irina
Cantant d’òpera

IÑAKI
Clarinetista

ESTUDIS DE PERIODISME
DE LA UPF
24.01.2012

Una opció de vida
La música és una professió sacrificada però gratificant
FABIÀ
Compositor

QUIM
Sonòleg

l AURA VIVES

Gerard
Director

«Tot el que he
après a dir en
català m’ho has
ensenyat tu»

Engega el motor
de l’ecologia,
comparteix
cotxe

El Voluntariat Lingüístic de la UPF
forma prop de 300 parelles per a
l’intercanvi d’idiomes ··· pàgina 6

Fes_edit, una iniciativa pionera que
promou el transport entre persones
que fan la mateixa ruta ··· pàgina 7
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Apunts

Per patates
o per
pebrots
laura vives

Carlos Martínez

Jiajia Wang

Marc Berruezo

Alicia Rius

Cantant I GUITARRISTA
de vuit

CREADORA DE L’EDITORIAL
JIAJIA EDICIONS

ESTUDIANT D’ADMINISTRaCIÓ I
DIRECCIÓ D’EMPRESES A ESADE

PUBLICISTA i fotògrafa
de llocs abandonats

··· Quinze dies i una nit és el segon
disc de Vuit, produït per Manu
Guix. S’ha consolidat en el panorama català un grup de pop fresc i
innovador. Al capdavant, aquest
jove que va estudiar Administració
i Direcció d’Empreses, però que ara
prefereix centrar-se en el seu somni musical. Aparèixer a Polseres vermelles l’ha ajudat en el camí cap a
l’èxit i les llistes de vendes.
www.vuit.cat

··· Ha estudiat Econòmiques a la
Universitat Pompeu Fabra. Després d’un any a Harvard, on va
acabar la seva formació, li van oferir un lloc de treball a Deloitte*. El
va rebutjar. Amb 22 anys va arriscar-se. Tenia un pla millor: crear
la seva pròpia editorial, que publica obres didàctiques per facilitar
i difondre l’estudi de xinès entre
els més petits.
www.jiajiaediciones.com

··· Amb només 20 anys, és president de Kairos Society Spain, una
organització creada el juliol del
2011. Es tracta d’una comunitat
d’emprenedors que pretén teixir
una xarxa de joves proactius i innovadors. L’objectiu és connectar-los globalment i amb inversors, mentors i institucions, per
tal d’aconseguir sinergies que generin valor i riquesa.
www.kairossociety.org

··· Aquesta gironina de 29 anys
viu i treballa a Amsterdam com a
publicista i la seva passió és fotografiar llocs abandonats. La particularitat de la seva obra és una
visió delicada i detallista dels edificis en ruïnes que visita, als quals
dóna sobrenoms poètics per mantenir-los en secret. Dedica el seu
temps lliure a buscar les millors
localitzacions.
www.aliciariusphotography.com

Bloc de blocs

L’amic ninotaire

òSCAR NEBREDA
MESTRE DE L’HUMOR GRÀFIC. FUNDADOR DE LES REVISTES SATÍRIQUES
BARRABÁS i PAPUS. HEM RIGUT AMB ELL A EL PERIóDICO, el jueves i TV3.
ÉS EL CREADOR DEL PERSONATGE JORDI CULÉ.

·1·

La noia del pastís
Pastissos i dolços

www.lanoiadelpastis.com
Enamorada de la cuina, fa de les
seves receptes, un art. És especialista en postres dolces i salades.
··· Què? Presentació de les seves
creacions: galetes, pastissos, muffins, melmelades...
··· Qui? L’Olga, una jove pastissera autodidacta.

·2·

A viva veu

Bloc cultural

www.avivaveu.com
Donen ressò a iniciatives artístiques alternatives amb segell català: música, cinema, teatre...

·3·

Futbol de L. Donovan
Anàlisi futbolística

futboldelandondonovan.
blogspot.com
Des d’un Barça-Madrid fins a un
partit exòtic de la Copa Àsia.

PER QUÈ
ESTUDIEM SI
NO SERVEIX
PER A RES?

SERVEIX PER SABER
COSES I ANAR A
"ATRAPA UN MILLÓN",
QUE ÉS L’ÚNICA
SORTIDA QUE TENIM!

D

arrerament, les iniciatives ecològiques han
pres un gran protagonisme dins la societat.
Cada vegada són més les persones conscienciades de la necessitat d’assumir mesures que no esdevinguin tan corrosives per al
planeta. Algunes d’aquestes mesures, a més, inclouen diversió i
aprenentatge.
És el cas dels coneguts com a
horts d’oci. Una iniciativa que consisteix a llogar un petit terreny,
preparar la terra, plantar les verdures i hortalisses que un desitgi,
i tenir-ne cura durant el seu creixement, per poder, finalment, recollir, cuinar i assaborir productes
naturals.
Així doncs, s’aconsegueix produir d’una manera respectuosa i
saludable els nostres propis aliments, amb els quals després podem preparar les nostres receptes. Ja no caldrà tant anar als mercats o botigues, ja que un mateix
es converteix en el seu propi proveïdor alimentari.

Més enllà de l’ecologia

A més, pot esdevenir una activitat
amb la qual gaudir i aprendre tota
la família. Visitar, plantar i cuidar
conjuntament l’hort; i ensenyar
als més petits la importància del
treball, el valor de la terra i la satisfacció d’obtenir fruits a través
de la seva dedicació. Una autèntica lliçó de vida.
Tanmateix, l’oci ecològic, lluny
dels possibles prejudicis que es puguin tenir respecte al seu cost, no
resulta gens car. De fet, només suposa prop d’uns 30 euros al mes,
xifra que equivaldria al preu mig
d’un sopar per a dues persones en
un restaurant.
Aquesta iniciativa, encara poc
coneguda, sembla tenir més avantatges que inconvenients. Gaudir
de la naturalesa al mateix temps
que tenir-ne cura sembla una bona combinació. Aleshores, per patates o per pebrots, per què no
provar-ho? ···

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 Laia Vicens, Pau Rumbo i Marina Vicens ··· ART I FOTOGRAFIA Joan Serra i Laura Vives ··· REDACCIÓ Laura Rodas, Alejo Rodríguez, Marina Sala, Paul Sánchez, Marta Sánchez, Clàudia Serra, Rosa Soto, Fermin Suárez, Meritxell Torras,

Joana Valent, Neus Vidal i Janire Zurbano ··· PROJECTE EDITORIAL I DISSENY Teresa Domingo i Olga Lamas ··· SUPORT DOCENT A PREMSA David Caminada 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 www.facebook.com/UPFcetrencada ··· TWITTER @cetrencadaUPF ··· E-MAIL cetrencada.upf@gmail.com

(*) Deloitte: És la segona empresa més gran del món pel que fa a serveis professionals. Segons la seva web, opera a 150 països i compta amb més de 182.000 treballadors.
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oriol rodríguez i carles rodríguez
CREADORS DE 365D365E.com, Millor bloc de cultura i tendència de catalunya 2011

«No guanyem diners, però
en coneixement som rics»
MARTA SÁNCHEZ
JANIRE ZURBANO

El món del bloc s’ha convertit
en una sortida professional.
És el cas d’en Carles i l’Oriol,
autors del millor bloc de
Cultura i Tendències de
Catalunya 2011. El seu
projecte és fer una entrevista
cada dia durant un any. En
porten més de 300 i, atesa la
volada que han pres, estudien
la possibilitat de continuar
més enllà de les 365.

··· Avui us toca respondre la
pregunta amb la qual sempre
comenceu: quan éreu petits,
què volíeu ser de grans?

··· CARLES RODRÍGUEZ Metge o algu-

na cosa relacionada amb el camp.
Però la sang em mareja i, abans
que ser agrònom, vaig decantarme per la fotografia.
··· ORIOL RODRÍGUEZ Primer, jugador de futbol de l’Horta, l’equip
del meu barri, i després vaig provar de ser estrella del rock, però
em vaig quedar a mig camí.

··· Per què?
··· OR Llegint les cròniques i entrevistes, em fascinava més qui preguntava que el mateix protagonista. A més, era una vida molt glamurosa perquè els periodistes viatjaven per conèixer mites, i explicar-ho a la gent em semblava genial. I, tot i que vaig estudiar Història, la meva vocació sempre ha
estat el periodisme.

··· Com neix 365 dies 365 entrevistes?

··· CR Havíem coincidit en revis-

tes de música i diversos suplements. I quan l’Oriol va proposar-me aquest projecte, vaig acceptar encantat perquè m’agradava la seva manera de treballar.
··· OR Jo volia el Carles com a soci, perquè som complementaris i
necessites algú amb qui, tot i les
dificultats, t’hi puguis continuar
saludant al cap d’un any. El tàndem que podíem formar m’assegurava un contingut escrit i visual de qualitat.

··· Què buscàveu amb el bloc?
··· CR Era una bona oportunitat

per mostrar la feina, un currícu-

Carles i Oriol. Dos Rodríguez que no són
germans han creat un bloc* que els permet
compartir 365 dies l’any. Laura vives

lum diari, i una via perquè la gent
valorés el nostre treball en temps
tan complicats. A més, els retrats
sempre m’havien fet respecte, i
aquesta iniciativa ha estat l’ocasió per enfrontar-me amb un tema que abans em feia por.
··· OR És més, aquest és el gènere
que més m’agrada i, si havia de fer
alguna cosa per donar-me a conèixer, era aquesta. Una entrevista en profunditat permet endinsar-se en l’univers del personatge
i conèixer el seu raonament. És
una escola diària.

Oriol Rodríguez
Escriptor

Edat 35 anys
Referent Jordi Évole
(Salvados), per incisiu i
transgressor.
Entrevistaria a Hugh Grant,
un cràpula amb cara de nen
bo i un actor infravalorat!
Recomano el bloc Indiespot,
A viva veu i Després de la pau.

··· Escollir els personatges no
deu ser fàcil.

··· OR Els caps som nosaltres, per

això entrevistem gent que ens interessa. Intolerants i xenòfobs, per
exemple, no entren en la nostra
línia editorial.

··· Una entrevista que us hagi

marcat?

··· OR El problema de fer-ne tan-

tes és que ha de passar temps per
poder-les assimilar. Cadascuna ha
estat una petita lliçó de vida. Eudald Carbonell, Joan Armengol ,
Tom Sharpe...

Carles Rodríguez
fotògraf

Edat 44 anys
Referent Sebastião Salgado,
Kim Manresa i Àlex Garcia.
Entrevistaria a la veritat.
Recomano el no-bloc parlarconèixertocarestimar.
cat; no és a la xarxa, però
si surts al carrer, potser el
trobes.

··· Algun moment especial?
··· A més, us han atorgat el pre··· CR Amb en Quim Monzó, ens mi al millor bloc de Cultura i

vam fer les fotos entre nosaltres.
En Quim, assegut al sofà, ens va
agafar i ens va posar a la seva falda. També, a tots els entrevistats
els faig un retrat amb els ulls tancats, i en Josep Maria Espinàs va
ser l’únic que em va dir que no,
perquè ens va dir que ell encara
estava viu.
··· OR L’entrevista amb en Gerard
Quintana també va estar molt bé,
perquè tenia moltes ganes de parlar després de la polèmica sorgida
al programa El Convidat de TV3.

··· El bloc us dóna diners?
··· OR No hem guanyat un duro,

però en coneixement som molt
rics. Avui dia es dóna per fet que
a Internet tot és gratuït. La gent
valora la feina, tot i que no pensa fer cap aportació. Estem buscant patrocinadors, més que publicitat.
··· CR ...però no és fàcil. Un projecte així requereix set dies a la setmana, i portem casi un any. Necessitem diners per viure, i per què
no poder viure d’això?

Tendències de Catalunya.

··· OR Ha estat tota una alegria.
Un reconeixement com aquest
és benzina per continuar endavant. I que amb pocs mesos de vida et diguin que és el millor bloc
del país va bé per a l’ego.
··· Encara us queda temps per
a d’altres aficions?

··· OR Sí, és clar. Sóc un friki dels
esports. M’agrada molt el bàsquet
i els dilluns jugo a la lliga de Gelida; és intocable. El cinema i la literatura també m’apassionen. Tinc
l’espina clavada de publicar algun
dia una gran novel·la i aparèixer a
la Viquipèdia (riu). I en Carles és
molt bon cuiner.
··· CR Sí, m’encanta. També caminar, llegir, la música i, entre altres
coses, avorrir-me. No pensar, mirar les musaranyes...; però més que
una afició, és una necessitat.
··· Un missatge al periodisme.
··· OR Els caps de redacció hauri-

en de ser més valents.
··· cR Falta qualitat a Internet i més
llibertat als altres mitjans.•••

(*) Bloc: El 2004 hi havia tres milions de blocs a tot el món. Actualment, la xifra s’ha incrementat fins als 181 milions. Cada dia se’n creen cent mil.
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Cinc estudiants expliquen les
grans dificultats que afronten

«Patir per
la música
val molt
la pena»
CLÀUDIA SERRA
JOANA VALENT

Què tenen en comú un
clarinetista, una cantant,
un compositor, un director
i un sonòleg? Doncs que tots
cinc han decidit apostar
per estudiar música a
Catalunya per dedicar-s’hi
professionalment

Degut a la crisi econòmica, la situació dels joves que estudien a
les universitats no és gens senzilla.
Cada vegada són més les persones amb accés als diferents graus
que s'imparteixen a les facultats
catalanes i que, malgrat l'esforç,
no tenen garantia de poder trobar feina quan acabin. En el cas
dels músics, aquesta situació encara s'accentua més.

La crida de la vocació

La música és una disciplina que
exigeix molts esforços i dedicació, dins i fora de les aules. Tot i
això, són molt pocs els que aconsegueixen fer-se un lloc en aquesta indústria. La majoria de mú-

sics, com és el cas de la cantant
Irina Badia, saben, des de ben joves, que volen dedicar la seva vida a aquesta carrera. “Vinc d’una
família molt musical i sempre he
volgut ser cantant". El suport dels
pares és quelcom indispensable a
l'hora d'estudiar aquesta disciplina, ja que un alumne del Liceu paga de mitjana 3.500 euros l'any.
En el cas de l'ESMUC, un centre
públic, se'n paguen 2.500.
El cost de la carrera no és l'únic
aspecte que preocupa les famílies.
“Havia fet clarinet des de ben petit i tenia clar què volia fer, però
a casa hi havia el dubte de si em
guanyaria la vida amb la música.
Així que quan vaig acabar batxillerat, em vaig matricular també a
Arquitectura, però no hi vaig anar
mai”, explica el clarinetista Iñaki
Vermeersch.
A casa dels músics, sempre hi
ha el debat sobre si s'ha d'escollir
la carrera artística o una de més
convencional que podria proporcionar una feina estable. En
Fabià Santcovsky, compositor, i
en Gerard Aguilar, director, van
estudiar Física i Lingüística, res-

IRINA BADIA

“La carrera de
Cant és de les més
cares, més llargues i
menys agraïdes"
FABIÀ SANTCOVSKY

“M'agradaria que
la meva música se
sentís a Europa i a
tot el món“
IÑAKI VERMEERSCH

“La vida d'un
estudiant de
música és un
examen constant“

pectivament, abans de decidir-se
a apostar per la música.“He perdut l’oportunitat de tenir una vida estable, però a canvi puc estudiar el que més m’agrada", afirma l’Iñaki.
Una altra manera de formar-se
és introduir-se des del principi en
el món laboral per anar guanyant
experiència. En Gerard Aguilera
dirigeix un cor litúrgic d'homes,
l'Schola Cantorum d'Igualada, i
té clar que en aquesta professió
s’ha de treballar de valent i esperar
sempre els resultats a llarg termini. “La clau és saber viure els moments més favorables i els més adversos com a parts indispensables
d'un mateix”, afegeix.

l’hora d’explotar el talent dels
músics és aconseguir fer classes
amb diferents professionals per
acumular opinions sobre com millorar. Segons la Irina, “és bo conèixer professors nous perquè cadascú utilitza mètodes diferents
per ensenyar i has de descobrir
quins són més efectius”. En aquest
sentit, l’Iñaki és un bon exemple.
Cada dues setmanes, viatja a Niça a fer dos dies de classes intensives amb el prestigiós clarinetista
Michel Lethiec. "Es podria dir que
dedico tota la vida a la música, ja
que em passo el dia al conservatori escoltant concerts, classes d’altres alumnes, o viatjant per proves, concerts o concursos".

Formació permanent

Una via per explorar

Els estudiants d’aquesta disciplina
han de ser conscients que s’han
de sotmetre a un procés de formació exhaustiu, com és el cas de la
Irina. "No només haig d'estudiar
una carrera de sis anys, sinó que
també faig un mínim de dos idiomes per entendre les lletres que
canto".
Un altre punt interessant a

(*) Música contemporània: Totes aquelles composicions d'estil clàssic que s'han compost en els darrers cinquanta anys.

Amb només 22 anys, en Fabià pot
presumir d’haver estat distingit
en premis de composició de renom internacional. Malgrat tot,
toca de peus a terra i és conscient que si continua dedicant-se
al camp de la música contemporània*, difícilment aconseguirà
que les seves composicions es facin populars entre les peces més
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Currículum
·1·

fABIÀ SANTCOVSKY
Compositor (22)

··· Estudiant de l'ESMUC. Va canviar Física per Composició. És el
guanyador del IV Concurs Internacional de Composició Francisco Escudero i ha estat distingit en
els premis Creación Joven de l'Instituto de la Juventud (Injuve).

·2·

Quim llimona
Sonòleg (20)

Casa Beethoven. Els cinc músics es van reunir
en aquesta botiga de música de la Rambla de
Barcelona, especialitzada en partitures de tot
tipus. L. VIVES

comercials. “M’agradaria que hi
hagués més gent disposada a experimentar i a descobrir coses noves”, afirma.
El terreny musical és un camp
on encara hi ha moltes vies per
explotar i la tecnologia hi juga un
paper important. En Quim Llimona, de 20 anys, estudia sonologia
a l’ESMUC: “El meu objectiu és
la tecnologia musical, un àmbit
de la música altament interdisciplinari on es mescla música amb
enginyeria, matemàtiques, física,
sociologia i moltes altres disciplines”. Estudiar aquest nou aspecte del so li ha permès submergirse en diversos projectes de música digital, entre els quals destaca
el treball amb l’Orquestra de Portàtils de Barcelona, una iniciativa
que va néixer l'any 2008 . Els seus
integrants, membres de l'ESMUC
i del Grup de Tecnologia Musical
de la Universitat Pompeu Fabra,
treballen principalment amb ordinadors portàtils per desenvolupar noves eines de control musical i nous paradigmes per a interpretació en xarxa. Iniciatives com
aquesta donen una nova dimen-

Escoles d'estudis
superio rs
ESMUC

És l’únic centre oficial públic
que imparteix el grau en Música a Catalunya. Ofereix especialitats tan diverses com la composició, la direcció, la interpretació d’instruments de diverses
èpoques, la musicologia, la pedagogia i la sonologia. L’ESMUC
té 150 places anuals per al grau
i un total de 600 alumnes.

LICEU

Es tracta d’un dels centres concertats d’ensenyament superior de música de més prestigi
del panorama català. Ofereix
les especialitats d’interpretació
de diversos instruments, cant,
direcció, composició, pedagogia i producció i gestió de continguts musicals. Té capacitat
per a 500 alumnes i ofereix 150
places cada curs.

sió al concepte de músic. “Sempre he volgut ser artista. La sonologia em permet tenir una feina
creativa on treballar a partir de la
imaginació i la inspiració”, apunta en Quim.

La cara fosca

La competitivitat és un dels
desavantatges contra el qual han
de lluitar els músics. “Hi ha gent
que em mira amb enveja o que em
menysprea per ser jove”, confessa
la Irina. La forta pressió, però, no
només l’exerceixen els col·legues
de professió. L’Iñaki assegura que
“sempre hi ha algú que ens està
jutjant, ja sigui el mateix professor,
els altres alumnes o el jurat d’un
concurs”.
Es tracta d’una professió en la
qual la imatge de cara al públic
és important, i on és inevitable
que es vulguin imposar una sèrie
d’estereotips.“Malgrat que ningú t'ho dirà directament a la cara, dins del gremi es comenta que
ara només busquen noies amb cabells més llargs per poder portar
molts pentinats, i que siguin primes, perquè així es gasta menys

··· Estudiant de l'ESMUC. Paral·
lelament, estudia Enginyeria de
Sistemes Audiovisuals a la Universitat Pompeu Fabra i ha cursat el
grau professional de Violí. Actualment, forma part de l'Orquestra
de Portàtils de Barcelona.

GERARD AGUILERA

“Dedico tots
els esforços a
progressar com a
persona i director “
QUIM LLIMONA

“Per obrir-se camí
cal participar en
tot el que es pugui,
paguin molt o poc“

·3·

Iñaki vermeErsch
Clarinetista (21)

··· Estudiant del Conservatori Superior del Liceu i del Conservatori
de Niça. Ensenya clarinet.

·4·

IRINA BADIA

Cantant d'òpera (22)

··· Estudiant al Conservatori Superior del Liceu. És de les noies
més joves del seu curs.

·5·

GERARD AGUILERA
Director (23)

··· Estudiant de l'ESMUC. Va deixar la carrera de Lingüística per la
de Música. Dirigeix el cor litúrgic d'homes de l'Schola Cantorum d'Igualada.
pressupost en teles per als vestits”,
explica la Irina. Per aguantar la
pressió, la millor opció és construir el propi camí sense comparar-se amb ningú. “Cal seguir el
teu instint, no serveix limitar-se a
marcar la diferència mirant els altres i forçar-ho”, diu en Quim.

Missatge positiu

Malgrat els inconvenients que
presenta una carrera tan dura
com la musical, els joves afronten el futur amb esperança i optimisme. En Gerard aconsella a tots
els que vulguin escollir aquesta
professió “que visquin la música
i la gaudeixin amb tota l'ànima;
només així val la pena dedicarhi tantes hores de pràctica i estudi”. El que compta és treballar dur.
“Ara recullo els fruits de la feina
feta, em coneix molta gent i trobo més projectes”, diu en Quim.
El secret és no posar-se fronteres i
treballar dia a dia per arribar com
més lluny millor. Això queda reflectit en els objectius que es marca en Fabià: “M'agradaria que la
meva música se sentís a Europa i
a tot el món”.•••
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INTERCANVI LINGÜÍSTIC

campió compromès

NEUS VIDAL
FERMIN SUÁREZ

MARINA SALA
MERITXELL TORRAS

Millorar la llengua, conèixer
altres cultures i teixir
amistats són els principals
propòsits que persegueix el
programa de Voluntariat
Lingüístic que impulsa la
Universitat Pompeu Fabra.
Els alumnes que hi participen
intercanvien experiències i
punts de vista. Són gent jove
amb inquietuds.

“Amb la meva edat, i així m’he de
veure. Això no pot ser”, bromeja Gervasio Deferr. Tot un campió amb dos ors olímpics penjats
del coll ens atén mentre prepara
el vestuari d’un grup d’alumnes
de gimnàstica del poliesportiu La
Mina. Un club que va inaugurar
fa deu anys, juntament amb el regidor d’Esports de Sant Adrià i exlluitador, J. C. Ramos. L’objectiu
era i és ajudar els nens amb menys
recursos, i portar una disciplina
desconeguda a un lloc on no sorgeixen massa iniciatives.
La seva voluntat és inculcar
valors com la constància i l’esforç, principis que l’han fet arribar al nivell més alt en la seva
carrera. Però sense la motivació
dels nens, no és possible anar pel
bon camí.

«Hola, com estàs? I’m
fine, thank you!»

“Hola”, diu ell amb un català perfecte. “Hi”, respon ella amb la naturalitat d’una anglesa. “Com
estàs?”, segueix ell. “Fine! And
you?”. I així continuen mentre
s’encaminen cap al bar. En principi, no hi hauria res d’estrany en
aquesta conversa. Un noi i una
noia que combinen l’anglès i el
català per explicar-se com els va
la vida. Cal dir, però, que ell no és
català sinó americà, i que ella no
viu a Nova York sinó a Granollers.
Són la Mireia Reixach, que estudia International Business Economics a Barcelona, i en Kristofer
Zajkowski, que fa filologia castellana a Nova Jersey. Es van conèixer al setembre i, des de llavors, es
troben un o dos cops per setmana
per compartir les últimes notícies.
Un dia ho fan en anglès i un altre
en català, però això no fa canviar
el ritme de la conversa.

Rodatge. Arevik Arabian
(directora del documental), al
300 parelles. La
Mireia
i en Kristofer
costat
de Reixach
Samuel Navarrete
Zajkowski formen
part dels
de
(director
de centenars
fotografia).
voluntaris de la Universitat Pompeu Fabra. L.vIVES

Arriben al bar on es troben habitualment i busquen una taula.
Abans de seure van a la barra a
demanar alguna cosa per menjar i beure. “Jo vull un suc de poma”, demana el Kristofer al cambrer mentre la Mireia li diu “mai
havia conegut algú a qui li fes tanta gràcia la paraula suc”. Ell riu i assenteix amb el cap. “Sóc com un
nen. Hi ha paraules catalanes que
em fan molta gràcia i suc m’encanta! Com a tu long story short.
Des que et vaig dir que s’utilitzava

per explicar una història de manera breu, ho has dit moltes vegades!”, bromeja l’estudiant nordamericà.
Tot i així, avui la trobada no
serà curta ni en anglès. Dedicaran tota la tarda a parlar en català
perquè el Kristofer pugui millorar
una llengua que ja parla molt bé.
Ningú diria que va arribar a Barcelona a principis de setembre i que
no fa cap classe en català. “Tot el
que sé m’ho has ensenyat tu!”, li
diu content a la Mireia.

La seva xerrada continua i barregen amb naturalitat les últimes
notícies de l’actualitat política
americana, la història de Catalunya i els detalls de l’última festa
a la qual han assistit. “M’agrada
saber que puc relacionar-me amb
gent catalana i ser amic de nois i
noies d’aquí sense cap problema”,
afirma el Kristofer, i conclou amb
il·lusió: “Sens dubte jo vull viure
a Barcelona i sé que ho acabaré
fent. És el meu somni i ho aconseguiré”.•••

La remodelació d’un espai històric de barcelona

Pugem al búnquer?
PAU RUMBO
MARINA VICENS

Després de mitja hora perduts per
la muntanya del Carmel, finalment trepitgem el búnquer del
Turó de la Rovira. Es tracta d’una
antiga bateria antiaèria de la Guerra Civil construïda per protegir la
ciutat dels nacionals. Un cop acabada la guerra, les barraques van
inundar el Carmel, i es va convertir en un barri oblidat. Però aquest
estiu el Memorial Democràtic li
ha atorgat reconeixement històric i s’ha dut a terme la remodelació que els veïns reclamaven amb
insistència.
Les vistes de 360º sobre la ciu-

Dos aficionats a la fotografia, un vespre al búnquer del Carmel. P. RUMBO

tat ens atrapen de seguida. Davant
d’un dels nous plafons informatius, dos nois congelen el capvespre de Barcelona amb les seves càmeres, mentre gaudeixen de la panoràmica i la conversa.
És un dels secrets per descobrir
de la ciutat, perquè costa arribar-hi
si no et guia algú que s’hagi deixat captivar abans pel seu encant.
Però, un cop a dalt, la sensació és
de seguretat i comoditat gràcies a
les reformes.
Les obres han millorat el búnquer, una visita obligada per als
amants de la fotografia i els romàntics en general. Un dels llocs
més màgics que encara queden
apartats del turisme massiu.•••

Gervasio
Deferr
amb una
mina d’or

Costa aconseguir l’or

El temps de Deferr és or, però es
desplaça al club un parell de tardes a la setmana. Un exemple del
sorprenent compromís d’un atleta que porta els turmells tatuats
amb les dues medalles que ha guanyat. I forma part de la implicació
d’un esportista d’elit que també
entrena joves de la selecció espanyola al CAR de Sant Cugat. Allà
es paguen, amb beques o a càrrec
dels pares, 15 mil euros per any,
mentre que els nens de la Mina
n’abonen molts menys, i les rialles i la diversió formen part de
la factura.
Entre petons i abraçades als
petits, encomana la felicitat que
li aporta treballar del que li agrada, i envoltat d’aquells que s’estima. I és que alhora és educador, entrenador i una mica pare
de tots.•••

Gervasio Deferr al club de La Mina.

(*) Costa arribar-hi: Agafeu el bus 28 (Pl. Catalunya/Carmel) fins a l’última parada. Seguiu pel carrer de Gran Vista, vorejant el turó pel carrer Labèrnia. Continueu fins al cim.
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Treball de camp

Cotxes compartits,
moneders agraïts
La Universitat de Girona (UdG) promou una iniciativa pionera a Catalunya i a Espanya
per compartir transport i estalviar

E

stalvi, mobilitat i ecosostenibilitat. Aquestes són tres
de les finalitats que persegueix “Fes_edit”, una iniciativa pionera a Espanya impulsada per la Universitat
de Girona (UdG) que gira al
voltant de la idea del transport compartit per desplaçar-se cap als campus universitaris.
“Fes_edit” permet compartir cotxe a aquelles persones que hagin de fer la mateixa ruta, a més a més de donar altres beneficis als
seus usuaris com descomptes a benzineres o
determinats comerços. Aquest servei el poden utilitzar estudiants, professors i PAS*
del campus. “Formar part d’aquesta iniciativa em dóna l’oportunitat de conèixer gent nova, a la vegada que redueixo els costos de transport”, diu en David Plaza, usuari conductor del
“Fes_edit” i resident a Blanes.
Els itineraris han d’incloure una o diverses parades a les diferents instal·lacions de
la UdG: el campus de Montilivi, d’Emili Grahit o del Barri Vell, les oficines o altres serveis de la Universitat. El projecte, que es va
posar en marxa el passat setembre, va néixer per satisfer la demanda de places d’aparcament als campus de la UdG, ja que en els
últims temps aquests s’han anat reduint per
ser destinats a altres edificis.

Com funciona

“Fes-edit” és un projecte que ha sabut encarar
amb habilitat les necessitats del segle xxi. Tot comença quan un se subscriu a la seva pàgina web
i es crea un perfil. El primer que es demana és si
vol participar com a conductor o com a conduït. A partir d’aquí, tot ve rodat. L’usuari introdueix, sigui pel mòbil o per Internet, la ruta que ha
de fer, i se li assigna una persona que ha de recórrer el mateix trajecte.
Ara bé, el viatge té un preu. Però no un preu
en euros, sinó en una moneda pròpia creada pels
ideòlegs de “Fes_edit”: els “Dits” i els “Fets”. Els
Dits, que tenen forma de tiquet, s’obtenen de
manera gratuïta amb la compra de productes o
bé a la Universitat o a una sèrie de comerços gironins adherits al moviment, que actualment
sumen prop de seixanta.
A l’hora de compartir un vehicle, el conduït ha de pagar al conductor el preu de la ruta en
Dits. En el moment en què el Dit passa a mans
del conductor es converteix en un Fet. Amb els
Fets, el conductor pot obtenir revisions i rentats de cotxe gratuïts, descomptes en benzina,

(*) PAS: Personal d’administració i serveis.

··· pauL SÁNCHEZ i ROSA SOTO ···

Del dit al fet
DANI CAMPOY Humorista gràfic. Publica a alexysuperroquehabla.blogspot.com

en compres als establiments adherits o places
d’aparcament de la UdG. Els Fets són monedes
virtuals que s’acumulen en un tiquet únic que
posseeix l’usuari. Els descomptes s’obtenen introduint un número secret als establiments, com
si es pagués amb targeta.
Elisabet Blanch, responsable de comunicació del servei, explica que es van inspirar en una
iniciativa de Bèlgica on es paga amb una divisa
complementària perquè no volien que els usuaris haguessin de pagar pel servei.
Però les noves tecnologies no només s’utilitzen per posar en contacte els usuaris. Tant conductors com conduïts poden valorar el seu company al servei en línia de tal manera que cadascú es construeix una reputació. D’aquesta manera s’assegura que la convivència entre usuaris
sigui pacífica i que els conductors obeeixin les
regles del trànsit adequadament.

Tecnologia i medi ambient

El “Fes_edit” té un futur prometedor. A més d’incentivar l’ús del cotxe compartit i promoure les
relacions entre els membres de la comunitat
universitària, aquesta iniciativa es presenta com
una ajuda mediambiental i una manera per reduir els costos econòmics del trajecte. Elisabet
Blanch assegura que “durant la prova pilot es
van estalviar més de 9 tones de CO2 i s’havien
compartit més de 54 mil quilòmetres”.
Aquestes conclusions es van extreure del projecte pilot e-hitchhiking que es va realitzar a Girona al 2009 amb 100 usuaris voluntaris. Es van
repartir entre els participants mòbils HTC amb
capacitat per transferir dades i mantenir contacte via web. A més, l’increment actual de mòbils
intel·ligents ha facilitat localitzar els conductors
o passatgers mitjançant GPS.
La implantació del “Fes_edit” ha començat
aquest curs amb èxit. “Durant els dos mesos que
el projecte porta en marxa, ja són més de 500 els
usuaris que hi participen i dels quals més de la
meitat comparteixen, com a mínim, una ruta
cada setmana”, confirma Elisabet Blanch. Tot i
la satisfacció dels primers resultats obtinguts en
tan poc temps, de cara al futur s’espera arribar
als dos mil usuaris habituals i, a més a més, tancar tres convenis: un amb el Polígon de Riudellots, un altre amb l’Hospital de Trueta i, per últim, un amb la Generalitat del centre de la capital gironina.•••
WEB www.fesedit.cat
Twitter @fes_edit
Facebook www.facebook.com/fesedit
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LITERATURA I ART

BON ÀPAT

Ruta del vi i l’oli

Saps que hi ha una nova moda
que engloba cultura i excursionisme? Et recomanem tres de
les rutes més interessants:

Agafa el cotxe i explora nous
paisatges a la vegada que satisfàs el teu paladar. Pel camí
trobaràs diversos punts d’interès. Als cellers gaudiràs de tastos i podràs veure audiovisuals
explicatius.

Ruta Josep Pla

La Fundació Josep Pla dóna a
conèixer els llocs clau bibliogràfics i literaris de l’escriptor.

INICI FALSET (TARRAGONA) PREU
DE FRANC WEB xurl.es/vi_oli

ON C/NOU, 51. PALAFRUGELL (GIRONA) PREU DE FRANC amb la carpeta Josep Pla WEB xurl.es/pla

Tasta productes
tradicionals de
la terra sense
gratar-te la
butxaca

El Triangle de Dalí

Dedica un cap de setmana a
fer lliurement la Ruta Dalí, que
uneix el castell de Púbol (La Pera) amb Cadaqués i Figueres.
ON PÚBOL, CADAQUÉS I FIGUERES
(GIRONA) WEB xurl.es/dali

L’àpat dels pobres

Si tens molta gana i pocs diners, passa’t per Bagà i gaudeix d’una paella. Quan tinguis
la panxa plena, pots visitar la fira de productes artesanals.
ON BAGÀ (BARCELONA) QUAN 14
de febrer PREU DE FRANC WEB xurl.
es/pobres

Especial Ruiz Zafón

Descobreix una Barcelona intrigant a partir de L’ombra del
vent i El joc de l’àngel. Recorda
les aventures i troba les claus de
l’èxit de l’autor, les seves anècdotes i curiositats.
ON C/ ESTRUC, 10 PREU 14 € (11 € a
atrapalo.com) WEB xurl.es/zafon

REVIU LA HISTÒRIA

Retorn a la Guerra Civil

El Museu d’Història de la Ciutat de
Girona (MHCG) ofereix diferents
activitats al voltant de la Guerra
Civil espanyola. Et recomanem les
dues properes:

Descobreix la
guerra a Girona
pel seu 75è
aniversari
Bombes sobre Girona: visita el refugi construït l’any 1938 al Jardí de
la Infància. Pots fer aquesta acti-

RUTA DELS ORÍGENS
Descobreix als Pirineus un camí
que aprofundeix en els inicis de
la vida humana i l’univers
A través de sis espais ubicats arreu dels Pirineus,
la Ruta dels Orígens proposa un viatge per a contemplar el naixement de l’univers i de la vida. Un
dels centres que integra aquest camí és el Parc Astronòmic del Montsec, a Àger (Noguera), que revitat amb un servei gratuït d’interpretació en llengua de signes i audiodescripció concertant-ho amb set
dies d’antelació.

alitza activitats relacionades amb la paleontologia, l’arqueologia i l’astronomia. A més, la ruta ens
porta a visitar indrets com el Jaciment Arqueològic de la Roca dels Bous, a Sant Llorenç de Montgai; i també arriba a França: a la Cité de l’Espace i
al Museu d’Història Natural de Tolosa i a la Ferme
des étoiles de Fleurance, al Migdia-Pirineus.
···
on PIRINEUS Quan TOT L’ANY preu consultar a la
web larutadelsorigens.cat TELF 973 45 50 96

Els castells de Lleida

Visita els castells de Lleida i descobreix llegendes i anècdotes passades, alhora que gaudeixes dels millors paisatges catalans.

INICI Sala de Guerra Civil (C/ FORÇA,
27) quan tercer dissabte de cada mes
DURADA 1 h i 15 min PREU 3 € TELF 972
22 22 29

quan CAPS DE SETMANA PREU 6,50 € (CAMINADA GUIADA) web xurl.es/castell TELF
973 40 20 45 / 639 32 01 17

Els indrets de la repressió: fes el recorregut que ens explica com es va
exercir la repressió durant la Guerra Civil, tant en el bàndol republicà
com en el nacional.

Si vas al castell de Montclar, aprofita
i endinsa’t al túnel del municipi de
l’Urgell, una de les obres d’enginyeria més importants del seu temps.
Dues hores a 5 km de profunditat.

INICI C/ FORÇA, 27 quan 29 DE GENER hora 11 H DURADA 2 H i 30 MIN PREU 4 €

quan 29 de gener i 19 i 26 de febrer
PREU 10 € web xurl.es/tunel

VORA EL RIU

Ruta del Ter

Puja a la bicicleta i segueix el recorregut del Ter des del refugi d’Ulldeter
(2.236 m) fins a la seva desembocadura a la platja de la Gola.
INICI SETCASES (RIPOLLÈS) WEB xurl.es/
riuter

carnaval alternatiu

Traginers de Balsareny

Comencem per la prèvia carnavalesca de Balsareny. El municipi del Bages s’omple durant
tres dies d’activitats gastronòmiques, concerts, exposicions
i la cavalcada, l’eix històric de
la festa.
QUAN 10, 11 i 12 de febrer WEB
xurl.es/balsareny

La merenga a Vilanova

Continuem, ja a dijous gras,
amb la ruta de la merenga de
Vilanova i la Geltrú (Garraf).
Guerres de dolços i degustacions per als més joves i, per als
no tan joves, un bon sopar a base de truites, xató i merenga.
QUAN 19 de febrer WEB xurl.es/
vilanova

Explora el
carnaval més
típic de la
Catalunya rural
FERRAN PESTAÑA
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Ruta Delta de l’Ebre

Caldera de Montmaneu

INICI Pl. 20 DE MAIG, 1 DELTEBRE (BAIX
EBRE) WEB xurl.es/Ebre

ON MONTMANEU (Anoia) QUAN 19
de febrer WEB xurl.es/montmaneu

Aquesta passejada per la zona del
Delta és ideal per a tots els públics.
Un curt i fàcil trajecte que mostrarà
el riu, les platges i una gran varietat
d’aus aquàtiques*.

(*) Aus aquàtiques: Pots veure 317 espècies diferents d’ocells al Delta de l’Ebre, un dels punts principals de migració d’aus del país.

Una altra opció és viure “el carnaval de la Catalunya rural” a
Montmaneu on, gratuïtament,
podràs tastar la seva tradicional escudella.

