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Remei Capitán

om surt la idea de
crear Agraïments?
Jo vaig fer economia i
empresarials. I sem-

pre he tingut la vocació d’ajudar a
les persones i durant 21 anys ho
he pogut fer a la banca. Arriba un
moment en què l’entitat no m’a-
porta el retorn de poder ajudar. I
tenia una cosa que se’m removia
dins per poder aportar el meu gra
de sorra en l’última ajuda que es
pot fer a les persones. La meva fa-
mília em dona tot el seu suport i
decideixo arrencar Agraïments.

I fa una empresa per acompan-
yar en el procés de la mort.
He viscut diferents situacions
amb tiets, familiars i també algun
amic, que han marxat i no els
vam fer, segurament, el comiat

que haurien volgut i això fa que
no portem bé el dol. I precisa-
ment Agraïments vol fer això, un
homenatge a la persona que mor
però que també ajuda que qui es
queda ho pugui gestionar molt
millor. 

Quan té clara la idea?
Va ser durant el funeral d’un amic

a Sant Gervasi, on durant la ceri-
mònia hi va haver música, parla-
ments... i el Bep, el meu marit, em
va mirar i em va dir “això és el que
estàs buscant”.

Per què creu que els funerals
laics estan en creixement?
Segurament perquè han perdut
aquesta visió de fer un homenat-

ge de vida. Els mossens d’abans
feien aquesta funció, perquè
quan feien les cerimònies conei-
xien les persones a qui acomia-
daven. Això era quan el mossèn
vivia i moria al poble i el que faig
és omplir aquest rol.

Com prepara la cerimònia?
Em passo entre sis i set hores

amb les famílies per entendre
com era aquella persona i fer-li
aquell homenatge de vida que li
hauria agradat i recordar tal com
era aquella persona. 

Quan comença a prestar el ser-
vei de manera efectiva?
El gener del 2019 ho vaig comen-
çar a moure, però no trobava el
moment d’arrencar. I el 7 de ju-
liol, mor el meu pare, de sobte. I
vaig parlar amb els meus ger-
mans per dir-los que em deixes-
sin preparar la cerimònia. I li vam
organitzar un comiat com al meu
pare li hauria agradat. 

Què té la cerimònia?
És un acte de comiat, però que ha
de reflectir com era aquella per-
sona. Hi pot haver música, pro-
jeccions audiovisuals, càtering...
una mica el que cada família de-
cideixi que representa millor la
persona que acomiaden. 

Quant pot durar?
No hi ha un temps. Ha de durar el
que faci falta. El dol i la mort no
requereixen que es faci en un
temps determinat. Tothom s’ha
de poder acomiadar d’aquella
persona i dir el que hagi de dir
per poder portar el dol millor.

I d’ara en endavant?
Estic fent moltes xerrades, molts
tallers de dol intentant fer una ta-
ca d’oli per explicar Agraïments. 
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“Volem fer un homenatge a
la persona que mor”

>> Ha creat Agraïments, una empresa que organitza comiats de vida
50 anys; nascuda a la Fuliola i resident a Balaguer (Lleida), va deixar la seva feina a la banca tradicional.

Ofereix també tot l’acompanyament en els tràmits burocràtics i presta serveis a Lleida i Andorra

Àtic en construcció en venda a Encamp

Tel. (+376) 80 80 80   www.immobiliariasuperior.com

81 m², 2 dormitoris i 2 banys. Pàrquing i traster opcionals.

Preu: 247.700 € Ref. 10829
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Fa tot just una setmana se celebra-
va el Dia Mundial de la Ràdio. No
seré pas jo en aquest petit espai
qui exalti el poder i el magnetisme
que té aquest mitjà de comunica-
ció que l’ha convertit al llarg de la
seva història en el més utilitzat a

tot el món perquè la gent pugui in-
formar-se o per entretenir-se. A ca-
sa nostra, la jornada va passar sen-
se pena ni glòria, més enllà
d’alguna honorable tertúlia amb
veus reconegudes del món radiofò-
nic andorrà o algun article com el
de Joan Massa en aquest mateix
Diari. Encara que sigui una setma-
na tard, m’apresso a fer el meu petit
homenatge a un mitjà que Andorra
li deu molt perquè ha tingut al llarg
de bona part del segle XX una pre-

sència i una importància cabdals
per al país i la seva gent, que ha
anat molt més enllà del pur instru-
ment informatiu i d’entreteniment.
Va ser capital per a l’obertura inter-
nacional, per al desenvolupament
del territori i, sobretot, va ser fona-
mental per al despertar d’una
consciència nacional que es va fer
més evident al darrer decenni del
funcionament de Ràdio Andorra i
Sud-Ràdio coincidint, recordem-
ho, amb tot el procés de reforma de

les institucions que va comportar
l’any 1982 la creació del primer
executiu. És imprescindible que
per entendre la complexitat de l’e-
xistència –i coexistència– de les
dues emissores l’amable lector faci
una lectura del llibre de la Xus
Lluelles Les ràdios andorranes.
Una qüestió de sobirania i enten-
drem per què Joan Massa ens diu
una vegada i una altra que “la his-
tòria de la radiodifusió a Andorra
és la història del seu segle XX”. 
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