
Enric Subirats i Bayego

Metge format en cuidats intensius a l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona. Enamorat de la
muntanya, s'especialitzà en medicina interna i en medicina esportiva per exercitar a Puigcerdà.

Convençut de que ajudar a ser feliç forma part de la medicina, es dedicà a la medicina de
muntanya per facilitar a la gent fer activitats en el medi natural de manera segura.

- Dirigeix  el  servei  mèdic  de  l’estació  d’esquí  de  la  Molina  (cada  matí  revisa  els
desfibril·ladors en tot els llocs) i practica el rescat ràpid dels accidentats.

- Mitjançant un estudi de 10.000 subjectes, va descobrir els punts recurrents de lesió dels
snowboardistes i va preconitzar la protecció sistemàtica dels canells i del cap.

- Al 2014 fundà la càtedra de medicina de muntanya a l’Universitat de Girona (de la que és
director), per analitzar científicament i millorar la prevenció i el tractament de lesions en
activitats físiques.

- Amb més de 30 anys de dedicació a aquest tema, ha editat un manual de MEDICINA DE
MUNTANYA.

- Membre del Col·legi de Metges de Barcelona, va rebre fa un any el premi d'excel·lència
professional com «Lider de la medicina del esport d’alta muntanya»

- També  fa  un  any  que  rebé  el  premi  Josep  Egozcue-Vila  de  Puigcerdà  per  la  seva
trajectòria professional sobre la medicina de muntanya i la Cerdanya.

- És soci de moltes associacions culturals de la comarca.

Colla Castellera de Cerdanya

Va sr fundada l’estiu de 2018 i  els seus objectius a curt termini són promoure la cultura
castellera sobretot dins l’àmbit comarcal de Cerdanya. En l'actualitat la Colla conta amb unes 120
persones,  algunes  vingudes  d'altres  comarques  a  treballar  durant  la  temporada  d'hivern  i  que
s'incorporen a la Colla de forma temporal. També és un punt de trobada del jovent de la comarca,
per la qual cosa fomenta valors com el respecte, la col·laboració i l'ajuda entre diferents. 

La Colla ha irromput en el món social de la Cerdanya com una entitat amb força ,que aglutina
membres de municipis diferents. En aquest sentit, el sentiment de cerdanitat està al capdamunt del
nostre ideari, per sobre d'identitats locals. 

Algunes de les actuacions realitzades durant el 2019 han estat:

-Diada del Bateig a Alp.
-Festa Major de Puigcerdà
-Fira de Sant Llorenç de Bellver.
-Diada Castellera de Berga.
-Festa Major de la Seu.
-Festa Major de Castellar de n'Hug.
-Diada del Cerdà de l'Any a Estavar



-Campionats del món de vol a vela a l'aeròdrom de Cerdanya.
-Diada castellera de Martinet.
-Diada Castellera d'Andorra.
-Diada Castellera a Santpedor.
-Diada de Cerdanya a Fontanals.
-Festa Catalana d'Osseja
-Dia Internacional de la Dona

Monique Guerrero

Mestra de l’Educació Nacional, gràcies a la seva formació i per voluntat personal, tota la
seva  carrera,  portà  la  doble  funció  de  responsable  pedagògica  i  administradora  d’una  escola  i
paral·lelament treballà com experta amb alumnes de Cerdanya amb grans dificultats escolars. 

Al 2002 va tenir l’oportunitat de crear la primera i fins ara única classe bilingüe francès-
català del Departament amb alumnes voluntaris de diferents nivells.

- Durant tres mandats va estar a la Junta d’Angostrina com regidora i dos mandats com tinenta
d’alcalde. Aprofità aquesta funció per crear i animar una junta municipal de joves.

- Inicià els nens i nenes a fer una pel·lícula sobre la seguretat en transports públics i els fa
col·laborar al Festival Vídeo d’Estavar-Llívía.

- Organitza per el poble concerts, dies de patrimoni, vetllades de contes, partenariats amb
les associacions del Parc Natural dels Pirineus Catalans.

- Aficionada a la naturalesa, des de el 2007, organitza una diada anual de jardineria amb
professionals  on  es  fan  conferències,  es  bescanvien  granes  locals,  es  comparteixen
pràctiques.

- Des de fa cinc anys lluita per salvar la línia del Tren Groc, patrimoni cerdà centenari, que
disposa d’una tecnologia original, amb fabricació local d’electricitat. Presidenta del
comitè de defensa del  Tren Groc,  no parà davant de cap dificultat:  animà reunions i
manifestacions  púbiques,  lliga  cooperacions  amb  totes  les  institucions  públiques
regionals i nacionals.

- Col·labora per mantenir les classes i els establiments sanitaris de Cerdanya.


