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(*) Fuga de cervells: Entre el 2008 i el 2009 van marxar a l’estranger 4.500 joves catalans d’entre 16 i 34 anys. Arquitectura, Enginyeria i Informàtica són els estudis més sol·licitats

Bloc de blocs

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 Alca-
lá, 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

Cum laude

L’amic ninotaire

Albert Schaefer
Gustavo Blasco
CREADORS DE KONIEC

Matías Szarfer
JOVE INVENTOR PREMIAT A LA 
FIRA ATTIC

··· Són universitaris, tenen 21 anys 
i s’han llançat al difícil món dels 
emprenedors. La seva passió per 
l’esport extrem els va portar fa tot 
just un any a iniciar un projecte 
comú: Koniec, una marca de ro-
ba amb estil propi que es ven per 
Internet. No es consideren l’ex-
cepció d’una generació de joves 
en crisi. 
www.koniec.es 

··· El Mimitador, un aparell que 
t’acaricia com una persona, és l’in-
vent més peculiar de Matías Szar-
fer. Amb només 14 anys, troba so-
lucions als problemes que li sor-
geixen en la vida quotidiana. Grà-
cies a la seva creativitat i curiosi-
tat, sense ajuda, segueix el procés 
d’elaboració de l’invent, des de la 
idea fi ns a la construcció. 
www.mibamuseum.com

‘Jóvenes (sobre)salientes’
Entrevistes
www.sobre-salientes.com
No a la generació ni-ni. No a la 
“generació-botellón”. Un racó 
per als joves amb idees. 
··· Què?: Entrevistes a joves bri-
llants: un retrat per conèixer-los 
i un vídeo per somriure. 
··· Qui?: Andrea Gómez i Anna 
Pacheco, (pre)periodistes.

Abandonalia
Bloc fotogràfi c
www.abandonalia.com
Recull de fotografi es i descripcions 
de llocs que han quedat 
abandonats arreu d’Espanya.

Blog Europa
Estudiants periodistes
blogs.tv3.cat/blogeuropa
Reportatges en primera perso-
na elaborats per joves que estan 
d’Erasmus a ciutats europees.

·1·

·2·

·3·

Apunts

C ircular. De la mateixa ma-
nera que la sang circu-
la pel cos humà, els jo-
ves catalans ho fan per 

les venes de la Terra. Tot i això, 
cada vegada més, circulen obli-
dant l’essència del verb: moure’s 
tornant sempre al punt de parti-
da. I és que, si el panorama actual 
no convida a estar-se a casa, molt 
menys a retornar-hi. 

La mobilitat ha estat un dels 
principis fonamentals de la tradi-
ció intel·lectual europea. Ja a l’edat 
mitjana, trobadors i joglars recor-
rien poble a poble transmetent les 
seves composicions. Ara, a l’edat 
contemporània destaca la mobili-
tat universitària, a partir de la qual 
els estudiants es projecten impara-
bles cap a altres països amb la in-
tenció de conèixer noves formes 
d’estudi, de cultura o de vida, i 
en poca mesura ho fan per bus-
car oportunitats de treball. Tan-
mateix, allò que per als estudi-
ants és un segon plat, es conver-
teix en una necessitat per a joves 
professionals, víctimes de les al-
tes taxes d’atur.  

Treballar sense fronteres
Són persones qualifi cades, intel-
ligents i amb idees. Però sense 
oportunitats de treball. Molts 
d’ells marxen d’un país que els es-
tà fallant, cap a un lloc on es pu-
guin sentir realitzats fent la seva 
feina. Quan diem que la mobili-
tat és positiva a nivell estudiantil, 
ens hem de preguntar si és igual 
de profi tosa a nivell professional. 
La resposta, segurament, és no. I 
és que, quan un 10% de la pobla-
ció en formació emigra, es parla 
de fuga de cervells*.

Això passava i passa als països 
en vies de desenvolupament, on la 
majoria de joves formats no tenen 
oportunitats de treball. Les con-
seqüències d’aquesta emigració 
s’acaben notant en l’economia. Ai-
xí, mentre Catalunya perd talent,  
treu el peu de l’accelerador econò-
mic i retrocedeix en el rànquing 
de desenvolupament. ···

Cervells a 
la línia de 
sortida

KAP
HUMORISTA GRÀFIC LLICENCIAT EN BELLES ARTS. RIEM AMB ELL 

A LA VANGUARDIA, MUNDO DEPORTIVO I EL TRIANGLE.

PAULA BRUJATS

Nico Kupfer
RÈCORD DE CATALUNYA EN CUB 
DE RUBIK 3X3X3  (19’01’’)

Luna Miguel
ESCRIPTORA I COLUMNISTA DEL 
DIARI ‘PÚBLICO’

··· Nico Kupfer (21 anys), estudi-
ant de Matemàtiques a la UPC. Va 
resoldre el seu primer cub de rubik 
amb 17 anys.  Així, s’afi cionà a les 
competicions i ara s’ha convertit 
en un dels joves més emblemàtics 
del món del cubirubik. És rècord de 
Catalunya amb el cub de 3x3x3 i 
guanyador de la categoria d’una 
mà al Zaragoza Open 2010. 
www.rubik.cat

··· Aquesta madrilenya de només 
20 anys ja té quatre poemaris pu-
blicats, a més d’un relat curt. Es-
tudia Periodisme, és columnista 
i, actualment, becària d’edició a 
l’editorial Random House Mon-
dadori. Alhora, està acabant de 
perfi lar el seu últim llibre, Sailor’s 
grave, que manté la visceralitat de 
tots els anteriors.
www.lunamiguel.blogspot.com   
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(*) Fanzines: Material autoeditat fet per un fan en homenatge o crítica a tot allò que li agradi

«A Belles Arts vaig haver 
d’amagar l’estil manga»

CAROLINA REYES, ̀ MANECHAN´

AUTORA DE FANZINES COM ̀ VESTIGIUM ITINERIS´ I ̀ SUPER FRANKY COLA´

··· Com et vas animar a dibui-
xar fanzines?
··· Gràcies al meu amic DAC, que 
és conegut en aquest món. Vaig 
fer col·laboracions per a Ohayo i 
Nimbus i després vaig decidir edi-
tar els meus projectes.
··· Què t’aporta el fanzine des 
d’un punt de vista creatiu? 
··· Fer el que m’agrada i tenir con-
tacte directe amb els lectors. 
··· Les teves obres són...
··· Sense comptar les col·labora- 
cions, he fet cinc números de Ves-
tigium Itineris (paròdies de Harry 
Potter), quatre de Super Franky Co-
la (sobre One Piece)  i dos de Las Pe-
lis del Goku (de Bola de Drac). Ex-
cepte el Vestigium Itineris, els al-
tres fanzines* sempre els faig en 
grup. Ens anomenem Water Party 
Boys Club.
··· Com tries la fi cció que ver-
sionaràs?
··· Versiono allò que m’agrada i 
que a l’obra original sembla no te-
nir cap importància. Valoro per-
sonatges secundaris o creo línies 
argumentals alternatives, 
sense alterar la trama de 
l’autor original.
··· Quines obres o autors 
t’inspiren?
··· Des d’Ibáñez fi ns a au-
tors de manga com Take-
hiko Inoue  [autor de Slam 
Dunk] i Akira Toriyama,  o els 
pintors prerafaelites.
··· Faries un fanzine sobre 
alguna obra clàssica? 
··· Si hi ha un personatge po-
tent, doncs no ho descartem. 
Com ens agrada  parodiar, es-
tem disposats a tot.
··· Quines són les vostres prin-

La Carolina és una amant del 
Japó. Fruit d’això va sorgir 
l’any 2003 la seva vocació 
pel manga underground. 
Però Manechan apunta 
que el fanzine va néixer 
als anys seixanta i és nord-
americà. Era l’eina de les veus 
marginades per protestar 
contra el sistema. Els seus 
fanzines, però, duen el segell 
japonès de la paròdia amable. 

LORENA AGUA
MAR ARMENGOL

quantes reedicions he fet, n’he 
perdut el compte...
··· No et preocupa que us pu-
guin copiar els fanzines? 
··· No, perquè tots fem el mateix. 
Al fi nal tot són paròdies d’una sè-
rie, però cadascú adopta el seu hu-
mor i té el seu públic. 
··· Publicaries per a una edi-
torial?
··· M’agradaria poder viure del di-
buix, però és molt difícil. M’ho 
han ofert un parell de cops,  però 
ho he rebutjat per la poca confi an-
ça que tinc en un mercat que no 
reconeix els autors autòctons.
··· Es valora igual el fanzine 
aquí que al Japó?
··· En absolut. Al Japó hi ha una 
fi ra que es diu Comiket, dedicada 
a dibuixants de fanzine i en dos 
dies pot acollir unes 100.000 per-
sones. Jo hi vaig ser l’any passat i 
vaig vendre exemplars del Super 
Franky Cola.
··· El teu objectiu és dedicar-te 
al fanzine allà?
···  Sí, voldria dibuixar o seguint 
investigant sobre com el manga  
infl ueix en l’art japonès, ja que 
vaig estudiar Belles Arts. Per això 
faig els meus estudis sobre Àsia 
Oriental i també parlo japonès.
··· Al món de les Belles Arts, es-
tà censurat el manga?
··· I tant! A Belles Arts vaig haver 
d’amagar l’estil manga.  Per a la 
prova d’accés a la carrera em vaig 
entrenar uns mesos amb l’ajuda 
d’un pintor, que em va aconsellar 
que no se’m notés l’estil a l’hora 
de dibuixar.
··· Com et va infl uenciar?
··· Negativament, perquè els qua-
tre anys de la carrera van ser for-
ça grisos. Positivament, perquè 
vaig adquirir tècnica: dibuix al 
natural, anatomia humana, mo-
viments...
··· Tens projectes a la vista?
··· Continuar amb els Super Franky 
Cola i Las pelis del Goku. També 
vull que surti el darrer número de 
Vistiguim Itineris. Si no és per al Sa-
ló del Còmic, per al del Manga. 
Vull presentar sorpreses. ···

nir cap importància. Valoro per-
sonatges secundaris o creo línies 

Des d’Ibáñez fi ns a au-
tors de manga com Take-

Slam 
] i Akira Toriyama,  o els 

 Faries un fanzine sobre 

 Si hi ha un personatge po-
tent, doncs no ho descartem. 
Com ens agrada  parodiar, es-

 Quines són les vostres prin-

Portada de Super Franky 
Cola i dibuix d’un personatge 
de Vesigium Itineris. 

BOTIGA  Pipa Comics, Mataró
BLOG superfrankycola. blogspot.com  
DEVIANTART manechan.deviantart.com

cipals plataformes de di-
fusió?
··· Sobretot, el Saló del Man-

ga i del Còmic. Al segon, les 
vendes baixen respecte al pri-

mer, però no ens podem quei-
xar. 
··· Quan diem que un núme-

ro de fanzine té èxit?
··· Fem una tirada especial d’uns 
260 exemplars per a un Saló i els 
solem esgotar en quatre dies. És 
un èxit perquè no comptem amb 
cap tipus de publicitat o de difu-
sió.  Del Super Frankie Cola no sé 

L. CALVET
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La Tamara i la Montse segueixen 
un tractament contra el càncer

Lluitant 
sense 
perdre el 
somriure
AITOR ÁLVAREZ

(*) Càncer: és la primera causa de mortalitat per malaltia en els infants majors d’un any

Són adolescents i estan 
malaltes. Tenen càncer. 
Segueixen el seu tractament 
en hospitals de Barcelona i 
viuen en una casa d’acollida.

La Tamara és nigeriana i va venir a 
tractar-se a Sant Joan de Déu per-
què té família catalana. Té cator-
ze anys. La Montse és murciana i 
ha d’anar cada dia a la Vall d’He-
bron. En té disset. No tenen por, 
saben que es curaran i que algun 
dia, aviat, el càncer i elles deixa-
ran de caminar junts.

Comencem a parlar de les se-
ves vides en una sala d’estar de la 
Casa Ronald McDonald de Barce-
lona, que acull els menors de di-
vuit anys que necessiten tracta-
ment als hospitals barcelonins. Els 
hi acompanyen les seves famíli-
es. Aquesta obra social de McDo-
nald’s vol donar una llar lluny de 
casa. En certa manera, en els seus 
deu anys d’història, ho està acon-
seguint: “Ens sentim com una fa-
mília, tots ens coneixem, ens res-
pectem i ens cuidem”, explica la 
Tamara en un anglès perfecte.

Malgrat tot, no deixen d’estar 
a molts quilòmetres d’on tenen 

establerta la seva vida. Els amics 
de l’escola són massa lluny i els 
professors també. Han de deixar 
les classes per un temps, perquè a 
Barcelona no les poden compagi-
nar amb el tractament. “Quan ar-
ribem a la casa a la tarda, després 
d’haver estat tot el matí a l’hos-
pital, ens sentim molt cansades, 
estem dèbils”, reconeix la Mont-
se amb un fil de veu. I és que el 
tractament, tal com asseguren to-
tes dues, és molt dur. 

Per intentar animar-les, a la ca-
sa hi ha voluntaris que els orga-
nitzen activitats cada dia. Manu-
alitats, teatre, lectura, jocs... Tant 
se val. L’únic objectiu és oblidar el 
matí i la mala estona que han pas-
sat. “Vull gaudir de la vida, de ca-
da moment”, diu la Montse, que 
s’enfronta a una recaiguda del seu 
càncer* sis anys després. Reconeix 
que no sap ben bé què té, només 
que “hi ha una boleta que cal treu-
re” i que per això és a Barcelona. 
Els seus pares ens expliquen entre 
somriures, després de la demostra-
ció d’innocència de la seva filla, 
que pateix un medul·loblastoma, 
un tumor cerebral que apareix a 
la part de darrere del cervell. Les 
teràpies són molt agressives. 

La Montse havia de començar 

aquest any un cicle formatiu de 
comerç, però haurà d’esperar. “Els 
estudis, ara per ara, passen a un 
segon terme”, explica el seu pa-
re, el Javier, que també reconeix 
que per a ell i la seva dona és molt 
complicat deixar els negocis que 
tenen a Múrcia per estar al cent 
per cent al servei de la seva filla. 
“Però val la pena i ens en sorti-
rem”, diu convençut. La Mont-

se explica que, quan van a Múr-
cia (una setmana de cada dues), 
els pares no poden estar per ella, 
perquè tenen molta feina endar-
rerida.

Tots tres viuen ara a la casa 
Ronald McDonald de Barcelo-
na. La Rocío, la germana gran de 
la Montse, que està d’Erasmus a 
Alemanya, els ha vingut a veure. 
“M’han donat una setmana de 
vacances a la universitat, a Colò-
nia, i he aprofitat per venir. Sem-

pre que puc, agafo un avió cap a 
Barcelona”.

La Montse ha fet moltes amis-
tats a Catalunya. La Tamara és una 
de les més íntimes i també està 
malalta. Té un sarcoma, un càn-
cer que afecta els ossos. Probable-
ment, d’aquí uns dies li amputa-
ran una cama, però diu que no 
té por al futur. Més aviat l’encara 
amb valentia. De gran vol ser met-
gessa, per curar els nens que tin-
guin la mateixa mala sort que ha 
tingut ella. En preguntar-li on vol 
estudiar medicina, no dubta: “A 
Nigèria. Jo a Catalunya he vingut 
a posar-me bé i després tornaré a 
casa”. Fa sis mesos li van detectar 
el problema a la seva ciutat natal, 
al nord del país africà, i la seva fa-
mília va pensar que un hospital 
català els donava més garanties 
que un de nigerià. Aquí li estan 
fent quimioteràpia i allà l’única 
cosa que s’hi podia fer era ampu-
tar la cama directament.

A Barcelona viu amb la seva 
mare, la Halima, que parla el cas-
tellà gairebé tan bé com l’anglès i 
a Àfrica és professora. Ho ha hagut 
de deixar per acompanyar la seva 
filla a Catalunya. L’avi de la Tama-
ra és de Begur i la idea amb què 
venien la Halima i la Tamara era 

900
nous casos de càncer infantil 
(menors de 18 anys) es diagnosti-
quen cada any a l’estat espanyol.

200
són els casos que es diagnosti-
quen a Catalunya. Representen 
un 22% del total de l’Estat.

80%
és la supervivència en cinc anys 
a Espanya. És la mateixa que a la 
majoria de països rics.

40%
de les famílies ateses a Barce-
lona són de fora. Això implica 
que necessiten allotjament i su-
port econòmic. Les cases d’aco-
llida es presenten com un equi-
pament imprescindible.

La malaltia
en números

FONT: FECEC

Han de deixar 
les classes per 
un temps. No les 
poden compaginar 
amb el tractament
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el problema a la seva ciutat natal, 
al nord del país africà, i la seva fa-
mília va pensar que un hospital 
català els donava més garanties 
que un de nigerià. Aquí li estan 
fent quimioteràpia i allà l’única 
cosa que s’hi podia fer era ampu-
tar la cama directament.

A Barcelona viu amb la seva 
mare, la Halima, que parla el cas-
tellà gairebé tan bé com l’anglès i 
a Àfrica és professora. Ho ha hagut 
de deixar per acompanyar la seva 
filla a Catalunya. L’avi de la Tama-
ra és de Begur i la idea amb què 
venien la Halima i la Tamara era 

900
nous casos de càncer infantil 
(menors de 18 anys) es diagnosti-
quen cada any a l’estat espanyol.

200
són els casos que es diagnosti-
quen a Catalunya. Representen 
un 22% del total de l’Estat.

80%
és la supervivència en cinc anys 
a Espanya. És la mateixa que a la 
majoria de països rics.

40%
de les famílies ateses a Barce-
lona són de fora. Això implica 
que necessiten allotjament i su-
port econòmic. Les cases d’aco-
llida es presenten com un equi-
pament imprescindible.

La malaltia
en números

FONT: FECEC

Han de deixar 
les classes per 
un temps. No les 
poden compaginar 
amb el tractament
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    La Casa Ronald McDonald és 
un espai que ofereix allotjament a 
nens i nenes que, juntament amb 
les seves famílies, han de traslla-
dar-se a Barcelona per rebre trac-
tament en un hospital de la capital 
catalana. Es tracta d’hospitalitza-
cions de llarga durada, majorità-
riament casos de càncer.

La de Barcelona és la primera 
casa que es fa a Espanya, seguint 
l’estela marcada per altres instal-
lacions arreu del món des que es 
va inaugurar la de Filadèlfi a, la pi-
onera, el 1974. La següent serà a 
Màlaga, que es posarà en funcio-
nament en uns dies. La seguiran 
València i Madrid.

Al centre barceloní hi ha capa-
citat per a quinze famílies, amb 
una habitació per a cada una. Tal 
com explica el gerent de la instal-
lació, Pere Casas, l’única condició 
per entrar-hi és que hi hagi lloc. 
No es deixa ningú fora, excepte 
per una raó: que la malaltia del 
nen o nena sigui infecciosa. Ales-
hores la convivència es faria im-
possible.

Tot és gratuït llevat del menjar, 
que el compren i el cuinen les ma-
teixes famílies. La Fundació Infantil 
Ronald McDonald és qui fi nança el 
projecte, a través del 0,1% del to-
tal de les vendes anuals de McDo-
nald’s Espanya. A més, hi ha apor-
tacions d’empreses i particulars. El 
jugador del Barça Andrés Iniesta 

va fer una donació 
per comprar to-
tes les pantalles 

de televisió que hi 
ha ara a la casa.

Tothom es co-
neix i hi ha un am-

bient agrada-
ble. Un dels se-
crets del seu bon 
funcionament és 
l’equilibri entre 
l’espai privat i el 
compartit. Hi ha 
unes normes bà-
siques de convi-
vència relati-
ves al soroll o 
la prohibició 
de fumar, pe-

rò es dóna mol-
ta llibertat a les famílies. 

Però treballar-hi no és fàcil. Tal   
com diu Pere Casas, quan arriba el 
moment que aquell nen ja no crida 
ni corre pels passadissos, hi ha un 
buit molt dolorós: “Estem prepa-
rats per perdre una mare o un pa-
re, però no per perdre un fi ll”.
WEB casaronaldbarcelona.org

la de viure a la Costa Brava i anar 
a Sant Joan de Déu per a les visi-
tes. Pensaven que seria més curt i 
menys dur. Però des de l’hospital 
van advertir-les que això no seria 
possible. Així doncs, la Casa Ro-
nald McDonald va ser el lloc més 
adequat per viure.

Les grans de la casa 
Estan envoltades de nens. Elles 
són les de més edat, però no els 
importa. “És com si tinguéssim 
molts germanets petits”, diu la 
Montse. De vegades, les activitats 
no van dirigides a adolescents, pe-
rò s’hi adapten i intenten passar-
ho bé amb el que hi ha. De tant 
en tant, surten de la casa a desco-
brir la gran ciutat.

Els agrada Barcelona. La Mont-
se gaudeix amb els centres comer-
cials. Vol treballar en una boti-
ga quan sigui gran. “M’encan-
ta caminar pel passeig de Gràcia 
i mirar botigues”, diu. La Tama-
ra prefereix el CosmoCaixa, que 
està molt a prop de la casa i de 
l’hospital.

Reconeixen que, malgrat la du-
resa del tractament, estan conten-
tes. De fet, mentre parlem, no pa-
ren de somriure. Els fa il·lusió que 
ens interessem per elles. 

amb el càncer mai dius que es-
tàs curat, sinó que estàs net”. El 
“net” es pot tornar a embrutar i 
això és el que li va passar a la se-
va fi lla. La malatia hi és sempre, 
s’ha de revisar regularment i mai 
marxa del tot.

El càncer infantil encara cos-
ta de tolerar per la societat. Tal 
com explica l’oncòleg Mi-
quel Àngel Seguí Pal-
mer, els tractaments 
que hi ha a Catalu-
nya són molt exi-
tosos. Malgrat ai-
xò, encara hi ha 
la idea que cal 
anar als Estats 
Units per gau-
dir dels millors 
centres hospita-
laris. 

Seguí Palmer 
també valora 
la dificultat del 
metge per pair un cas de càncer 
infantil. “És un impacte fort per a 
tot l’entorn del nen i el tractament 
s’ha d’adequar fi siològicament i 
psicològicament al pacient”.

Diu la mare de la Montse, men-
tre li surt un somriure que es bar-
reja amb tristesa: “Això, als nens, 
no els hauria de passar”. ···

LA CASA RONALD 
MCDONALD, 
UNA LLAR FORA 
DE LA LLAR

Viure lluny

La Montse porta polseres a la 
mà esquerra. No són vermelles, 
però s’assemblen a les que ens ha 
mostrat l’Albert Espinosa a l’exito-
sa sèrie de TV3. Diu que les guar-
da: “No sé per què, però les tinc 
totes”. Cada setmana n’hi donen 
una de nova. La Tamara, en can-
vi, prefereix treure-les de la seva 
mà cada cop que es dutxa: “S’em-
bruten i em fan nosa”.

Els pares de totes dues s’ho pre-
nen amb molta calma i amb ga-
nes. “Endavant”, van repetint-se 
els de la Montse, que reconeixen 
que, quan els van comunicar el 
càncer de la seva fi lla, van reac-
cionar amb un “i per què nosal-
tres? Si això sempre passa als al-
tres... Deu ser un error, mireu-vos-
ho bé això”. Al cap de tres o quatre 
dies, però, ho van haver d’enca-
rar i assimilar. Ho tenen normalit-
zat i estan còmodes a la casa: “Ens 
l’hem aconseguit fer nostra, som 
una família, ens coneixem tots”. 
Els va sorprendre que McDonald’s 
fes una cosa com aquesta sense, a 
priori, rebre res a canvi. “Passen de 
les hamburgueses a oferir-nos una 
llar a Barcelona totalment gratis”, 
diu el pare rient. Ell mateix acaba 
amb una frase que refl exa la du-
resa de la situació: “Si t’hi fi xes, 

El suport familiar, fonamental. A l’esquerra, la Tamara 
amb la seva mare Halima. A la dreta, la Montse amb els seus 
pares Montse i Javier i la seva germana Rocío. L. CALVET

va fer una donació 
per comprar to-
tes les pantalles 

de televisió que hi 
ha ara a la casa.

Tothom es co-
neix i hi ha un am-

bient agrada-
ble. Un dels se-
crets del seu bon 
funcionament és 
l’equilibri entre 
l’espai privat i el 
compartit. Hi ha 
unes normes bà-
siques de convi-
vència relati-
ves al soroll o 
la prohibició 
de fumar, pe-

rò es dóna mol-
ta llibertat a les famílies. 

Però treballar-hi no és fàcil. Tal   
com diu Pere Casas, quan arriba el 

va fi lla. La malatia hi és sempre, 
s’ha de revisar regularment i mai 
marxa del tot.

El càncer infantil encara cos-
ta de tolerar per la societat. Tal 
com explica l’oncòleg Mi-
quel Àngel Seguí Pal-
com explica l’oncòleg Mi-
quel Àngel Seguí Pal-
com explica l’oncòleg Mi-

mer, els tractaments 
que hi ha a Catalu-
nya són molt exi-
tosos. Malgrat ai-
xò, encara hi ha 
la idea que cal 
anar als Estats 
Units per gau-
dir dels millors 
centres hospita-
laris. 

Seguí Palmer 
també valora 
la dificultat del 
metge per pair un cas de càncer 
infantil. “És un impacte fort per a 
metge per pair un cas de càncer 
infantil. “És un impacte fort per a 
metge per pair un cas de càncer 

tot l’entorn del nen i el tractament 

TAMARA

“A Catalunya he 
vingut només 
a posar-me bé. 
Després tornaré 
a Nigèria“

MONTSE

“Quan arribem a 
la casa a la tarda, 
després d’un matí 
a l’hospital, estem 
molt dèbils “

JAVIER, PARE DE LA MONTSE

“Passen de les 
hamburgueses 
a oferir-nos una 
llar a Barcelona 
totalment gratis“

···
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(*) Crowfunding: Innovadora manera de finançar projectes a través de la suma de petites aportacions individuals,  vinculant així públic i artista en una mateixa iniciativa

Verkami neix amb la mentalitat 
del crowfunding* o micromece-
natge. El funcionament és d’allò 
més senzill. Els creatius tenen la 
possibilitat de donar a conèixer 
els seus projectes fixant-se un ob-
jectiu econòmic que han d’asso-
lir en un màxim de quaranta di-
es. Per contra, els “usuaris mece-
nes” decideixen el projecte que 
volen finançar i la quantitat que 
hi volen aportar, rebent així algu-
na compensació com podria ser, 
per exemple, aparèixer als crèdits 
d’una pel·lícula. 

Per entendre-ho millor 
hem volgut veure com es mo-
uen els fils d’un dels més de 
45 projectes adscrits a la web. 
La nostra tria? A Lucky Man. 
Un documental diferent sobre un 
jove armeni, l’Armen, que gau-
deix de l’oportunitat de viatjar als 
EUA amb una  beca Green Card. 
La visió d’un poble que ha per-
dut l’esperança i veu l’única sorti-
da fora de les seves fronteres. Una 
esperança encomanada a la sort, 
que mou el documental i la vi-
da del jove. 

Apaguem els llums de la sala i, 
de sobte, s’il·lumina la taula. És 
d’un blau elèctric que ens atrapa la 
vista. No triguem en pestanyejar. 
Quan obrim els ulls, en Sergi Jordà 
ja ha posat el primer cub sobre la 
superfície lluminosa. Començem 
a escoltar una base rítmica que en-
ganxa. El so es modifica, puja la 
intensitat. Estem a un despatx de 
la tercera planta de l’edifici Tàn-

L’ambient de la casa okupa El Niu 
de la Guatlla comença a escalfar-
se a les nou de la nit. Les portes 
d’aquest edifici de parets acolo-
rides estan obertes i el seu interi-
or es farceix d’espectadors ansio-
sos per veure l’espectacle. A la sa-
la on començarà el cabaret, unes 
seixanta persones esperem asse-
gudes a terra en un ambient fami-
liar i distès. Notem que tothom hi 
és benvingut. Tant les cares noves 
com el públic habitual som aco-
llits amb un somriure. Entretant, 
sota una llum tènue, mengem de 
franc i podem beure a preus rao-
nables. No és estrany que en les 
activitats culturals dels Centres 
Socials Okupats (CSO), els resi-
dents obsequiïn amb un menú, 
normalment vegetarià, a volun-
tat del comensal.

Un art alternatiu
De fons, un fil musical de sons 
en directe inunda la sala. Gui-
tarra i bongo en mà, dos músics 
ens acompanyen durant l’espe-
ra. Quan sonen les últimes no-
tes, ens quedem a les fosques. L’es-
pectacle està a punt de començar. 
El presentador, disfressat de cupi-
do còmic, presenta els diferents 
artistes al llarg de la nit. Mery i 
Tino, parella artística de la casa, 
s’emporten els aplaudiments més 
forts amb els seus arriscats equili-
brismes. Nuria Loca sorprèn amb 
el seu paper de pallasso tragicò-
mic. Dansa, música, malabars... 
Durant dues hores, la foscor de la 
sala ens trasllada a un món d’art 
alternatiu. Per acabar, l’actuació 
d’un umpa lumpa d’estètica tradi-
cional, un dels personatges que 
apareix a Charlie y la fàbrica de xo-
colata, actuant amb més de cinc 
hula hoops. ···
WEBS elniudelaguatlla.blogspot.com
usurpa.squat.net/usurpa.pdf

La creativitat troba 
microfinançament

Reactable: taula, llum, cubs 
i música en efervescència

Cabarets 
rupturistes  
a El Niu de 
la Guatlla

Una passió comuna. 
Un projecte familiar. La 
possibilitat de donar veu a 
nous projectes involucrats 
amb l’art. La família Sala 
va fundar Verkami, una 
web des d’on promoure 
una idea i finançar-la.

PEP BOTEY 
MARINA BREDA

CARLOTA ALEGRE
POL BERNAT

CRISTINA ALGARRA 
NEUS ARMENGOL

L’equip de A Lucky Man es 
desplaça cap a Armènia uns di-
es abans que es tanqui la data lí-
mit de finançament a Verkami. 
Sense saber si ho aconseguiran, 
Ainhoa Gutierrez, productora del 
film, ens explica que “el projecte 
ha sorgit i seguirà en peu”. “Es-
tem convençuts que hi ha perso-
nes que creuen en el que fem”, 
afirma. En el moment de contac-
tar amb ells, es troben a vuit di-
es de tancar el termini, havent 
aconseguit 2.300 euros dels 2.700 
que s’havien proposat assolir. En 
aquests moments, les emocions 
són “inestables i extremes”, con-

fessa l’Ainhoa. Sis dies després, 
a dos del tancament, ja tenen 
2.715 euros. L’alegria de l’equip 
és evident. La notícia la reben des 
d’Armènia, en ple rodatge. “Que 
si recomanaríem Verkami? Sen-
se cap mena de dubte. Ens han 
ajudat des dels nostres caòtics i 
complexos inicis”, revela l’Ain-
hoa. Encara falta temps perquè 
puguem veure A Lucky Man en al-
guna pantalla, però de moment 
han aconseguit el que volien: un 
finançament i, sobretot, el suport 
d’una comunitat d’anònims que 
han confiat en ells. ···
WEB luckymanarmenia.tumblr.com

EL SOMNI ARMENI

UNA SESSIÓ AMB SERGI JORDÀ

CULTURA OKUPA

ger de la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF), però ens dóna la sensa-
ció d’estar a una discoteca.

En Sergi forma part del Grup de 
Tecnologia Musical de la UPF –de-
dicat a la recerca i una de les refe-
rències mundials en l’àmbit– i és 
el creador de la Reactable, un ins-
trument nascut a la pròpia univer-
sitat. Per resumir-ho, explica que 
“es tracta d’una taula que funcio-
na amb el moviment i la interrela-
ció d’uns cubs que emeten so”. 

Provem de crear algun ritme 

amb criteri, però no ens en sor-
tim. “Pot semblar senzill, però és 
molt complicat”, diu. Cada peça 
té una funció. Els objectes cúbics 
generen tons i si els mous canvi-
en de freqüència i intensitat. Les 
formes no cúbiques entren en 
contacte amb les altres i modifi-
quen el comportament d’aques-
ta música. Tot un món en un es-
pai mínim.

Segueix amb la demostració i 
augmenten els decibels. La mú-
sica obliga els nostres cossos a fer 
un balanceig constant. L’atracció 
és brutal. No ens estranya que 
molts artistes l’hagin volgut per 
ells. Björk, Black Eyed Peas o Da-
vid Guetta han gaudit d’aquest 
instrument que va necessitar 
tres anys d’investigació per po-
der  néixer. ···

Rodatge. Arevik Arabian 
(directora del documental), al 
costat de Samuel Navarrete 
(director de fotografia).

La Reactable, il·luminada i en ple 
funcionament. P. BERNAT

La idea Des dels seus inicis la web 
ha aconseguit finançar més de 
cent projectes i superen els 11.000 
“usuaris mecenes” adscrits.
www.verkami.com

Triomf El cantautor català és 
l’exemple més conegut. El seu 
quart àlbum va estar íntegrament 
finançat a través de la pàgina.

Apunts

CESK FREIXAS

VERKAMI

Umpa lumpa actuant amb els  hula 
hoops.  C. ALGARRA



(*) Servei de restauració: www.servei-restauracio.uab.cat. També es pot trobar el menú del dia dels diferents restaurants al blog: blogs.uab.cat/barpcivica
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É
s normal que els preus dels bars 
variïn segons la universitat. El 
que sorprèn és que aquests 
fluctuïn entre dues facultats 
de la mateixa institució. Això 
es produeix perquè cada una 
estableix els preus de la carta 
en funció del contracte pactat 

amb l’empresa que gestiona la cafeteria. D’aquí 
que un menú al campus del Barri Vell de la Uni-
versitat de Girona (UdG) costi 5,60 € i un menú 
a l’Escola Politècnica Superior del mateix cen-
tre docent 6,75 €. Per evitar aquestes diferènci-
es, el Servei de Restauració de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) fixa un import únic 
pels menús, plats combinats,  cafès i infusions 
als seus deu restaurants del campus de Be-
llaterra, on el menú costa 6,15 €. “La 
resta de preus són lliures per garan-
tir la viabilitat de la concessió”, ex-
plica Montserrat Riba, responsable 
de restauració de la UAB. Les facul-
tats marquen unes tarifes màximes 
per als productes que les empreses no 
poden sobrepassar i que es van actualitzant ca-
da any en funció de l’IPC. De les quatre univer-
sitats públiques consultades, la UAB, la UdG, la 
Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Rovi-
ra i Virgili (URV) de Tarragona, una per provín-
cia, el campus del Barri Vell de la UdG és el que 
ofereix el menú més econòmic. 

Amb oli d’oliva
El preu, però, no és l’únic factor que preocu-
pa els estudiants. La varietat i la qualitat 
també són importants. Les quatre uni-
versitats triades ofereixen menjar d’ela-
boració pròpia. “Els aliments arriben, es 
congelen i es cuinen el mateix dia que se 
serveixen”, explica Paco Francisco Jiménez, 
encarregat del Restaurant de la Plaça Cívica de 
la UAB. El funcionament és semblant a totes les 
universitats, on els aliments passen controls i au-
ditories higièniques. El que varia és el reconeixe-
ment de qualitat en què la Universitat de Giro-
na es distingeix sobre la resta. La UdG es va con-
vertir aquest estiu en la primera de l’Estat a rebre 
l’acreditació Alimentació Mediterrània (Amed) 
als menjadors universitaris. Això garanteix que 
els menús utilitzen l’oli d’oliva per cuinar i ama-
nir, que hi ha presència de verdures, hortalisses 
i llegums en els primers plats, carns baixes en 
greix en els segons, i fruita i làctics desnatats a les 
postres. Carme Bertran, delegada del programa 
UdG Saludable, explica que la universitat obli-
ga, per contracte, les empreses que gestionen els 

seus menjadors a complir aquestes condicions. 
L’Autònoma de Barcelona ja ha sol·licitat el cer-
tificat i pot ser que altres universitats se sumin a 
la iniciativa. Tot i així, són les empreses alimen-
tàries les que decideixen els menús. A la Univer-
sitat Rovira i Virgili és el cuiner qui escull els plats 
del dia i qui s’encarrega d’equilibrar-los nutricio-
nalment. En el cas de la UAB, el servei de restau-
ració* ofereix recomanacions alimentàries als es-
tudiants com la dieta de l’esportista, la de millor 
rendiment intel·lectual i consells sobre el men-
jar ràpid a través de la seva web. 

Alternativa, la carmanyola
Les universitats públiques catalanes contracten 
empreses per gestionar els seus bars i restaurants  
que escullen per concurs públic. Els acords te-
nen durades diferents segons el centre i acos-
tumen a ser prorrogables una sola vegada. Per 
exemple, a la UdG els convenis tenen una vigèn-
cia de quatre anys i a la UAB de cinc. En canvi, 
la UdL diferencia dos tipus de concessions: les 
curtes de quatre anys més quatre prorrogables; i 

les que exigeixen fer l’obra del local que du-
ren 25 o cinquanta anys. “Per triar 

una empresa o una altra es te-
nen en compte diferents parà-
metres com l’oferta econòmi-
ca, la proposta del servei, l’or-

ganització dels recursos humans 
i el control de qualitat”, explica 

Anna Bravo, coordinadora tècnica de ser-
veis comunitaris de la UdL. Una vegada la 
companyia obté la llicència ha de pagar un 

cànon a la universitat i, a canvi, gestiona el 
bar o restaurant. Això vol dir que decideix so-
bre el personal, les matèries primeres, el servei 
i el manteniment dels locals. Les empreses bus-
quen tenir uns preus ajustats perquè prop dels 
campus hi ha molta oferta en restauració. Tot 
i així, la competència més gran als restaurants 
de les facultats són les carmanyoles, ja que la 
majoria d’estudiants porta el dinar preparat de 

casa. “Les universitats públiques vo-
len intentar equilibrar els preus de 
les seves cafeteries”, explica Anna 
Bravo. El passat 16 de novembre 
es van trobar responsables de dife-

rents campus públics a la UAB per 
parlar de les empreses que gestionen 

els menjadors, dels problemes que tenen, dels 
preus fixats i per proposar idees per millorar el 
servei. La firma més present a les universitats 
públiques catalanes és el Grup Soteras, que té 
bars i restaurants a totes, excepte a la Universi-

A la recerca del bar 
universitari més barat

Analitzem els menjadors de la Universitat de Girona, de Lleida, de l’Autònoma 
de Barcelona i de la Rovira i Virgili de Tarragona

··· PAU BARTROLÍ I SÍLVIA ALONSO ···

S’han seleccionat quatre 
universitats públiques, una 
per província. De cadascuna 
s’ha triat un dels campus 
més significatius.

Carta de preus

Universitat de Girona,
Campus del Barri Vell

Universitat Rovira i Virgili,
Campus Catalunya

Universitat Autònoma, 
Plaça Cívica

Universitat de Lleida,
Campus del Rectorat

5,60 €
   7 €

6,15 €

1,25 €

0,95 €

0,70 € 0,80 €

1,05 €

0,87 €

0,80 €

0,85 €

0,90 €

1 €
0,85 €

0,80 €

Treball  de camp

Menú

Croissant

Aigua 33 cl

Tallat

7,40 €



 
Adreça’t

cetrencada

Sabies que molts museus de Ca-
talunya són gratuïts el primer 
diumenge de cada mes? El pro-
per és el 4 de desembre. Aquí en 
tens una selecció:

Hollywood a Girona
El Museu del Cinema de la ciutat 
presenta l’exposició Estrelles en 
venda! ‘Hollywood a la publicitat 
americana’.
ON C/ SÈQUIA, 1 HORA DE 11.00  A 15.00 H

Els munici pis 
pioners en la  
iniciativa 
són Girona i 
Barcelona 

Interacció al DHUB
Els sentits de les màquines proposa 
una mirada didàctica i experimen-
tal sobre la relació entre els homes 
i les noves tecnologies. 
ON C/ MONTCADA, 12 (BARCELONA) 
HORA DE 15.00 A 18.00 H

Escultures sonores
El Museu de la Música acull la 
mostra Escultures sonores. Els ins-
truments Baschet, que repassa el 
llegat musical d’aquesta familia. 
ON C/ LEPANT, 150 (BARCELONA)  HORA 
DE 15.00 A 20.00 H

DIMARTS
29 DE NOVEMBRE DEL 2011

cetrencada
@cetrencadaUPF

MINIPUT
Assisteix el 3 de desembre  
a la 17a projecció de televisió 
de qualitat al CCCB 

MINIPUT no és un festival ni un mercat. És un es-
pai de debat i refl exió del paper que juga la te-
levisió a dia d’avui. Partint de la fi losofi a de l’IN-
PUT, la conferència internacional de televisions 
públiques, al MINIPUT es parla dels programes i 

sèries de televisió de l’estat espanyol. Una jorna-
da maratoniana, celebrada cada desembre des 
de 1994, en què s’emeten tot tipus de productes 
televisius prèviament seleccionats pel seu contin-
gut educatiu o innovador en l’àmbit de la comu-
nicació. A més, s’hi ofereixen projeccions i taules 
rodones amb els responsables dels programes i 
experts de l’espectacle televisiu ···
ON C/ MONTALEGRE, 5 QUAN  3 DE DESEMBRE , DE 10.00 A 
22.00 H  PREU  GRATUÏT  WEB miniput.cat/Edicio-2011

POTS FER-TE’N SOCI 

PER 30€ L’ANY I 

SEGUIR FORMANT-TE 

AQUESTA ASSOCIACIÓ 

OFEREIX CURSOS 

D’INICIACIÓ GRATUÏTS

HI HA SET RECORREGUTS 

DIFERENTS PER 

BARCELONA

Totes les rutes 
surten de la Vila 
Olímpica i tenen 
un recorregut 
d’uns 17 km

Gaudeix del patinatge 
L’Associació de Patinadors de Bar-
celona (APB) organitza, cada set-
mana de manera gratuïta, rutes 
amb patins pels carrers de la ca-
pital catalana. Ofereix set recor-
reguts diferents, coordinats per 
un grup de voluntaris. 
ON C/ SALVADOR ESPRIU, 61  
QUAN CADA DIVENDRES
HORA  DE 22.30 A 00.30 H  
RUTES FRANCESC MACIÀ, 
RAMBLA PRIM, CASC AN-
TIC, SANT ANDREU, GRÀ-
CIA, AV. GAUDÍ I CAR-
LES III WEB patinar-
bcn.org 

Aprendre
L’associació 
barcelonina 
també impar-
teix classes de 

patinatge per a tots els nivells. 
Si creus que no estàs prou preparat 
per fer les rutes, apunta’t gratuïta-
ment a les lliçons d’iniciació. Per se-
guir formant-te, fes-te’n soci per 30 
euros l’any. 
ON PASSEIG GARCIA FARIA (ENTRE ELS 
CARRERS ESPRONCEDA I LOPE DE VE-
GA) QUAN CADA DIMARTS HORA DE 
21.30 A 23.00 H

SOBRE RODES

Vols aprendre català d’una manera 
diferent? Òmnium Cultural organit-
za, a través del programa  Quedem?*, 
activitats per promoure la llengua. 
Te’n presentem dos exemples:

El Mèdol de Tarragona
Visita guiada a la pedrera, font de re-
cursos per a la construcció dels edi-
fi cis de la Tàrraco romana. 

QUAN 17 DE DESEMBRE HORA DE 
10.00 A 13.00 H PREU GRATUÏT 

Sant Cugat del Vallès
El Museu del Tapís Contem-

porani organitza una visi-
ta guiada per al Quedem a 
l’exposició Tèxtil, del pin-

tor Josep Grau-Garriga. 
ON CASA AYMAT (C/ VILLA, 68) 
QUAN 11 DE DESEMBRE HORA 
DE 11.30 A 13.30 H PREU GRATUÏT 
WEB quedem.omnium.cat 

Cafè Teatreneu
Aquest restaurant combina els 
sopars amb l’espectacle. Situat al 
barri de Gràcia, ofereix una gran 
varietat de creps, truites i amani-
des, tot al mateix preu. A més, els 
clients poden gaudir de diferents 
representacions com monòlegs, 
màgia o música en directe.

Espectacles per 
a tots els gustos 
entre plat i plat  
ON C/ TEROL, 26  QUAN A PARTIR DE 
LES 19.00 H PREU DEL PLAT 4,40 € 
WEB teatreneu.com  

Deuvedes
T’agrada el cinema? El videoclub 
Deuvedes del barri de Gràcia  de 
Barcelona projecta pel·lícules gra-
tuïtes tots els dimecres.  
ON C/ MARTÍNEZ DE LA ROSA, 71  HORA 
22.00  H WEB deuvedes.com

Talent emergent
Enguany se celebra la 23a edició 
del Festival de Cinema de Girona. 
L’entrada és gratuïta, llevat d’al-
guna sessió low cost.
ON PLAÇA HOSPITAL, 5 I PLAÇA DE 
LA INDEPENDÈNCIA QUAN DEL 2 AL 
5 DE DESEMBRE WEB gironafi lmfes-
tival.com

Cinema mediambiental
El casal barceloní Pou de la Fi-
guera i Eco-union organitzen 
una projecció amb debat d’un 
documental mediambiental.
ON C/SANT PERE MÉS BAIX, 70  WEB 
eco-union.org/cineforum/

Bongo Botrako a Lleida

El grup tarragoní posa punt fi nal 
a la gira de presentació del seu 
primer treball Todos los días sale 
el sol amb un concert a la capital 
del Segrià. 
ON COTTON CLUB (CTRA. VIELHA, KM 
0,7)  QUAN 16 DE DESEMBRE HORA 
22.30 PREU 6 € (ANTICIPADA); 8 € (TA-
QUILLA) WEB bongobotrako.com

CATALÀ CULTURAL AMB RITME

UN BON ÀPAT

CINEMA GRATUÏT

(*) Quedem?: Aquest programa d’Òmnium també realitza activitats a Badalona, Barcelona, Girona, Lleida, Mataró, Reus i a les comarques del Bages i Osona

RECORDA-TE’N


