb normalitat. Hem presentat aquest
projecte a l'Ajuntament a través del regidor d'Urbanisme
Sr. Pere Valiente i de l'Alcalde, Sr. Albert Piñeira, que s'han
compromès a una adequació dels itineraris per fer-los
accessibles en els propers mesos.
El nostre objectiu és arribar a ser més eficaços en la
detecció de les barreres i en l'execució de les millores. Ens
agradaria que un Puigcerdà sense barreres fos una prioritat
per a la nostra administració municipal.
Fa uns anys els carrers, les places i, moltes vegades les
voreres, eren espai per als cotxes. Avui dia ha augmentat la
sensibilitat social de la població i de l'administració i
podem gaudir d'alguns espais públics on els vianants
podem moure'ns amb tranquil·litat i seguretat. Avancem en
la creació d' espais lliures de barreres. Creem ciutats, viles i
pobles amables per a la gent, on les persones, sigui quina
sigui la nostra edat i condició, puguem sentir que el carrer
també és casa nostra.
Un vídeo: BARRERISMO
https://www.youtube.com/watch?v=A1C7219X4LQ
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OBRIM MIRADES
Autor i fotografies: Enric Coll
Per les aules d'una escola, al llarg dels anys, arriben a passar
una gran quantitat de persones que, cadascuna al seu ritme,
omplen el sac d'aprenentatges i vivències que els marcaran
i acompanyaran, en un sentit o altre, durant la seva vida.

físicament? Estic segur que molts de vosaltres, la gran
majoria dels qui llegireu aquest article, interiorment, heu
respost amb un no ben rotund. Però, anem una mica més
enllà.

No tot el que s'aprèn a les aules és curricular – aquest és un
tema que a vegades encara hi ha famílies i mestres no tenen
integrat-. I és que hi ha un seguit de situacions que
esdevenen a l'escola, i s'expandeixen a casa, que porten a
aprendre un seguit de normes, en teoria vàlides per a la
vida, que queden com pòsits dins del cervell.

Què passa quan les diferències superen el llindar del que
entre tots hem establert com a normal? Aquí és quan
comencem a tenir problemes...
Fa temps vaig llegir que el cervell distorsiona moltes
vegades tot allò que perceben els ulls. Per exemple, de
vegades, a la natura trobem espais o elements com prats,
arbres o roques que recorden al nostre cervell formes que
ens són conegudes. A partir d'aquí, el cervell s'encarrega
de transformar-les en figures que per a nosaltres són reals:
quadrats, rectangles, cors, etc. Podríem dir, doncs, que, al
nostre cap, hi ha un mecanisme capaç de traçar unes línies
imaginàries per a què allò que veiem, tingui un sentit i una
representació per a nosaltres. Però, si som sincers, aquestes
formes no existeixen com a tals.

Segur que si feu un anàlisi ràpida al vostre fur intern,
trobareu una llarga llista d'aquests pòsits que us
acompanyen des de fa temps. Si heu estat de sort i heu fet el
vostre treball personal, alguns d'aquests s'hauran dissolt o
us n'haureu pogut desprendre amb més o menys facilitat.
Sempre n'hi ha, però, alguns són més persistents que
d'altres i es resisteixen a quedar-se al fons.
Parlem d'un d'aquests pòsits:

Per dir-ho ras i curt: el nostre cervell, al qual donem una
validesa per sobre de molts altres factors, és capaç de
distorsionar la nostra realitat.

Heu pensat mai en aquelles coses que us fan diferents dels
altres? Sou de l'opinió que tots som diferents? Creieu que
les diferències entre tots nosaltres, són insalvables?

Crec que entre tots – societat, famílies i mestres-,
reproduïm aquest fet a les nostres aules. La feina ens és
molt més fàcil si obviem la realitat i les diferències que
existeixen entre els propis alumnes i els posem en un gran
sac. Això, cal admetre-ho, facilita la feina.

L'escola és un bullidor de diferències però, què en fem?
Segreguem nenes i nens per les seves diferències? Separem
els alumnes intel·ligents, a nivell curricular dels que no? O
provem de fer grups segons les semblances que tenen
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Però, realment això és positiu? No. Sabeu que no. Perquè
això provoca que ens estem carregant una de les bases de
l'aprenentatge: la diversitat.
I és que un dels objectius de l'educació, en principi, és
atendre tota aquesta diversitat que trobem a les aules.
Aquesta però en una aula de vint-i-cinc o vint-i-set
alumnes, per supervivència del grup, queda anul·lada i
només destaquen aquells qui tenen un tret diferencial.
Quan aquest tret no ens comporta feina, endavant que fa
baixada. Si les característiques que té l'alumne ens
permeten conviure-hi i, més o menys, tenim els recursos
per fer-hi front el camí també es torna assequible. Però, i si
trobem un alumne amb diversitat funcional?

Hem de lluitar perquè no es produeixin situacions com les
d'unes escoles de Màlaga i Pontevedra, on les famílies van
fer pressió perquè alumnes amb aquestes característiques
fossin expulsats del centre.

Aquest terme, diversitat funcional, és el que es fa servir des
de fa uns anys i des d'uns sectors concrets per intentar
substituir-ne d'altres com discapacitat, minusvàlid, que
poden tenir sentit pejoratiu per a les persones que tenen
alguna característica diferent i més acusada que la resta de
la societat. La gent que utilitza el terme diversitat funcional
pretén que s'hi associïn més idees que aquelles a què feien
referència els termes citats anteriorment o idees com la
d'independència de la persona, integració a la societat i
transformació social.

Darrere d'aquestes situacions hi ha el perill de continuar
reproduint el model de societat individualista i egoista que
tan flac favor ens fa. Només ens preocupa el com ens sentim
nosaltres i el que volem aconseguir costi el que costi sense
tenir en compte els sentiments dels altres.
Sí, falten grans dosis d'empatia en tots els àmbits del teixit
social. Potser seria un bon moment per esbrinar i atrevirnos a descobrir el munt de coses que ens poden aportar
persones cegues, persones minusvàlides, persones amb
trets de l'espectre autista, etc.

Realment, la lògica ens diu que hauríem de caminar cap a
aquest objectiu però, per desgràcia, en molts àmbits
existeix l'exclusió. I l'escola, és un d'ells.
Hauríem de ser capaços, entre tots, de construir una escola
on la diversitat no fos un problema sinó una oportunitat per
aprendre. Tots som diferents i tots formem part d'aquesta
diversitat; per tant, tots tenim algun tret -acusat o no-, que
ens fa diferents de la resta però: això ens ha d'excloure de
l'oportunitat de viure experiències compartides? No ens
adonem que després aquesta diversitat es reprodueix a la
societat i fa que la integració de les persones amb diversitat
funcional sigui molt més difícil i costosa en tots els sentits?

En la diversitat existeix la riquesa; en la diversitat hi ha la
vida.
Si som capaços d'integrar ben endins nostre la frase
anterior, potser serem capaços de deixar enrere el món de
les etiquetes que tant ens ha distanciat.
T'hi atreveixes? Ens hi atrevim?
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Gabriel Gorce: El camí et deﬁneix
Autora: Ester Sirvent Fotografies: Gabriel Gorce
A la Viquipèdia trobarem que el Gabriel Gorce té vinti-vuit anys i és esportista paralímpic (té una
discapacitat visual i només té un 5% de visió) que
compta amb una medalla de bronze al seu palmarès
fruit de la seva participació als Jocs Paralímpics de
Sochi 2014. Aquesta descripció, però, es queda molt
curta. Perquè el volem conèixer més, quedem una

tarda d'hivern en un bar amb els vidres entelats. Faig
tard. Quan arribi fes-me un crit, posa en un whatsap. Així
ho fem. Davant d'un cafè i un te que fa bona olor xerrem
d'això tan complex que és la vida. Esquiador, músic
polifacètic, vital… podríem dir que el Gabriel és una
persona inquieta que lluita pels somnis i s'hi llença de
cap mirant de donar l'esquena a la por.

Ens enxarxem en una conversa apassionant sobre la lluita
pels somnis i l'empresa d'iniciatives i és que el Gabriel ha
fet un cop de volant. Ens explica que aquest darrer any ha
estat especial, ha estat un any revelador. L'any en què es
pregunta: Em guanyo la vida amb el que faig? El Gabriel sap
fer coses, moltes. La seva inquietud l'ha portat als podis
paralímpics de l'Esquí, als escenaris i a les bambalines. És
músic, cantant, arreglista, productor musical… Tot plegat,
una carrera que ens fa dentetes però i què en faig, de tot
això? Em guanyo la vida amb el que faig? El Gabriel explica
que treballava a Decathlon. Aquella feina li permetia
guanyar-se la vida en el sentit de tenir un sou però sempre
va concebre aquella feina com una etapa: No era el meu
somni, no m'omplia la vida. Treballava per al somni d'un
altre. Amb tot, va treballar-hi mentre aclaria les idees,
desemboirava el somni i deﬁnia el seu projecte. El que el
va portar a fer el cop de volant va ser el fet d'adonar-se que
té valor per oferir i que només li faltava trobar la manera
d'oferir-lo.

A banda dels coneixements esportius i musicals, el Gabriel
parla de valors com la perseverança, el rigor i la disciplina
que l'han portat a les ﬁtes que ha assolit. Potser la
plataforma més visible ha estat el bronze dels Jocs de Sochi
2014. Tot i això, s'apressa a aclarir que un títol o una medalla
no són res. L'important és la carrera, el camí, l'esforç, la
vida, el guany, el valor que hi ha darrere. La medalla és un
tros de bronze. No el regalaré perquè és una cosa única però per
ella mateixa, no val res. El valor són els quatre anys d'esforç que
hi ha darrere. Crec que és un error ﬁxar-se en la ﬁta i no
plantejar-se el camí, al capdavall és el camí el que ens deﬁneix,
aﬁrma. Si bé en l'àmbit esportiu parlem de títols i medalles,
cal no oblidar que el Gabriel ha destacat també en l'àmbit
musical: té dos CD al mercat, una cançó i un single però
aquestes ﬁtes no són altre cop res més que això: productes
d'un camí. I és en aquest camí que el Gabriel posa èmfasi.
El 2018 ha estat l'any en què aquest jove ha decidit fer un
cop de timó. Sé fer moltes coses però no em guanyo la vida. No
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destaca la importància de la conﬁança en el guia. La
conﬁança és clau. Dit així, el raonament convenç. Ell, però,
reconeix que encara procrastina i que té por; sobretot por
de l'entorn. El fet d'haver depès sempre de gent a
conseqüència de la discapacitat fa que tingui por de fallar,
de decebre, de no arribar a les expectatives. Reconeix que la
relació entre la por i la vulnerabilitat és ambigua. Per una
banda, com més vulnerable ets i més depens de l'entorn
menys por li has de tenir perquè l'entorn és qui et garantirà
la supervivència; però si girem les tornes, com més
vulnerable ets, més desprotegit et pots sentir i més por pots
tenir de l'entorn. Somriu mentre explica: si una cosa
agraeixo a la discapacitat visual és que hi ha una gran part de
coses que passen al món que no m'entero tot això que
desconeix són pors que s'estalvia. Il·lustra la seva
convivència amb la por amb un exemple molt gràﬁc: Visc a
Barcelona. Tinc un bastó i no el trec mai per por; por de
mostrar-me vulnerable. M'agrada caminar de pressa. Em fa
por treure el bastó i que no s'entengui que m'agrada anar de
pressa i necessiti portar bastó. És per això que no el trec.
Malgrat tot, confessa que està segur que arribarà un dia en
què l'entorn li serà igual.

visc del que faig. És per això que decideix caminar cap al seu
somni: guanyar-se la vida amb el que fa i fer el que
l'apassiona. Però, on trobem la vareta màgica que ens
permet tocar els somnis amb la punta dels dits? Per a en
Gabriel la clau és trobar quin és el nostre valor; en altres
paraules: saber què podem aportar, a qui i com. Deﬁnir un
camí i gaudir-ne.

Tornem al projecte i a la pregunta del milió: Com passem de
fer el que ens agrada a viure del que ens agrada? El Gabriel
explica que creu en el valor de les persones i en
l'honestedat. La clau és aportar valor al món; arribar a un
equilibri entre donar i rebre si bé aﬁrma que hem de donar
sense esperar el canvi. El canvi ve sol. Un cop tenim clar
quin valor podem aportar, es tracta d'emprendre. Avui dia,
per ser emprenedor, calen pocs recursos: un mòbil i un
ordinador. En el procés d'emprendre destaca el canvi social
que hi ha hagut al llarg dels darrers vint anys i el paper
rellevant que hi han tingut les xarxes socials.

En aquesta cursa cap a la consecució del somni, en Gabriel
s'ha arremangat. Per trobar el seu valor li ha calgut formarse a través de mentors que l'han ajudat a veure que tenia
molt coneixement dispers i li calien les eines per a
gestionar-lo i fer-lo productiu. Ha estat a través de la
formació que ha pogut fer un procés d'introspecció i
autoanàlisi que l'ha portat a trobar el denominador comú de
tot el que sap i l'ha ajudat a veure allò que el singularitza. Per
a ell, aquest factor comú és la capacitat de transcendir en un
altre ésser humà; la capacitat d'inspirar, motivar i és a partir
d'aquest valor que comença a bastir el seu projecte. És per
això que, tot i que arruﬁ una mica el nas perquè sap que
aquests termes estan molt connotats i molt associats al
capitalisme, ha hagut d'aprendre estratègies de
marxandatge per vendre el seu talent. Aclareix que, malgrat
les connotacions capitalistes, ell s'ha format i vetlla per
exercir un màrqueting honest que l'ajudi a posar en valor
aquells actius que té; valors i aprenentatges que ha adquirit
al llarg de la seva carrera esportiva i que creu que poden ser
útils a altres persones o col·lectius que es llancin en
l'empresa d'un projecte. Amb el rigor propi de l'esportista
d'elit que és deﬁneix de manera molt clara quins són els
tres passos imprescindibles per aconseguir fer realitat
qualsevol somni: la mentalitat, tenir clar l'objectiu que
volem aconseguir; l'estratègia, plantejar-nos un calendari i
un seguit d'activitats a seguir; i l'execució. Destaca que, si
no passem a l'acció, el somni només es quedarà en això. La
procrastinació és la lacra, no dubta en aﬁrmar.

Al capdavall, la humanitat sempre ha evolucionat en xarxa
però les xarxes socials han fet que expandir el talent sigui
assequible i el creixement de la difusió sigui exponencial.
Justament perquè les xarxes són un mitjà delicat, destaca la
importància de fer-les servir amb cap. Les xarxes poden
servir per detectar què volen les persones, fer els processos
participatius i enriquir-los. Explica que és així com concep
ara els seus processos creatius. He passat del jo al nosaltres,
de donar un producte fet llest per consumir a fer partícip
aquell qui vulgui de tot el procés creatiu perquè sigui una
experiència compartida; perquè si ens aturem a pensar
veiem que no podem viure sense la col·laboració. Som
éssers socials per alguna cosa. Necessitem els altres, tant
per qüestions pragmàtiques com a nivell emocional. La
necessitat de coixí emocional és inherent a l'ésser humà i
sovint hi hem donat l'esquena. Aquesta experiència
compartida és el valor que aporta Gabriel Gorce. Una
experiència que ens enriqueix, que aporta valor i ens
n'aporta tot oferint-ne. Un win-win de totes totes.

Seguint el camí per a la consecució dels somnis, parlem de
les mandres, del després, de la procastinació. El Gabriel
aﬁrma amb seguretat que el principal fre per a la
consecució dels somnis és la por. Parlem de com pesen les
pors i com costa desempallegar-nos-en. El Gabriel, però,
hàbilment fa girar el raonament: la por no s'hauria de perdre
sinó que no s'hauria de tenir. A partir d'aquí parlem de les
pors i ens demanem d'on vénen. El Gabriel assegura que la
por ve de les referències i que moltes pors venen del fet de
veure-hi. En aquest sentit, aﬁrma que la discapacitat l'ha
ajudat. La carència visual fa que no hagi vist moltes
situacions a què ens exposen els mitjans de comunicació
que son la llavor de moltes de les nostres pors: si tu no
haguessis vist mai com s'estimba un cotxe, no tindries por que
això et pogués passar. La por es combat amb la conﬁança.
En aquest sentit, fa referència a la seva carrera esportiva i
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BIBLIONEWS
Biblioteca Comtat de Cerdanya

No sabes lo que me
cuesta escribir esto

La historia de Marie
Heurtin

Wonder

Olivia Rueda

Jean-Pierre Améris

R. J. Palacio

Olivia, l'autora, és jove, sana,
treballadora i té fills petits just quan
pateix un vessament cerebral. En
despertar-se no pot parlar ni escriure.
Set anys després publica aquest llibre
per explicar el procés de la seva
recuperació, que no ha pogut ser
completa. Un títol autènticament literal
per una història absolutament real.

França, finals del s.XIX. Marie Heurtin
amb catorze anys, sorda i cega de
naixement arriba a l'Institut de
Larnay. Allà la germana Margueritte
l'ensenya a comunicar-se, a llegir, a
escriure i a viure en societat. Pel·lícula
francesa de 2014 basada en fets reals
que demostra que els límits sempre
són superables.

Auggie té deu anys i va per primera
vegada a l'escola. Va néixer amb una
síndrome que li desfigura la cara i
l'obliga a patir contínues operacions.
Té un curs per endavant per deixar de
ser el nou, el diferent, el nen a qui
tothom mira. L'experiència el
canviarà, a ell, als seus companys i a tot
el seu entorn.

DEL PIRINEU

SABIES QUE...

Les veus dels arbres
Pepa Tort Arnau

Ara que estan de moda els banys de
bosc no podeu deixar de gaudir
d'aquest llibre: fotografies i
descripcions de 89 arbres magnífics,
monumentals, originals i llegendaris
que formen part del nostre patrimoni
natural, que ens són propers i que
contribueixen a embellir i millorar el
nostre entorn.

El passat 2018 la Biblioteca va obrir 273 dies. Ha prestat 27.412 documents, dels
quals, 16.546 han estat llibres; 9001 DVD; 1.236 revistes i 629 CD. La biblioteca ha
incrementat el seu fons amb més de 1.600 documents. Ha programat 13 hores del
conte, 11 sessions de clubs de lectura, 8 cursos i tallers i 7 presentacions de llibres.
En aquestes activitats hi han participat 2.369 persones.
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LA MEMÒRIA DELS CERDANS

LA VIDA DE CADA DIA:
TASQUES INFANTILS
Autor: Jesús Bosom Fotografia: Fons Juli Cadefau Capdevila
Ens delíem perquè tots volíem ser grans, tenir
responsabilitat i fer algunes feines, que ens fessin sentir
orgullosos.
De les feines casolanes, –parar o desparar taula, endreçar
l'habitació, anar a buscar vi a la bodega o alguna altra cosa–
voldria destacar-ne un parell que recordo amb claredat. La
primera, referida a l'hivern: resulta que a casa teníem dues
estufes de ferro amb els tubs per treure el fum i una
protecció circular de ferro i xarxa de filferro. A dins s'hi
ficava un dipòsit circular amb una nansa i un forat al mig, on
es posaven serradures ben pitjades o encenalls. D'aquesta
manera, quan s'encenia l'estufa per sota, el combustible
s'anava cremant poc a poc. Per mantenir l'estufa hi havia
moltes feines que calia fer: omplir els dipòsits, canviar-los,
retirar la cendra... La segona era la neteja de totes les
sabates de casa. Ho solíem fer els dissabtes. La mare ens
preparava els draps, les cremes, els raspalls, i les sabates. (El
meu avi havia estat sabater i segurament ens va transmetre
la tradició a través de la mare). Les fregàvem fins a deixarles ben netes i brillants.
Encara m'agradaria recordar dues tasques més lligades a les
feines del pare i de la mare. El pare era roder i tenia al taller
trossos de fustes, que feien de llenya per a la cuina de casa;
serradures abundants, que ensacàvem per a les estufes i
prou encenalls que, ensacats, també podien servir per a la
cuina o per les estufes. Doncs bé, amb el meu germà gran o
sol, quan ja en vaig tenir l'edat, cada setmana solíem pujar
amb un carretó petit de rodes de goma i un braç metàl·lic,
uns sacs de llenya, de serradures o d'encenalls.
La segona anava més lligada a la feina de la mare, que tenia
un taller de modistes i feia vestits per a moltes senyores, del
poble, però també per a senyores estiuejants. Quan la feina
ja estava acabada, la mare ens feia portar els vestits amb una
caixa de fusta a les torres de les senyores. La caixa era
rectangular però amb les arestes arrodonides i era d'una
fusta prima i flexible, per tal que no pesés massa. Tenia una
tapa del mateix material i anava lligada amb una corretja de
cuir. Una curiositat d'aquell temps que vaig viure jo mateix
és que vaig anar a una torre, que encara existeix a prop del
llac, vaig trucar el timbre i quan van obrir em van fer anar
per una altra porta, la porta de servei.

–Nen, vés a buscar el pa! Mira, aquí tens els cèntims. I no
t'entretinguis, que després has de netejar les sabates.
Quina delícia, anar a buscar el pa! Aquells dies, quan
demanaves mig quilo de pa, el pesaven i si en faltava una
mica, tallaven un tros d'una barra (la torna) per acabar de
fer el pes. Generalment la torna no arribava a casa ja que ens
la menjàvem. En alguna ocasió, fins i tot et regalaven un
croissant. També m'enviaven a buscar la llet amb una
lletera amb tap que devia tenir una capacitat d'uns dos
litres. Vaig aprendre a fer-la voltar tan de pressa que no en
caigués ni una gota.

He reunit algunes vivències infantils al voltant de les feines
que fèiem els nens, a més de fer els deures escolars,
evidentment. Pot semblar que els nens havíem de treballar
com si fóssim adults però no és ben bé així. Més aviat m'ho
miro com una forma més d'educació en la vida familiar,
perquè apreníem a col·laborar, a ser responsables, a ser
autònoms, a relacionar-nos, a fer les coses ben fetes i ben
acabades, a obeir, a adonar-nos de l'esforç i el treball dels
pares pel bé de la família, i a fer coses útils per a la vida de les
persones.

La vida dels nens i nenes venia marcada per l'escola, pel
carrer com a lloc de convivència, com a lloc d'aprenentatge,
com a lloc de joc i per la vida familiar. Tots teníem delit per
fer coses, segurament perquè sovint hi havia alguna
propina, algunes monedes o potser un bitllet de pesseta;
perquè era la dinàmica pròpia d'aquells temps en què
tothom, a les cases, havia de col·laborar a les tasques de la
llar (segurament era un costum més propi del món rural).

- Mare, ja sóc aquí. I porto el canvi. Al forn m'han donat un
triangle!
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SERGI PINTO: FENT L’INDI
Autor i fotografies: Sergi Pinto
Estava treballant de modelista en una empresa a Barcelona,
fèiem prototips de cotxes per als departaments de disseny
de diverses marques. Era un treball molt manual, creatiu i,
per a mi, addictiu, passional. Un dia em van proposar anar a
l’Índia per cobrir una necessitat durant un període de dos a
quatre anys. Vaig veure-hi una bona possibilitat de
promoció i després de mirar informació a internet (fotos
aèries de la ciutat, preus de lloguers, de queviures, cultura i
trets distintius, etc) vaig dir: sí!, som-hi!

Hola a tothom, sóc en Sergi. No sóc estrictament de
Cerdanya però hi he passat temporades més o menys
llargues. Tinc 42 anys i n'he viscut sis a l’Índia.
Mai hauria pensat que passaria un munt d'anys en aquest
país tan singular. Tinc records d'aquella sèrie de dibuixos
animats, Willie Fog, que ens portava a fer una volta al món
en vuitanta dies. Hi havia un capítol on en Willie s'estava a
Bombai. Tot era diferent, misteriós. D'altra banda, al
col·legi ens van fer veure la pel.lícula Gandhi com a part de
l'assignatura d'història. Aquells eren fins al moment alguns
dels pocs moments en què havia tingut contacte amb el que
esdevindria la meva segona llar.

I va arribar el dia. Dilluns, 7 de novembre del 2011. Vaig
agafar l'avió cap a Bangalore via París. Vaig fer la maleta la
nit anterior, quatre pantalons, dos parells de sabates, quatre
camises, roba interior i poca cosa més.
A Charles de Gaulle, l'avió es va omplir d'indis, o hindús?
Quina roba portaven elles, quants colors i textures
diferents, algunes duien aquell punt vermell i alguns amb
aquella línia, també vermella, al front. Aquell ja va ser un
moment exòtic. Hi havia, a més, dones amb vel i homes amb
barret blanc i petit just a sobre de la coroneta. Els nadius de
l’Índia són indis però poden ser hindús, musulmans,
budistes, cristians, etc.
Vaig trepitjar Kempegowda, l'aeroport modern i sofisticat
de Bangalore a dos quarts de tres de la matinada. Vaig agafar
un taxi cap a l'hotel. Era de nit i no vaig poder veure gaire
res. L'endemà al matí havia d'agafar un avió cap a Pune, al
gran estat de Maharashtra. Abans de sortir cap a Pune, vaig
demanar a l'hotel on podia comprar tabac. Havia d'anar
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sense por. Em ficava per tot arreu, tafanejava amb
respecte i molta curiositat. Vaig descobrir indrets ben
bonics, especials, amagats i persones que em parlaven
també amb respecte i molta curiositat. Mirant, voltant,
vaig advertir que totes i tots som iguals, sentim i patim,
ens agrada viure i riure i que les nostres diferències
nos ens allunyen, ens acosten. Vaig deixar de ser una
bombeta. M'estava integrant i l’Índia m'ho estava
posant fàcil. Sense adonar-me'n, al cap de les primeres
setmanes, feia una vida completament normal i fluïda.

fora de l'hotel, fora d'aquells jardins meravellosos i verds de
palmeres exhuberants. Em vaig endinsar en un carrer sense
asfaltar, ple de vaques, amb un parell de senyores d'esquenes
corbades abillades amb sarees i unes quantes motos de l'any de la
picor, sorolloses però funcionals. Sí, la paradeta de tabac era allà,
just davant meu. No estava acostumat a tenir un físic tan diferent
de la resta, em vaig sentir com una bombeta encesa en una nit
profunda i negra.
Al Pune International Airport vam baixar de l'avió i vam anar
caminant fins a la terminal. M'estava esperant un taxista amb el
meu nom que va dur-me fins a l'hotel, eren quarts de dues del dia
8, dimarts. Vaig menjar en un restaurant d'un centre comercial a
la vora. Com n'era tot de bo! Dimecres era festiu, així que vaig
aprofitar per caminar per la ciutat. Nou hores de contacte visual
amb el lloc on havia de viure ben a gust. En una avinguda gran
vaig veure un carretó amb un bloc de gel enorme, era un venedor
ambulant com els que deia la meva àvia. A la tarda, vaig
començar a buscar pis per internet. M'havia d'afanyar.
En nou dies ja tenia casa. Un àtic petit, acollidor i chic amb gespa
natural a la terrassa. Genial. La cuina tenia els fogons integrats al
marbre, la nevera estava prou neta i el lavabo era normal, res de
forats a terra. Tenia clar que per fer-me al país havia de poder
entendre i parlar indi. Al cap d'una setmana de viure en aquell
apartament vaig fer la meva primera classe. L'indi és una llengua
complexa, rica, de gramàtica enrevessada.

Just abans del Nadal, vaig anar a Bombai a passar un
cap de setmana llarg. Quina ciutat, quina desmesura,
excés, immensitat, vastitud. Gent, motos, cotxes,
autobusos, bicicletes, vaques, gossos, cabres als
carrers a tot arreu i a tothora. Quin tràfec, quin
enrenou en un perfecte ordre que no era occidental.
Era fascinant veure com tot funcionava i encaixava, va
ser molt difícil endevinar com s'ho feien. Tot
sincronitzava: dansen. No ballen, dansen. Els indis
dansen quan condueixen, quan caminen, quan fan
tractes, quan compren i venen. Impressionant. I als
meus ulls, encisador. Des de llavors, vaig saber que hi
havia una part de mi que pertany a aquell lloc.
A la feina eren figues d'un altre paner. Al principi jo no
sabia dansar com ells. Reconec que em va costar. Jo era
tan perfecte… no trobava la manera en què
s'organitzaven i no entenia com treballaven. Mireu
que era ben fàcil: era qüestió de ser proper i tenir una
mà estesa. Adaptar-se.
He viatjat pel país no tant com m'hauria agradat. He
anat a bodes. He assistit a reunions d'amics. Hi tinc
amics. He compartit i me n'han fet part també. M'han
convidat a cases humils i cases de nomenada. He vist
l'esperança i el desconsol de la gent. He ajudat tant
com he pogut perquè no podia deixar d'agrair la meva
felicitat d'estar en un lloc tan meravellós.

La mobilitat de seguida va resultar un problema. Comptava amb
xofer per anar i tornar de l'oficina, que estava només a un quart
d'hora de casa. Però en Vikas sempre arribava tard i m'havia
d'esperar. Vaig decidir provar de conduir: vaig llogar una moto
petita d'aquestes de 49cc i vaig recuperar la llibertat.
On vivia hi havia espanyols i vaig sortir a sopar amb ells un parell
de cops. No m'hi vaig fer gaire, tenien una actitud que a mi no
m'agradava sempre es queixaven de la brutícia i de la falta
d'educació de la gent. L'Índia no és un exemple de netedat, de la
mateixa manera què no ho són alguns racons dels nostres espais
públics. No hi plou i la gran majoria de gent viu molt bàsicament.
Vaig decidir afrontar aquell repte de la manera més honesta que
vaig poder. Volia ser un més, comprendre el meu nou voltant,
formar part viva d'aquella aventura i gaudir de l'oportunitat
d'aprendre.
De seguida els caps de setmana van ser molt divertits. Agafava la
moto i em perdia per la ciutat, hores i hores conduint, sense gps i
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PER QUÈ CANTEN
ELS OCELLS?
Autora i fotografies: Núria Tomàs

S'acosta la primavera i començarem a sentir els ocells cantant. Ho fan de manera explosiva, amb cants molt
variats i a totes hores. Notarem la màxima activitat coral a trenc d'alba, quan tot just comença a clarejar el dia. Al
capvespre, l'activitat també pot ser intensa i ﬁns i tot podem sentir cants de nit. Sembla que els ocells ens vulguin
anunciar en tot moment que ja ha arribat la primavera. Però, per què canten els ocells?

Cantar: Una forma d'anunciar que hi són

Lligar o marcar territori?

Els ocells cantors per excel·lència són els que trobem al
bosc. Entre els arbres, si els ocells són acolorits, són fàcils
de percebre en contrast amb el verd de les fulles. Els ocells
tenen bona vista i això els ajuda a identificar-se els uns als
altres. Però a la vegada, si el bosc és molt dens, el mateix
fullatge els fa difícils de veure, sobretot si són ocells petits.
A falta de visualització, els ocells es fan notar a través de
l'oïda amb el seu cant. Als nostres boscos tenim bons
cantors com la merla, el rossinyol, les mallerengues i el
pinsà. Alguns també canten de nit, com el xot o el gamarús.
D'altres, més que cantar, criden; com el gaig, o emeten sons
ben estranys, com el gall fer.

Els ocells mascles són els qui canten principalment i ho fan
bàsicament per aquestes dues raons: La testosterona els
provoca certa agressivitat que, juntament amb l'hormona
estradiol, es traduirà en una major intensitat i volum del
cant. Això és important perquè necessiten fer saber a la
resta que aquell territori és seu. I quan més es faran sentir és
quan al seu territori hi hagi la femella amb les cries per
evitar depredadors. Els ocells no acostumen a utilitzar la
força física per fer fora els invasors i fan valdre la seva
presència a través dels cants. Així que, molts cops, el que per
a nosaltres és un cant melodiós, per a la resta d'ocells és una
amenaça.

Per contra, les espècies que viuen en zones molt obertes
com les estepes, els extensos prats o al mar, no són tan
cantaires com els de bosc. Els rapinyaires tampoc canten
perquè ja es deixen veure prou a l'aire, a part del fet que són
força més voluminosos.
Encara que no els sentim, hi ha ocells que canten molt de nit
quan estan en plena migració. En condicions on el sentit de
la vista queda totalment inutilitzat, el sentit auditiu a través
del cant és el que els permetrà tenir localitzat el grup i no
extraviar-se.
Els ocells acostumen a cantar a primera hora del dia perquè
és quan hi ha menys sons al seu voltant i se'ls sent millor. És
una forma de començar el dia anunciant que aquell és el seu
territori.
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Per altra part, els mascles utilitzen el cant per atraure les
femelles en època nupcial. Una mateixa espècie pot tenir
diferents varietats de cant. El mascle amb una capacitat
cantaire més desenvolupada i amb un repertori més variat
demostra més experiència i seguretat i, per tant, atraurà
més femelles. Un cop els ocells ja s'han aparellat, aquest
tipus de cant deixa de ser tan intens i freqüent. Ja tenen el
que volien.

Sons no vocals: Algunes espècies fan sons que no emeten
amb l'aparell vocal. Les cigonyes fan un claqueig amb el bec
per saludar-se o els picots tamborinegen els troncs dels
arbres amb el bec per indicar la seva posició.

Anem a escoltar el cant dels ocells?
Potser pensem que és una tasca molt difícil i més si tenim
algun tipus de diversitat funcional. El Parc Natural de l'Alt
Pirineu, a cavall de les comarques veïnes de l'Alt Urgell i el
Pallars Sobirà, va instal·lar a Sant Joan de l'Erm una
passarel·la que s'endinsa al bosc. Són tres quilòmetres de
recorregut adequat per a cadires de rodes i caminadors i que
permet gaudir del cant dels ocells. Hi ha cartells informatius
que ens fan de guia. A la vegada, aquests cartells també
ofereixen informació sobre la flora i la fauna en Braille per a
persones amb visió reduïda.

Els ocells de bosc, més petits i fora de la vista dels altres,
tendeixen en aquestes èpoques a situar-se a les puntes de
les branques o a la part superior dels arbres. Aquí el seu
cant es difon millor i també es visualitzen més els seus
colors, que en aquesta època són molt més intensos.

Tots els cants són iguals?
Les aus tenen diversos sons segons la situació en què es
troben. Igual que nosaltres utilitzem diversos registres
segons el lloc i el moment. Destaquen els següents:

Qui diu que no tothom pot gaudir de la natura i,
concretament del cant dels ocells? Qualsevol moment és bo
per endinsar-se en un món de sons apassionants.

El reclam: Bàsicament és un so per cridar l'atenció.
L'emeten les cries per demanar l'atenció dels pares o bé els
mascles com a festeig al voltant de la femella. Són sons
aguts perquè el destinatari és proper.
L'alerta: Són sons que emeten alguns ocells per avisar
d'algun perill, normalment l'acostament d'algun
depredador. És un so fort i de curta durada, com el que
emet el gaig quan nota la nostra presència dins el bosc.
Marcar posició: Són els diversos cants que emeten les aus
per donar a conèixer la seva posició, ja sigui per marcar
territori o per indicar on es troba el grup en una migració
gregària. A l'hivern es freqüent sentir un t-t-t curt i sec
produït pel pit-roig.
El cant pròpiament dit: Són els sons llargs i complexos i de
caire greu ja que s'han de sentir des de llarga distància.
L'utilitzen bàsicament per allunyar els competidors o per
atraure la parella. Un dels cants més greus és el del duc. El
so d'aquest gran mussol a la nit es pot sentir des de llocs
molt llunyans. Un cas curiós és el del gall fer: els mascles es
troben en cantaders. Tots junts i alhora emeten uns cants
curts i secs molt característics; despleguen plomatge i
atrauen les femelles. Un cop ja tenen parella, deixen de
cantar. A ciutat, els cants dels ocells s'han anat fent més
forts degut a la contaminació acústica i tendeixen a fer-ho
des de llocs molt elevats, com les antenes de les cases. Per
exemple, la merla d'aigua, que la podem veure al mig dels
rius on l'aigua baixa amb força, emet un so curt i agut
perquè superi el so de l'aigua.
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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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EL VILAR D’URTX - C/MAJOR, 9
17538 FONTANALS DE CERDANYA
TELF: 972 890 416

MUSEU I JACIMENT
ARQUEOLÒGIC
Sala d’Exposicions
HORARIS
Dilluns-divendres 8-15h*
Dissabte 11-14h 16-18h
Diumenges i festius 11-14h

Països Catalans, 26 nau nº10 - 17527 Llívia (Girona)
661 95 55 92 - 972 14 61 68
ribot@lacticsllivia.com

Visites escolars i tallers
d’arqueologia*
* Contactar al 972.895.001
Fem visites Guiades
ENTRADES
Adults 3€
Infantils (5-15 anys) 1€

ESGLÉSIA SANT CLIMENT
DE TALLTORTA
Pintures barroques

Plaça dels Herois, 2 - 17520 Puigcerdà
Tel. 972880643

Entrada + visita guiada 2€
* Contactar 972.0895.192
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