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Estudiants
d’alt rendiment

«Volem donar
més visibilitat
al pubillatge»

La universitat
a través d’un
bastó blanc

Pau Bartrolí i Elena Giménez
proclamats Hereu i Pubilla
de Catalunya 2011 ··· pàgina 3

Acompanyem durant un dia
lectiu en Guillermo Fernández,
un invident de la UPF ··· pàgina 6
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Apunts

La creixent
decadència
del verb
ADRIÀ ATTARDI

Manuel
Delgado Ruiz

Ada
Colau Ballano

Robert
Botey Beguiristain

David
Planella Fontàs

professor D’antropologia (ub)

‘AFECTATS PER LA HIPOTECA’

‘Online marketing manager’

DIRECTOR DE LAJORNADA.CAT

··· Antropòleg català que combi·
na la tasca de professor universi·
tari (UB) amb una dilatada acti·
vitat literària*.
A més de participar en conferèn·
cies i col·loquis arreu del món, fa
deu anys que promou, amb alum·
nes i fora d’horari lectiu, el visionat
de pel·lícules que exemplifiquen
els temes tractats a classe.

··· Des del començament de la cri·
si, s’han engegat 60.000 desnona·
ments a Catalunya.
La portaveu de la plataforma
Afectats per la Hipoteca ha iniciat
una campanya en la qual reclama
la reforma de la Llei d’enjudicia·
ment civil, amb l’objectiu d’acon·
seguir que, un cop entregada la ca·
sa, quedi saldat el deute.

··· Llicenciat en Publicitat i Re·
lacions Públiques per la Univer·
sitat de Girona (UdG), gaudeix
d’una beca Faro Global que li
permet fer una estada de set me·
sos a Pequín. L’empresa que l’ha
acollit, Taste Spain, és assídua en
col·laboracions amb joves que, un
cop acabada la carrera, fan un pe·
ríode de pràctiques.

··· Estudiant de Periodisme de la
Universitat Autònoma de Barce·
lona (UAB). Amb només dinou
anys, va decidir fundar un diari es·
portiu íntegrament en català.
Avui en dia, compta amb l’aju·
da d’una cinquantena de col·
laboradors que contribueixen a
estendre les disciplines menys
mediàtiques.

manueldelgadoruiz.blogspot.com

afectadosporlahipoteca.wordpress.com

robertboteybeguiristain.wordpress.com

www.lajornada.cat

Bloc de blocs
·1·

365d365e

Entrevistes

http://365d365e.com
365 dies, 365 entrevistes a càrrec
d’Oriol Rodríguez, periodista
freelance no titulat.
··· Què? “Quan eres petit, què vo·
lies ser de gran?” A partir d’aquí,
la història d’un personatge.
··· Qui?: Quim Monzó, Joan La·
porta, Ferran Adrià, Mazoni...

·2·

Bookty

Compravenda estudiantil

www.bookty.com
Ofereixes o busques pis d’estudi·
ants, llibres de segona mà, apunts
o classes particulars? Entra-hi!

·3·

Millor inglix

‘Nanolliçons’ d’anglès

www.milloringlix.org
Apropa’t a l’anglès d’una manera
peculiar. Aprèn expressions cata·
lanes en una llengua diferent.

L’amic ninotaire

FeR
Humorista gràfic des de la transició, Riem amb ell a El
Punt+avui i El JUEVES. Impulsor dels premis PERICH.

E

ls bons oradors estan
passats de moda. N’hi ha
prou amb fer una ullada
a la nostra arena pública per arribar a aquesta conclusió.
Polítics, empresaris, esportistes,
periodistes... Tots ells comparteixen la seva condició de personatges públics i, per tant, a tots els arriba el moment en què han de dirigir-se a una determinada audiència. La majoria sol afrontar aquest
debut amb nervis i acostumen a
apostar per una excessiva preparació i encotillament del discurs.
En molts casos, però, el temps i
l’experiència no contribueixen a
posar-hi remei; el personatge en
qüestió tendeix a consolidar els
seus errors d’oratòria i, fins i tot,
acaba traient-ne profit.
Aquest fenomen ha esdevingut crònic en la darrera dècada i
és molt característic del panorama polític i mediàtic, on el defecte comunicatiu passa a anomenarse “estil propi” i és explotat com a
reclam. D’“estils”, als mitjans, n’hi
ha molts: des del presentador estrella que tot ho recita fins al qui
tot ho dramatitza, sense oblidar,
en l’extrem oposat, la ja clàssica
despersonalització en la locució
de la majoria de notícies. La política tampoc es queda enrere: pauses que s’eternitzen en ple debat
parlamentari, gesticulació encarcarada i invariable per afrontar les
rodes de premsa o hiperventilació
com a mètode per destacar cada
paraula.
El lector sabrà posar nom i cognoms a cadascun dels tics; però,
de tots ells, se’n deriva una característica comuna: tot sona igual.
Així, es corre el risc que allò realment important quedi difuminat en un context igualment emfatitzat. Potser només es tracta de
recuperar l’espontaneïtat mantenint el rigor. Potser hem d’aprendre a rectificar la nostra cultura de
discurs preparat i teleprompter. I
és que, quan es tracta de comunicar, el com és tan important com
el què. ···

Qui som?

El suplement cetrencada forma part dels treballs realitzats pels estudiants de tercer curs de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra, en el marc del Taller Integrat de Periodisme. Aquesta assignatura
té lloc en una redacció multimèdia on es realitzen, de forma paral·lela, productes destinats a premsa (el present suplement), ràdio (UPF-Ràdio), televisió (BTV) i Internet (elpuntavui.cat i vilaweb.cat).
··· EDICIÓ Carlota Alegre, Lucia Álvarez, Marcos Álvarez, Adrià Attardi, Julia Bellone, Pol Bernat, Paula Brujats i Laura Calvet ··· REDACCIÓ Lorena Agua, Cristina Algarra, Aitor Álvarez, Neus Armengol, Pep Botey, Pau Bartrolí, Marina Breda, Mar
Armengol, Judit Barea i Elisenda Barreda ··· PROJECTE EDITORIAL I DISSENY Teresa Domingo i Olga Lamas ··· SUPORT DOCENT AL GRUP DE PREMSA Anna Nogué i Carlos Pérez de Rozas ···COORDINACIÓ EDITORIAL Irene da Rocha, Fabiola Alcalá, Ariadna Fernández i Marta Narberhaus ··· COORDINACIÓ DE LA REDACCIÓ INTEGRADA Salvador Alsius ··· FACEBOOK http://www.facebook.com/UPFcetrencada ··· TWITTER @cetrencadaUPF ··· E-MAIL cetrencada.upf@gmail.com

(*) Activitat literària: Entre bichos anda el juego (1991), El animal público (1999), La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del Modelo Barcelona (2007), Pensar por pensar (2008), etc.
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Pau bartrolí i elena giménez
Hereu i pubilla de catalunya 2011

«Joves, tradició i catalanitat
són les claus del pubillatge»
el poble de Besalú?, qui va ser el
president de la Generalitat després de la dictadura?, qui és el president de l’Acadèmia de Cinema
Català?...

Judit barea
elisenda barreda

Barcelona

El calellenc Pau
Bartrolí i la manresana
Elena Giménez van ser els
escollits, entre una trentena
de candidats, per representar
dues figures tradicionals
de la cultura catalana.
Durant el procés de selecció,
van destacar per la seva
excel·lència en el discurs
oral i en el coneixement
de la història i la cultura
catalanes. Són joves i s’han
marcat l’objectiu de donar
més visibilitat al pubillatge
durant l’any que tenen
per davant.

··· El pubillatge ja existia al segle XVIII. Quin paper juga al
segle XXI?

··· PB Juga un paper més petit del
què m’agradaria. Als anys 70 o 80,
ser la pubilla del poble era molt
important. Abans la pubilla no
només era una figura simbòlica,
sinó també representativa del jovent del seu poble, cosa que avui
no passa. Cal modernitzar aquesta tradició, i això passa pel nivell
local. Hem de ser la veu dels joves del poble.

··· Quin és el vostre objectiu
com a representants del pubillatge català?

··· Què és el primer que us va

··· PB Ens hem proposat donarli més visibilitat. La clau està en
els mitjans de comunicació, perquè són l’aparador del món, de
Catalunya. Hem de ser presents
en el màxim nombre d’actes, ensenyant qui som i què fem. Per
exemple, assistir al partit de Nadal de la selecció catalana o fer un
xut d’honor al Camp Nou.

passar pel cap quan vau sentir
el vostre nom, com a pubilla i
hereu de Catalunya?

··· Elena Giménez És un cúmul de

sentiments i d’emocions. Quan
sents el teu nom és una explosió
d’alegria impressionant. T’adones de la responsabilitat que tens
quan arribes a casa.

··· Com definiríeu el pubillat-

··· Predomina alguna ideologia dins d’aquest món?

ge a una persona que no sap
què és?

···

tres paraules: joves,
tradició i catalanitat.
··· Pau Bartrolí És una tradició
que tenen diferents pobles de Catalunya* on s’escullen dos representants que es troben setmana
rere setmana en diferents festes
majors amb la resta de pubilles i
hereus. Comparteixen un sentiment de catalanitat, d’estima cap
a la terra, les tradicions i la llengua. A partir d’aquí, es converteix
en una cosa més gran. Arran de
conviure, sorgeixen amistats molt
fortes, i també parelles, amors i
desamors.

··· PB Hi ha un sentiment d’independentisme molt elevat. La
majoria d’hereus i pubilles se senten molt catalans, s’estimen la seva terra i molts, el que desitgen,
és veure-la un dia independent i
lliure d’Espanya.

EG Amb

GANDALLA
De fil negre, per
recollir el cabell,
s’utilitzava al camp
davantal
Símbol de la dona
treballadora

BANDA
Porta la senyera per
diferenciar-se de la
resta de pubilles
SABATES
Les duen les noies
de ciutat

LLACET
L’hereu el porta
lligat al coll de la
camisa
ARMILLA
De vellut negre
amb tons de color

FAIXA
Indica el territori
que representa
(poble, comarca...)
SET BETES
Espardenyes
pròpies dels pobles

··· Catalunya serà independent
algun dia?

··· PB La independència arribarà

si el poble vol que arribi. El president Mas va prometre que si el
concert econòmic era inviable a
Madrid, caldria buscar una altra
solució. La següent via serà la independència de Catalunya. Per
això cal molta unió, que el poble ho vulgui i un partit que lideri aquest moviment.

··· Cal complir unes condicions
concretes per poder ser hereu i
pubilla de Catalunya?

L’únic requisit és que siguis hereu del teu poble, tenir
entre setze i vint-i-tres anys i ser
solter.

··· Com veus el pubillatge d’aquí
a deu anys?

PB

··· Si vols ser hereu de Catalunya has de saber respondre...

··· EG A quina comarca es troba
(*) Catalunya: Setanta-dues poblacions catalanes tenen hereu i pubilla. Consulteu-ne el mapa a: http://tinyurl.com/mapa-pubillatge

··· EG Sent realista, crec que es manm. álvarez

···

tindrà com fins ara. A mi m’agradaria que creixés i que en altres pobles es fes més gran, aprofitant que
sempre hi ha gent disposada a tirarho endavant. ···
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Una vida d’èxits, privacions i renúncies

Esportista
busca feina
Cristina algarra
neus Armengol

Barcelona

“Viure tota la vida de l’esport no és una opció”, assegura la jugadora d’hoquei
patins Ester Nadal. Com
ella, molts altres esportistes d’elit saben que la seva
carrera professional és curta. La crisi no ajuda, i la majoria d’ells opta per estudiar una carrera universitària per tal d’afrontar aquesta situació d’inseguretat davant el món laboral.
Formar-se és cada cop més important per als esportistes. La majoria es prepara en altres àrees que
compaginen amb la seva carrera esportiva, però les complicacions per combinar ambdues activitats fa que fracassin de vegades.
Alguns d’ells ho han intentat amb
la Formació Professional, com el
campió de 125 cc, Marc Màrquez,
que va haver d’abandonar el cicle formatiu d’Administració i Finances per culpa d’una lesió. Prop
d’un 25% opta per quedar-se amb
els estudis secundaris. Aquest és
el cas del tennista Carles Moyà i
el corredor de Fórmula 1 Fernando Alonso, que van deixar les aules en acabar COU.
N’hi ha d’altres, però, com Juan
Mata, futbolista valencià del Chelsea, que aconsegueixen conciliar
els estudis universitaris (Màrqueting i INEF) amb la competició.
Tot i ser esportistes de renom,
per a tots ells és important comptar amb una formació més enllà
de la competició. Per aquells que
no gaudeixen de tant reconeixement, doncs, els estudis són encara més fonamentals.
És el cas d’Ester Nadal, campiona d’Europa amb la Selecció Espanyola d’hoquei patins i estudiant
tercer de Medicina a la Universitat de Barcelona (UB). “Des de petita havia volgut ser metgessa*”,

(*) Metgessa:

admet. Ara, aquesta passió s’ha
convertit en una necessitat degut
a la curta trajectòria que tenen els
esportistes d’alt rendiment. “Mai
m’he plantejat la possibilitat de
deixar els estudis”, comenta. Com
la majoria dels esportistes de disciplines menys populars, l’Ester
considera que viure tota la vida
de l’esport “no és una opció”, ja
que “és impossible guanyar-se la
vida amb l’hoquei femení”. Cada any, els joves esportistes d’elit
reben una beca de la Generalitat.
“És com endur-te un sou anual
que depèn dels títols que has guanyat”, explica.
L’Àlvar Alonso, recentment
proclamat campió absolut d’Espanya d’escacs, corrobora les paraules de l’Ester: “Viure dels escacs no és plantejable”. Per això,
els seus pares sempre l’han enco-

ESTER NADAL

“Moltes de les
meves companyes
han hagut d’escollir
entre estudiar o
competir”
ratjat a continuar estudiant i ara
cursa Economia a la Universitat
de Barcelona (UB). En Nacho Llovet, que amb només 20 anys ja
s’ha convertit en una promesa del
bàsquet espanyol, també és conscient del curt recorregut professional dels esportistes: “Ja se sap
que la carrera de l’esportista acaba als 35 anys”, admet. Ell estudia tercer d’Enginyeria Industrial a la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) i alterna els estudis amb una mitjana de dotze
hores setmanals d’entrenament
amb el FIATC Joventut.

Solucions a una vida difícil

L’Àlvar Alonso, de dinou anys,
afirma que la vida de la majoria
d’esportistes d’elit no és com surt

Xifres

25%

Formació acadèmica. Un de cada quatre esportistes d’elit opta
per anar a la universitat. Molts es
decanten per estudis relacionats
amb l’activitat física.

30%

Sense feina. Aproximadament,
un terç dels professionals retirats
estan a l’atur i un 4% dels qui treballen consideren la seva situació
molt precària.

70%

Menys ingressos. Els sous de la
majoria d’esportistes han minvat
des que va començar la crisi. La dificultat de finançament és un problema per als clubs.

90%

Valor afegit. Els esportistes consideren positiu que el seu club els
proporcioni una formació addicional a part de l’entrenament.

95%

L’esport, a prop. Deixar enrere
la competició no és fàcil. La majoria afirma que, un cop retirats,
els agradaria que la seva feina estigués relacionada amb l’activitat física.

a la televisió. “De vegades pot ser
molt dura”, sentencia. Accepta
que el seu és un “cas particular”,
ja que “els escacs requereixen un
esforç mental que fomenta la concentració” i, per tant, l’ajuden a
l’hora d’estudiar.
Comenta, a més, que està “molt
satisfet” amb les facilitats que la
seva universitat li dóna. Gràcies al
Programa de Tutoritzacions per Esportistes d’Alt Rendiment de la Universitat de Barcelona, pot combinar ambdues activitats sense
problema. Aquest ajut també el
proporcionen altres universitats
de Catalunya com l’Autònoma
(UAB) i la Politècnica (UPC). El
centre els assigna un tutor que els
ajuda a organitzar-se en cas que
hagin de competir en horari lectiu
i també es posa en contacte amb
els professors per canviar alguna

ÀLVAR ALONSO

“La vida dels
esportistes no
és com surt a la
televisió. A vegades
pot ser molt dura“
data d’examen. Les universitats
procuren que cap de les dues tasques es vegi perjudicada. Tot i això, l’Ester admet que segueix sent
difícil “trobar l’equilibri per compaginar esport i formació” i que
aquesta dificultat “sovint obliga
a deixar de banda alguna de les
dues activitats”. Moltes de les seves companyes van haver de deixar els estudis; unes altres van haver de repetir curs. Per poder seguir el ritme de l’entrenament i les
classes, reconeix que li queda poc
temps per als seus amics.
Per la seva part, en Nacho, que
també gaudeix del Programa de
Tutoritzacions de la UPC, considera que ha tingut sort. “Pel fet d’estar cursant una llicenciatura, encara que falti a classe puc aprovar l’as-

“Intentaré viure
de l’esport perquè
és una oportunitat
per guanyar-se
bé la vida”

signatura. Mai m’han posat
cap impediment”. I és que
estudiar amb el pla anterior
a Bolonya li proporciona més
flexibilitat horària. Gràcies a això, en Nacho ha pogut entrenar-se
des dels dotze anys fins a arribar a
ser un dels jugadors més prometedors del bàsquet espanyol.

Conseqüències de la crisi

L’esport també es veu afectat per
l’actual conjuntura econòmica.
Menors retribucions i una major taxa d’atur són alguns dels
problemes que més preocupen
aquest col·lectiu. Per una banda,
més del 70% dels esportistes espanyols en actiu han vist reduïts
els seus ingressos d’ençà que va
començar la crisi, el 2008. Els patrocinadors han retallat els pressupostos i alguns, fins i tot, han
deixat d’invertir. Segons el IV Informe d’Adecco sobre El repte de
la inserció laboral de l’esportista espanyol, només els esportistes d’alt
rendiment i, aproximadament, un
terç dels qui no estan a l’elit, han
mantigut el seu sou.
Per altra banda, l’atur també és
molt significatiu en aquest sector.
El 30% dels esportistes retirats no
troba feina, mentre que la taxa de
desocupació de la resta de la població és d’un 20%.
La crisi requereix formar-se per
arribar a ser suficientment competitiu en el món laboral. Les empreses busquen professionals cada
vegada més preparats i, com passa en les competicions esportives,
cal haver treballat amb constància per aconseguir el lloc que es
desitja. Quan els arriba la retirada, els esportistes han d’introduir-se en el món laboral convencional. Busquen feina i tenen dificultats per trobar-ne. Haver dedicat tants esforços a l’esport fa que
sovint es deixi de banda la formació acadèmica, indispensable en
la seva curta carrera. Així doncs,
conciliar formació i esport resulta clau per al futur. ···

Enguany, la carrera de Medicina ha tornat a tenir la nota de tall més alta de Catalunya (12,158 sobre 14 a la UB), seguida de Periodisme a la UPF, amb un 11,746
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Bàsquet

··· Edat: Dinou
··· Equip: FIATC Joventut
··· Estudis: Enginyeria Industrial a la UPC
··· Títol: Campió d’Europa sub-20 amb
la selecció espanyola

Ester Nadal

Àlvar Alonso

Hoquei patins

Escacs

··· Edat: Dinou
··· Equip: CP Vilanova
··· Estudis: Medicina a la UB
···Títol: Campiona d’Europa Júnior a
França (2010)

··· Edat: Dinou
··· Equip: Societat Coral Colón
··· Estudis: Economia a la UB
··· Títol: Campió Absolut d’Espanya 2011

“L’esportista d’elit
és aquell que ha
guanyat, en la
categoria que sigui,
una competició
europea”

“Continuar
estudiant
significa
posposar
la carrera
esportiva
a canvi d’una
assegurança
de vida “

m. álvarez / L. CALVET

Nacho Llovet
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Viure sense veure

A cegues per la Pompeu

CASTELLERS A LA UAB

Enfilar-se
al cel de
Bellaterra

Pau bartrolí

AITOR ÁLVAREZ

Barcelona

Bellaterra

En Guillermo Fernández té
21 anys, estudia Periodisme
a la Pompeu Fabra i és cec.
S’hi va quedar als set anys.
Segons ell, l’edat ideal perquè
ha percebut el món, i alhora,
s’ha acostumat des de petit a
no veure-hi.

És dimarts i toca assaig. La colla
castellera de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), els Ganàpies, es troba al migdia a la gespa de la Facultat de Ciències de
Bellaterra.
Ens donen la benvinguda, però
ja veiem que s’ho prendran amb
calma. Encara han de dinar i xerrar una estona de com ha anat la
setmana. Són molts, potser una
cinquantena. Comencen a enfilar-se als castells un quart d’hora
més tard del previst, concentrats
però alhora relaxats, tranquils i
gaudint del sol que fa al Vallès en
un estiu que s’està allargant.

He de ser jo qui s’acosta a en Guille per dir-li que ens hem trobat.
Es mostra confiat i amable. Falten deu minuts perquè comenci
la classe de Dret Romà i ens hem
d’espavilar, ja que és la primera
vegada que hi assisteix i no sap
on és l’aula. “Si no hi fos, què faries?”, li pregunto. Reconeix que
la solució més fàcil a tots els problemes d’orientació és preguntar
i m’adono que té molta raó. Arribem a una aula plena de gom
a gom, d’aquestes amb pendent,
que imposen des de la taula del
catedràtic. En Guille pregunta on
hi ha un endoll. És a l’última fila
que, alhora, és l’única que queda buida.
La classe comença; connecta
el portàtil i es posa els auriculars.

Classe. En Guillermo pren apunts
amb un ordinador que li narra el
que escriu. M. Álvarez

part de la bibliografia que necessita no es troba a la xarxa. Aleshores, pot recórrer al servei de l’
ONCE que compra l’obra i l’imprimeix en Braille o l’edita en format digital.

Temps d’oci

Sobta veure
com tota la
classe observa el
professor, menys
una persona
L’ordinador té un programa que
li narra el que escriu, de manera que pot prendre apunts, llegir
llibres i diaris, visitar webs o tenir compte a Facebook. “Iniciando Windows”, diu la veu greu de
l’ordinador. Sobta veure com tota
la classe mira el professor menys
una persona. En Guille pren els
apunts amb la tapa del portàtil
mig baixada i dirigint la mirada a
la taula. Les aules són la part de la
facultat que menys li agrada perquè no les acaba de dibuixar mentalment. Ara ja sap com asseure’s
sempre al costat de l’endoll. El camí fins la porta és la part de la classe que coneix i la resta l’anirà descobrint dia rere dia.
El campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF),
com molts altres, és un espai gran i
molt obert. Això dificulta la mobilitat d’una persona cega; així que
en Guille ha de buscar referents:
la textura del terra, papereres, escales, sorolls, olors o el trànsit de

Bar. També li agrada
divertir-se amb els seus
companys. M. Álvarez

Estudis

“He tingut algun
professor que, quan s’ha
plantejat un obstacle,
m’ha perdonat la feina
en lloc de buscar una
alternativa. És més per
ignorància que per maldat”

Comunicació

“Costa adreçar-se a una
persona cega. Si no em
saluden, jo no sé si hi ha
algú. És clau transmetre
normalitat i evidenciar
a l’altre que pot parlar
amb tu de qualsevol cosa”

ONCE

“Em sento més lliure que
un discapacitat portuguès
o francès. Poden tenir
pensions més altes, però
no tanta qualitat de vida”

la gent. “Però no pots memoritzar tots els llocs del món”, afirma. El més important és aprendre la tècnica per orientar-se. Ell
va conèixer la UPF en cinc sessions de preparació amb un tècnic
personal.
La següent parada és la biblioteca, un lloc enorme, però menys
obert que altres espais com els patis interiors. Les taules, cadires,
prestatgeries i catifes es converteixen en referents importants.
Aquí, en Guille se sent a gust. És
on obté la gratificació de fer la feina i disposa d’ordinadors adaptats
per a les persones amb disminució visual. El principal problema
és que, en determinats moments
del dia, o en èpoques d’exàmens,
és un lloc ple de gent. Això vol
dir que, quan va sol, ha d’anar
palpant cadira a cadira per trobar
un lloc buit. Reconeix que sempre
l’ajuda algú quan no hi va amb
els seus amics. Un altre problema que pateix és que, a vegades,

La nostra passejada conjunta per
la universitat acaba al bar. Explica que, com tots els joves, el cap
de setmana l’aprofita per fer cerveses, escoltar el futbol, sortir de
gresca o anar al cinema. Amb nosaltres s’asseuen alguns amics de
classe i altres companys que el volen conèixer. “També vas a discoteques?”, li pregunto. A diferència
d’altres cecs, a ell li agrada anar-hi
de tant en tant. Allà l’oïda li queda
monopolitzada per un soroll, la
visió és nul·la i el tacte no li és útil
quan està ple de gent. “És un món
d’abstracció total i per desconnectar va genial”, contesta somrient.
Els seus amics l’avisen quan canvien de lloc i llestos.
En Guille és feliç. Sap que el
context històric i geogràfic juguen a favor seu. “T’imagines
haver nascut fa 500 anys?”, li comento. A Espanya, l’ONCE ofereix tot tipus d’ajuda laboral, d’oci
i educativa de manera gratuïta i
organitza campionats d’esport i
convivències, dues activitats que
li agraden molt. També practica
goalball* cada dilluns quan acaba
les classes. Afirma que se sent més
afortunat que un cec francès o un
cec portuguès, perquè han de pagar una quota per rebre aquest tipus d’ajuda. “Aquests recursos em
permeten ser lliure i sóc feliç perquè tinc llibertat”. ···

Sense enxanetes

L’escalfament és fonamental a cada assaig. Cal practicar una mica
amb l’ajuda d’un parell de fanals
i les ordres del Marc, membre de
l’àrea tècnica de la colla. Ens parla sobre un dels handicaps de les
colles universitàries. Com que no
hi ha canalla, els acotxadors i les
enxanetes han de ser adults i això limita la magnitud dels castells
que es poden arribar a descarregar.
Acostumen a recórrer a les noies
més lleugeres de pes.
Tots s’acaben de posar la faixa.
Un dels Ganàpies mana. Tothom
ho sap i segueix les ordres al peu
de la lletra. Si algú falla, perjudica la resta. Són un equip, una família, i s’ajuden els uns als altres.
Els agrada que així sigui; forma
part de l’essència dels castellers.
Ens animen a provar-ho, a fer-nos
Ganàpies, a venir a la UAB dos dies per setmana a enfilar-nos al cel
de Bellaterra. Aquest ambient tan
sa i agradable de la colla en fa venir ganes. ···

Els Ganàpies en ple assaig. A. Álvarez

(*) Goalball: Esport d’equip en què tres jugadors han de marcar gol al contrari. La pilota porta cascavells i els practicants utilitzen l’oïda i el tacte per trobar-la i llançar
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Treball de camp

Esperit crític
a les aules
Deba-t.org pren força com a punt de trobada entre política i joves organitzant cursos,
reunions i col·loquis dins i fora de la UPF

E

··· paula brujats ···

l 20-N és a tocar. En uns dies en
què les formacions polítiques
estan pendents d’enquestes i
mítings, Deba-t.org ha aconseguit reunir candidats de les
cinc forces catalanes amb representació al Congrés dels Diputats. Centenars d’estudiants
han omplert l’auditori del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), refermant, així, l’èxit assolit l’any passat amb el debat previ a les eleccions catalanes.
Des del 2009, aquest think tank* ha estat present a la universitat. Aquell any, Nacho Corredor, Gerardo Sensat i Paris Grau –estudiants de
Ciències Polítiques de la UPF amb diferents perfils ideològics– van decidir compartir el que, en
realitat, ja feia temps que practicaven en privat:
un grup de reflexió política amb voluntat d’influir sense estar vinculat als partits.
L’entitat s’estructura a partir de dues línies de
treball. Per una banda, Meet.Deba-t pretén establir sinergies entre estudiants universitaris a partir d’activitats que fomentin el diàleg polític. Per
l’altra, Deba-t.lab es defineix com a espai de reflexió al voltant de la millora de la qualitat democràtica, les polítiques socials i la legalització de les
drogues per evitar el narcotràfic. Nacho Corredor,
que encapçala la iniciativa i s’encarrega de l’organització de debats i trobades, argumenta que
“no es pot produir una idea sense un diàleg previ”. I és que, tot i treballar de manera fragmentada, la interacció entre les parts és bàsica.

20-N D’esquerra a dreta, Dolors Montserrat (PP),
Daniel Fernández (PSC), Carles Campuzano (CiU),
Joan Tardà (ERC) i Laia Ortiz (ICV). Nacho Corredor,
al centre, moderant el debat. M. ÁLVAREZ

met participar en les activitats internes, que són
la majoria. A més de pagar aquesta quantitat, qui
en vulgui ser membre ha de tenir entre divuit i
trenta anys, comunicar-ho a l’associació i, sobretot, acceptar-ne la pluralitat. “La mescla d’ideologies és important, així que un membre de Debat.org ha de ser una persona oberta al diàleg i permeable a les discussions”, diu Corredor.

Més enllà del campus

Amb la universitat de fons

Els actes de Deba-t.org consisteixen, majoritàriament, en seminaris de formació, col·loquis i dinars al campus. En un inici, comptaven amb la
col·laboració de professionals de la política com
Montserrat Nebrera i Jordi Miralles i, dos anys
després, la seva àmplia xarxa de contactes els ha
permès augmentar la quantitat i varietat de convidats a la Pompeu. Hi han passat, entre d’altres,
el president de la Generalitat, Artur Mas; el cap de
l’oposició, Joaquim Nadal, i el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.
Tot plegat és possible gràcies al context universitari en què es mouen, lloc de trobada d’idees, emprenedors i recursos. En el seu cas, la UPF els facilita espais gratuïts per als actes, un despatx propi
i una subvenció anual de 1.200 euros –un 6% del
finançament del grup–. Per cobrir despeses com
el material o la publicitat, aquesta xifra es complementa amb els ingressos provinents dels cursos formatius i les aportacions del seu centenar
de socis. La quota és de trenta euros l’any i per-

Esmorzar dels membres del grup amb el cardenal Sistach. L. CALVET

Conversa amb Pere Macias abans d’un col·loqui a la UPF. L. CALVET

El centre de reflexió confia tant en mètodes tradicionals –cartells, boca-orella, etc.–, com en la difusió a la xarxa a través de la web, Twitter i Facebook per donar a conèixer la seva activitat. Una
activitat destinada, en ocasions, a nodrir de discurs les formacions polítiques –ja fa temps que
assessoren diversos partits–, però sense intenció
d’arribar a formar-ne part. En aquest sentit, el
grup compta amb un Consell Assessor format
per quatre experts en els àmbits polític (Carles
Campuzano i Toni Comín), econòmic (Eduard
Vallory) i social (Pablo Solana), que col·laboren
de manera regular en l’elaboració de projectes.
El futur de Deba-t.org se centra, doncs, a ser presents en altres centres i, alhora, anar creixent fora de l’àmbit universitari. ···
WEB www.deba-t.org
Twitter @debat_org
Facebook www.facebook.com/debatorg

(*) Think tank: Grups de reflexió nascuts en l’àmbit militar, popularitzats dins la societat civil a partir dels anys seixanta. Actualment, solen treballar al voltant de la política
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‘Visto lo Visto’

Anti-Karaoke

Els dissabtes a la tarda, a l’auditori del MACBA, es grava el primer
programa en streaming* de Barcelona: Visto lo Visto. Si vols anarhi inscriu-te prèviament a Facebook i podràs gaudir d’actuacions
d’humoristes com Ana Morgade
o Àngel Llàcer. A més, tindràs una
cervesa gratis per assistir-hi.

Com cada dilluns, la Sala Apolo
presenta l’Anti-Karaoke a càrrec de la show-woman Rachel
Arieff. Es tracta d’una barreja
entre un concert de rock i un
karaoke on tothom pot convertir-se en protagonista.
on c/Nou de la rambla, 113 (Barcelona) QUAN Cada dilluns de
21.30 a 1.00 H preu 8 €

web vistolovisto.tv on plaça dels
àngels (Barcelona) PREU Gratuït

Barraques de Girona

‘American Life’

Aprofita la recta final de la festa més esperada de l’any a la
capital gironina. Hi actuaran,
entre d’altres, Gossos o Teràpia
de Shock i podràs assitir a concursos de músics emergents.

El CCCB presentarà la conferència American Life: 10 anys després
de l’11-S, a càrrec de la periodista i assagista Barbara Ehrenreich.
L’acte s’emmarca dins l’exposició de l’artista Francesc Torres i
pretén mostrar les conseqüències de l’atemptat i l’herència que
ha deixat.

web www.firesdegirona.cat on
la copa (girona) QUAN del 28
d’octubre al 6 de novembre
preu gratuït

Manel i Antònia Font

A.

o
at
pIl

WEB www.cccb.org ON c/Montalegre, 5 (Barcelona) QUAN 2 de novembre. 19.30 h PREU 3 €€

VII Cursa de la Dona

Solidaritza’t amb la lluita contra
el càncer i participa en la VII Cursa
de la Dona. El recorregut és de 6
km i poden participar-hi totes les
dones majors de dotze anys.
sortida Av. de LA REINA maria
cristina (barcelona) quan 6 de
novembre. 10.00 h Preu 7 €

Els diners de la
inscri pció van
destinats a la
investigació
contra el càncer
de mama
Flea Market

El Flea és un mercat de segona mà que se celebra mensualment a Barcelona. Els visitants
poden vendre o intercanviar tot
tipus de productes, com roba,
complements, llibres, etc.
contactefleamarketbcn@gmail.com
on c/ ali Bei, 120 (barcelona) QUAN
12 de novembre. de 13.00 a 19.00 H

Mira! BCN
El primer festival que fusiona
la música electrònica amb
l’audiovisual
Neix una nova cita cultural a Barcelona. La ciutat acollirà el 5 de novembre el Mira!, un festival
que pretén unir l’avantguarda musical i visual. Al
cartell es barregen artistes procedents d’aquestes dues tendències, entre els quals podem des-

‘Temps per saber’

El centre cultural Unnim organitza
un cicle de conferències per reflexionar sobre els principals reptes
de futur a Catalunya. Toni Soler,
periodista i productor de televisió, farà de ponent a la conferència Els mitjans.
on rambla d’ègara, 340 (terrassa)
quan 21 de novembre. 19.30 h PREU
GRATUïT

tacar Plaid o els catalans Downliners Sekt , bRUNA (a la imatge) i Visitor. Tot i que hi haurà actuacions internacionals i nacionals, el festival posa l’accent en l’escena local. El Mira! tindrà lloc a
l’antiga fàbrica de Fabra i Coats, situada al barri barceloní de Sant Andreu.
.....
dia 5 de novembre / horari de 16.00 a 2.30 h
fabra i coats: c/sant adrià, 20
preu 18 € / web www.mirabcn.cat

Barcelona de cine

La ciutat comtal s’ha convertit en
els últims temps en un perfecte
escenari de rodatge. Aquesta ruta té tots els ingredients per desconnectar i a la vegada descobrir
un munt de curiositats sobre els
rodatges. L’itinerari recorre espais
de Barcelona, que han estat escenaris cinematogràfics.
web www.iconoserveis.com/castellano/rutas-culturales preu 14 €

UN BON Àpat

Woki Organic Market

Just al centre de Barcelona trobem aquest restaurant que combina modernitat i menjar ecològic. Ofereixen una gran varietat de pastes, pizzes, sushi, wok i
hamburgueses. A més, s’hi poden
comprar productes ecològics.
ON Ronda Universitat, 20 Preu el
teu propi menú des de 4,9 €

de ruta

Camí d’en Serrallonga

L’excursió permet conèixer els indrets més concorreguts pel mític
bandoler català Joan Sala. Comença a Sant Hilari Sacalm, travessa
boscos i acaba a l’embassament
de Susqueda. La llargada del recorregut és de 26,58 km, té un desnivell de 840 m i una durada de 6
h 30 min. És de dificultat alta i està senyalitzada.
web www.viatgeaddictes.com/excursgir/selva Preu gratuït

L’Institut Municipal del Progrés
i la Cultura de Balaguer proposa, dins el programa de la Festa Major, un concert amb tres
dels grups catalans més rellevants. Manel, Antònia Font o
el MINE! han consolidat el seu
lloc dins el terreny musical dels
últims anys.
on pavelló impacsa (balaguer)
quan 5 de novembre. 23.00 h
preu 15 €

al sofà

Postales de invierno, d’Ann
Beattie
“En el meu cas,
i com qualsevol
escriptor, espero
que la meva
obra no sigui
considerada
una càpsula del
temps”

Beattie està considerada una
de les autores més influents
als EUA. La seva novel·la retrata el desencant de la joventut
americana posterior al movimient hippy. El protagonista
viu els dies esperant trobar la
fórmula de la felicitat.
editorial Libros del asteroide
preu 18,95 €

Grooveshark

El Woki Organic Market també és una botiga de productes ecològics

(*) Streaming: Emissió en directe d’un producte audiovisual a Internet sense necessitat de descarregar-lo

Si vols escoltar música per Internet, registra’t a aquest servei gratuït. Et permetrà buscar
les teves cançons preferides,
agrupar-les en llistes i compartir-les amb altres usuaris a
través de les xarxes socials.
web grooveshark.com

