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RETRAT ROBOT
Autor: Redacció Colors

Un 46,8% d'ells té feina: un 81,1% en el sector terciari, un
30,9% ocupa llocs tècnico-professionals, un 37,9% està
sobrequalificat per la feina que fa. Aproximadament la
meitat dels llocs de treball que ocupen és temporal. Les
ocupacions a temps parcial van en augment. Un 6%
treballa per compte propi i les darreres dades
proporcionades mostren que el seu salari mitjà és de 872€.

Generació X, millennials, ecoboomers, jo-jos ja-jas,
generació Z, ninis, postmillennials, centennials,
empantallats, generació T. Mitificats, esperançadors,
descuidats, somiadors, conformistes, utòpics, rebels.
Segons dades oficials tenen entre quinze i vint-i-nou anys.
Són un col·lectiu en decreixement des de fa deu anys. Un
quart d'ells viu en parella i gairebé la meitat viu en
convivència consensual, que vindria a ser el compartir pis
de tota la vida; la resta, viu a casa dels pares.

Disposen de 7,3 hores de temps lliure al dia, gasten 35,4€
per setmana en oci i el 90,3% practica activitats artístiques i
artesanals. El 64,8% va al cinema, un 37,4% es declara
lector de llibres i el 70,6% llegeix assíduament la premsa. El
82,4% és sobrevident de televisió i un 90,4% utilitza
internet com a mode de diversió. Un 28,4% fuma tabac. Un
3,4% abusa de l'alcohol. Un 24,4% pren drogues. Un 79,7%
fa esport. Un 5,3% està en risc de patir un trastorn mental.
Hi ha un 8,1% d'embarassos adolescents. Un 16,8% dels
embarassos adolescents és interromput voluntàriament.
Un 86,1% utilitza mètodes anticonceptius.

Més de la meitat són fills de dones joves no casades, un
21% és de nacionalitat estrangera, un 10% es casa i un 35%
té fills. Un 33,8% està escolaritzat tot i que a disset anys
encara n'hi ha un 82% que va a l'Institut. Un 87,7% té el
graduat en ESO i un 58% cursa ensenyaments
professionals. Un 87,6% dels matriculats obté el
batxillerat però un 17,1% abandona l'escola abans d'hora.
Un 66% estudia l'ensenyament secundari en centres
públics. En cinc anys la despesa pública per alumne
escolaritzat al sistema universitari ha decrescut 3000€:
Les darreres dades mostren que s'invertia uns 5800€ per
alumne mentre tres anys abans s'hi invertia una mitjana de
3000€ més per cap.

Un 14,2% es mostra insatisfet amb el funcionament de la
democràcia. 51,8% es mostra interessat per la política. Un
46,6% pren part en el teixit associatiu. Un 82% vota a les
eleccions. Un 25,4% està en risc de pobresa.
Aquest és el retrat d'un demà que ja ha començat.
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SERVEI DE DISTRIBUCIÓ
DE PUBLICITAT
Autora i fotografies: Esther Dalmau

Un dels serveis que oferim des del projecte laboral
Incorpora'm és la distribució urbana de publicitat. Duem a
terme la distribució de cartells i ﬂyers, per tota l'Alta i Baixa
Cerdanya. Oferim aquest servei a empreses, entitats,
Ajuntaments, etc. Alguns exemples d'empreses, entitats i
Ajuntaments que han conﬁat en la Fundació ADIS per a
aquest servei són: els Ajuntaments de Puigcerdà, d'Alp i
Bolvir, el Consell Comarcal, l’AUCER, l’Associació de
Cúrling i la gasolinera Armengol. Durant el 2018 hem
repartit un total de 13620 cartells i ﬂyers. Això ha propiciat
l'ocupació de tres persones diferents per fer aquesta tasca.
Agraïm la conﬁança en el servei i esperem ser mereixedors
de futures col·laboracions.

Per a més informació i pressupostos podeu
contactar-nos per telèfon o correu electrònic:
972 88 01 06 / 690 314 551
esther@fundacioadis.org
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NOVES OPORTUNITATS LABORALS
Autora i fotografies: Esther Dalmau
Des de mitjan febrer, la Fundació ADIS està duent a terme el
servei Espai ADIS. La posada en marxa d'aquest servei ha permès
oferir un nou lloc de treball per a una persona amb diversitat
funcional ja inscrita a la borsa de treball del Projecte
Incorpora'm. Les tasques que es desenvolupen en aquest lloc de
treball són: suport al moment de l'àpat del migdia, la neteja
posterior i endreça de les instal·lacions utilitzades.
Des d'aquí fem una crida a totes aquelles persones amb diversitat
funcional que vulguin ser partícips del projecte i us animem a
inscriure-us a la borsa de treball d'Incorpora'm. Des d'ADIS
treballarem per oferir el lloc més idoni per a cadascú de
vosaltres. Animeu-vos i inscriviu-vos-hi.

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 .

Per a més informació:
972 88 01 06 / 690 314 551
esther@fundacioadis.org
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FESTA DE CARNESTOLTES I
INAUGURACIÓ LOCAL
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS

El passat diumenge tres de març vàrem fer la festa de
carnestoltes. Els usuaris de la Fundació varen poder gaudir
d'un pica-pica a càrrec de la Fundació ja que, a part de la
festa de carnestoltes, vam celebrar la inauguració del Local
després d'haver estat tancat quinze dies per poder fer unes
reformes i nous canvis al Local.
Aquest any el Dj. Bas es va estrenar posant cançons noves
per ballar i fer l'esperada desﬁlada de disfresses.
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SORTIDA AL CINEMA
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
El passat setze de febrer, els usuaris de la Fundació ADIS
varen poder gaudir d'una tarda de cinema gràcies a
invitacions ofertes per l'Ajuntament d'Alp com a premi a la
participació de la XXXV edició dels Jocs Florals del 2018.
Vàrem escollir la pel·lícula Uno más de la família. Els usuaris
van poder convidar a un amic o amiga per anar a veure la
pel·lícula.
Volem donar les gràcies a l'Ajuntament d'Alp per oferir-nos
aquestes invitacions per passar una tarda diferent en bona
companyia i al Cinema Casino Ceretà de Puigcerdà per la
seva amabilitat i disposició.

FESTA DE CARNESTOLTES
A L’ÀREA DE JOVENTUT
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
El passat u de març vam assistir a la festa de carnestoltes de
l'àrea de joventut amb els més joves de la Fundació ADIS. La
festa es va celebrar a l'INS Pere Borrell, que va cedir la sala
d'actes per a realitzar la festa. Ens ho vam passar d'allò més
bé, volem donar les gràcies a l'Àrea de Joventut de
l'Ajuntament de Puigcerdà per acollir-nos i divertir-nos tant.

X NIT DELS CERDANS
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
El diumenge deu de març, els usuaris de la Fundació ADIS
vam assistir a la X Nit dels Cerdans on vam gaudir de tot
tipus d’actuacions: des d’espectacles de dansa ﬁns a música
passant per intervencions de cant i poesia. Felicitats als
artistes i als responsables i voluntaris de l’Associació
Ceretana d’Ajut i Suport en el Càncer per la gran tasca que
feu.
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EL TATUATGE
Autor: Marc Artigau Il·lustradora: Tània Manzanal

Instagram. Un, deu, trenta, cent, dos mil, els
likes es multiplicaven com les seves ganes d’un
nou tatuatge. I aleshores l’espiral de la tinta, el
punt de no retorn: com més es tatuava més
ganes en tenia. “Ara em podria fer això, o
escriure’m això altre...” La tinta li devorava la
carn, cada cop era més complicat trobar un
tros de pell intacte. No sospitava, llavors, en
Guillem que havia deixat de ser un cos que es
tatuava per convertir-se en un tatuatge que
necessitava un cos.

Feia temps que en Guillem volia fer-se un
tatuatge. Havia estalviat i havia esperat
–pacient– complir els divuit anys. Bones
notes, bon jan, bon ﬁll... Res a dir. Ell volia un
tatuatge. Però no un tatuatge qualsevol: aquell
del Harry Potter que li encanta des que va
devorar les novel·les. I el primer va ser al
clatell i li va quedar tan bé, i tothom el
felicitava tant, que passats els mesos va creure
oportú tatuar-se una frase inspiradora en llatí
que li ocupava mig braç. Ho va penjar a
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APRENDRE
VIVINT I
VIURE APRENENT:
L’ANNA I LA NÚRIA,
DUES CERDANES AL QUÉBEC

Autores i fotografies: Anna Barredo i Núria González

recompensa, és difícil i has de tenir prou personalitat. No és
fàcil trobar-te sol en un lloc desconegut, amb gent
desconeguda i on parlen un idioma desconegut.

Per tercer curs consecutiu l'INS Pere Borrell participa a
l'intercanvi Catalunya-Québec, una experiència
enriquidora que enguany han tastat dues alumnes del
Centre, l'Anna Barredo i la Núria González. Durant el
primer trimestre l'Alice i la Raphaëlle van tenir
l'oportunitat de conèixer la Cerdanya, el nostre territori i
els nostres costums. L'Anna i la Núria van fer d'amfitriones.
Ara són elles qui, ja tornades del Québec, comparteixen
amb nosaltres un bocí de vida curt i intens. Un bocí en què
la confiança i el suport de la Maria, professora de francès, ha
estat clau.

Vaig posar els peus al Québec i vaig dir-me: No t'hauràs
equivocat de vol i has vingut a parar al Pol Nord, no? Estàvem a
-22C i no entenia absolutament res del suposadament
francès que parlaven. Però, com amb tot, poc a poc vaig
anar acostumant-m'hi.
L'escola al Québec és totalment diferent de la nostra. Les
primeres setmanes estava sorpresa. Només teníem quatre
classes cada dia. Els exàmens estan enfocats bàsicament a la
comprensió i demostració, i l'ús del mòbil està més que
permès, fins i tot és quasi obligatori.

Anna Barredo: Em va sobtar molt que un professor em
digués: porta auriculars per escoltar música mentre
treballes.

La noia que està fent l'intercanvi amb mi és un any més
petita que jo així que no estàvem a la mateixa classe.
Realment, això ha estat un avantatge. Les primeres
setmanes va ser dur i no em venia massa de gust anar a
classe perquè em sentia sola però vaig haver d'espavilar-me
i començar a demostrar a la gent que sabia francès, que
podrien parlar-me, que els entendria i intentaria
respondre'ls. Llavors vaig adonar-me de com n'és d'oberta
la nostra cultura. Inconscientment feia la comparació amb
com havia estat rebuda la meva companya a Puigcerdà i no
hi havia punt de comparació. Tothom intentava relacionars'hi, fer que s'integrés, no deixar-la de banda. En canvi, amb
mi no va ser així. Poca gent se'm va apropar per intentar
parlar. Va ser gràcies a la meva voluntat de fer amics i no
voler sentir-me sola que vaig començar a parlar amb gent.
Els qui van tenir una mica d'empatia, han seguit parlant
amb mi fins ara, que ja els considero amics amb qui no vull
perdre contacte. Els altres, que no van tenir interès en
conèixer-me, han estat simples companys.

No et fas la idea de l'oportunitat que tens a davant i de què
suposa fins que realment arriba el moment.
Fa un any, a l'Institut, se'ns va presentar l'oportunitat
d'entrar en un intercanvi amb alumnes del Québec. La
proposta anava adreçada a dues persones que tinguessin
previst cursar el Batxibac. No vaig pensar-m'ho dues
vegades i vaig presentar-m’hi com a candidata. Només dos
alumnes podíem accedir a la beca i això em va saber greu ja
que suposava competir amb els meus companys de classe i,
pitjor encara, “competir” contra els meus amics.
Vaig rebre el correu de confirmació i no podia creure-m’ho.
En menys d'un any seria a l'altra punta de món, amb una
nova família, parlant una llengua diferent de la meva, vivint
en una cultura que no coneixeria...
Passaven els dies i no era capaç d'imaginar-me què estava a
punt de fer. Fins dos dies abans de marxar, quan tancava les
maletes, no vaig adonar-me'n: Estaria tres mesos a sis mil
quilòmetres de la meva família, els meus amics, el meu
poble, el meu país... Però deixar enrere tot això per viure
una experiència com la que he viscut val la pena. Malgrat la

Aquest fet m'ha fet adonar de com de lluny estic de casa
meva i de la diferència cultural que hi ha. M'ha fet aprendre
que s'ha de deixar de banda la vergonya, s'ha d'insistir un
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Podríem dir, però, que el moment més desafiant és el dia en
què comences les classes perquè mentre estàs amb la
família, sí, tot és nou però ells t'ho van explicant tot i així és
més fàcil. En canvi, a l'escola t'has d'espavilar. Els
professors, el primer dia, et saluden i es presenten però
ràpidament perquè ells han de seguir amb les seves classes;
per a ells no ets cap prioritat. Els alumnes sí que et presten
més atenció: et venen, es presenten, et parlen… però el fet
que tothom parli en una llengua que no és la teva dificulta
les coses.

dia rere l'altre fins aconseguir el que et proposes. M'ha
deixat confirmar que sort que vaig marxar de Catalunya
amb zero expectatives, perquè sinó, ho hauria passat
malament.
D'altra banda, a casa, amb la família que m'ha acollit he
estat encantada. No podria haver tingut més sort! Des del
primer dia els pares van tractar-me com una filla més i els
germans, com una germana més. Com que són treballadors,
tenen els caps de setmana lliures i, quan vaig arribar, ja
m'havien organitzat gairebé tots els caps de setmana.
M'han portat a conèixer el país i a gaudir-ne.

A tu et diuen que vindràs a Canadà, que parlaràs francès
amb la gent i que així n'aprendràs però ningú et parla del
moment en què has de conèixer gent, del moment en què
has de començar a parlar per fer amics. No pots esperar
venir i parlar francès si no tens ningú amb qui fer-ho. Quan
vaig arribar al Canadà portava quatre anys estudiant francès
però només l'havia parlat en un àmbit escolar i no és el
mateix parlar a classe que parlar aquí, on la gent el parla
sense parar-hi atenció. És com quan nosaltres parlem català,
ràpid i dient paraules gramaticalment incorrectes. Si a tot
això li afegim que al Québec tenen un accent diferent del de
França, llavors ens adonem de les complicacions... Per això
al principi m'era difícil seguir la gent, però hi has de posar
tot el teu esforç. Si la gent veu que tu t'hi esforces, ells també
fan esforços per ajudar-te. Finalment he acabat entenent
millor el que em diuen però sé que si al principi no m'hi
hagués esforçat com vaig fer, seguiria estancada.

En aterrar a Barcelona veig que no sóc la mateixa que va
marxar. Aquesta experiència m'ha canviat, m'ha ajudat a
créixer com a persona i a adquirir coneixements que no
tenia. He après a ser més independent, a no necessitar
l'ajuda d'altres persones per resoldre petits problemes o
entrebancs. He après a valorar la meva situació i la sort que
he tingut d'haver nascut i crescut on ho he fet; d'haver
tingut la gent que he tingut al costat ajudant-me i recolzantme. I, sobretot he après, que les recompenses venen dels
sacrificis.
He conegut una cultura nova, uns horaris nous, un hivern
nou, una escola nova, una dieta nova, gent nova, una família
nova, un món nou però com diu l'anunci de Casa
Tarradellas: No hi ha enlloc com a casa. No negaré que no
m'hagi agradat la seva manera de ser i fer, però la nostra es
la nostra, i em costaria molt canviar-la.

En definitiva, fer un intercanvi com aquest t'enriqueix com
a persona i aprens una nova llengua, sí, però també una nova
cultura, una forma de viure, aprens a adaptar-te millor a
noves realitats, a obrir-te com a persona. Crec que, si tens
l’oportunitat de fer un intercanvi, no l'has de desaprofitar;
per molt que al principi pugui ser difícil, acabes aprenent
molt més del que pots imaginar.

Núria González: D'això també es tracta l'intercanvi, de
provar coses noves, i potser fins i tot et sorprens.
Quan em van plantejar fer aquest intercanvi, em van parlar
d'anar a un altre país i que aprendria una llengua nova però
no em van dir res del que aprendria fora de l'escola, i no és
poc. Crec que acadèmicament m'ha anat bé viure en un
àmbit on només es parla francès però sovint s'oblida que
anem a viure un lloc del qual no coneixem els costums, les
tradicions, la gent... I hem de viure amb ells, com ells. Això
no et deixa indiferent.
El principi de la meva estada al Canadà va ser el moment
més difícil. Tot i això van ser dels dies més interessants que
hi he viscut: tot era nou. Això mateix també feia que fossin
els més durs: encara no coneixia la seva cultura, ni la gent i
això feia que em sentís una mica perduda. La meva família
d'intercanvi, però, ha fet tot el possible perquè m'adaptés.
Si ara comparo el present amb els primers dies, noto que he
canviat. Al principi ho veia tot d'una manera, tot em
semblava estrany i diferent però a mesura que han anat
passant els dies m'adono de com ha canviat tot. Més ben dit,
de com ha canviat el meu punt de vista respecte a tot.
Un exemple serien els horaris: Quan vaig arribar, haver de
dinar a les dotze em semblava estrany, igual que haver de
sopar entre quarts de sis i les sis. Aquesta hora està més a
prop de l'hora en què dino que de l'hora que sopo. Una altra
cosa que també em semblava estranya, i no estava segura de
si m'agradaria, era el menjar. Aquí mengen diferent que
allà. Per exemple, al Canadà mengen totes les verdures
crues. Aquesta va ser una de les coses que més em va
impactar. Com amb tot, hi has de posar ganes; d'això també
es tracta l'intercanvi, de provar coses noves. Potser fins i tot
et sorprens, com jo, que el menjar del Canadà m'ha acabat
agradant molt més del que em pensava i ara, al cap de dos
mesos, els horaris no se'm fan estranys.
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TEATRE JOVE DE BELLVER
Autor: Redacció Colors

Fotografies: Associació Teatre Jove Bellver

Bombardó, el Pol Marginet, la Rita Martins, la Sara Lorca i el
Sergio Chinchilla. Un grup de joves que encomana passió,
entusiasme, rigor i gust per les coses ben fetes.

On anirem a parar? El jovent no és el que era. No es mouen, no
tenen ideals… Tot plegat, tòpics gastats. Al món hi ha de tot
però ben a prop nostre hi ha jovent inquiet, amb veu,
entusiasme i ganes de fer-se sentir. És per això que piquem
a la porta del Grup de Teatre Jove de Bellver. Volem saber
qui són, què fan i agraïm la conﬁança que ens donen a l'hora
de compartir somnis, projectes, il·lusions i entusiasme.
Entrem al despatx que tenen al Centre Cívic de Bellver i,
entrant a mà esquerra, veiem penjat el calendari de
l'Institut: feiners, festius i períodes d'exàmens són dates
que cal tenir presents. Tenen, tots ells entre quinze i disset
anys.

En Marc Pont explica que de petit volia fer pel·lícules. Va
ser així com, juntament amb l'Albert i l'Ernest Cózar van
començar a fer pel·lícules els estius. Era una manera
d'entretenir-nos, explica. Jugant, jugant, creixien i el
projecte va anar creixent amb ells. És així com el 2016 es
plantegen fer el salt al teatre: Arribava l'estiu, no teníem
plans i teníem molt temps per entretenir-nos. El cinema era
complicat i el teatre ens va semblar més fàcil perquè no
necessitàvem tants recursos. Va ser arran d'aquest joc d'estiu
que a l'octubre de 2016 va estrenar-se Els dos cavallers de
Verona.

Són l'Abril Pujol, l'Adrián Puerta, l'Amadeu Lorente,
l'Ernest Cózar, el Joan Vila, la Joana Ferreira, el Marc
Aymerich, el Marc Pont, el Marcel Hansmann, la Maria
Laguarda, la Neus Martín, la Núria Garrido, el Pau

Poc a poc i, sense saber massa com, el projecte va anar
agafant volada però, el més sorprenent de tot, és que aquesta
colla de joves vola pràcticament sola des dels seus inicis. El
Marc Pont havia fet teatre amb el Grup de Teatre de Bellver,
que en un principi els va servir com a referent i plataforma
de salt tot i que ben aviat el Grup de Teatre Jove es consolida
i s'emancipa. Amb un grup més gran i consolidat, el 2017
s'estrena Ens ha caigut la sogra de Lluís Coquard.
És llavors que el Grup pren consciència que, si bé per a ells
el que fan segueix essent un joc, aquest joc va en sèrio; així
que decideixen constituir-se com a associació. Reben
suport de l'Ajuntament de Bellver, que els cedeix la seu i el
local d'assaig. Malgrat tenir seu a Bellver, el grup està
format per joves de tota la Comarca.

Vam començar sent un grup d'amics que feia teatre i hem acabat sent un grup de
teatre que som amics
C A L A I X DE SA S T R E
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El camí, de vegades tortuós, ha suposat entrar en un
engranatge adult que els ha fet aprendre coses que d'una
altra manera no haurien après: organització, gestió d'una
associació, cohesió de grup, presa de decisions… Des del
primer dia s'han organitzat ells i són ells qui han fet la
paperassa, per associar-se en un primer moment i federarse després. Com a millennials que són, reconeixen que amb
Google i ganes es pot arribar lluny. Això, però, no els ha
evitat trobar esculls: creuen que el fet de ser molt joves en
els seus inicis els restava credibilitat perquè sovint es veia
el que feien com a coses de nens; d'altra banda hi ha hagut la
barrera que suposa que tots els integrants siguin menors
d'edat. Recorden amb un somriure esbiaixat com van haver
d'esperar que els tres membres més grans del Grup
complissin catorze anys per fundar l'associació. Ara per ara
compten amb un òrgan adjunt constituït per dos adults
però els avala però la nova ﬁta és que quan la Maria i el
Sergio facin divuit anys assumeixin el rol de l'òrgan adjunt.
Aclareixen que inicialment no pretenien autogestionar-se
però, veient que les coses han anat com han anat, ara estan
orgullosos de la seva estructura i el seu tarannà. I és que
veient-ne el funcionament, molts adults ens adonem que
ens queda molt per aprendre.

escenograﬁa cuidada al detall i una cura màxima en la
imatge que projecten, des dels cartells publicitaris als
programes de mà passant per una gestió curosa de les
xarxes socials. I és que quan se'ls veu, tant a les taules com
entre bambolines, es respira rigor i complicitat a parts
iguals. Posen l'ànima en el que fan i aquesta ànima travessa
el teló, la quarta paret i plana per la platea: arrenquen
rialles, aplaudiments i llàgrimes d'emoció. Malgrat que ells
diuen que no s'ho han plantejat, des de la butaca es percep
que sobretot són un grup d'amics que creu en el que fa. De
fet, l'amistat i el teatre van tan lligades que ja es faria difícil
dir si són un grup d'amics que fa teatre o un grup de teatre
entreteixit per l'amistat.

Enguany estan més il·lusionats que mai: els dies 26 i 27
d'abril participaran a la Mostra de Teatre Amateur de
Pineda de Mar. És el primer cop que presenten un
espectacle fora de la Comarca i fer-ho en un esdeveniment
d'aquestes característiques fa vertigen i il·lusió a parts
iguals. Participaran a la mostra amb l'obra que han preparat
i rodat aquesta temporada: Una maleta, dues maletes, tres
maletes… una obra de la qual estan contents perquè ha
tingut bona rebuda per part del públic. Se'n van fer tres
representacions i, a la darrera, van poder penjar el cartell
d'entrades exhaurides.

Comença la funció, sona el darrer timbre i, com un
mecanisme precís de rellotgeria, l'engranatge es posa en
marxa i comença la màgia del teatre. Rialles, tendresa,
aplaudiments i un regal ﬁnal fan que qui ha vist l'obra marxi
amb la màgia posada; la màgia de creure que anem bé, que el
futur potser no és tan apocalíptic com ens el pinten; que
mentre hi hagi joves que creuen en els valors, la cultura i la
il·lusió no tot està perdut.

Aquest grup és un model de gestió. Es reuneix en assemblea
i els seus membres prenen les decisions de manera
consensuada. Reconeixen que no sempre tot són ﬂors i
violes. De vegades sorgeixen desavinences; cap, però, que
no s'hagi pogut resoldre a través del diàleg. La cura i el rigor
són els seus rails; una cura i un rigor que l'espectador pot
respirar als muntatges: una sincronia coreogràﬁca, una

Podeu seguir-los a Instagram @teatrejove_bellver

C A L A I X DE SA S T R E
13

Maria Garrido:
Intenta viure tu el que vols i no el que
volen els altres que visquis
Autora: Cesca Casadesús

Fotografies: Maria Garrido
emprendre l'aventura d'anar a estudiar a Granada i viure
en un camió que s'ha comprat amb la seva parella. Posa
l'accent en els prejudicis que de vegades té gent respecte
a les maneres de viure que no són les tradicionals.

Ens trobem amb aquesta jove de dinou anys en un bar de
Bellver on posen la música que sempre ha escoltat anant
al tractor amb el seu pare. Li agrada més que el reggaeton
que ara està tan de moda. Explica el seu recorregut, la
seva voluntat de valer-se per ella mateixa, del que ara
s'adona, de com pensa i veu la vida i les dificultats amb
què està topant. Aquesta jove cerdana va decidir

Li sembla que no s'hauria de mirar malament una
persona pel fet que vulgui fer la seva, viure a la seva
manera. Afegeix: si et trobes una persona jove que t'està
parlant d'un tema que a tu no et sembla bé, primer escoltala en comptes de dir-li quan siguis gran ja ho entendràs.
Pots obrir la ment i pensar una mica en el que jo penso i
potser no t'agrada o potser no et va bé a tu, igual que jo estic
respectant el que estàs dient, tu també respecta el que estic
dient jo i escolta'm. Veu molta gent amb les prioritats
molt mal concebudes i que es deixa portar pel que
estableix la societat sense deixar lloc per al que pensen;
no proven de fer el que volen i considera que d'aquesta
manera estan perdent la vida. Creu que, com a mínim,
s'ha de provar portar a terme els desitjos i després ser
capaç d'adaptar-se si no surt bé, com li ha passat quan no
ha trobat feina a Granada per seguir estudiant. Ja està, ja
ho he fet i he trobat la meva petita manera de poder-me'n
sortir i trobar un altre camí que també m'agrada. Si després
no t'agrada segur que trobes un altre desviament que
també t'agradarà.

«Les persones curioses són les més intel·ligents per què volen saber allò que
es pregunten i busquen la informació»
H E ROI S Q U O T I DI A N S
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La Maria Garrido és de Vilella, a la vora de Bellver. Va
estudiar primària a Bellver i després va anar a l'Institut a
Puigcerdà. Un cop acabat el Batxillerat va fer les PAU i es va
inscriure a la Universitat de Barcelona per seguir estudiant.
Se'n va desdir i es va esborrar. Va agafar la motxilla i se'n va
anar a Irlanda a recórrer l'illa durant tres mesos. Després va
tornar i es va posar a treballar, primer a Bellver i després a
Menorca on va fer la temporada d'estiu. Vivia en comunitat
en una casa ocupada que pertanyia a un banc; explica que la
cuidaven molt i hi van fer un hort. Després d'haver fet la
temporada i haver guanyat diners, es va comprar un camió
a mitges amb la seva parella i se'l van arreglar per viure-hi.
El seu interès per l'arqueologia la va portar a començar la
carrera a la Universitat de Granada on s'havia establert amb
el camió. Durant uns mesos va viure amb els diners que
havia guanyat a l'estiu i va poder cursar un semestre a la
Universitat ﬁns que va necessitar treballar i no va trobar
feina. En el seu moment va ser un cop dur que li va fer
canviar els plans. Ara per ara, ha tornat a Bellver i es
planteja seguir estudiant a Barcelona i combinant estudi i
feina per a assumir les seves despeses.

entenia de tant que es menjaven les lletres; sort va tenir del
seu company Fernando de Cadis, que li passava els apunts.
Ratiﬁca que el tòpic de les tapes que acompanyen la canya
és real i també li encanta.
Aparcar el camió acostuma a ser un problema ja que no hi
ha llocs habilitats per establir-se. Acostuma a haver-hi
desconﬁança de la gent que s'aparta de la norma ja que, per
prejudici, se'l associa a gent que porta problemes quan
realment la majoria de vegades no és així. Ells, quan la
policia els feia marxar d'un lloc on no podien estar, feien
cas i buscaven un altre lloc. Sempre han mirat de conèixer
els veïns, interessar-se per ells i guanyar-se la seva
conﬁança i això els ha anat bé. La Maria explica que cada
cop hi ha més gent que viu així: No només viatgen i la
majoria són estrangers. Per a ella aquesta és una manera
més de viure; una tria, igual com ho és comprar-se un pis i
pagar una hipoteca. Viure en un camió no costa tants
diners. Al camió s'autoabasteixen amb l'electricitat
generada per una placa solar i aigua de la font. D'aquesta
manera només cal pagar el menjar, el gas butà per cuinar i
escalfar el camió i el gasoil. Sí que creu que s'hauria de
donar més facilitats a les persones que porten una vida com
la seva: més facilitat per aparcar el camió i més tolerància de
la gent amb les diverses maneres de viure. Malgrat tot, té
conﬁança en el futur i creu que d'aquí uns anys serà més
fàcil viure de maneres diferents si, poc a poc, la gent jove
pot començar d'hora a emancipar-se i prendre les seves
decisions.

La Maria vol estudiar arqueologia perquè li agraden molt la
història i els processos socials i culturals que ens han portat
a on som ara i a tot el que està passant. De petita, també la
fascinaven les troballes a la sorra i els recorreguts que li
preparava el seu pare per a que trobés coses amagades; volia
ser com l'Indiana Jones. Troba que hi ha civilitzacions, a les
quals aquí no es dona importància, que a ella li desperten la
curiositat; per exemple l’Inca. Per a ella, la curiositat és clau
per aprendre ja que fa que et facis preguntes i busquis
informació; quan tens les respostes sorgeixen més
preguntes i el cercle no s'acaba mai.
Va triar anar a estudiar a Granada perquè el preu de la
matrícula era molt més assequible que a Barcelona i la ciutat
li encanta; és petita i té un centre d'art mossàrab d'una
bellesa impressionant. També li n'agrada la gent sobretot
perquè d'entrada dóna bon rotllo i t'hi fan sentir bé. Val a
dir que a les classes hi havia alguns professors al qui no

Aquesta jove explica com ha pres consciència de tot el que
han fet els seus pares per ella i la seva germana. Els ho han
donat tot, els ha costat molt d'esforç i ho valora molt:
estudis, extraescolars, roba, menjar, despeses de casa, etc.
Considera que ja és hora que a casa puguin respirar més
alleujats i gaudir dels guanys de la seva feina; anar de viatge
o fer el que els plagui sense haver de pagar-ho tot. Arriba un
punt que dius: vaig a provar de fer-ho jo sola i a veure què passa.
Ja sé que si els necessito hi seran. No em sento sola i això és
molt important. També valora molt l'educació que ha rebut
de la família que l'ha ensenyada a ser autosuﬁcient: portar
el cotxe, el tractor, fer llenya, cuinar, rentar, etc. en resum,
cuidar-se d'ella mateixa.
Considera imprescindible que les persones siguin
independents per prendre les seves decisions i poder fer la
seva vida sense fer-ho de males maneres sinó mantenint els
lligams amb la família, que no et donarà l'esquena. Afegeix:
si em demanen ajuda els pares, jo hi seré però encara que sigui
la meva família jo haig de tenir una independència. Sí que hi ha
sempre la por dels pares que passi alguna cosa als ﬁlls; als
seus pares també els ha passat. Explica com i quan va
marxar a Irlanda la seva mare li va fer una targeta perquè si
li passava alguna cosa durant el viatge truqués. A casa seva
estaven disposats a anar-la a buscar on fos. També explica
que la seva mare plorava abans que ella marxés. Explica
orgullosa, com ha tingut uns pares que es preocupen per
ella però alhora la deixen marxar. Se sent privilegiada.
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BIBLIONEWS
Biblioteca Comtat de Cerdanya

Estima’m quan menys
ho mereixi...

Merlí

Espabila, chaval

Jaume Funes

Cameo

Pablo Poó

Els adolescents ens treuen de polleguera
diu Funes, psicòleg, educador,
periodista i gran expert en joves i
adolescents. Però alhora ha escrit un
llibre que ens dona pistes per
relacionar-nos-hi, conviure-hi i ajudarlos a créixer: disponibilitat, flexibilitat,
interès per a tots els àmbits de la seva
vida, paciència i confiança.

Un professor de filosofia provocador i
antisistema, uns adolescents que estan
descobrint el món i la vida i l'amor i el
sexe, un institut i un claustre com tants
n'hi ha a Catalunya. I els conflictes
entre pares i fills, i entre nois i noies, i
les penes i les alegries d'aquests
projectes d'adults que es fan grans
sense saber-ne.

Si no t'agrada estudiar, si prefereixes
jugar a la play abans que fer els deures i
si escoltar els profes et fa pal aquest és
el teu llibre. Pàgines plenes de sentit
comú, consells i trucs per aprofitar el
temps, anar per feina i no perdre
pistonada a l'institut. I, si cal, esforç per
aprovar però potser val la pena i tot.

DEL PIRINEU

SABIES QUE...

Poesia completa
Jordi Pere Cerdà

Antony Cayrol era el seu nom autèntic,
era de Sallagosa, va ser Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes i escrivia
poemes, però també rondalles i teatre.
La Cerdanya era el seu origen, la seva
inspiració, el seu material d'escriptura.
Va ser capaç de transcendir més enllà
de la vall, però sempre amb els peus
ferms a la seva terra.

Disposem d'una col·lecció de llibres en anglès i francès. Podem oferir-te novel·les
clàssiques i actuals, llibres de poesia, assajos, biografies i reculls d'articles. Pensem
en tots aquells qui domineu alguna d'aquestes dues llengües però també ens
adrecem a tots aquells qui esteu en procés d'aprenentatge, o bé voleu millorar en
comprensió i gramàtica, o bé les teniu rovellades, o bé... Veniu, passeu, trieu i
remeneu.
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LA MEMÒRIA DELS CERDANS

VIATGE A BARCELONA
Autor: Jesús Bosom Fotografia: Fons J. A. Roca de Viñals
sorprenents, i algun castellanitzat de forma una mica
ridícula (per exemple, San Quirico de Basora); a més hi
havia alguns punts especialment atractius, com ara Ribes de
Freser, perquè allà hi ha el cremallera de Núria, o Ripoll,
una estació gran que rebia els trens de Sant Joan de les
Abadesses (quan anaves en direcció de Puigcerdà, havies
d'estar al cas, perquè els dos darrers vagons els
desenganxaven per anar cap a Sant Joan); a Ripoll hi havia
habitualment un home amb una mena de carretó prou gran
i alt que resseguia les andanes quan parava un tren i venia
entrepans, gasoses, llaminadures, xocolatines, caramels,...;
també l'estació de Vic es veia molt gran, amb vies diverses,
amb canvis de vies, passos a nivell; després anaven passant
estacions diverses fins que arribaves a Moncada i Reixach,
que era i és encara un nus ferroviari important (tinc la
sensació que el tren de Puigcerdà era el darrer a passar), i
allà, quan el tren començava a avançar et ficaves dintre els
túnels fins que apareixies a l'estació immensa del Nord
(més tard els trens passaven per l'Arc de Triomf per anar
cap a la plaça Catalunya). A l'estació, que des del meu punt
de vista, era molt gran, era plena de gent que anava i venia,
amb maletes i paquets de totes mides, policies que
vigilaven, mossos de la Renfe que anaven i venien fent
feines diverses, empleats de l'estació, (recordo els revisors
que anaven ben vestits amb una gorra rodona que els
donava un aire d'autoritat, els caps d'estació que també
anaven elegants i portaven unes gorres vermelles i un pal
amb un drap també vermell amb el qual feien el senyal de
sortida dels trens, els mossos d'estació amb les seves bruses
i gorres blavoses o les seves granotes de treball, que feien
diverses feines quan els trens eren a les andanes), venedors
ambulants de begudes o entrepans, i personatges curiosos
que semblava que vivien allà. Per deixar el recinte, calia
donar el bitllet a una persona que controlava la sortida;
veure aquells carrers plens de vehicles diversos i de tanta
gent era quelcom sorprenent per un vailet de poble. Érem a
Barcelona.

—¡Abra las maletas! ¿Tienen algo que declarar?
—No..., no señor.
—Veamos. (Aleshores el policia que estava darrere d'aquell
taulell es posava a regirar fredament totes les coses, roba
generalment, que la mare havia col·locat amb cura i ben
distribuïdes).
—¡Pueden pasar!
Aleshores t'havies d'afanyar a posar bé totes les coses,
tancar les maletes que aquell agent havia regirat i esperar
que el policia fes una creu amb guix a totes les maletes.
Quan havies d'agafar el tren per a anar a Barcelona, o
qualsevol altre punt de la línia fèrria, havies de passar
forçosament per uns passadissos i per un control duaner;
un lloc auster i trist amb un taulell de fusta reforçat amb
unes guies, uns policies en un cantó i uns trossos de guix per
fer les marques. Després ja podies accedir al vestíbul, on
podies comprar els bitllets per al tren (uns cartonets
rectangulars de color marronós, no gaire grans, on constava
la destinació; els revisors del tren els mossegaven i els
foradaven amb una eina petita com unes alicates); allà
mateix hi havia un lloc de venda de diaris i de revistes. La
cantina era a fora en un petit edifici. Des del vestíbul podies
sortir a les andanes per agafar el tren. Uns trens no gaire
moderns (alguns amb uns seients de fusta no massa
còmodes), lents i una mica brutots, però electrificats, ja que
els de carbó o de gasoil feien massa fum als llargs túnels del
recorregut; uns trens que portaven policia, que controlava
tots els viatgers que pujaven o baixaven. Sempre m'havia
cridat l'atenció aquest control tan estricte per part de la
policia per sortir de casa, com qui diu. Uns trens que
portaven el correu i també mercaderies diverses en els
furgons.

—Nen, dóna'm la mà; que no et perdessis!
—Sí, mama.

Els viatges en tren resultaven llargs i pesats, i solíem portar
una mica de berena, que es podia compartir amb altres
viatgers, encara que vistos amb ulls d'infant, també
resultaven emocionants; era una expedició poc freqüent
que et portava a través d'estacions i apeaderos diversos;
unes estacions amb noms desconeguts, misteriosos
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CRISTINA AYATS:
MAI SAPS ON POTS ACABAR...
Autora i fotografies: Cristina Ayats
Vaig estudiar un grau superior en Educació Infantil i
després la carrera d'Educació Primària en la menció de
necessitats educatives especials. A banda, tinc altres
titulacions oﬁcials en el món social, educatiu i del lleure.

Decideixes marxar a l'estranger un any simplement per
canviar d'aires i acabes decidint quedar-t'hi, sense oblidar
ni descartar l'opció de tornar a les teves arrels.
La idea del meu treball ﬁnal de grau de comparar
l'educació d'alumnes amb Síndrome de Down a Catalunya i
Finlàndia em va portar on sóc ara: Finlàndia, un país
d'Europa septentrional que comparteix fronteres amb
Suècia, Noruega, Rússia i una vora marítima amb Estònia;
un estat fred, jove, independent de Rússia des de fa cent-un
anys. Anteriorment també havia estat part de Suècia. Gran
en espai, format per mil llacs i amb immensitat de boscos;
gent de caràcter reservat i que parla diversos idiomes un xic
especials el més destacat dels quals és el ﬁnès. Un país de
lleis clares i respectat en l'àmbit educatiu. Aquests, entre
molts altres trets, puc dir que m'atrauen de Finlàndia. Visc
Hèlsinki, capital de la icònica catedral blanca, com jo
l'anomeno i la gent la reconeix.

Qui m'havia de dir que només dos anys després d'acabar la
carrera de mestra aconseguiria exercir la meva vocació en
un país on la meva és una de les feines més valorades?
Tot va venir arran del meu treball ﬁnal de grau. Per viure
l'experiència en primera persona, em vaig traslladar a
Finlàndia. Per ﬁnançar-me l'allotjament i la manutenció
vaig decidir treballar d'Au Pair a casa d'una família, a Lahti,
a uns cent quilòmetres de Hèlsinki. Vaig tenir la gran sort
que la mare és directora d'una escola de parla ﬁnlandesa.
Així que li vaig demanar assistir com a voluntària i
col·laborar a l'escola, per tal d'aprendre ﬁnès, tot i que em
comunicava anglès, i conèixer de prop un dels sistemes
educatius més ben considerats del món. Per a mi, la família
va signiﬁcar i és una font de suport vital.
Una vegada acabada l'estada d'un any en aquella casa vaig
creure oportú seguir aprofundint en aquest sistema
d'ensenyament però en una altra família, només uns mesos;
aquella vegada a Hèlsinki. També vaig tenir la sort que el
pare de la família és professor a l'única escola espanyola de
la zona. El fet de poder assistir com a voluntària en una
escola, formar-me i, al mateix temps desenvolupar els meus
coneixements com a docent, per a mi va ser una condició
irrenunciable. El meu objectiu era molt clar: tenir cobertes
les necessitats mínimes (allotjament i manutenció),
malgrat que la remuneració de què gaudeixen les Au Pair és
molt baixa, no em va importar en absolut ja que era la
manera d'obtenir una de les meves ﬁtes.
Quan vaig acabar el contracte d'Au Pair, vaig començar a
buscar feina d'educadora i, inexplicablement, va ser més
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fàcil del que m'imaginava. Tot i que a Finlàndia no ets
mestre ﬁns que has fet un període d'adaptació, que oscil·la
entre cinc i nou mesos, al cap d'una setmana de buscar feina
va sortir la meva primera oportunitat per fer una
substitució i, abans d'acabar-la, ja tenia feina per un curs
escolar en una escola internacional que aplicava el mètode
Montessori.
Recentment he canviat d'escola. Tinc com a objectiu
l'ensenyament i exerceixo la meva vocació amb nens i
nenes d'edats més madures que, també, són bilingües.
Cada vegada estic més convençuda que vaig escollir la
millor opció de vida, ja que deﬁneix el meu caràcter i
manera de ser.
Malgrat que em sento realitzada com a mestra a la meva
nova feina, no descarto tornar als meus orígens però, en
qualsevol cas, ara per ara, no ho contemplo com una opció.
Reconec, però, que en períodes de vacances el que més em
ve de gust, me'n moro de ganes, és agafar un vol directe
Hèlsinki-Barcelona, unes quatre hores, per retrobar-me
amb la meva família.
d'un bany, si es el cas d'una nevada o de l'aproximació a un
riu o llac.

No cregueu que els sous siguin exageradament alts però
l'educació està una mica més ben pagada que a Catalunya.
Finlàndia té un nivell i qualitat de vida elevats així que, els
impostos que es paguen també són alts. Tot i això, el país
compta amb un servei públic excel·lent.

Els ﬁnlandesos són més aviat callats. Un bon silenci
acompanyat del fet d'estar còmode en aquest tipus
d'ocasions és un bon senyal per a les relacions entre
persones. Ells només et diran les coses que creuen
importants i són més de fets que de paraules. Per altra
banda, respectar la distància física entre uns i altres és molt
important a l'hora de parlar. Precisament, aquest aspecte al
començament em va sobtar molt i encara ho segueix fent, ja
que a Catalunya, som més de contacte físic. Per altra banda,
quan coneixes algú, el que es fa és donar la mà i quan
s'adquireix una certa conﬁança una abraçada. No es
habitual fer dos petons.

Probablement la diferència entre el sistema educatiu
Finlandès respecte a altres és potser la seva estabilitat en el
temps; cada canvi de govern no equival a un canvi de
sistema educatiu sinó que és fruit d'un ampli consens
polític que s'actualitza amb el temps i les noves tecnologies.
Tanmateix, es reconeixen els països nòrdics precisament
pel tret abans esmentat i perquè obtenen les millors
posicions quant a resultats acadèmics.

Cal esmentar que gairebé tothom parla l'anglès a la
perfecció, per tant, si parles aquest idioma, la comunicació
no es un problema. Al país, a més, es donen oportunitats
laborals de manera variada i en l'idioma internacional.
L'idioma propi de la zona, el ﬁnès, és diu que és una de les
llengües més complicades del món; has d'estudiar durant
molts anys per obtenir un bon nivell per tal de defensar-te i
sentir-te integrat a la societat.

Paral·lelament a tot el meu periple laboral vaig iniciar una
relació amb un noi ﬁnlandès, que segueix i sembla molt
assentada, tant que ens casem. Mai m'hauria imaginat que
entre persones tan diferents com som tots dos pogués
aparèixer la història més bonica de la meva vida.
Com tot els països, Finlàndia també té les seves
particularitats, entre elles:

No és tan fàcil, però, aconseguir feina del que has estudiat i
amb una bona remuneració. Per anar una entrevista de
feina has de treballar molt: des de mesurar el que posa el teu
currículum ﬁns a fer-te un guió, com si es tractés d'un
examen.

No veiem el sol tant com ens agradaria. A l'hivern només el
veiem de tant en quant i, en aquest cas, es recomanable
prendre píndoles de vitamina D que trobes inclús als
supermercats. A principis de març, però, apareixen els
primers rajos de sol permanents i a ﬁnals de juny ﬁns i tot
podem veure el sol a les dotze de la nit.

Cal destacar que moltes vegades es que creu que anar a
l'estranger és una moda quan realment és una necessitat per
a les persones que volem desenvolupar una feina que es
correspongui amb les inquietuds que tenim i allò que hem
estudiat. Moltes vegades, la diferència del meu cas amb la de
molts joves és que van amb un contracte o projecte
professional a països estrangers. El contracte tindrà un inici
i data de ﬁ. Jo, en canvi, tinc una feina estable, vaig a treballar
contenta, faig la feina per què vaig estudiar, per a la qual crec
tenir vocació i així sembla que dona la impressió als meus
caps. Per tant no sé què em depararà el futur o quin és el
desig del meu destí. Puc seguir en aquest estat, on em sento
còmoda i sóc feliç, amb els meus o a l'altra punta de món.

Quan vaig de vacances a Olot, lloc on vaig néixer o bé
Puigcerdà, sempre trobo algun conegut que em diu: Saps,
Cristina, jo no sé pas si podria viure a Finlàndia; segur que
passaria massa fred. La gent en general pensa que és el pol
nord i realment hi estem bastant a prop, però les
temperatures no són tan diferents de les que podem arribar
a la Cerdanya, ara bé, el fred és constant.
Les baixes temperatures fan que sigui molt comú gaudir de
la sauna, que ajuda a sanar físicament i psíquica. És un
ambient per relaxar-te, conversar entre amics i família,
ajuda a respirar millor i permet el bon funcionament del
cos. Un cop has aconseguit un bon estat de relaxació i quan
el teu cos ja esta temperat per combatre el fred de l'exterior,
el millor és sortir disparat de la sauna -normalment totes
les cases la tenen incorporada a dins- i aleshores gaudir

Vosaltres sabeu que us depararà la vida?
Heu vist l'anunci del cafè Marcilla? Doncs els meus ja s'hi
veuen!
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FEROMONES:
UN BATIBULL D’OLORS
Autora i fotografies: Núria Tomàs
L'adolescència és aquella època de la vida complicada i difícil d'entendre. A molts, els arriba amb el pas canviat i els costa
acceptar què els està passant. Canvis al cos i emocions alterades, i en tenen la culpa les hormones. El cos comença a fabricar
substàncies que controlaran els processos biològics del nostre organisme. Unes d'aquestes hormones que a l'adolescència
comencem a secretar amb més quantitat són les feromones, aquelles olors que apareixen més fortes que abans però que hem
d'acceptar com a nostres.

Què són les feromones?
Les feromones són substàncies químiques que fabriquen
els animals per comunicar-se amb la resta. Envien senyals
olfactius a través de l'aire que evidencien la presència de
l'altre. La funció de l'emissió d'aquest senyal olfactiu pot
ser molt diversa:

mà, oloreu-la i notareu una fortor similar a la del vinagre. És
una feromona composta d'àcid fòrmic que utilitzen per
foragitar l'invasor i, fins i tot, com a verí. També fa que la
resta de formigues es posin en alerta en notar l'olor.
· Delimitació de territori: altres animals també utilitzen
les feromones per marcar territori. Les feromones
s'expulsen per la pell i això s'aprofita per deixar rastre quan
es freguen contra objectes, altres ésser vius... Un exemple el
podem trobar en alguns animals domèstics com els gats o
l'olor de l'orina dels gossos.

· Alerta de perill: alguns animals, com les formigues,
emeten senyals químics quan consideren que es troben en
situació de perill. És fàcil al Pirineu trobar grans formiguers
al bosc. Si hi acosteu la mà, sense arribar a tocar-lo, veureu
que les formigues s'alcen cap a vosaltres. Quan retireu la

«La majoria d'animals utilitzen les feromones com a indicador de
disponibilitat fèrtil»
LA TERRA
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· Identificació comunitària. Les abelles que viuen en un
mateix rusc estan impregnades de la mateixa olor per
identificar que les que són de la comunitat i distingir-les de
les intruses. La reina emet una olor molt característica que
atrau les abelles cap al seu rusc i la identifica com a tal.
· Atracció sexual. La majoria d'animals utilitzen aquest
tipus de substàncies com a indicador de disponibilitat fèrtil.
En parlem al següent apartat.
Segons la composició química d'aquestes feromones, el
receptor haurà de trobar-se a més o menys distància. A més,
les feromones són substàncies molt volàtils, de curta
durada. Tot dependrà de la quantitat que se'n secreti i el
temps que s'estigui emetent l'hormona.

Feromones sexuals?
Potser l'atracció sexual és allò amb què més relacionem les
feromones. Les femelles en zel produeixen aquestes
substàncies amb més quantitat. Això permet que els mascles
puguin identificar les femelles que estan més disponibles
per a l'aparellament. Els insectes són un dels grups
d'animals que utilitzen aquest tipus de substàncies per
aparellar-se, com les libèl·lules de la foto. Fins i tot hi ha
criadors d'animals que utilitzen feromones sintètiques per
augmentar el senyal de zel en femelles i, d'aquesta manera,
poder assegurar-se la cria. Els mascles també produeixen
feromones per atraure les femelles. Davant la competència
d'altres mascles, la femella triarà el que produeix més
feromones com a garantia de major fertilitat.
De vegades també s'utilitzen les feromones en el control de
plagues. Per exemple, es fan servir bosses amb feromones
per atraure els mascles de la processionària o en cultius
agrícoles on els insectes poden causar estralls.

Feromones en humans?
Com tots els animals, els humans també produïm
feromones. Les alliberem a través de la pell, especialment
sota les aixelles i als genitals. Els adolescents es troben
sorpresos per la producció d'aquestes substàncies, la seva
olor corporal els identifica. També aprenen que si aquesta
substància que desprenen és molt forta pot provocar rebuig
de qui té més a la vora. De vegades volen dissimular-ho amb
més olors però, alerta, si s'abusa dels perfums sintètic,
també es pot produir un efecte de fugida per part del
receptor. Que complicat és ser adolescent...
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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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