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EDITORIAL  
 
 

  

  

  

      

Gemma Anguera Minguell 

  

  

  

       

Ester Minguella Camps 

 
 

“No hi ha barrera, pany ni forrellat que es pugui imposar a la llibertat  

de la meva ment”, Virgínia Woolf 

 

Aquesta ha estat la frase que aquest any ens ha servit d’eix conductor en els Cursos de Formació per a 

persones del CET. 

Tots hem coincidit que ens agradaria conviure en un entorn en què la igualtat, la diversitat i la no-

violència siguin peces clau en les relacions socials; així doncs volem posar el nostre granet d’arena en 

la transformació d’aquesta societat, ja que som conscients que tots tenim una responsabilitat en 

aquest canvi. 

Per aquest motiu, aquesta edició l’hem volguda dedicar a persones valentes que han mostrat una 

capacitat per rebel·lar-se a través de l’amor propi i l’autoconfiança. Podreu llegir històries de vida, 

conèixer dones que han deixat petjada al llarg de la història..., i tot això sense oblidar-nos de la 

importància d’enriquir-nos del nostre dia a dia. 

 

Esperem que gaudiu d’aquesta lectura i que us desperti, com a tots nosaltres, les ganes de 

transformar el món. 

Bones festes i feliç 2020! 

 Gemma Anguera Minguell 

       Ester Minguella Camps 
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Històries que deixen petjada 
                 Gerent de l’ACUDAM 

Aquest any hem volgut transmeteu-us una història de vida que a tots nosaltres ens va fer reflexionar i valorar 

tot el que tenim.  

 

Brigide Puy-Peiró 
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Brigide, ens pots explicar la teva història? 

Jo soc la Brigide, vaig nàixer l’any 1941 a Viena, en plena  II Guerra Mundial.  

Ja sabeu que en un lloc on hi ha una guerra queda tot destrossat, amb  

pobresa... 

Molts nens no teníem res per menjar, molts es morien de gana i de  

malalties. Per aquest motiu, Càrites i Creu Roja van decidir que aquells infants havien de marxar del 

país perquè poguessin sobreviure. Espanya va facilitar que tots aquests nens vinguessin una 

temporada perquè es poguessin així recuperar. 

L’estada d’aquesta quitxalla era de 9 mesos per després tornar cap a Àustria. 

Jo vaig ser un d’aquests nens que va marxar del seu país, 

concretament l’any 1950. La meva mare i la meva padrina em 

van acompanyar al tren. Portava un cartell penjat en què 

posava el meu nom i el lloc on anava. Jo deia a la meva mare 

que volia marxar juntament amb el meu germà, però ella em 

va dir que no, que jo estava més prima que ell. 

Els pares i mares eren tots a les andanes i nosaltres a dins del tren, acompanyats de monitor. Jo 

estava molt contenta.  
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Picant el vidre amb el palmell de la mà, feia saber a la meva mare els minuts que quedaven per marxar.  

La meva padrina plorava com una magdalena, estava molt trista. La mare va ser molt valenta i no va 

plorar gens. Quan va marxar el tren potser va plorar tot el dia, però en aquell moment va fer el cor fort 

perquè jo no plorés. 

Hi havia nens que anaven a Barcelona, però jo vaig arribar a Pamplona i hi vaig estar dos dies: ens van 

donar menjar, ens van dutxar, ens van donar roba... De Pamplona vaig anar fins a Almacelles. 

Quan vaig arribar a casa de la família d’acollida, la qual em va tractar molt bé,  em va dutxar, i mireu  

si estava primeta que ells deien: aquesta nena se’ns desfarà als dits! 

Passats els 9 mesos a Almacelles havia de tornar a Àustria, però aquí ve el motiu pel qual soc aquí... La 

família d’Almacelles em va dir una frase, que encara tinc clavada ara a la meva ment: “El teu pare no et 

vol, et deixa aquí a Espanya!”. Jo vaig començar a cridar dient: “Que sí que em vol! Que sí que em 

vol!”... Em vaig posar a plorar!  

En aquest moment vaig descobrir que el meu pare va  

morir a la guerra i la meva mare, quan jo era un nadó,  

es va tornar a casar amb un altre home.  

Jo vaig créixer creient que l’home que  

m’educava era el meu pare biològic, però no era així.  

Ara penso que va ser el meu padrastre el que va 

 decidir que no em volia, i ara entenc per què el  

meu germà no va venir amb mi a Espanya. 
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Càrites i l’Acció Catòlica sabien que la família d’Almacelles no podia acollir-me perquè ja tenia fills,  

però coneixien una família de Torregrossa que no tenia fills  i que estaria encantada  que jo anés a 

viure amb ells.   

I aquí m’he quedat tota la vida, a Torregrossa. Ha estat una família que m’ha tractat molt bé tota la 

vida! Molt bona gent! A mi m’ha pujat com una filla, tot el que tenien ells m’ho han donat a mi.  

Ha tornat a veure alguna altra vegada la seva mare? 

M’agrada aquesta pregunta. La mare va venir a Espanya quan jo tenia 16 anys.  

L’havia d’anar a buscar a l’Estació del Nord de Barcelona. Les dues teníem por que després de 8 anys 

sense veure’ns no ens coneixeríem, per això vam decidir que portaríem una revista o un diari a la mà 

per així reconèixer-nos... Però no va caler la revista, en el moment que va baixar del tren ja ens vam 

conèixer de seguida. 

És l’única de la seva família que viu a Espanya? 

Sí! A Viena tenia 3 germans més. Un va néixer quan jo encara vivia a Viena, els altres dos van néixer 

després. 

I amb els seus germans tenen contacte? 

Amb el meu germà Alfredo mantenim contacte. Sempre parlem i per Nadal sempre ens enviem un lot. 

Quan em truca fem una barreja entre el meu poc alemany que sé i  el poc espanyol que sap ell. 

Va venir més vegades la seva mare a veure-la? 

Sí, va venir moltes vegades a veure’m. A la família de Torregrossa també li agradava que vingués la 

mare a veure’m.  

 



 

 

 
 
 

Mai van tenir por que marxés. Jo mai vaig dir: “Mare, vull venir; i ella tampoc em va dir mai que anés 

amb ella”. 

Una cosa curiosa. La llengua alemanya jo la vaig perdre de seguida, només amb 9 mesos ja la vaig 

perdre. Però quan venia la mare ens enteníem i parlàvem totes dues. No ser com ho feia..., però 

entenia tot el que em deia.  

Jo sempre dic que en algun racó del meu cervell ha quedat l’alemany. El que sí que tinc molt present 

són els números en alemany. 

Les seves filles van conèixer la seva mare? 

Sí, i tant! Li deien la padrina de Viena. 

Ha tornat mai a Viena? 

Sí, dues vegades. Vaig anar a veure la meva mare i els meus germans. 

Se’n recorda dels anys que va conviure amb la guerra a Viena? 

Me’n recordo de la meva primera casa, el soroll que feien els avions quan passaven per damunt de 

casa i que anàvem corrents cap al soterrani.  Recordo que va caure una bomba i va caure el sostre, 

nosaltres veiem el cel; recordo els tancs al carrer; recordo que sempre menjàvem patates bullides... 

La mare em va dir que una vegada va fer una hora de cua per aconseguir dos caquis, un per a mi i 

l’altre per al meu germà. I també recordo un pagès que li va dir a la mare: “Et donaré menjar, et 

donaré carn de gat!”. És a dir, que jo he menjat gat! 

A tot arreu hi havia el símbol zz, el símbol del nazisme. 

Jo vaig ser una víctima del nazisme. Segur que no hagués vingut ha Espanya si no hi hagués hagut la 

guerra ni hagués mort el meu pare. 
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Hi ha més nens que es van quedar aquí a Espanya, com en el seu cas? 

Sí. A la televisió es va fer una vegada un reportatge i el meu net m’ho va gravar i allà s’explica la 

història d’aquests nens.  Allà s’explica que de l’any 1945 a l’any 1950 van anar venint nens víctimes de 

la II Guerra Mundial. 

Sempre he intentat ajudar els altres, tal com els altres m’han ajudat a mi. Les persones que marxen 

del seu país penso que per algun motiu ho fan, simplement em poso a la pell d’aquestes persones. La 

vida és així! 

Quina valoració en fa, de la seva vida a terres catalanes? 

Aquí m’he casat i he tingut tres filles. La meva vida és aquesta, és bonica de sentir-la, però és trist 

haver de marxar de les teves arrels. Però jo dic que he tingut sort a la vida, tinc bons records de la 

família d’Almacelles i de Torregrossa. M’he casat, he tingut fills... He estat bé! 

No tinc cap mal record de la meva vida a Viena. 

És una història una mica trista, però és la meva història. 

 



 

Cinèfils en acció 
                 Gerent de l’ACUDAM 

Dins l’espai de cinefòrum, ens agrada reflexionar i aprendre a través del setè art. 

Us volem recomanar el film  Un mostruo viene a verme, del director Antonio Bayona, una pel·lícula basada en 

una novel·la plena de metàfores i de sentiments.  

Us deixem un recull de comentaris que van sorgir sobre aquest llargmetratge. 
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Petits canvis per menjar millor 
                 Gerent de l’ACUDAM 

En aquesta educació ens ha semblat interessant, en lloc de compartir amb vosaltres una recepta de 

cuina, “receptar-vos” aliments i hàbits saludables i alhora assenyalar-vos altres aliments que hauríem 

d’eliminar de la nostra dieta. 

Esperem que aquests consells us ajudin a portar una vida encara més sana. 
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Fruita, 3 peces al dia 

Hortalisses, 2 vegades al dia 

Fruites i hortalisses 

Llegums 

De 3 a 4 vegades a la setmana’ 

 
Fruita seca 

Un grapat  cada dia 

 
Vida activa i social 

30 minuts d’activitat física moderada els 5 dies de la setmana 

 

Compartir els àpats amb temps i 

sense pantalles és una gran 

oportunitat per gaudir, fer salut I 

relacionar-se 
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Reduïu la sal que afegiu als aliment 

i a les preparacions 

Sal 

Sucre 

Reduïu el consum de productes 

ensucrats 

Carns vermelles  

Una o dues vegades a la setmana 

Aquests consells us ajudaran a prevenir malalties  

Eviteu comprar-ne i consumir-ne 

Aliments 

ultraprocessats  

Aigua 

Per reduir envasos és millor 

l’aigua de l’aixeta 

Aliments integrals 

Trieu varietats integrals del pa,  

la pasta, arròs,… Són més nutritius 

Oli d’oliva verge 

Tant per cuinar com per amanir 

Aliments de temporada i 

proximitat 

Trieu-los a granel o en envasos 

reutilitzables per reduir residus 



 

Dones que han canviat el món 
                 Gerent de l’ACUDAM 

Al llarg de la història hi ha milers de dones que han canviat el món. Dones valentes amb unes vides 

extraordinàries: científiques, astronautes, aixecadores de pesos, jutgesses, xefs...  

Us proposem fer un canvi de rol, com vam fer nosaltres: cada persona de l’equip de redacció va fer un 

canvi d’identitat i va agafar el rol de dones que han marcat història. Us les presentem: 

 
 
 

 
 

 
 

Malala Yousafzai 

Activista 

“Un nen, un 
professor, un llibre i 
una ploma poden 
canviar el món. 
L’educació és l’única 
solució.” 

 

 
 
 

 
 

Sophia Loren 

Actriu 

“La bellesa és com et 
sents en el teu 
interior i es reflecteix 
en els teus ulls. No és 
una cosa física.” 

 
 

  

 

Agatha Christie 

Escriptora 

"Vaig aprendre que 
no es pot fer marxa 
enrere, que l'essència 
de la vida és anar cap 
endavant." 

 

  

Celia Cruz 

Cantant 

“No, no ploris que la 

vida és un carnaval.” 
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Beatrice Vio 

Practicant d’esgrima 

“Si jo no em lamento 

per mi, ningú més ho 

ha de fer.” 

 

  

Marie Curie 

Científica 

“Mai has de tenir por 
del que estàs fent 
quan estàs fent el 
correcte.” 

 

  

Nefertiti 

Faraona 

“Nefertiti, reina del 

Nil.” 

 

 

 Valentina 

Tereshokova 

Astronauta 

“Ei, cel, treu-te el 

barret que ja vinc.” 

 

  

Coco Chanel 

Dissenyadora i dona 
de negocis 

“Pots ser preciosa als 
trenta, encantadora 
als quaranta i 
irresistible la resta de 
la teva vida.” 

 

Interessant llegir-los! 
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Recull de premsa 
                 Gerent de l’ACUDAM 

La informació és poder! Si no sabem els esdeveniments que succeeixen al nostre entorn, no serem 

mai capaços d’opinar amb arguments. 

Us presentem les notícies, bones i no tant bones, que creiem que són significatives d’aquest final 

d’any. Esperem que al recull de l’any 2020 deixin d’aparèixer males notícies en els mitjans de 

comunicació. 
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Des de la redacció de la revista El Nostre Taller us proposem un joc. Us animem a realitzar el màxim 

nombre d’activitats nadalenques perquè aquestes Festes siguin inoblidables.  

A veure quantes estrelles aconseguiu! 

 

 
 
 25 coses per fer aquest Nadal 

                 Gerent de l’ACUDAM 

 
 

  

  

  

      

Gemma Anguera Minguell 

  

  

  

       

Ester Minguella Camps 

Fer l’arbre de Nadal, Genís Pastó 

Escuchar villancicos, Carmen Rodriguez 

Fer un ninot de neu, Marta Reig 

Ir a la misa del gallo, Atilano Codina 

Desembolicar regals de Nadal, Josep M. Tilló 

Visitar el mercat de Nadal de Lleida, David Pérez 

Fer el pessebre, Montse Mayoral Anar a passejar, Guifré Garlandí 
Visitar la família, Francisco Martin 

Menjar polvorons i “mantecados”, JM. Escuer 

Anar al mercat de Santa Llúcia, Rosa M. Carrique 

Anar a veure llums de Nadal, Montse Ortiz 
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 25 coses per fer aquest Nadal 

Mirar pel•lícules de Nadal, Roger Serra 

Escalfar-se a la vora de la llar de foc, Gemma Anguera 

Menjar torrons, Susana Escolà 

Fer l’amic invisible, Carmen Rodríguez 

Fer cagar el tió, Ester Minguella 

Celebrar el Cap d’Any, Ramon Torres 

Anar a veure pessebres vivents, Ramon Torres 

Atilano Codina 

Anar a veure els Reis Mags, Gemma Anguera 
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Altres activitats 
                 Gerent de l’ACUDAM 
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Cartell reivindicatiu pels drets dels traballadors del CET 

Estimulació multisensorial 

Panellets 



 

Altres activitats 
                 Gerent de l’ACUDAM 

 
 
 

Elaboració d’un berenar 

Elaboració de la portada 

Entrega de diplomes 

El Nostre Taller n. 20   Pàg.  18 




