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Activitats

Activitats: Xerrada Assumpta Montellà sobre la història de la maternitat d'Elna
Enviada per cgrasset el 05/Oct/2022 - 11:59

La xerrada que ens ha ofert l'Assumpta Montellà va ser molt emocionant. Just començar, ens explicava com ho fa
per anar enrere en el temps i treure informació a la gent gran. "El primer dia només observo, el següent jugo a
cartes i llavors comencen a detallar-me les seves vivències molt a poc a poc", deia. Des del primer moment, vam
estar interessats en el que ens contava durant la xerrada; les seves ganes i l'emoció amb la qual parlava feien
parar-li atenció. Les vivències que ens detallava eren aterridores: després d'un llarg camí cap a França, els
francesos van arraconar tots els republicans exiliats al camp de concentració d'Argelers, i allà hi passaven nit i dia,
amb el fred dins el cos i la mort massa a prop.

Tots ens vam quedar impactats i callats pel que ens acabava relatar. La xerrada va agafar un rumb més bonic
quan va parlar de la història de la maternitat d'Elna. Com podia ser que existís un lloc on ajudaven a les dones
embarassades a canvi de res? Sí, sembla un miracle. Tot i tenir tanta importància, ningú no sabia qui hi havia
darrere de tot això. Va ser gràcies a l'Assumpta Montellà, que tibant fils, va donar a la famosa "Isabel del camp
d'Argelers" el reconeixement que es mereix.
Definitivament, aquesta va ser la xerrada més impressionant que ens han fet mai. L'Assumpta, amb la seva forma
d'expressar-se, ens va fer sentir el dolor a la nostra pròpia pell. Molts alumnes van emocionar-se i, tot i que la
xerrada ni tan sols va durar una hora, va tenir un gran impacte en tots els alumnes i professors.
Aquesta xerrada ens va fer valorar casa nostra i la gent que mai no hem hagut de deixar enrere.

Joan Junyent i Jana Vilalta
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