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DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE DEL 2016 ara   

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

EL FILÒSOF Francesc Pujols deia 
que arribaria un dia que els catalans 
ho tindríem tot pagat. Doncs bé: 
aquest gloriós dia ja ha arribat! Lle-
geixo el següent titular a la web 
d’Antena 3 Noticias: “Una aerolínia 
hongaresa cobra als usuaris que 
parlen espanyol i és gratis per als 
que parlen català”. Em llisquen per 
les galtes llàgrimes d’emoció pen-
sant que podré volar de franc fins a 
Budapest gràcies a saber dir vatua, 
nogensmenys i cagatió. El subtítol, 
certament, és una mica estrany: 
“L’aerolínia opera a l’aeroport del 
Prat de Barcelona i discrimina els 
clients que parlen espanyol obli-
gant-los a pagar”. És a dir, a mi em 

sembla que, en general i fins allà on 
jo sé, les aerolínies obliguen a pagar 
sempre. Se’n diu sistema capitalista 
i, francament, en aquest sector és 
bastant difícil fer un simpa (espero 
que l’empresa no em tingui en 
compte el castellanisme i m’obligui 
a pagar). 

La desil·lusió, esclar, no triga ni 
un paràgraf a arribar. Resulta que el 
que és gratuït és el telèfon d’infor-
mació on et poden atendre en cata-
là, mentre que el número d’assis-
tència general que fan servir els cas-
tellanoparlants és un 807, dels que 
costen un euro i escaig per minut. I 
això a Antena 3 Noticias es nota que 
li cou: “L’aerolínia estaria fregant la 
legalitat, en discriminar els usuaris 
per raó de llengua”. La frase, en rea-
litat, no conté cap informació i és 
una mera especulació en condicio-
nal sense base jurídica. 

Desfaig les maletes amb amarga 
decepció. El dia F, de Francesc Pu-
jols, haurà d’esperar. Però com a mí-
nim ens queda saber que Antena 3 
Noticias té una gran sensibilitat per 
les discriminacions lingüístiques. 
Així que podem comptar amb la se-
va ferma denúncia cada cop que una 
llengua, la que sigui, pateixi discri-
minació als jutjats, al cinema, a la te-
levisió, a l’etiquetatge o a la univer-
sitat. Oi?

Per fi arriben els vols gratis  
per als catalanoparlants

Entristeix que el presi-
dent Santos encarrili 
un procés de pau i 
l’electorat li giri l’es-
quena, costa d’enten-

dre que una majoria britànica apos-
ti per sortir de la UE, indigna que 
Trump tingui opcions de guanyar 
les eleccions americanes, que Ma-
rine Le Pen pugui arribar a la sego-
na volta de les presidencials france-
ses o que l’extrema dreta creixi a 
Alemanya. Inevitablement vénen a 
la memòria moments tràgics del 
segle passat. Però fa temps que em 
preocupa també que es vagi repe-
tint un discurs inquietant: la des-
qualificació dels electors. El 
menyspreu pels que no han votat el 
que estava previst: gent enganyada, 
ignorant, persones grans espanta-
des, electors inconscients i frívols 
seduïts pels demagogs, per la pro-
paganda, per la por, pel populisme. 

En lloc de preguntar-se per què 
voten així, què s’està fent mala-
ment perquè la ciutadania se senti 
motivada per opcions que en prin-
cipi la perjudiquen, s’insinua que 
estan posseïts per una mirada cur-
ta i una ignorància gran. Així s’ali-
menta el discurs que vivim en el mi-
llor dels mons possibles i que no hi 

ha alternativa, que és precisament 
el que provoca la irritació. A Euro-
pa la crisi va caure amb l’euro a mig 
enfilar i ha tingut conseqüències 
catastròfiques. Les polítiques que 
s’han aplicat freguen la crueltat, i 
les expectatives segueixen sent 
molt dolentes. El ciutadà veu el seu 
vot cada cop més irrellevant. Es vo-
ta una política i se’n fa una altra, es 
vota uns senyors i els que decidei-
xen són uns altres. No és estrany 
que la gent reaccioni buscant inco-
modar els que manen, fent allò que 
més pot molestar, sense mesurar 
els costos que pugui tenir per a ells. 
Pitjor no estarem, pensen.  

Els electors s’equivoquen so-
vint. És ridícul el discurs que diu 
que sempre tenen raó. El vot esta-
bleix qui ha de governar, però no té 
a veure ni amb la veritat, ni amb la 
bondat ni amb el bé. Ara bé, trac-
tar-los de persones sense senderi 
és molt perillós. Obre el pas de la 
democràcia al despotisme de les 
elits (l’autoritarisme 
postdemocràtic). Si els 
votants són incom-
petents, que deci-
deixin els que en 
saben. Adéu, de-
mocràcia, adéu. 

JOSEP RAMONEDA

Tayssir Azouz (@tunisocatala) 
Traductor i filòleg 

“#Trump és només una perversió d’això que 
s’anomena Somni Americà” 

 
 

Jeb Bush (@JebBush) 
Governador de Florida (P. Republicà) 
“Com a avi de dues nenes precioses, em  

sembla que cap disculpa pot servir d’excusa 
als reprovables comentaris de Donald 

Trump que denigren les dones” 
 
 

Andi Zeisler (@andizeisler) 
Editora i escriptora 
“Com a mare d’un fill,  

estic cansada dels homes que diuen 
«Com a pare d’una filla...» com si no hi hagués 

una altra raó per preocupar-se” 
 
 

Raquel Miralles (@ramiralles) 
Periodista 

“Fastigoses i lamentables les paraules de 
Trump sobre les dones. Però el pitjor 

és el que hi ha al darrere, aquesta societat 
masclista i patriarcal” 

 
 

María Muñoz (@mariadelamiel) 
Assessora financera  

“El que realment em sorprèn és que encara 
us sorprengui Trump” 

 
 

Dan Senor (@dansenor) 
Assessor i cofundador  

de Foreign Policy Initiative  
“Els apologistes de Trump dient que va fer 

els comentaris «fa 11 anys» com si fos llavors 
un noi immadur i irresponsable. Però si ja 

estava a punt de fer 60 anys!” 

 
 

Ramir De Porrata-D. (@ramirp) 
Emprenedor 

“L’Estat pensa que inhabilitant diputats i 
càrrecs catalans aturaran l’independentisme. 

Greu error. El faran més fort i més ampli” 
 
 

Xavier Bonastre Thió (@XaviBonastre) 
Periodista 

“Com és que no declaren inconstitucional 
l’independentisme? Ja directament, 

diguem-ne... #perferviaital” 
 
 

Carles Orriols (@carles_orriols) 
Arquitecte 

“La deriva antidemocràtica s’intensifica. 
Carregar-se de facto la inviolabilitat 

parlamentària és un Rubicó” 
 
 

Pilar Carracelas (@pilarcarracelas) 
Periodista 

“La constant al PP és «Catalunya no 
s’independitzarà mai, però si passa...»”

vistaltwitter

Adéu, democràcia
RAONS

dietarivv
VICENÇ VILLATORO

9 D’OCTUBRE 
Vetada la Moliner 

QUAN VA HAVER-HI la polèmica 
per la designació de Pérez Andújar 
com a pregoner de la Mercè, vaig es-
criure que en tot plegat només una 
cosa podia ser políticament signifi-
cativa: que Barcelona en Comú l’ha-
gués triat precisament pels seus ar-
ticles sobre el procés. Per haver-hi 
ridiculitzat el moviment indepen-
dentista. Amics meus em van dir 
que era un malpensat, que aquest no 
era el criteri, que no tenia res a veu-
re amb els articles, que era per tota 
la seva trajectòria... Em va semblar 
raonable i ja no en vaig escriure res 
més. Ara m’assabento que Movem 
Martorell, en la mateixa òrbita ide-
ològica dels comuns, ha volgut vetar 
Empar Moliner pel que va dir sobre 
els manters en una col·laboració te-
levisiva. Doncs potser sí, llavors, 
que el criteri d’aquest sector és mi-
rar-se les col·laboracions als mit-
jans a l’hora de triar pregoner. Si ve-
tes l’Empar perquè et desagrada el 
que diu, quan tries Pérez Andújar 
deu ser perquè no et desagrada, com 
a mínim. Mires el que ha dit o escrit 
el candidat a pregoner i si no t’agra-
da, com a Martorell, vetes; i si t’agra-
da o et convé, tries. (I mira que quan 
em van explicar que vetaven la Mo-
liner, vaig pensar que era la dreta es-
panyolista per allò de la Constitu-
ció; i, ves, no, resulta que eren els co-
muns locals.)

ANDREW GOMBERT / EFE

NO US HO PERDEU!

La plataforma Airbnb disposa 
de 59.614 llits a Barcelona, molt 
més dels que ofereix la princi-
pal cadena hotelera. L’anàlisi 
d’aquesta paradoxa obre el su-
plement econòmic. P. 52-53

emprenem
Airbnb és la primera “cadena 

hotelera” de Barcelona 

Es calcula que només es denun-
cien un 20% de les agressions 
sexuals. El reportatge que obre 
l’Ara Diumenge analitza el feno-
men amb  testimonis que expli-
quen el calvari judicial que han 
patit després de fer la denúncia.

ara diumenge
Parlen les víctimes de les 

agressions masclistes 
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L’OBSERVADORA

De la mateixa manera que De Gau-
lle reivindicava una certa idea de 
França, és el moment de reivin-
dicar una certa idea de Catalu-
nya. Més enllà dels tòpics que 

construeixen la imatge de les nostres limita-
cions, hauríem de ser capaços de recuperar el 
que Prat de la Riba anomenava “les inspira-
cions col·lectives” i fixar-nos un objectiu in-
subornable d’excel·lència.  

El plantejament polític actual obliga a om-
plir de contingut la proposta de futur si es vol 
convèncer el major nombre de ciutadans que 
l’aventura d’aquests anys és per tenir un pa-
ís millor. Si la Mancomunitat preveia “que no 
hi hagi un sol ajuntament de 
Catalunya que deixi de tenir, 
a part dels serveis de policia, 
la seva escola, la seva biblio-
teca, el seu telèfon i la seva 
carretera”, ara és el moment 
de fer un altre salt i no ha de 
ser en el buit.  

Els ciutadans han de saber 
quin model de país proposen 
els seus polítics, quins riscos té 
el camí per arribar-hi, i també 
quins riscos té no gosar fer-ho. 
Només així podran decidir 
lliurement. Catalunya ja és ex-
cel·lent en alguns àmbits, pe-
rò queda molt per fer.  

Els excel·lents 
El dossier d’avui de l’ARA 
l’hem fet parlant amb una 
trentena d’excel·lents cientí-
fics que han aixecat el nivell de 
la recerca, que han convertit 
Catalunya en un país que amb 
un 0,1% de la població global 
representa l’1% de la producció científica mun-
dial, mesurada en la quantitat i també en la qua-
litat de les publicacions. La Bioregió de Catalu-
nya és actualment un punt fort de l’efervescèn-
cia investigadora en l’àmbit de les ciències de la 
vida.  

La nostra ciència és bona i els nostres inves-
tigadors, atrets d’arreu del món, han sabut 
construir diversos pols d’excel·lència. Han sa-
but atraure talent ben seleccionat, pensar en 
gran, flexiblement, driblar les trampes de la 
burocràcia, actuar amb valentia. El cofoisme 
seria el pitjor per al desenvolupament compe-

Excel·lents 
titiu, però cal que la societat acompanyi i reco-
negui les virtuts d’aquells que fan bé les coses. 
Hem de saber qui són i què fan, convertir-los 
en models inspiradors per als nostres fills. A 
l’ARA els volem acompanyar en l’aventura de 
la transferència de coneixement a les empre-
ses i explicar les seves bones idees, els èxits i 
els fracassos de què cal aprendre. No som in-
genus (del tot...): també calen diners, dels me-
cenes privats i dels fons públics. Però no és no-
més una qüestió de diners.  

Tots tenim feina si volem un país exigent, 
també els mitjans de comunicació i sobretot els 
que gestionen la cosa pública.  

Quin seria el marge de millora de la univer-

no ens faci traïdors, però tampoc acrítics ni 
mesells. 

La qüestió de confiança a Catalunya ha anat 
seguida del debat de política general, i el més re-
llevant és que el president de la Generalitat ha 
obtingut la confiança de la majoria absoluta del 
Parlament i continua el procés amb el compro-
mís de convocar un referèndum. Rumb al xoc 
institucional amb l’Estat, que està determinat a 
actuar judicialment. La majoria independentis-
ta ha guanyat un any, però el temps passa ràpid 
i torna a haver-hi una data marcada al calenda-
ri. Comença el compte enrere per donar a conèi-
xer quin país es vol i la negociació dels pressu-
postos no és un debat menor.  

A Espanya, els mesos de 
paràlisi del govern estan a 
punt d’acabar-se amb un 
pacte entre el PP i el PSOE. 
Els barons socialistes han 
culminat el cop d’estat con-
tra Pedro Sánchez en el marc 
d’una lluita pel poder acom-
panyada d’una lluita ideolò-
gica. Sánchez era capaç de 
parlar. Ni més ni menys. El 
seu error, com diu un intel·li-
gent socialista, “ha sigut per-
dre”. En unes setmanes veu-
rem com es crea de facto una 
gran coalició que permetrà a 
Rajoy quedar-se a la Mon-
cloa i al PSOE intentar posar 
ordre després de l’explosió. 
De moment, al PSC li han po-
sat impossible abstenir-se si 
vol mantenir una mica de 
dignitat.  

La baralla al PSOE està 
convertint Rajoy en un esta-
dista simplement per compa-

ració i aparentment pel seu immobilisme. Pot-
ser també per les seves discretes negociacions 
amb els poders fàctics de l’Estat, inclòs Felipe 
González? Algun dia ho sabrem. De moment, 
vistos aquests mesos amb perspectiva, tant Pa-
blo Iglesias com Felipe González han fet un ser-
vei (impagable?) al PP.  

L’Estat compta amb els tribunals i una gran 
coalició de facto amb un PSOE agònic. La majo-
ria parlamentària independentista torna a ser 
funcional, però és irreconciliable en la seva ma-
nera d’entendre el món. Vénen mesos exigents, 
també per als ciutadans. e

sitat si tingués més llibertat i no depengués del 
model espanyol, si anés per lliure? La intuïció 
i l’exemple de la recerca ens diuen que seria 
gran, però el grau de llibertat per prendre deci-
sions no significa automàticament que es pren-
guin en la millor direcció.  

Una qüestió d’exigència 
Si es vol un país d’excel·lència haurem d’apujar 
tots plegats el nivell d’exigència. A l’empresa, 
a la ciència, a l’educació, als mitjans, també al 
món de la política. Debatre sense prejudicis i 
demanar que es reti comptes. Que la prudència 

ESTHER VERA 
DIRECTORA DE L’ARA

LA
M
AR

TA
RI
LE
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Apartir de l’any 2000 “les 
coses van començar a 
canviar cap a millor”, co-
incideixen tots els inves-
tigadors consultats per 

l’ARA. Gràcies als contractes Icrea, 
que permeten atraure i retenir talent 
en el sistema, i a la creació dels centres 
Cerca, basats en criteris d’excel·lència 
i flexibilitat similars als d’al-
tres centres internacionals 
de prestigi, “la ciència a Cata-
lunya va fer un salt especta-
cular”, tornen a coincidir 
tots els científics contactats. 
Ara bé, “no ens hem de dei-
xar dur pel cofoisme”, diu Andreu 
Mas-Colell, un dels ideòlegs d’aquest 
sistema de coneixement, en l’entre-
vista que li fa avui l’ARA.  

La recerca necessita una visió a 
llarg termini i, en aquest sentit, s’ha de 
reconèixer la  continuïtat de la feina 
desenvolupada pels diferents governs 
catalans. Així és com s’han assolit ni-

vells d’excel·lència. “Hi ha de tot, cen-
tres de primera, de segona i de terce-
ra divisió. Però mentre que abans no-
més jugàvem a segona, ara ja tenim 
equips a Champions”, diu Joan Gui-
novart, director de l’Institut de Recer-
ca Biomèdica de Barcelona (IRB). 
Amb indicadors objectivables i reco-
neguts com a estàndards per la comu-

nitat internacional, Catalunya és cap-
davantera en recerca al sud d’Europa, 
però encara hi ha molt camí per recór-
rer en àmbits com la divulgació i la 
transferència. Catalunya rep tants 
fons públics com Dinamarca o Àus-
tria, països líders, però encara n’està 
molt lluny en inversió privada. La ins-
titució Cancer Ressearch UK capta al 

voltant d’1 milió de lliures al dia, uns 
400 milions a l’any, mentre que ini-
ciatives molt lloables i necessàries 
com La Marató de TV3 en va captar 
12,3. Cal més filantropia i mecenatge, 
és a dir, que la ciutadania retorni a la 
societat el que ha rebut, però per a ai-
xò també és necessària més divulga-
ció, que se sàpiga què fan els científics 

en els centres de recerca i a 
les universitats.  

D’altra banda, entre la 
idea d’un científic i un pro-
ducte final hi ha el que s’ano-
mena “la vall de la mort”. Cal 
potenciar, doncs, la transfe-

rència del coneixement cap a l’empre-
sa. “No és l’assignatura pendent, és la 
nova assignatura, perquè fins ara no 
teníem res a transferir”, reconeix Gui-
novart. Hem de ser capaços de con-
vertir una regió líder en recerca en un 
país capdavanter en innovació que 
funcioni en plena integració amb la 
UE. No hi ha temps per perdre.  

El futur de la recerca a Catalunya: 
divulgació i transferència

L’EDITORIAL

Catalunya ha de passar de ser una 
regió líder en recerca a ser un país 

capdavanter en innovació 

ANTHONY GARNER

LES CARES DEL DIA

L’actor viu un dels moments 
més interessants de la seva 

carrera gràcies a l’èxit de la sèrie 
Merlí, de la qual és el principal pro-
tagonista, i defensa el dret de la fic-
ció a mostrar les contradiccions de 
la societat encara que no siguin po-
liticament correctes. A més, aviat 
aterrarà al Goya amb l’obra teatral 
Art, i està a l’espera d’estrenar qua-
tre pel·lícules el 2017. P. 82-83

La vicepresidenta del Consell 
Europeu de Recerca (ERC), i 

investigadora al CRG de Barcelona, 
és una de les poques dones que hi ha 
en aquests organismes científics eu-
ropeus. Presidenta del grup de tre-
ball en igualtat de gènere de l’ERC, 
treballa perquè les científiques tin-
guin el mateix suport i finançament 
que els seus col·legues. P. 14

Isabelle Vernos 

Francesc Orella 

El candidat republicà a la Ca-
sa Blanca ja ens té acostumats 

als seus exabruptes verbals i, preci-
sament, té problemes greus per 
aconseguir el vot femení. La filtra-
ció ahir d’un vídeo en què parla de 
manera grollera de les dones i es 
vanta del fet que ser famós li fa més 
fàcil obtenir el que vol sense embuts 
no el deu haver ajudat gaire. P. 28-29

Donald Trump 
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El big data, o dades 
massives, ja és una re-
alitat. Qualsevol ciu-
tadà, només amb el 
seu telèfon mòbil, 

acumula cada dia més i més in-
formació, mentre no deixa de 
generar-ne de nova. A un nivell 
més elevat, els científics treba-
llen en com es gestionarà tot 
plegat i, també, en la creació de 
nous mètodes que permetin un 
emmagatzematge més eficient. 
Dissenyar la manera com es podrà 
destriar el gra de la palla és una al-
tra derivada clau. Ho resumeix la 
coordinadora de les activitats de big 
data del Barcelona Supercompu-
ting Center (BSC), Rosa Badia, amb 
un projecte molt concret: el Pan-
Cancer, una iniciativa mundial que 
analitza l’origen genètic del càncer, 
però que per fer-ho compara milers 
de genomes humans. No és simple. 

Fins aquí la part més propera, diu 
Badia, perquè el BSC treballa en la 
revolució del big data però a tots els 
nivells que implica la informàtica: 
millores en el maquinari i el progra-
mari, nous models de programació o 
la tecnologia per emmagatzemar da-
des batejada com a NVRAM (non-vo-
latile random-access memory), que 
permetrà en un “futur pròxim” que 
les memòries RAM també siguin ca-
paces de guardar informació. L’apli-
cació d’això, per exemple, és “que el 
científic pugui avançar en la seva re-
cerca d’una manera més fàcil”, per-
què el BSC fa recerca primària i ai-
xò té un impacte potencial sobre al-
tres disciplines. No és l’única aplica-
ció, perquè la informàtica també és 
cabdal per entendre com funcionen 
les neurones del cervell i, per exem-
ple, el BSC està col·laborant en el 
disseny d’una supercomputadora 
que imiti el comportament d’un cer-
vell humà. Això es fa dins del Human 
Brain Project, engegat per la Unió 
Europea en un camp molt ampli que 
també s’associa amb els futurs ro-
bots intel·ligents. 

Referent internacional 
Però per entendre la importància 
d’una infraestructura com el BSC 
potser només cal fixar-se que hi tre-
ballen 460 persones de 44 països di-
ferents: un creixement exponenci-
al des de les poc més de 60 persones 
que van engegar el centre quan es va 
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Robots intel·ligents, pantalles plegables, 
cotxes que es condueixin sols i una font 

d’energia neta i pràcticament inesgotable. 
La ciència treballa incansable en projectes 
que cada dia són menys de ciència-ficció, 

fins al punt que ja són una realitat a 
l’abast. Catalunya hi és present.

La 
informació 
és poder i 

analitzar-la 
bé serà clau

EL ‘BIG DATA’

Resistent, flexible, elàstic, 
amb una capacitat peculi-
ar per interactuar amb la 
llum i un potencial extra-
ordinari per fer de conduc-

tor tèrmic i elèctric. Així és el grafè, el 
material cridat a envair tots els racons 
del món perquè, a més, és senzill d’in-
corporar a altres materials. “Hi ha 
moltes aplicacions en les quals el gra-
fè aporta un fet diferencial”, explica el 
professor d’Icrea Stephan Roche, líder 
d’una línia de recerca amb aquest ma-
terial a l’Institut Català de Nanocièn-
cia i Nanotecnologia (ICN2). El futur 
és tan prometedor que les inversions 

arreu del món no paren de créixer, tan 
públiques com privades. La Unió Eu-
ropea li ha dedicat un projecte únic, el 
Graphene Flagship, dotat amb 1.000 
milions d’euros durant una dècada i 
que implica l’esforç conjunt d’una vin-
tena de països. 

Dins d’aquesta aposta, que s’ha di-
vidit en quinze estratègies diverses, 
l’ICN2 en lidera dues, la que té a veu-
re amb l’espintrònica –podria donar 
peu a reduir de manera brutal el con-
sum energètic de l’electrònica– i la de 
les hipotètiques aplicacions mèdiques 
que poden desembocar en la creació 
d’implants al cervell per tractar malal-

Les quatre 
revolucions 
científiques  
que viurem

Un material que envairà 
tots els racons del món

crear la institució, l’any 2005. Actu-
alment, a Europa hi ha sis grans cen-
tres de supercomputació en quatre 
països, associats al voltant de l’ano-
menat PRACE –pròximament s’hi 
incorporarà també Suïssa–, i un 
d’aquests és el BSC i està instal·lat a 
Barcelona. La seva màquina més po-
tent és l’ordinador MareNostrum. 
Hi ha una altra dada que demostra la 
capacitat d’una infraestructura així 
per generar riquesa: dels 25 milions 
d’euros que té de pressupost anual, 
la gran majoria provenen de la cap-
tació de projectes competitius de la 
UE i d’empreses privades, i només 
7 milions són de finançament insti-
tucional –el 60% l’aporta l’Estat, el 
30%, la Generalitat, i el 10% restant, 
la Universitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC). 

“Les tècniques de big data són 
una eina molt potent per extreure 
coneixement de forma ràpida d’una 
gran quantitat de dades”, afegeix 
Badia. El BSC és òptim per fer 
aquesta feina, perquè és un centre 
públic i gratuït per a la ciència euro-
pea. “No hi ha punt de comparació 
amb les eines que tenia un científic 
fa 40 anys”, rebla Badia.e

EL GRAFÈ

Associats 
Lluny de competir, els diferents camps 
col·laboren i s’enriquiran mútuament 
amb cada nou avenç que es produeixi

MARIO MARTÍN MATAS ❊ BARCELONA



07ara  DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE DEL 2016  
dossier

do, que també és doctor en energia 
nuclear per la Universitat Politècni-
ca de Catalunya (UPC). Barcelona 
té un paper molt actiu en tot plegat, 
perquè acull l’oficina principal de 
F4E, on es treballa en el disseny i la 
compra de tots els dispositius que 
faran realitat aquest reactor experi-
mental, i des d’on es gestionen els 
6.600 milions d’euros que hi inver-
tirà Europa. De moment ja s’han 
gastat 4.400 milions perquè el reac-
tor de Cadarache, que ocupa un es-
pai d’unes 70 hectàrees, està força 
avançat i es preveu que estigui en-
llestit el 2020. 

Innovació tecnològica 
La fusió és la manera com les estre-
lles generen energia, però reprodu-
ir aquest procés a la Terra no és sen-
zill. Cal escalfar els gasos a tempera-
tures molt elevades –150 milions de 
graus centígrads– per produir un 
plasma que es mantingui aïllat du-
rant un període de temps suficient 
perquè es produeixi la fusió. Això ja 
s’ha aconseguit al laboratori, però 
fins ara el procediment gasta més 
energia que no pas en genera. 
L’ITER, que funcionarà amb hidro-

gen i liti –elements molt més pre-
sents a la Terra que no pas l’ura-

ni de la fissió–, està dissenyat 
per produir fins a deu vega-

des més energia de la que es 
gasti per iniciar la reacció, 
però el procés només tin-
drà una durada de 400 
segons. Ara bé, els expe-
riments científics es 
prolongaran durant du-
es dècades, seran pro-
gressius fins a produir 
uns 500 megawatts, i els 

científics confien que si-
gui el primer pas per a la 

construcció de reactors co-
mercials que es connectin a 

la xarxa elèctrica. 
En tot cas, Izquierdo posa 

l’èmfasi més enllà, i assegura que 
gràcies a la feina que fan les 400 per-
sones que treballen a l’oficina euro-
pea del F4E que hi ha a Barcelona 
també s’aconseguirà alimentar al-
tres camps científics, com la medi-
cina, la indústria dels materials o les 
telecomunicacions. La construcció 
de l’ITER obliga a innovar i a crear 
nous equipaments, com aïllants, ca-
talitzadors, superconductors, cris-
talls o imants amb una potència mai 
vista, i això crearà noves línies de 
negoci i enriquirà laboratoris i em-
preses. “Aquesta no és la idea d’un 
grupet de científics que volen jugar. 
És la solució a un problema global”, 
diu Izquierdo.e 

TECNOLOGIA QUÀNTICA ENERGIA DE FUSIÓ

Una font d’energia neta, 
segura, abundant i ba-
rata. Aquest és el somni 
de la humanitat des de 
fa segles, i sembla que 

aquí hi tindrà molt a dir la fusió nu-
clear. Es tracta d’un concepte radi-
calment diferent de la fissió nuclear, 
que és com funcionen les centrals 
atòmiques actuals com Ascó i Van-
dellòs. Dit d’una altra manera, la fis-
sió allibera energia a base de dividir 
nuclis atòmics, mentre que la fusió 
ho fa a partir d’unir-los. Addicional-
ment, la fusió permetria deixar en-
rere els dos inconvenients princi-
pals de la fissió: la radioactivitat que 
conserva durant segles el combusti-
ble gastat i el risc d’accident similars 
a Txernòbil o Fukushima. 

“El Sol emet calor a l’espai. Nos-
altres pretenem fer el mateix a peti-
ta escala”, apunta Jesús Izquierdo, 
responsable d’integració tècnica de 
Fusion for Energy (F4E), el projec-
te europeu que ha de servir per 
construir el primer reactor de fusió 

“Està previst que el 
2017 s’assoleixi la 
supremacia quànti-
ca. Serà quan es faci 
un càlcul que enca-

ra no s’ha fet amb la tecnologia actu-
al”, assegura José Ignacio Latorre, ca-
tedràtic de física teòrica de la Univer-
sitat de Barcelona (UB). John Marti-
nis, el cap de computació quàntica de 
Google, és qui sembla cridat a acon-
seguir-ho, però quan això passi la ba-
talla somorta dels últims anys es con-
vertirà en una guerra oberta, en la qual 
tothom voldrà aconseguir la mateixa 
tecnologia, inclosos sectors com la 
banca o la defensa. Qui sigui capaç de 
posar en marxa la computació quànti-
ca, aclareix Latorre, serà capaç d’inter-
ferir qualsevol missatge que circuli 
per internet però, també, tindrà la ca-
pacitat d’encriptar les seves comuni-
cacions de manera que ningú més les 
pugui desxifrar. La inversió en aquest 
camp, de fet, ja s’ha multiplicat per 
cent en els últims dos anys, però això 
no és res comparat amb el que ha de 
passar. “Ens aboquem a un futur 
quàntic molt potent”, afegeix Latorre. 

És difícil d’explicar, i potser més di-
fícil d’entendre, però ja fa temps que 
científics i físics de tot el món treba-
llen en un nou sistema de computa-
ció que substitueixi la informàtica ac-
tual. Els ordinadors que coneixem, 
fins i tot els més potents, funcionen 
perquè tota la seva informació es resu-
meix en un codi binari d’1 i 0. En can-
vi, en la computació quàntica –que 
funciona amb qubits i no amb bits– 
són els àtoms els que intervenen, i els 
àtoms són capaços de superposar-se. 
Això permetria provar totes les solu-
cions d’un problema a la vegada, i no 
fer un procés darrere de l’altre. En de-

finitiva, seran ordinadors impossibles 
de piratejar i milions de vegades més 
ràpids. “El càlcul amb lògica quànti-
ca no és reproduïble en els millors 
centres de supercomputació actuals”, 
rebla Latorre. 

No tan immediat 
El relleu dels ordinadors actuals, pe-
rò, no serà immediat. Falten anys de 
recerca i, tot i que a Catalunya hi ha de-
senes de físics treballant en aquestes 
idees, encara és una àrea petita en 
comparació amb d’altres. Ara, el mi-
nisteri d’Economia i la Generalitat es-
tudien com accelerar aquesta recerca, 
en la qual Catalunya és capdavantera 
a l’Estat –segons assegura el catedrà-
tic de la UB–: per exemple, acull el 
think tank Barcelonaqbit, sorgit el 
2015 a Suïssa. Europa, per la seva ban-
da, hi ha compromès 1.000 milions 
d’euros durant la pròxima dècada a 
través del seu programa Quantum 
Flagship. 

El futur quàntic, però, no inclou 
només ordinadors. També es podran 
simular molècules per entendre mi-
llor les seves propietats o mesurar-ho 
tot amb molta més precisió, i a la 
pràctica construir GPS que en comp-
tes de tenir una variabilitat d’un me-
tre la tinguin de només una micra, o 
rellotges amb un marge d’error de no-
més un segon en tota l’edat de l’Uni-
vers. Això tindrà aplicacions directes 
sobre la conducció autònoma i la na-
vegació aeronàutica, per exemple. 
“Els físics ja estem acostumats que la 
gent no s’ho cregui. La societat ja s’ho 
anirà trobant”, diu Latorre. Ell sap del 
que parla. Quan va tornar de Suïssa el 
1991 i explicava que s’havia creat in-
ternet, ningú s’ho creia. Ara, tothom 
utilitza la WWW.e

Batalla sense treva per fer 
el primer càlcul impossible

El reactor que jubilarà  
les centrals nuclears

ties com el Parkinson, entre d’altres. 
Per desenvolupar aquestes dues líni-
es, resumeix Roche, l’ICN2 ha captat 
1,2 milions d’euros d’inversió europea. 

Dos centres destacats 
Però la recerca amb grafè a Catalunya 
té un altre actor imprescindible: l’Ins-
titut de Ciències Fotòniques (ICFO). 
El centre es va crear el 2002 i, malgrat 
la crisi, el seu creixement ha sigut tan 
gran que actualment hi treballen unes 
400 persones i ja han passat per les se-
ves instal·lacions prop d’un miler 
d’ICFOnians. Han obtingut fins a 21 
ajuts del Consell Europeu de Recerca 
(ERC), una xifra que en proporció a la 
mida de la institució probablement no 
està igualada per cap altra entitat de 
tot el continent. 

Ho corrobora el Premi Nacional 
de Recerca 2016 i un dels líders 

mundials en aquest material, Frank 
Koppens. “Hi ha més de 2.500 ma-
terials amb el gruix d’un sol àtom i 
encara hi ha molt per descobrir”, 
afegeix.  

Això és el futur, però el present 
del grafè ja ha permès a una empre-
sa italiana construir un casc que re-
dueix al mínim el risc de traumatis-
me cranioencefàlic o, al mateix 
ICFO, fer un dispositiu portable ul-
traprim que mesura paràmetres cor-
porals. També treballen en elements 
de visió nocturna o per al sector de 
l’automòbil.  

A més a més, per als productes 
d’alta tecnologia, el grafè és fàcil de 
produir, tot i que encara s’ha de mi-
llorar el sistema per fer-ho a gran es-
cala. El futur sembla cridat a escriu-
re’s amb grafè, però potser en pan-
talles plegables.e

del món, i que a la vegada ha sigut 
batejat com a ITER –camí en llatí–. 
L’ITER va arrencar el 2007 amb 
una vida prevista de 35 anys, agrupa 
els 28 països de la Unió Europea 
més Suïssa però també Rússia, l’Ín-
dia, els EUA, la Xina, Corea del Sud 
i el Japó. En definitiva, el 80% del 
PIB i la meitat de la població que hi 
ha al món. El reactor s’està constru-
int a Cadarache, al sud de França, i 
F4E és l’organització europea que 
l’ha de fer possible, explica Izquier-

Acceleració 
Les troballes més revolucionàries es 
produiran en menys de dues dècades, 
però la recerca va cada cop més ràpida

 
Punt de 
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Antoni Bassas entre-
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actual
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La biomedicina, el gran motor 
de la recerca catalana
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7 públiques i 5 sense 
ànim de lucre

A la revista Nature, una de 
les més prestigioses i in-
fluents del món, els mí-
tics James Watson i 
Francis Crick van donar 

a conèixer l’estructura de l’ADN. 
També es va publicar per primer 
cop el mapa del genoma humà i s’hi 
va presentar el primer animal clo-
nat a tot el món, l’ovella Dolly. És a 
dir, la seva línia editorial consisteix 
a donar a conèixer el més important 
en recerca de tot el món. El 24 de 

BARCELONA
MÒNICA LÓPEZ FERRADO

A Catalunya hi ha 1.652 grups de recerca consolidats, i el 47% investiga 
en l’àmbit de les ciències de la vida directament o indirectament

EL FUTUR DE LA RECERCA

Augment del mecenatge científic
L’excessiva dependència de fons 
públics que té la recerca és un 
dels temes pendents, i tot i que la 
captació de fons privats va en 
augment encara és insuficient. 
Els grans mecenes de la ciència 
catalana són l’Obra Social La 
Caixa i la Fundació Cellex. L’any 
2016 l’Obra Social va aportar 26 
milions d’euros a activitats de 
mecenatge científic a Catalunya. 

Del 2010 al 2016 el pressupost de 
Recerca de l’Obra Social a Catalu-
nya ha sigut de 130 milions d’eu-
ros, destinats a donar suport a l’ac-
tivitat de 60 entitats diferents. En-
tre altres, financen IrsiCaixa (que 
investiga la vacuna del VIH) i IS-
Global (el gran centre de salut glo-
bal que, entre altres coses, treballa 
per eradicar malalties com la ma-
lària o el pian) i el programa Recer-

novembre, Nature té previst publi-
car un especial sobre la recerca a 
Catalunya, amb especial focus en la 
bioregió catalana. I és que la mirada 
de la comunitat científica interna-
cional fa temps que té els ulls posats 
a Catalunya, un país que amb un 
0,1% de la població global represen-
ta l’1% de la producció científica 
mundial (mesurada en quantitat i 
qualitat de publicacions).  

La bioregió catalana està en ple-
na efervescència gràcies a l’ex-
cel·lència dels molts investigadors 
que treballen en l’àmbit de les cièn-
cies de la vida. Segons l’últim infor-
me de Biocat, a Catalunya hi ha 

1.652 grups de recerca consolidats. 
D’aquests, el 47% investiguen en 
l’àmbit de les ciències de la vida o en 
el de les ciències físiques i enginye-
ries d’aplicació en aquest sector. 

Immunoteràpia i càncer 
Catalunya no només investiga i pu-
blica molt en el camp de la biomedi-
cina, sinó que despunta en les líni-
es de recerca més avançades, les que 
han d’aconseguir que visquem més 
anys i amb bona salut. “Destaquem 
en molts camps: biologia sintètica, 
bioinformàtica, en la convergència 
entre nano i biomedicina... i en me-
dicina translacional despuntem a 

través dels instituts de recerca sani-
tària que tenim”, explica Josep Sa-
mitier, president de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Recerca 
(ACER).   

Un clar exem-
ple és la recerca 
sobre el càncer. 
Catalunya té 
grans figures in-
ternacionals, com 
Joan Massagué, 
Josep Baselga o 
Manel Esteller. 
L’oncologia catalana li-
dera la Societat Europea 
d’Oncologia Mèdica, i parti-
cipa en els assajos clínics 
més punters. “A la Vall d’He-
bron, el 30% dels pacients 
oncològics que necessiten 
tractament mèdic parti-
cipen en algun assaig clí-
nic”, explica Josep Ta-
bernero, director del Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia 
(VHIO). Bona part d’aquests assa-
jos són internacionals i, per tant, 
només uns quants centres de tot el 
món hi participen. “A Catalunya 

caixa de l’ACUP. La Fundació Ce-
llex, darrere de la qual hi ha l’em-
presari Pere Mir, ha contribuït 
amb grans quantitats a la cons-
trucció de centres de recerca i al fi-
nançament de projectes. Fent una 
mitjana, la fundació, que es va cre-
ar el 2002, inverteix 20 milions 
d’euros a l’any en ciència, repartits 
entre projectes de recerca i el su-
port a noves vocacions. 

Punters  
Els hospitals  
i instituts  
de recerca 
participen en 
2.740 assajos 
clínics

Mapa del sistema 
d’universitats i 
recerca de Catalunya
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futur els trasplantaments amb 
cèl·lules mare o nanovacunes per a 
l’esclerosi múltiple.  

Unió i recerca 
Els 15 hospitals universitaris cata-
lans i els seus instituts d’investiga-
ció són responsables del 32% de 
les publicacions científiques. I 
conscients que la unió fa la força, 
han posat en marxa la Barcelona 
Clinical Trials Platform. Tots ple-
gats participen en 2.740 assajos, 
amb 13.409 pacients reclutats, se-
gons dades del 2015. L’objectiu és 
situar Catalunya entre els cinc 
principals territoris europeus per 
nombre d’assajos. 

La comunió entre la recerca que 
es fa als hospitals i la recerca bàsica 
és un dels valors de la bioregió de Ca-
talunya, que té 41 centres de recerca 
que investiguen en ciències de la vi-
da i de la salut o en matèries relaci-
onades, com ara la nanotecnologia, 
la fotònica, la química, etc. Segons el 
rànquing de Scimago, el Centre de 
Regulació Genòmica (CRG) està en-
tre els 10 millors centres del món en 
biomedicina. Fa un temps que tre-
ballen en biologia sintètica, recreant 
vida bacteriana de zero i creant pe-
ces per tunejar-ne d’altres perquè fa-
cin feines a mida, com ara modificar 
la resposta immune. També són pi-
oners a casa nostra aplicant tecnolo-
gies de laboratori que prometen re-
volucionar la ciència, com és el 
CRISPR/Cas9, que permet editar el 
genoma amb precisió.  

El CRG forma part d’una inicia-
tiva potent: la creació del Barcelona 
Center of Science and Technology 
(BIST), que també inclou un altre 
centre prestigiós, l’Institut de Re-
cerca Biomèdica (IRB), i quatre més 
que, com que són d’altres camps, 
com la fotònica (ICFO), la química 
(ICIQ), la física (IFAE) i les nano-
ciències (ICN2), aporten a les líni-

es en biomedicina del BIST una 
nova perspectiva. La unió respon 

a una estratègia: els països on la 
recerca és més forta compten 

amb grans centres.e

ens hem guanyat la confiança; met-
ges i investigadors hem tingut (i te-
nim) un gran interès a fer recerca 
translacional”, explica Tabernero.  

Una de les línies de futur en què 
Catalunya juga fort és la immunote-
ràpia. Al VHIO, una quarta part dels 
assajos clínics són en aquest camp. 
Són medicaments que aconseguei-
xen “treure la disfressa” a les cèl·lu-
les canceroses que escapen del sis-
tema immunitari perquè no les pu-
gui detectar i aniquilar.   

Catalunya també és molt activa 
en medicina personalitzada. “Co-
neixem cada cop millor els subtipus 
de malalties, podem fer un diagnòs-
tic més acurat i detectar les altera-
cions (els drivers) importants”, ex-
plica Tabernero. “Això farà que en 
un futur hi hagi molts més càncers 
que es curin o que es cronifiquin”, 
afegeix l’investigador. 

Des de l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(Idibaps) vinculat a l’Hospital Clí-
nic, també es treballa en més de 300 
assajos a l’any, explica Ramon 
Gomis, director del centre. 
Des dels instituts també 
s’està fent recerca bàsi-
ca comptant amb el 
contacte i el conei-
xement que apor-
ten professionals i 
pacients. Per 
exemple, Elías 
Campo, de l’Idi-
baps, codiregeix el 
consorci internaci-
onal per seqüenciar 
el genoma de la leu-
cèmia limfàtica crò-
nica, per al qual s’uti-
litzen mostres de paci-
ents del Clínic i altres 
centres de tot el món. “A 
l’Idibaps ens interessa 
molt especialment la re-
cerca de frontera”, diu 
Gomis. És la més arriscada i 
amb futur prometedor. Treba-
llen en noves línies, com la medi-
cina regenerativa per tractar la di-
abetis, matrius per facilitar en un 

Entre els millors 
als rànquings de 
recerca mundials
El CRG, novè centre  
en biomedicina al món 
El Centre de Regulació 
Genòmica (CRG), al Parc 
de Recerca Biomèdica de 
Barcelona, va ser 
reconegut el 2013 com un 
dels millors centres del 
món en biomedicina per 
l’exigent rànquing 
d’institucions que elabora 
Scimago.

ICIQ, millor posició  
a Espanya en química 
En el rànquing de 
Scimago, l’Institut Català 
d’Investigació Química se 
situa com el millor de tot 
Espanya en recerca en 
aquest camp. Aquest 
rànquing es basa en la 
quantitat i la qualitat de 
recerca publicada pels 
centres. 

ICFO, primer centre 
mundial en física  
L’Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) és el 
primer centre al món en 
física i astronomia segons 
el rànquing internacional 
Excellence. Aquest 
rànquing fa una 
radiografia mundial dels 
centres punters en 17 
àmbits d’investigació.

Una 
investigadora 

treballant al 
laboratori de 

Manel Esteller a 
l’Institut de 

Recerca 
Biomèdica de 

Bellvitge 
(Idibell).

FRANCESC MELCION

 
Punt de 

vista expert 

A la pàgina 63, a Debat, 

la vicerectora de la UOC 

Marta Aymerich reclama 

que els resultats de la 

recerca estiguin  

disponibles per a 

tothom
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La mobilitat és consubstancial a la cièn-
cia. Per a les matemàtiques i les cièn-
cies de la natura, és a dir, per a aquelles 
l’objecte d’estudi de les quals no depèn 
de l’ésser humà, la mobilitat és més fà-

cil, i el benefici ve d’estar amb altres grups d’in-
vestigadors que ataquen el mateix problema 
d’una altra forma; o que en saben més, ampliant 
així les perspectives, els coneixements i els punts 
de vista: una de les tàctiques millors per poder 
trobar bones respostes a preguntes difícils. Per a 
les ciències contextuals, des de les socials, po-
lítiques i jurídiques fins a l’economia i la psicolo-
gia, que solen tenir un cert arrelament local, tot 
i que la mobilitat es percep sovint com menys 
motivada, el contrari hauria de valer, ja que alli-
berar-se dels biaixos i ideologies que les afecten 
és essencial per fer-les més científiques, el seu 
gran repte. Això de nou és molt més fàcil estant 
en un altre país, amb altres investigadors, que 
parlen altres idiomes i tenen una altra cultura, 
perquè aquestes experiències relativitzen les 
ideologies i creences i fan del nacionalisme po-
pulista (som millors, la meva llengua és més be-
lla, subtil) un nacionalisme copernicà (són dife-
rents, però tan bons com nosaltres, i puc apren-
dre d’ells, i la seva llengua em permet accedir a 
una altra filosofia de la vida, que m’és molt útil).  

De fet, la mobilitat és bona per a tothom, i una 
de les mesures més eficaces per mitigar l’atur. 
Però som els investigadors els que hem de fer de 
la mobilitat internacional un sine qua non i anar 
a buscar la qualitat allà on és, ja que és essenci-
al i imprescindible per al nostre quefer. No obli-
dem que hi ha moltes universitats en les quals 
una carrera local, pel que implica com a endo-
gàmia i aïllament intel·lectual, és impossible de 
facto i a vegades de iure.  

També hi ha barreres que fan difícil la mobi-
litat acadèmica, una vegada superada la por al risc 
i la por als altres. La més important és fer compa-
tible les dues carreres d’una parella, i en segon 
lloc l’educació dels fills, si n’hi ha. La primera, si 
la parella és prou flexible i oberta a oportunitats 
diverses, i si estan tots dos disposats a cedir tem-
poralment si fos necessari, permet trobar soluci-
ons que potser no són perfectes, però que són ac-
ceptables. La segona no és avui dia un gran pro-
blema, i els nens reben sovint a l’estranger una 
educació d’una amplitud, diversitat i universa-
litat que difícilment podrien adquirir al lloc de 
naixement o d’estudi. Els veritables problemes 
són els que es tenen dins del cap: la por al desco-
negut i la por a deixar la protecció de la família i 
dels amics, oblidant que el que és desconegut és 
sovint magnífic quan es transforma en conegut 
i que fer nous amics arreu és un dels privilegis 
d’una vida internacional.  

La mobilitat sortint té una magnífica contra-
partida, la de la mobilitat entrant, força ben des-
envolupada a Catalunya i que li aporta un incre-
ment de la qualitat de la recerca important. La re-
vista Nature de l’1 de setembre ha publicat les es-
tadístiques pertinents de 16 països: la 
productivitat dels estrangers és la màxima; la 
dels que han tingut experiència internacional, la 
segona; la dels immòbils, l’última.e 

 
Rolf Tarrach. President de l’European  
University Association

Científics 
immòbils,  

un oxímoron

L’atracció i la retenció  
de talent, els reptes del sistema

tedràtic. “Icrea no s’entendria sen-
se una xarxa de centres de qualitat 
en el sistema”, afegeix.  

Precisament el naixement 
d’Icrea i la creació dels centres Cer-
ca va ser el que va permetre que ta-
lent com el de Ribas, que havia mar-
xat fora, tornés a Catalunya. “Ara fa 
15 anys es va començar a formar un 
microambient que abans no existia 
i que ens va permetre tornar a la 
gent que estàvem a l’estranger i que 
no volíem fer-ho si no hi havia les 
condicions adequades. Aquest era el 
sine qua non per plantejar-nos la 
tornada”, assegura.  

Des de Califòrnia, Ribas va acon-
seguir una plaça d’investigador a 
França, a Montpeller, on només va 
passar-hi tres mesos. “Em van oferir 
una feina a l’IRB, jo venia dels Estats 
Units amb la idea de crear una 
empresa i a França, en el con-
text del CNRS –la institució 
de recerca francesa–, mun-
tar una empresa era i és molt 
complicat per la burocràcia i, 
en canvi, aquí era compati-
ble”, relata. Finalment 
Ribas va estar 15 anys a 
fora i, de moment, en 
porta 13 aquí. 

Un viatge similar 
va ser el que va fer 
Roger Gomis, també 
un investigador 
Icrea que dirigeix un 
laboratori sobre me-
tàstasi òssia a l’IRB. 

Els contractes Icrea i els centres Cerca han sigut la clau 

“Me’n vaig anar de Girona a Barce-
lona perquè volia estudiar genètica 
molecular i a Girona no en feien. 
Després vaig marxar a Edimburg, 
perquè volia fer enginyeria de pro-
teïnes i aquí no podia; d’Edimburg 
cap al Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) perquè volia es-
tudiar la biologia de l’ARN i el millor 
centre del món era allà, i tot seguit 
me’n vaig anar a l’Scripps Research 
Institute, a Califòrnia, per poder se-
guir fent el mateix. La motivació 
sempre ha sigut trobar les condici-
ons òptimes per fer la recerca que 
m’interessava”, explica Lluís Ribas, 
investigador Icrea que dirigeix el 
Gene Translation Laboratory de 
l’Institut de Recerca Biomèdica de 
Barcelona (IRB). 

El cas de Ribas exemplifica el vi-
atge d’anada i tornada que sovint 
fan els científics. Hi ha molts àmbits 
professionals en els quals la gent es 
veu obligada a marxar fora per fal-
ta d’oportunitats, però, en el cas de 
la recerca, l’exòtic és no haver sortit 
mai a l’estranger. “La política de les 
grans universitats és que si una per-
sona es gradua amb ells, fa la tesi de 
màster amb ells i també la tesi de 
doctorat amb ells, no la contracta-
ran mai”, diu Antonio Huerta, di-
rector d’Icrea, que afegeix: “No per-
què no sigui bona, sinó perquè cal 
que hagi vist món, que hagi vist com 
es fan les coses en altres llocs”.  

Una xarxa de qualitat 
Huerta ha sigut professor visitant a 
França i al Regne Unit i va fer el 
doctorat als Estats Units. Ara diri-
geix la institució Icrea, “una petita 
eina que ajuda el sistema de recer-
ca català”, diu. “Icrea –amb un 
pressupost de 26 milions d’euros 
públics– permet fitxar talent de fo-
ra i retenir el talent autòcton per al 
sistema de recerca de Catalunya”, 
explica. Els contractes Icrea oferei-
xen un lloc de treball permanent als 
investigadors en els centres de re-
cerca de Catalunya o a les universi-
tats catalanes (Icrea Academia), 
amb una posició similar a la d’un ca-

BARCELONA
GEORGINA FERRI

EL FUTUR DE LA RECERCA

Roger Gomis, 
investigador

Opinió

ROLF TARRACH

Joan Guinovart, 
director de l’IRB

Lluís Ribas, 
investigador

Gomis és contundent i assegura: 
“Els projectes que he fet aquí són els 
mateixos que podria haver fet fora”. 
Va marxar de Catalunya l’any 2002, 
“quan les coses començaven a can-
viar cap a millor”, diu, per anar al 
Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center amb Joan Massagué. “Al cap 
del temps, em vaig trobar que s’ha-
via creat l’IRB i que la recerca a Ca-
talunya havia fet un salt espectacu-
lar –explica– i vaig veure que les op-
cions que jo podia tenir en altres 
llocs eren comparables a les de casa. 
Entre anar a Boston o a Barcelona, 
vaig preferir Barcelona”. 

Una partida global 
Per la seva banda, Joan Guinovart, 
director de l’IRB, assegura que la 
recerca és “una partida global”. 
“¿Estem en el món o estem aïllats? 

¿Som un sistema autàrquic, 
com l’Espanya de Franco, o 
global? Si estem en el món, és 
lògic que hi hagi mobilitat en 
una direcció i en una altra, i no 

només ens hem de pre-
ocupar de si els nos-

tres científics mar-
xen o tornen, sinó 
que també hem de 
procurar ser atrac-
tius per als estran-
gers. És molt im-
portant que gent 
de fora vingui 
aquí”, con-

clou.e

de crear una 
en el con-

nstitució 
a–, mun-
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ocràcia i, 
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“¿Estem en el món o
¿Som un siste
com l’Espanya
global? Si estem
lògic que hi ha
una direcció i en

només en
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xen 
que 
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de
aqu

clou

Antonio Huerta,  
director d’Icrea

La Jolla, EUA

Edimburg, RU

Barcelona

Girona    Cambridge, EUA
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Diferències en la formació acadèmica a l’Estat
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DE GRAU

ESTUDIANTS
DE DOCTORAT INVESTIGADORS

En percentatge sobre el total Dones Homes

50%

54%
49% 51%

39%

61%

46%

càrrecs més importants. L’informe 
també mostra com en només vuit 
dels 28 estats membres de la UE les 
dones representen més del 40% 
dels investigadors. La bretxa salari-
al tampoc s’escapa de la discrimina-
ció. El 2010 la mitjana dels ingres-
sos bruts per hora de les dones a la 
UE-28 van ser un 17,9% inferiors als 
dels homes en el camp de la inves-
tigació científica. 

A Catalunya la situació també és 
deficitària. Tal com explica el direc-
tor de la Institució dels Centres de 
Recerca de Catalunya (iCERCA), 
Lluís Rovira, mentre que la quanti-
tat de dones als centres “és correc-
ta” (entre el 40% i el 50%), la seva 

presència en posicions de responsa-
bilitat “és molt menys freqüent”. 
Pel que fa als gerents de centre, la xi-
fra és força equilibrada, però en els 
investigadors principals, caps de 
programa i caps de grup, la gran ma-
joria són homes.  

Tal com mostra l’informe del 
2015 de la Unesco Women in scien-
ce, els estudiants de grau a l’Estat 
són un 54% dones i un 46% homes. 
En canvi, un 61% dels investigadors 
són homes i el 39% restant dones. 
“Tant a Catalunya com a Europa te-
nim un problema amb la poca pre-
sència de dones en els llocs de res-
ponsabilitat i cal combatre els tics 
que impedeixen que les dones s’en-
frontin amb èxit als processos de se-
lecció”, explica Rovira. El mateix in-
forme She figures reivindica que les 
organitzacions de recerca han de 
desenvolupar un entorn laboral que 
potenciï “la igualtat de gènere, so-
bretot quan es tracta de la promoció 
professional, la qualitat de l’ocupa-
ció i la igualtat de representació en 
els nivells superiors”.  

Des d’iCERCA s’han impulsat 
plans tant en l’àmbit global com per 
cada centre. Divendres van presen-
tar un programa per a la igualtat de 
gènere en l’entorn de la recerca pi-
oner a escala europea. Com a de-
núncia, iCERCA va elaborar un ví-
deo que mostra les dificultats que 
pateixen les dones en els processos 
de selecció d’investigadores. “Quan 

Les dones només ocupen el 22% dels 
càrrecs directius en la recerca europea
Dels 42 centres d’investigació que hi ha a Catalunya només dos tenen al davant una directora

UN PROBLEMA ENQUISTAT 
Els centres de recerca  

treballen per combatre la 
discriminació. FERRAN FORNÉ

Denúncia  
“Tenim  
un problema 
amb la poca 
presència  
de dones en 
alts càrrecs”

EL FUTUR DE LA RECERCA

Poques dones científiques i encara 
menys amb càrrecs de direcció. Les 
xifres parlen per si soles: dels 42 
centres de recerca que hi ha a Cata-
lunya només dos estan dirigits per 
dones. Elvira Fernández és una 
d’elles. Des del febrer de l’any pas-
sat és al capdavant de l’Institut de 
Recerca Biomèdica (IRB) de Lleida, 
però durant gairebé 20 ja hi havia 
ocupat diferents llocs de responsa-
bilitat. Avui dia encara es pregunta 
si ha renunciat a massa coses per 
haver pogut tenir una carrera pro-
fessional exitosa. 

“La investigació m’apassiona, pe-
rò tenir un càrrec en aquest sector 
té un preu personal molt alt”, expli-
ca Fernández, que afegeix que so-
vint els caps de setmana també els 
ha de dedicar a la seva feina. La di-
rectora de l’IRB de Lleida té dues fi-
lles de 21 i 22 anys i ha hagut de fer 
mans i mànigues per poder compa-
ginar ser mare i investigadora d’alt 
nivell. “He tingut molt menys temps 
amb la família i això és el que em 
dol”, apunta. Quan han de treballar, 
es posen les tres amb l’ordinador al 
despatx de casa. Fernández, entre 
article i article, posa “l’antena a la 
vida familiar”.  

Per a la directora de l’IRB de Llei-
da, la falta de conciliació és potser el 
principal escull que planteja ser do-
na i investigadora. Assegura que no 
ha patit discriminacions “de forma 
evident” pel fet de ser dona, però re-
coneix que sí que les han patit mol-
tes companyes del mateix centre. 
Segons l’informe She figures de 
l’any 2015, elaborat per la Comissió 
Europea (CE), en més de la meitat 
dels països les dones estan infrare-
presentades en relació amb els ho-
mes: constitueixen menys del 45% 
dels científics i enginyers. Dins de la 
UE-28 les dones constitueixen el 
28% dels membres dels consells ci-
entífics i només el 22% ocupa els 

BARCELONA
NÚRIA MARTÍNEZ

vam veure la diferència que hi havia 
ens vam preocupar i vam crear una 
política de gènere”, expressa Rovi-
ra. Això vol dir que el 2014 cada 
centre va crear el seu propi pla i 
que, a part, van crear una comissió 
de gènere.  

Dins d’aquests plans, el Centre 
de Regulació Gènomica (CRG) ha 
acordat que, si a la fase final del pro-
cés de selecció d’investigadors prin-
cipals només hi ha homes, s’ha de ti-
rar enrere fins que s’hi presentin 
candidates: com a mínim ha d’ha-
ver-hi una dona entre els tres fina-
listes. “Sovint no rebem candidatu-
res de dones perquè moltes creuen 
que no tenen cap oportunitat”, ex-
pressa Rovira, que veu necessari ge-
nerar l’entorn perquè això canviï.  

Horitzó: respectar la maternitat 
Rovira recorda que sovint les limi-
tacions per arribar als llocs de res-
ponsabilitat “són inconscients”. Per 
exemple, apunta que si una dona ha 
tingut fills segurament haurà pogut 
produir menys articles. “Per aquest 
motiu un tribunal de selecció hau-
ria de canviar i valorar només la 
qualitat i no la quantitat” de publi-
cacions, considera. Com a horitzó a 
curt i llarg termini, creu que la re-
cerca ha d’actuar de forma adequa-
da amb la maternitat. “Jo sempre 
pregunto: no teniu filles?, i ¿no vo-
leu que aconsegueixin arribar a pri-
mera fila?”, conclou.e 
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Esforç 
“Per combinar 
feina i família, 
cal aprendre  
a gestionar  
el sentiment 
de culpa”

Paritat 
“No és que 
ens costi  
més arribar  
al mateix lloc, 
és que no  
hi arribem”

“No em van voler agafar per fer un 
postdoctorat perquè estava embarassada”

junts hem sigut capaços de crear un 
projecte comú: la nostra família. El 
més important per combinar feina 
i vida familiar és aprendre a gestio-
nar el sentiment de culpa, present 
per partida doble. Si marxes del des-
patx per estar amb els nens et sents 
culpable d’haver deixat alguna cosa 
a mitges, i viceversa. És un estira-i-
arronsa interior difícil d’equilibrar. 

¿Ha hagut de renunciar a algun as-
pecte de la seva vida familiar per 
culpa de la feina?  
Potser també hauria de reflexio-
nar, però jo diria que no he hagut de 
renunciar a res. A més, en cap cas 
ho entenc com una renúncia, sinó 
com una elecció. La vida és prendre 
decisions i tothom ho fa. 

¿Homes i dones tenen les mateixes 
possibilitats d’entrar en el món de 
la investigació? 
Hi ha moltes dones estudiant o fent 
postdoctorats en biologia, però a 
mesura que s’avança en l’escala de 
la investigació el nombre es va redu-
int per diversos motius. Aquest pe-
ríode, per exemple, coincideix amb 
l’etapa en què una dona es planteja 
ser mare, i la carrera científica exi-
geix molta mobilitat. Moltes dones 
abandonen perquè veuen que no les 
compensa i l’entorn no és favorable. 

¿La dona científica ha d’esforçar-
se més per assolir el mateix càrrec 
que un home? 
El problema és que no hi arriben, o 
si ho fan ho aconsegueixen molt po-
ques. Com que tots els que tenen po-
der són homes, ho organitzen tot 
amb la mínima participació femeni-
na, i això és un cercle viciós. Els ho-
mes conviden a congressos els cien-
tífics que han vist en un altre con-
grés. Si pensem en persones exper-
tes en algun camp, sempre ens ve al 
cap un home. A l’ERC hi ha menys 
sol·licituds de dones investigadores 
que d’homes i les que es presenten 
tenen menys capacitat d’aconseguir 
finançament. 

¿Assolir la igualtat és feina només 
de les dones? 
No, pensar això és un error. És feina 
de tota la societat i fins que no n’es-
tiguem convençuts per complet, 
també algunes dones, la situació no 
s’arreglarà. Amb la igualtat hi gua-
nyem tots perquè disposarem de 
més punts de vista per afrontar un 
mateix problema. Això no vol dir 
que hi hagi d’haver una paritat total, 
sinó que a cada lloc hi ha d’haver la 
millor persona. El problema és quan 
les dones no hi poden accedir per-
què no tenen les mateixes possibili-
tats de formació.e

PERE VIRGILI

Isabelle Vernos
VICEPRESIDENTA DEL CONSELL EUROPEU DE RECERCA (ERC) I INVESTIGADORA AL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG) DE BARCELONA 
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Isabelle Vernos (Madrid, 1959) és la 
vicepresidenta del Consell Europeu 
de Recerca (ERC) i l’única dona ci-
entífica del Consell Assessor de Ci-
ència i Tecnologia de l’organisme. 
Actualment treballa com a investi-
gadora al Centre de Regulació Genò-
mica (CRG) de Barcelona. Graduada 
en biologia per la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM), la seva 
trajectòria professional –“bastant 
estàndard dins la biologia i la inves-
tigació”, segons diu– l’ha dut a viu-
re en diferents ciutats, com Londres, 
on va fer el postdoctorat durant tres 
anys, i Heidelberg, treballant durant 
tretze al Laboratori Europeu de Bi-
ologia Molecular (EMBL). L’objec-
tiu que s’ha marcat com a presiden-
ta del grup de treball en igualtat de 
gènere a l’ERC és clar, però no sen-
zill: aconseguir que més dones pre-
sentin els seus projectes i que tin-
guin les mateixes possibilitats que 
un home d’aconseguir finançament 
per desenvolupar-los. 

Per què es va decidir per la investi-
gació? 
És un camp que m’ha interessat des 
de sempre i que em desperta molta 
curiositat. M’agradava molt la biolo-
gia i en especial la investigació. Ado-
ro explorar i descobrir, entendre, al 
capdavall. Però obtenir resultats no 
és tan fàcil com sembla. Depèn del 
projecte, de l’entusiasme i també de 
la sort, perquè la investigació és fer 
alguna cosa que no saps cap a on va. 
Sempre inicies un projecte amb una 
hipòtesi inicial i després normal-
ment l’has de reorientar.  

¿En alguna ocasió l’han menystin-
gut per ser dona investigadora? 
Abans sempre deia que no, però 
després de reflexionar-hi m’he ado-
nat que en moltes ocasions ha sigut 
així. Com quan vaig acabar el màs-
ter i estava esperant un fill. En un 
dels laboratoris on vaig anar no em 
van voler agafar per fer el postdoc-
torat perquè estava embarassada. 
L’investigador amb qui vaig parlar 
em va dir que era millor que m’espe-
rés abans de decidir-me perquè 
quan tingués el fill voldria estar amb 
ell. Em va sobtar. Ell no era un amic 
a qui li estigués demanant consell, 
sinó que si era allà era perquè ja 
m’havia pensat prou què volia fer.  

¿Li ha costat compaginar la seva 
vida laboral i personal? 
En certes etapes sí, per això és indis-
pensable comptar amb ajuda. Jo 
sempre he tingut el meu marit i 

BARCELONA
MARIONA FOLGUERA BLASCO

L’indret on els diners 
es transformen en 
coneixement de futur 

El Consell Europeu de Recerca 
–ERC, per les seves sigles en an-
glès– és una institució continental 
de finançament de la investigació 
fundada per la Comissió Europea 
l’any 2007. Amb un pressupost de 
13.000 milions d’euros per al perí-
ode 2014-2020, que s’atorguen a 
qualsevol dels 28 països de la UE i 
des del 2014 també a Suïssa, l’ob-
jectiu de l’ERC és finançar els pro-
jectes d’investigació més innova-
dors i competitius. L’organisme 
rep els projectes dels investigadors 
i un equip d’experts en valora la vi-
abilitat. Durant l’any 2014, l’ERC 
va becar amb 590 milions d’euros 
un total de 372 projectes, escollits 
d’entre els 2.538 que va rebre. 

Actualment l’organisme està im-
mers en un projecte de grans di-
mensions que va engegar el 2014, 
l’anomenat Horitzó 2020, que pre-
tén donar suport a la posició de la 
UE com a referent mundial en cièn-
cia i assegurar el seu lideratge en 
camps que es consideren crucials 
per al futur, com la biologia.e
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La recerca a les universitats del segle XXI

que, de manera sistemàtica, els en-
capçalen a Espanya, i no queden gens 
malament en el marc europeu. 

Les nostres universitats han millo-
rat molt en els últims 25 anys i hi ha 
tot un seguit d’àmbits en què la seva 
recerca és comparable amb la de les 
millors universitats. És així gràcies a 
una política clara d’impuls de la recer-
ca per part del Govern, pel que fa tant 
a la captació de talent com a la forta in-
versió en centres de recerca i en la mi-
llora del marc normatiu. Sense obli-
dar el suport del teixit social. Ara, pe-
rò, cal plantejar-nos què cal fer per 
acostar-nos a les millors universitats. 

Un dels factors importants són els 
recursos disponibles. Les universi-
tats punteres disposen de molts més. 
Per exemple, el MIT i Oxford tenien 
l’any passat un pressupost aproximat 
de 2.700 i 1.500 milions d’euros res-
pectivament, amb uns 11.000 i 
22.000 estudiants. Mentrestant, la 
UB i la UPF, amb 65.000 i 12.000 es-
tudiants, tenien un pressupost de 365 
i 125 milions d’euros, respectiva-
ment. Òbviament, una millora del fi-
nançament obriria noves oportuni-
tats i podria potenciar aquells àmbits 
en què som més competitius. 

La millora del finançament de les 
universitats, però, no passa necessà-
riament per un gran increment de re-
cursos sinó per aportar aquells que 
serveixin realment per millorar la se-
va competitivitat. No podem seguir 
finançant les universitats només pel 
volum d’estudiants que tenen sinó 
també pel seu impacte en la genera-
ció de coneixement i la transferència 
que en fan a la societat. Així doncs, 
aquelles universitats que acceptin els 
nous reptes han de poder disposar de 
recursos per poder-los afrontar. 

El finançament de moltes univer-
sitats anglosaxones no només depèn 
de recursos públics, sinó que aconse-
gueixen molts recursos de la transfe-
rència i de les donacions. Al nostre pa-
ís hi ha tot un seguit de fundacions que 
donen suport a la recerca, com ara Ce-
llex, La Caixa o la Fundació Botin, en-
tre d’altres. Tot i això, les aportacions 
estan a uns nivells molt llunyans dels 
que hi ha al nord d’Europa o als Estats 
Units, on, per exemple, l’any passat els 
exalumnes d’empresarials de Stan-
ford van aportar a la universitat 890 
milions de dòlars en un sol any. 

Una aposta així també requereix 
altres canvis. És difícil millorar amb 

les actuals estructures de gestió de les 
universitats. Hem de ser capaços de 
poder identificar els millors perfils 
perquè els objectius finals es puguin 
desenvolupar amb el màxim de ga-
ranties possibles. També cal reorga-
nitzar les estructures de gestió i aca-
dèmiques actuals, vestigis del passat, 
per poder fer front als reptes del pre-
sent i del futur amb més agilitat i ca-
pacitat. La recerca de les universitats 
ha de coordinar-se, o fins i tot inte-
grar-se, amb la que es fa als centres de 
recerca per aconseguir el màxim 
nombre de sinergies possible. 

Cal nodrir i potenciar el programa 
de captació de talent Icrea, que va su-
posar un canvi qualitatiu per al nos-
tre sistema, per poder seguir atraient 
els millors investigadors. Però això 
no és suficient: cal una aposta clara de 
les universitats per captar i retenir el 
millor talent, i per això cal ser més es-
trictes i tenir uns procediments de se-
lecció més bons. 

Una altra millora passa per una pla-
nificació estratègica i una avaluació 
contínua de la tasca de recerca i trans-
ferència, en paral·lel a la de l’activitat 
docent. Això ha de servir per identifi-
car fortaleses i debilitats, per generar 
polítiques científiques clares i ambici-
oses, i per retre comptes als ciutadans. 
Impulsar la transferència del coneixe-
ment generat és un pas essencial per 
poder treure el màxim de profit de la 
recerca. Israel és un model a seguir 
perquè s’hi fa un seguiment molt acu-
rat de la recerca per poder veure com 
es pot aplicar en la generació de no-
ves empreses i per aportar noves tec-
nologies. Cal impulsar aquesta visió 
en els nostres investigadors, així com 
dotar les universitats dels instru-
ments necessaris per afavorir aquesta 
transferència a la nostra societat. 

En una època en què l’economia 
cada cop depèn més de la formació i 
de la capacitat dels països de generar 
coneixement transferible a l’econo-
mia productiva, cal prendre les deci-
sions estratègiques adequades per 
fer-ho possible.e

La recerca 
universitària 
s’hauria de 
coordinar més 
amb la que es fa 
als centres 
específics.  
PERE VIRGILI

EL FUTUR DE LA RECERCA

Les universitats juguen el 
paper, en totes les societats 
avançades, de formar al 
més alt nivell la seva gent. 
Però aquesta funció de 

transmissió del coneixement no és 
l’única que desenvolupen. Repassant 
algunes de les millors universitats del 
món, com ara Harvard, Stanford, 
MIT, Cambridge i Oxford, es veu cla-
rament que tenen en comú que, a més 
de formar, dediquen gran part del seu 
esforç a la recerca i a la transferència 
de coneixement a la societat. 

Un exemple paradigmàtic és el de 
la Universitat de Stanford. Als anys 
30, tot i ser una universitat de sego-
na categoria, va dedicar els seus esfor-
ços a la recerca tecnològica. Això li va 
permetre generar un nucli de recerca 
que ha sigut en gran part responsable 
de la creació del Silicon Valley de Ca-
lifòrnia, on hi ha totes les empreses 
que ara dominen el món en el camp 
de les noves tecnologies, com Google, 
Hewlett-Packard, Intel, Tesla, Face-
book o Apple, entre d’altres. Aquí es 
veu clarament que una aposta per la 
recerca pot aportar un benefici direc-
te sobre la creació de llocs de treball 
de qualitat, a més d’ingressos per a la 
societat que l’envolta.  

En els rànquings internacionals 
que classifiquen les universitats del 
món, no hi sortim ben parats. No hi 
ha cap universitat espanyola que en-
capçali cap d’aquestes llistes, tot i que 
alguna es remunta al segle XII. Per 
tant, no és la falta de tradició sinó de 
desenvolupament de tot el seu poten-
cial, el que està fallant. Dit això, les 
universitats catalanes estan fent un 
esforç clar per esdevenir centres de 
referència. Quan analitzem aquests 
mateixos rànquings, el que es veu és 
que les universitats catalanes són les 

Opinió

VICERECTOR DE 
POLÍTICA CIENTÍFICA UPF

FRANCESC POSAS
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L’AMB dóna suport a diversos projectes  
d’investigació ambiental en el camp de l’edificació 

“La lluita contra el 

canvi climàtic suposa 

un gran repte, però 

també una gran 

oportunitat”, afirma 

l’arquitecte Sergio García. Ha sigut 

un dels autors dels cinc projectes 

que l’Àrea Metropolitana de Barce-

lona (AMB) ha becat amb l’objectiu 

d’ajudar el talent jove de les univer-

sitats del territori metropolità per 

elaborar recerca de qualitat en l’àm-

bit del canvi climàtic. Una quinzena 

de projectes han optat a aquests 

ajuts oferts a estudiants que esti-

guessin elaborant el projecte de fi-

nal de carrera o pretesines docto-

rals. Per accedir a aquestes beques, 

havien de presentar projectes ba-

sats en l’aplicació de criteris per a 

l’edificació baixa en carboni o en 

l’anàlisi del cicle de vida de les tec-

nologies vinculades a la generació 

d’energies renovables. 

En el cas de García, la seva pro-

posta es va basar en l’avaluació am-

biental de les solucions de rehabili-

tació més sostenibles que es poden 

aplicar en edificis de la metròpolis 

de Barcelona i va proposar el suro 

com a material alternatiu. “Té molt 

bona capacitat aïllant, ja que fixa el 

diòxid de carboni i, per tant, redu-

eix l’emissió de gasos que provo-

quen l’efecte hivernacle. A més, el 

sector del suro depèn molt de la in-

dústria que es dedica a fer taps. Si 

La lluita contra el canvi 
climàtic, motor de 
recerca universitària 

Els projectes 
becats per 
l’AMB

Metròpolis Barcelona

ca consumeix el 40% de tota l’ener-

gia d’un habitatge. 

L’estudi de Puig Roger incorpora 

el càlcul d’una dieta equilibrada però 

ho fa en aquest cas a nivell energè-

tic i d’emissions per contribuir a miti-

gar la pobresa energètica. “Ens cal 

un canvi d’hàbits i començar a donar 

importància a les maneres de cocció, 

entre altres aspectes”, assenyala. 

Un d’aquests aspectes és el consum 

energètic que suposa l’augment de 

persones que viuen soles. “El model 

col·lectiu de compartir sempre és 

més sostenible i ho hem de tenir en 

compte perquè quan crees un edifi-

ci també crees uns hàbits per a les 

persones que hi viuran”. 

A la convocatòria de beques 
de l’AMB s’hi van presentar 
una quinzena de propostes. 
Aquestes són les 5 que van re-
bre els ajuts per a la recerca: 
 

● Valoració ambiental de 
la rehabilitació energètica 
de les zones menys efici-
ents de l’AMB mitjançant 
una Anàlisi del Cicle de Vi-
da, per Sergio García. Proposa 
el suro com a material alterna-
tiu als aïllants tèrmics i dóna 
una oportunitat a la indústria 
surera, centrada en la fabrica-
ció de taps.  
● Comparació de sistemes 
d’obtenció d’aigua calenta 
(ACS) mitjançant una Anà-
lisi del Cicle de Vida (ACV), 
per Ignasi Herranz. Compara 
els sistemes més estesos per 
escalfar aigua amb altres que 
fan ús de les energies renova-
bles i en destaca els avantat-
ges en estalvi energètic. 
● Estudi dels usos energè-
tics dels habitatges no vin-
culats a climatització, per 
David Puig Roger. Mesura el 
consum energètic dels apa-
rells no destinats a escalfar o 
refredar la llar i proposa opci-
ons per reduir el consum i 
pal·liar la pobresa energètica. 
● Coberta Experimental, 
per Anabel García i Berta Sar-
roca. Investiga les cobertes 
verdes als edificis experimen-
tant amb diverses espècies 
per mesurar la seva utilitat 
per adaptar els edificis al can-
vi climàtic. 
● El paper de la infraes-
tructura verda urbana en 
l’adaptació al canvi climà-
tic, per Adrián Cabezas i Ar-
nau Lluch. Elabora mapes 
d’espais verds i relaciona de 
quina manera afecten els edi-
ficis evitant efectes propis del 
canvi climàtic.

JUDIT 
MONCLÚS

Pàgines especials

FOTOS: GETTY

per accelerar el procés de traspàs 

de coneixement des del camp teò-

ric al pràctic”. 

Canvi d’hàbits 
No només l’aposta per les energies 

renovables i l’estalvi són factors que 

poden ajudar a pal·liar els efectes del 

canvi climàtic; els ciutadans també 

han de canviar alguns dels seus hà-

bits. Ho proposa en el seu projecte 

l’arquitecte David Puig Roger, tam-

bé becat per l’AMB. “Per estalviar ens 

centrem en els electrodomèstics i en 

la il·luminació, però la despesa ener-

gètica més alta la trobem a la cuina”, 

assegura. En la seva anàlisi, va com-

provar que només la cuina domèsti-

s’aconseguís reduir la quantitat 

d’energia que s’utilitza en els pro-

cessos de fabricació del suro es po-

dria aconseguir que aquesta indús-

tria fos competitiva en el sector de 

la construcció”, apunta García. L’ar-

quitecte explica que amb la seva in-

vestigació ha vist la necessitat 

d’analitzar més a fons les implica-

cions ambientals en el camp de l’ar-

quitectura i de l’urbanisme, especi-

alment la rehabilitació: “Com sol 

passar, la investigació va més avan-

çada a la pràctica arquitectònica del 

dia a dia. Per això, és molt important 

que institucions com l’AMB ajudin 

en la realització d’aquestes investi-

gacions, perquè tenen capacitat 
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fic i un producte final que arriba al 
mercat hi ha una vall de la mort que 
és molt difícil de travessar”, ha re-
conegut diverses vegades el secre-
tari d’Universitats i Recerca, Arca-
di Navarro. En aquest mateix sentit 
s’expressa Xavier Marcet, consul-
tor expert en innovació: “Catalunya 
va saber resoldre bé l’assignatura 
de la internacionalització, però no 
està resolent prou bé el repte de la 
innovació”.  

Per a Joan Guinovart, director de 
l’Institut de Recerca Biomèdica de 
Barcelona (IRB), la transferència 
“és una assignatura nova, perquè 
fins ara no hi havia res a transferir”. 
Guinovart assegura que cal tenir els 
investigadors que facin la recerca, 

Dinamarca Finlàndia Àustria CATALUNYA Israel Suïssa
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d’habitants

Milions 
d’euros

Competitivitat internacional
Ràtio entre la captació de recursos públics 
de la UE i la població del país 

41 37
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230,33 119,79 265,73 226,77 154,91 108,67

gueixes que una descoberta arribi 
als metges si hi ha algú que hi pugui 
guanyar diners i, per tant, cal que 
aquest algú hi arrisqui molts di-
ners”, assegura.  

Per a l’actual director associat del 
Barcelona Supercomputing Center, 
Pep Martorell, “serà impossible fer 
el salt fins que Catalunya no dispo-
si d’un estat propi” i, per tant, es pu-
gui dotar d’instruments com una 
política fiscal que li permeti incen-
tivar la inversió privada.  

La nota positiva la posa el direc-
tor de l’Icrea, Antonio Huerta, que 
recorda que entre el 2010 i el 2015 
els investigadors Icrea han creat 
spin-offs que han captat 85 milions 
d’euros a Catalunya.e 

El de Catalunya va ser el primer go-
vern del sud d’Europa que va desen-
volupar el programa de doctorats 
industrials per connectar el conei-
xement i la recerca amb l’empresa. 
Així, amb aquests programes, els 
graduats fan les tesis doctorals a ca-
vall entre la indústria i la universi-
tat, de manera que un cop doctorats 
ja han tingut un contacte amb el 
món productiu i tant l’empresa com 
el doctorand se’n beneficien.  

La sensació generalitzada, però, 
és que encara hi ha molt camí per 
recórrer. “Entre la idea d’un cientí-

BARCELONA
G.F.

però també els experts en patents, 
els advocats, els experts en negoci: 
“Cal tot un ecosistema. El primer 
són els coneixements per transferir, 
però amb això sol no n’hi ha prou”.  

Més inversió privada 
Per a Marcet, “no n’hi ha prou te-
nint bona recerca, empreses real-
ment innovadores i un govern que 
ho faciliti; cal tenir recursos públics 
i privats i el venture capital hi juga 
un paper molt important”. Ho sap 
bé Roger Gomis, investigador de 
l’IRB que ha creat un spin-off espe-
cialitzat en metàstasis òssies. “És 
molt important que l’empresa neixi 
d’un concepte basat en la recerca 
d’excel·lència, però només aconse-

“La independència impulsaria  
el sistema català de coneixement”

titivitat internacional, se situa al 
mateix nivell que països com Dina-
marca, Finlàndia i Àustria. I en re-
lació a la captació de recursos com-
petitius de la UE i per habitant, Ca-
talunya, amb 7,5 milions d’habi-
tants, rep 226,77 milions d’euros, 
per sobre del que reben Israel –que 
amb 7,8 milions d’habitants capta 
154,91 milions d’euros– o Suïssa 
–amb 8 milions d’habitants i 108,67 
milions d’euros de finançament.  

Amb aquestes i altres dades ob-
jectives sobre la taula, i amb la situ-
ació política actual, la pregunta que 
s’imposa és òbvia: què passaria 
amb el sistema català de recerca si 
Catalunya esdevingués un estat in-
dependent? Montse Daban, que a 
part d’assessora del Govern també 
és membre del secretariat de 
l’ANC, no ho dubta: “La indepen-
dència impulsaria el sistema català 
de recerca”.  

Més finançament 
Daban assegura que Catalunya tin-
dria més accés al finançament. “Ca-
talunya té el 20% d’investigadors 
de l’Estat i rep el 20% de fons esta-
tals, estem segurs que hi ha un re-

partiment territorial, per molt que 
ens diguin que el Pla Nacional fun-
ciona sota criteris de competitivi-
tat. En canvi, representem un 1,5% 
dels investigadors europeus i re-
bem el 3% dels fons de la UE, cosa 
que t’indica que a Europa sí que pri-
men els criteris objectius de com-
petitivitat, per tant, tindríem més 
accés a finançament”, rebla.  

La Califòrnia d’Europa 
Sobre la permanència de les institu-
cions catalanes a les agències euro-
pees en cas d’independència, el ci-
entífic de la UB i de l’Idibell Manel 
Esteller ha escrit: “Catalunya, en 
l’actualitat, per cada euro que rep 
d’Europa per fer recerca en retor-
na dos. Evidentment, Europa no es 
pot permetre perdre això i el que vol 
és retenir Catalunya de manera ac-
tiva”. Esteller va més enllà i afegeix 
que “Catalunya es podria convertir 
en la Califòrnia d’Europa”.  

Daban assegura que a les insti-
tucions de recerca de la UE s’hi 
pot participar com a estat mem-
bre de la Unió, per ser països as-
sociats com Suïssa i Israel o bé 
amb acords específics bilate-
rals. “Ja s’està pensant en quins 
organismes hem d’estar i se 
n’analitzen els mecanismes 
d’accés, però en molts ja hi es-
tem participant; per tant, seria 
molt estrany de sobte no ser-
hi. A la recerca no s’hi poden 
posar portes, ni al coneixe-
ment, tallafocs”, afirma.  

Per a aquesta assessora 
del Govern, el debat sobira-
nista no ha afectat la recerca 
catalana a Europa, com ho 
demostra que durant els dos 
primers anys (2014-2016) 
del programa marc de la 
UE, conegut com a Horitzó 
2020, la captació de fons a 
Catalunya ha crescut un 

73% respecte als dos primers 
anys de l’anterior programa 
marc, l’FP7 (2007-2013).  

Un altre dels avantatges, se-
gons Daban, seria poder desenvo-

lupar una política fiscal que perme-
tés incentivar la inversió privada en 
recerca per facilitar que el coneixe-
ment arribi a les empreses i al mer-
cat, “una matèria en què encara hi 
ha molta feina a fer”.e

EL FUTUR DE LA RECERCA

Hi ha unanimitat entre els científics 
consultats per l’ARA: la recerca que 
es fa a Catalunya és d’excel·lència i 
molt competitiva. “Hem acabat 
amb el mite que al sud dels Pirineus 
no es pot fer recerca”, diu Antonio 
Huerta, director d’Icrea. Per la seva 
banda, Montse Daban, assessora de 
la secretaria d’Universitats i Recer-
ca, afegeix que el sistema va ser ide-
at per l’exconseller Andreu Mas-
Colell i que no s’ha fet mai de peda-
ços: “Ha sigut un sistema molt me-
ditat i ideat en comparació amb el 
que es feia en altres països, sempre 
aprofitant les poques escletxes que 
deixava l’estat espanyol”. 

Ho diuen els experts i ho demos-
tren les dades. Catalunya és un gran 
pol científic del sud d’Europa. Per 
exemple, Catalunya representa 
aproximadament l’1,2% de la pobla-
ció del que es coneix com a espai eu-
ropeu de recerca (ERA), però la se-
va aportació en tots els indicadors 
de productivitat científica de l’ERA 
supera el 2%. Pel que fa a la compe-

BARCELONA
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Catalunya ja capta més inversió de la UE per habitant que Israel o Suïssa

La transferència a l’empresa, assignatura pendent  
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Com produïm electricitat 
amb el sol i l’hidrogen? 

manera que aprofitem un recurs na-
tural que ja tenim”. 

“El cor de l’experiment és el foto-
catalitzador, les nanopartícules amb 
el diòxid de titani”, afegeix. Per fer-
nos una idea de les mides, Llorca ex-
plica que una nanopartícula fa entre 
2 i 3 nanòmetres, i un milió de nanò-
metres són un mil·límetre.   

L’hidrogen obtingut es pot em-
magatzemar i després combinar-lo 
amb una pila de combustible per ob-
tenir l’energia elèctrica. 

“L’hidrogen emmagatzemat es 
pot traslladar d’un lloc a un altre i 
connectar-lo amb una pila de com-
bustible que conté uns altres cata-
litzadors –acceleradors– on es re-
verteix el procés, i quan l’hidrogen 
entra en contacte amb l’oxigen de 
l’aire i s’injecta a la pila es conver-
teix en electricitat”, demostra Llor-
ca.  

La font més neta 
El que és disruptiu d’aquest experi-
ment és que utilitza una font d’ener-
gia neta –la solar– per obtenir l’hi-
drogen. Hi ha altres maneres d’acon-

seguir-lo, com ara la hidròlisi –apli-
cant electricitat a l’aigua– o descom-
ponent el metà, però totes dues ne-
cessiten un consum d’energia extra, 
més cara i més contaminant.   

“Catalunya és un país petit amb 
pocs recursos, però de sol en tenim 
molt i, per tant, l’hem d’aprofitar”, 
diu Llorca. 

El laboratori de Llorca està a punt 
de traslladar-se al campus Diagonal-
Besòs, inaugurat al setembre i que 
serà un referent en l’àmbit de l’engi-
nyeria industrial, en concret, en les 
tecnologies química, de materials, 
biomèdica i d’energia.e

El nou campus 
de la UPC al 
Besòs, referent 
en docència, 
recerca i 
innovació. 
FRANCESC MELCION

La UPC usa nanopartícules per separar 
l’hidrogen de l’aigua i generar energia

EL FUTUR DE LA RECERCA

Jordi Llorca és catedràtic de la 
UPC, on dirigeix el Centre de Re-
cerca en Nanoenginyeria (CRnE) i 
el laboratori de Catàlisi i Energia. 
En aquest petit espai proven un 
gran experiment pioner a Catalu-
nya: “Aconseguim hidrogen –que 
no es troba en estat lliure a la natu-
ra– perquè actuï com a font d’ener-
gia, i per obtenir-ne usem la llum 
solar –completament neta–, un fo-
tocatalitzador, que conté nanopar-
tícules, i aigua”.  

Ho explica de manera planera, 
però l’experiment és complex. En 
aquest laboratori de la UPC utilit-
zen les nanopartícules d’or i el diò-
xid de titani perquè accelerin l’efec-
te de l’energia solar sobre l’aigua. 
“El que estem fent és agafar la mo-
lècula d’aigua i dividir-la en els seus 
components més bàsics: l’hidrogen 
i l’oxigen –aclareix Llorca–, i l’ener-
gia per trencar aquesta molècula 
d’aigua l’agafem de la llum solar, de 

BARCELONA
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Les millors 
instal·lacions  
de Catalunya

Infraestructures

BSC - CNS 
El Centre Nacional de Super-
computació és un centre de la 
UPC que compta amb el Mare-
Nostrum, el superordinador 
més potent d’Espanya, espe-
cialitzat en la computació 
d’altes prestacions.

Sincrotró Alba 
Aquest accelerador de partí-
cules funciona com un mi-
croscopi gegantí i dóna servei 
a empreses d’alta tecnologia. 
La radiació emesa per les par-
tícules es dirigeix cap a les es-
tacions de treball.

CNAG 
El Centre Nacional d’Anàlisi 
Genòmica, integrat en el Cen-
tre de Regulació Genòmica, 
és una infraestructura clau 
per a l’avenç de la biomedici-
na i la genòmica i permet la 
seqüenciació de l’ADN.l’

Vegeu  
el vídeo de 

l’experiment a



21ara  DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE DEL 2016  
  PUBLICITAT



22 DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE DEL 2016 ara   

Política
SEGURETAT

La Generalitat va 
rebre 216 milions de 

ciberatacs el 2015
Segons dades del Cesicat, el nombre d’amenaces  

ha crescut fins a 14 vegades des del 2013

215,7 milions: aquesta és la xifra de 
ciberatacs que va rebre la Generali-
tat l’any 2015, catorze vegades més 
que el 2013, segons dades oficials del 
Centre de Seguretat de la Informa-
ció de Catalunya (Cesicat) a què ha 
tingut accés l’ARA. Ara fa dos anys, 
l’ens que s’encarrega de vetllar per la 
seguretat dels sistemes d’informa-
ció del sector públic va registrar fins 
a 15 milions d’intents d’atacs a la Ge-
neralitat. Una xifra que va fer un salt 
important ja el 2014, en què el gruix 
d’atacs cibernètics ja va arribar als 
147,4 milions.  

Aquests anys coincideixen amb 
l’inici del procés i, de fet, l’any en 
què es va registrar el pitjor atac de la 
història a la Generalitat va ser el 
2014, quan diverses webs del Go-
vern van arribar al col·lapse per un 
atac massiu el cap de setmana de la 
consulta del 9 de novembre. El Ce-
sicat va haver de fer front en ple pro-
cés participatiu a un atac distribu-
ït de denegació de servei, que con-
sisteix a demanar informació sen-
se parar a un servidor fins a 
saturar-lo. 

“El procés pot incentivar que hi 
hagi més hackers interessats a fer-
nos mal, però [els ciberatacs] són un 
problema generalitzat a escala 
mundial com a conseqüència de la 
revolució digital”, afirma en una en-
trevista a l’ARA el secretari de Tele-
comunicacions del Govern, Jordi 
Puigneró.  

BARCELONA
NÚRIA ORRIOLS

tra dins l’habitatge. Quan s’arriba a 
aquest punt, l’organisme té armes 
per respondre i evitar mals majors. 
Des de l’ens afirmen que durant 
l’any passat no tenen coneixement 
que s’hagi produït cap fuita d’infor-
mació. D’on provenen la majoria 
d’atacs? “N’hi ha molts que vénen 
d’ordinadors zombis”, assegura un 
expert consultat, que són ordina-
dors infectats que actuen sense que 
el propietari s’adoni del que fan. 

Intents de “segrest digital” 
La complexitat dels atacs també ha 
augmentat, segons l’estadística. 
L’any 2013 el 73% dels atacs van ser 
de “baixa complexitat”, mentre que 
el 2014 i el 2015 la immensa majoria 
–el 74% i el 84%, respectivament– 
eren de complexitat mitjana.  

L’any 2015, en canvi, la majoria 
d’atacs que va detectar el Cesicat –el 
92%– van ser per codi maliciós, és 
a dir, programaris o arxius nocius 
dissenyats per inserir algun tipus de 
virus o extreure informació del sis-
tema. D’aquest tipus, els que estan 
creixent “molt” a escala internacio-
nal són els ransomware o segrest di-
gital, que consisteixen a encriptar 
informació a l’usuari i fer-li xantat-
ge perquè pagui una quantitat de-
terminada. Segons el Cesicat, a la 
Generalitat “hi ha hagut casos” en 
què s’ha intentat aquest tipus d’ex-
torsió però asseguren que ho han 
aconseguit resoldre sense pagar. 
L’objectiu de l’organisme és que tot 
i l’augment dels ciberatacs el siste-
ma d’informació de la Generalitat 
segueixi blindat.e

Què implica un ciberatac? Se-
gons el Cesicat, es considera un ci-
beratac qualsevol intent o amena-
ça que arribi al sistema d’informa-
ció públic, encara que sigui aleato-
ri (n’hi ha molts d’automàtics) i no 
vagi expressament dirigit a la Gene-
ralitat com el del 9-N. De fet, la ma-
joria no tenen cap efecte, ja que to-
pen amb el perímetre de protecció 
informàtica del Cesicat, la primera 
defensa amb què compta el Govern 
per protegir-se dels atacs cibernè-
tics. “Hi ha personal davant panta-
lles d’ordinador les 24 hores del dia 
dels set dies de la setmana”, assegu-
ra una font coneixedora. El 2015, 
dels 216 milions, només s’haurien 
convertit en “incidents de ciberse-
guretat”, és a dir, haurien aconse-
guit superar la primera barrera de 
seguretat, uns 11.777. La xifra tam-

bé ha augmentat en els últims tres 
anys: el 2013 el Cesicat va resoldre 
2.000 incidents i l’any següent 
9.000. A l’Estat, el ministre José 
Manuel García-Margallo els ha 
quantificat en 30.000 recentment.  

Per entendre què impliquen els 
ciberatacs i els incidents de segure-
tat i no generar alarma entre la ciu-
tadania, des de l’organisme utilitzen 
el símil d’un robatori en una casa: 
l’atac es produeix quan hi ha un in-
tent de robar però la seguretat de 
l’habitatge impedeix que el lladre se 
surti amb la seva. És a dir, el períme-
tre de seguretat amb què compta la 
Generalitat seria l’alarma.  

 El ciberatac passa a ser un “inci-
dent de ciberseguretat”, segons la 
classificació del Cesicat, quan acon-
segueixen passar aquesta barrera o, 
en el símil del robatori, el lladre en-

El Cesicat, l’òrgan de la Generalitat encarregat de detectar i actuar contra els ciberatacs, té personal vigilant les 24 hores davant un ordinador. MARC ROVIRA 

Acció 
Només uns 
12.000 atacs 
van superar  
la primera 
barrera de 
seguretat



23ara  DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE DEL 2016  
política

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, 
aprofitarà el viatge que ja tenia previst fer dilluns a 
Madrid per dinar amb el secretari general de Podem, 
Pablo Iglesias, en una trobada a porta tancada.

PUIGDEMONT 
ES REUNIRÀ 
AMB IGLESIAS

El líder del PSC, Miquel Iceta, a diferència de Núria 
Parlon, aposta per no revisar els protocols de relació 
amb el PSOE encara que els socialistes catalans 
trenquin la disciplina de vot per rebutjar el PP.

ICETA NO VOL 
REVISAR LA 
RELACIÓ PSC-PSOE
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El Parlament ultima la creació 
de l’agència de ciberseguretat

d’Inés Arrimadas com el de Xavier 
García Albiol rebutgen la creació de 
l’agència. Però si cap més partit dó-
na suport a les esmenes, la llei tira-
rà endavant. 

Quines funcions se li volen ator-
gar? D’acord amb el projecte actu-
al –que pot variar fins a la seva apro-
vació definitiva–, l’agència neix amb 
la missió de “garantir la cibersegu-

retat en el territori de Catalunya”. 
Entre les seves funcions s’inclou de-
tectar els ciberatacs i respondre-hi 
per evitar danys en les infraestruc-
tures tecnològiques i els sistemes 
d’informació públics; donar suport 
als Mossos d’Esquadra i autoritats 
judicials; investigar i analitzar 
aquesta mena d’atacs, i assessorar el 
Govern en l’elaboració i execució de 
plans de ciberseguretat. Aquest 
punt serà clau per a la desconnexió 
amb l’Estat, segons l’informe sobre 
la qüestió del Consell Assessor per a 
la Transició Nacional. 

Aclariment de competències 
Abans que el projecte de llei fos apro-
vat pel Govern, diversos departa-
ments, entre els quals Interior, van 
presentar objeccions sobre l’abast de 
l’agència de ciberseguretat. La direc-
ció general de la Policia va emetre di-
verses notes en què s’assenyalava 
que no hi havia una delimitació clara 
en la definició de competències de la 
nova agència i els Mossos d’Esqua-
dra, sobretot en l’àmbit dels delictes 
a la xarxa –cal tenir en compte que no 
tots els ciberatacs es poden perseguir 
penalment. 

A parer de la direcció general, en 
un primer moment la llei podia en-
trar en “col·lisió amb les funcions” 
dels Mossos d’Esquadra, una inter-
pretació que segons fonts del Cesi-
cat es va solucionar la primavera 
passada deixant clar que el ci-
bercrim i els delictes són competèn-
cia de la policia. Les mateixes fonts 
aclareixen que la nova agència de ci-
berseguretat té la missió d’actuar 
com el forense en un cas de mort 
sospitosa. “L’agència és qui s’encar-
regarà de detectar els delictes”, afir-
men, mentre que la policia és qui 
n’ha d’aclarir l’autoria.e

El Govern preveu que la llei superi el primer tràmit al pròxim ple

L’executiu va tramitar d’urgència la nova norma per crear l’agència de 
seguretat, i tant el PP com C’s rebutgen la llei. MANOLO GARCÍA  

El Centre de Seguretat de la Infor-
mació de Catalunya (Cesicat) serà 
una agència de ciberseguretat amb 
competències pròpies quan el Parla-
ment aprovi la norma que ha de regu-
lar el nou rol de la institució. El Go-
vern va donar llum verda al projec-
te de llei el 26 de juliol, però treballa 
en la nova agència des del 2014. Ara 
queda el tram final: la tramitació par-
lamentària. L’objectiu és convertir el 
que ara és una fundació sense un pa-
per definit per llei en una agència que 
faci front als reptes que vénen: en un 
any clau per al procés d’independèn-
cia, la Generalitat espera blindar els 
sistemes d’informació i les infraes-
tructures tecnològiques. 

El projecte de llei de creació de la 
nova agència està en tràmit d’urgèn-
cia al Parlament. La previsió, a falta 
de la reunió de la junta de portaveus 
que ha de definir l’ordre del dia, és 
que el primer debat sigui al ple del 19 
i 20 d’octubre. De moment, hi han 
presentat esmenes a la totalitat el PP 
i C’s, després de demanar diverses 
pròrrogues que han retardat la tra-
mitació de la norma. Tant el partit 

BARCELONA
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ENTREVISTA

“El procés pot fer que 
hi hagi més ‘hackers’ 
interessats a fer mal”

Jordi Puigneró
SECRETARI DE TELECOMUNICACIONS

Jordi Puigneró és secretari de Telecomunica-
cions del Govern i president del Cesicat, un ens 
que, després d’estar sota el paraigua del depar-
tament d’Empresa, aquesta legislatura depèn 
de la conselleria de Presidència. 
 
És normal, l’augment dels ciberatacs? 
A escala mundial hi ha un augment que no dife-
reix gaire del que es registra a Catalunya. El fet 
que l’activitat social, personal i econòmica es 
traslladi a la xarxa provoca que els malfactors 
també siguin ara al món digital. 

Té a veure amb el procés d’independència? 
El procés pot incentivar que hi hagi més hac-
kers interessats a fer-nos mal, però són un pro-
blema generalitzat a escala mundial com a con-
seqüència de la revolució digital. En un món en 
què el nombre de ciberatacs no para d’augmen-
tar, i en què cada cop són més dirigits, refinats 
i lucratius, l’agència de ciberseguretat [l’ens en 
què es transformarà el Cesicat] serà el servei 
públic que vetllarà per evitar-los. També els 
que tenen l’objectiu de rebentar el procés.  

Quins són els ciberatacs més freqüents? 
L’any passat els atacs més freqüents van ser els 
de codi maliciós, entre els quals els randsome-
wares o segrestos digitals. Els atacants aconse-
gueixen informació i demanen diners a canvi. 
Es produeixen sobretot a l’entorn empresarial, 
però a la Generalitat també hi ha hagut intents 
que han afectat ordinadors concrets, no pas 
serveis o departaments concrets. El xantatge 
a la Generalitat es fa més difícil. 

La Generalitat està preparada per afrontar la 
culminació del procés en matèria de ciberse-
guretat? En l’atac del 9-N es van col·lapsar di-
versos serveis. 
Sí, estarem preparats i per això ens reforçarem 
amb la creació de l’agència de ciberseguretat. 
Ens empara l’Estatut d’Autonomia. El 9-N vam 
comprovar la bel·ligerància amb què ens podi-
en atacar. No havíem patit mai cap atac com 
aquell, ni n’hem tornat a patir.e

BARCELONA
N.O.
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ERC exigeix a BComú que 
negociï els comptes catalans

quegin amb puny de ferro els comp-
tes de Catalunya”, va avisar Bosch. 
“El canvi real de Barcelona també 
passa pel Parlament”, va subratllar, 
i va advertir que les inversions de la 
Generalitat a la ciutat són molt im-
portants. Sense ERC, BComú tin-
dria molt complicat aprovar els 
pressupostos municipals. 

Junqueras, contra l’immobilisme 
El president d’ERC i vicepresident 
de la Generalitat, Oriol Junqueras, 
va ser l’encarregat de cloure les jor-
nades municipalistes amb una no-
va apel·lació als comuns. “D’immo-
bilistes i defensors de l’statu quo no 

n’han faltat mai”, va avisar. El líder 
republicà va criticar que, a Barce-
lona, “els que podien canviar les 
coses han preferit, sovint, no can-
viar-les gaire”. 

Junqueras va tornar a fer gala de 
la seva habitual manera de posicio-
nar-se indirectament sobre l’actua-
litat i no va citar en cap moment ni 
CSQP ni Ada Colau. No va caldre 
que ho fes perquè els militants del 
partit entenguessin que s’estava re-
ferint a la confluència d’esquerres 
quan va lamentar que hi hagués  
partits que “han de demanar per-
mís” per ajudar la gent. 

El referèndum pactat amb l’Estat 
és la prioritat dels comuns tot i que 
s’hagin obert a parlar d’altres esce-
naris, i ahir el líder al Parlament, 
Lluís Rabell, va afirmar en una en-
trevista a RAC1 que “la unilaterali-
tat no és un camí transitable”.e

Alfred Bosch, Oriol Junqueras i Robert Fabregat 
durant la conferència municipal d’ERC. ALBERT SALAMÉ

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

Si Ada Colau no fa servir tota la seva 
influència perquè CSQP negociï –i 
eventualment aprovi– els pressu-
postos de la Generalitat, ERC dona-
rà carbasses a l’alcaldessa en els 
comptes municipals. Ho va deixar 
clar ahir el líder d’Esquerra a Barce-
lona, Alfred Bosch, durant la confe-
rència municipal del partit. 

“No podem acceptar que els co-
muns, la gent de Colau, estenguin 
una mà des de l’Ajuntament per 
pactar i, en canvi, al Parlament blo-

BARCELONA
ALEIX MOLDES

Els reptes del partit que prepara Ada Colau 

Calendari 
Les eleccions poden ser abans 
d’un any i mig 
La repetició electoral del juny ha 
comportat una feina interna que 
no estava prevista i ha dificultat 
que avanci la creació de la nova for-
mació. El temps és molt important, 
perquè les pròximes eleccions a la 
Generalitat podrien ser en un any i 
mig. Aquesta tardor, cada partit ha 
començat a dibuixar com volen que 
sigui “el nou país”, explica Rabas-

sa. Si no hi ha una nova convocatò-
ria electoral a l’Estat que faci vari-
ar els plans, al febrer hi ha previs-
ta la celebració d’una “gran assem-
blea” que serveixi per acordar les 
conclusions. “Haurem de fer molts 
debats de territori, no un procés pi-
lotat des de les cúpules”, assegura 
Urtasun. A partir del “tret de sorti-
da” d’aquesta gran assemblea, i su-
perat el debat de les idees, caldrà 
afrontar el repte de l’estructura i 
afanyar-se perquè la nova forma-

ció comenci a caminar abans de 
l’estiu. La tardor vinent hauria de 
servir perquè la nova formació va-
gi agafant rodatge i estigui al 100% 
al març del 2018.  

El referèndum 
Cal decidir què passa si l’Estat no 
autoritza una consulta  
Un dels debats més complicats que 
s’esperen en la confluència és el del 
referèndum. “Partim de la defensa 
radical del dret a decidir i de la dis-
conformitat amb el full de ruta”, ex-
plica Rabassa. Però cal definir què 
passa si l’Estat mai no autoritza la 
consulta. Aquesta setmana, els co-
muns ja s’han mostrat disposats a 
“parlar” sobre un referèndum no 
pactat sempre que tingui un “ampli 
suport” des de Catalunya i compti 
amb reconeixement internacional. 
El passat 11 de setembre, Ada Colau 
i els comuns van assistir a la mani-
festació de la Diada, mentre que 
ICV va optar per no anar-hi. Aques-
tes divergències s’han de solucio-
nar en la nova confluència. 

La seu, el deute i el nom  
Més de 30 seus i 11 milions 
d’euros per pagar 
ICV té una seu nova al cor de Barce-
lona i 30 més de repartides per la 
resta del territori. Aquest patrimo-
ni és una bona notícia per als ecoso-
cialistes. La dolenta és que també 
tenen un deute d’11 milions d’eu-
ros. “Aquest és un tema d’ICV”, ad-
met Urtasun. Rabassa hi coinci-
deix. Crear un nou partit i assumir 
aquest deute no agrada a ningú. 
L’altre debat obert és què fer amb 
les seus. “Cal racionalitzar els re-
cursos”, reconeix Urtasun, però 
ningú s’atreveix a dir si l’edifici 
d’ICV passarà a mans de la nova 
formació.  

El nom del nou partit és un miste-
ri, tot i que hi ha grans defensors 
d’assumir el d’En Comú Podem.e

La posició sobre el referèndum, el deute d’ICV o el nom s’han de definir en els pròxims mesos

LA CONFLUÈNCIA D’ESQUERRES

L’esquerra catalana es mou. Els co-
muns treballen per crear una nova 
formació política que aglutini dife-
rents partits i moviments per con-
vertir-se en el partit hegemònic de 
l’esquerra a Catalunya. L’objectiu és 
ambiciós però tenen motius per a 
l’optimisme: abans de néixer ja acu-
mulen importants victòries electo-
rals. Barcelona en Comú es va impo-
sar a la capital catalana, i Badalona, 
la tercera ciutat de Catalunya, tam-
bé està en mans dels comuns. A les 
dues eleccions generals anteriors 
En Comú Podem també va guanyar 
a Catalunya. Capitanejats per Ada 
Colau i Xavier Domènech, ara pre-
paren l’assalt al Palau de la Genera-
litat. “És complex però sortirà bé”, 
confia el portaveu d’ICV, Ernest Ur-
tasun. Aquests són els grans reptes 
que han de resoldre per complir el 
seu objectiu.  

La fusió 
La difícil unitat de l’esquerra 
i l’acord entre diferents partits  
En el “nou subjecte polític”, com 
l’anomenen els seus ideòlegs, hi 
han de confluir Iniciativa, EUiA, 
Podem, Equo i Barcelona en Comú. 
Els impulsors també esperen que 
altres moviments es puguin sentir 
interpel·lats. Per convertir-se en 
una confluència real, la nova for-
mació no vol ser una coalició en què 
cada partit té la seva part. El porta-
veu de Barcelona en Comú, Jordi 
Rabassa, aposta per una “coordina-
dora autònoma” escollida pels mi-
litants i no a partir del clàssic repar-
timent de quotes. Els membres 
d’aquesta coordinadora podran 
formar part d’altres partits, però, 
quan siguin escollits per la militàn-
cia, hauran de retre comptes al nou 
ens. Així és com funciona BComú. 

BARCELONA
JORDI MUMBRÚ

Xavier 
Domènech  
i Ada Colau 
seran dues 
peces clau en 
la construcció 
de la nova 
confluència 
d’esquerres. 
CÈLIA ATSET 
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Els contactes amb el 
PDC i Podem, estocada 

final a Sánchez
L’exlíder socialista mantenia amb tots dos partits 

converses informals que van provocar les ires dels crítics

CRISI AL PSOE

“Els números així ho han volgut. Per 
a la governació han de ser incloses 
les forces nacionalistes catalanes”. 
Aquesta enrevessada sentència va 
ser el signe d’obertura públic més 
evident de Pedro Sánchez a l’entesa 
amb els partits sobiranistes cata-
lans per a un pacte d’investidura. La 
va pronunciar el 26 de setembre, 
just després de les eleccions bas-
ques i gallegues, i a la vegada que 
anunciava la intenció de convocar 
unes primàries. Cinc dies després 
de pronunciar-la, abandonava la se-
cretaria general del PSOE, com a 
conseqüència d’un cop orquestrat 
pels crítics del seu propi partit.  

Sánchez estava mantenint con-
tactes amb el Partit Demòcrata Ca-
talà per bastir un possible govern al-
ternatiu al de Mariano Rajoy. Més 
enllà de la trobada pública que havi-
en mantingut ell i el portaveu del 
PDC al Congrés, Francesc Homs, 
tots dos dirigents havien continuat 
avançant en la possibilitat de con-
formar aquesta alternativa, segons 
confirmen a l’ARA fonts del partit 
català. Encara no s’havia arribat a 
definir l’abast d’aquest acord, que 
estava lluny de tancar-se, però els 
contactes s’havien intensificat. A la 
vegada, i de manera informal, Sán-
chez també mantenia contactes 
amb Podem, d’acord amb fonts co-
neixedores de la negociació. És a dir, 
vist que el pla original de sumar Ciu-
tadans i Podem sota una mateixa 
majoria era inviable, l’exsecretari 
general socialista havia decidit ex-
plorar l’única altra via que, aritmè-
ticament, li permetia ser investit: 
obrir-se als sobiranistes. I això li va 
costar el cap. 

“Continua pedalant” 
El dia després que Sánchez pronun-
ciés aquelles paraules, el portaveu 
parlamentari d’ERC al Congrés, Jo-
an Tardà, va fer una sentència pre-
monitòria. “Pedro Sánchez està 
competint amb el seu partit en una 
cursa ciclista. [...] L’animem a con-
tinuar pedalant a veure si arriba a la 
meta, que és el referèndum”, va afir-
mar als passadissos del Congrés. 
“Vigila de no caure!”, va reblar el di-
putat. Però Sánchez va acabar ca-
ient. Fonts d’ERC neguen que ells 
mantinguessin cap contacte amb 

MADRID
DANI SÁNCHEZ UGART

Sánchez i insisteixen que per a ells 
el referèndum era una condició prè-
via per començar a parlar d’un pac-
te d’investidura. 

Però l’exploració d’un acord amb 
el PDC no va agradar gens al sector 
crític del seu partit. La possibilitat 
que Sánchez acabés conformant la 
majoria alternativa sense Ciuta-
dans i sobretot l’acostament als so-
biranistes van donar l’estocada al lí-
der, perpetrada per uns barons 
al·lèrgics a l’independentisme i que 
li tenien ganes per diverses lluites 
orgàniques. Algunes fonts pròximes 
a la direcció de Sánchez corrobora-
ven que l’acostament a independen-
tistes va jugar un paper important, 
com a mínim, en l’argumentari dels 
crítics a l’hora de defenestrar Sán-
chez, primer amb la dimissió en bloc 
de 17 membres de l’executiva i des-
prés amb la votació en contra a la se-
va proposta de congrés al comitè fe-
deral. Altres dirigents socialistes 
pròxims a Sánchez, però, posen l’ac-
cent en l’acostament a Podem, que 
era vist amb mals ulls pels seguidors 
de Susana Díaz.  

Abans de l’esperpèntic comitè fe-
deral socialista ja es van fer evidents 
els recels del sector crític, ara con-
vertit en oficialista. “Es confirmen 

les sospites. Sánchez tenia un pla 
ocult per pactar amb els indepen-
dentistes que volen trencar Espa-
nya”, deia un tuit enviat pel PSOE 
de Castella-la Manxa dos dies abans 
de la reunió. Els barons vencedors 
no han pogut evitar el triomfalisme 
per haver impedit un pacte amb so-
biranistes. “Hauria sigut la mort po-
lítica del PSOE”, deia aquesta set-
mana el president extremeny, Gui-
llermo Fernández Vara. En la pri-
mera intervenció del president de la 
gestora del PSOE, Javier Fernán-
dez, va quedar clar que qualsevol 
possibilitat de pacte amb indepen-
dentistes havia quedat enterrada.  

El procés català no només ha 
mantingut segrestada la governabi-
litat a Espanya durant més de 
300 dies. Ha sigut en bona part res-
ponsable de la crisi interna més gran 
des de la Transició al PSOE.e

El portaveu del PDC al Congrés, Francesc Homs, i l’exsecretari general del PSOE, Pedro 
Sánchez, després de l’única reunió oficial que van mantenir. J.J. GUILLÉN  / EFE

A dues bandes  
ERC no va entrar en les 
converses amb Sánchez, 
afirmen des del partit

De la mínima obertura al tancament total

26 de setembre del 2016 

Pedro Sánchez  
EXSECRETARI GENERAL DEL PSOE 
“Els números així ho han  
volgut. Per a la governació 
s’han d’incloure els 
nacionalistes catalans”

29 de setembre del 2016 

PSOE de Castella-la Manxa  
EN UN TUIT ESBORRAT QUE NO VA AGRADAR A ICETA 
“Es confirmen les sospites:  
Sánchez tenia un pla ocult  
per pactar amb els independentistes 
que volen trencar Espanya” 

3 d’octubre del 2016 

Javier Fernández 
PRESIDENT DE LA GESTORA DEL PSOE 
“No hi ha res a parlar amb els 
nacionalistes” [Després va matisar que 
es referia als independentistes. Amb el 
PNB sí que s’hi podia parlar]

4 d’octubre del 2016 

Guillermo Fernández Vara  
PRESIDENT D’EXTREMADURA 
“Un pacte amb 
independentistes seria  
la mort política del PSOE.  
Ens aniquilaria políticament” 
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Rajoy promet guanyar-se l’estabilitat “dia a dia”

Congrés” i “atenent únicament i ex-
clusivament els interessos generals 
dels espanyols”.  

Rajoy estendrà la mà als “partits 
constitucionalistes” –de nou, el di-
àleg amb els sobiranistes està fora 
del rang de possibilitats– amb l’ob-
jectiu d’arribar a “grans consensos”. 
“Som a temps que el bloqueig no da-
nyi la recuperació”, va considerar el 
president en funcions, que ja veu 

tant a tocar la investidura que fins i 
tot s’atreveix a definir amb quin ta-
rannà governarà: “Faré política de 
llums llargs, mirant al futur, i espero 
que els altres també ho facin”. 

Rajoy va tornar a insistir en el seu 
missatge de no demanar compromi-
sos al PSOE més enllà de l’abstenció 
a la investidura que el permeti go-
vernar. “El PP no vol unes terceres 
eleccions. Són gairebé 300 dies amb 

un govern en funcions i ja n’hem 
tingut prou”, va afirmar. 

I tot sembla indicar que tindrà el 
que vol. Ahir el president valencià, 
Ximo Puig, que fins ara havia sigut 
una de les veus socialistes més re-
fractàries a facilitar la investidura de 
Rajoy, va virar el discurs. Per primer 
cop, Puig es va obrir a una “absten-
ció tècnica” que eviti la convocatò-
ria de noves eleccions. El president 
valencià, però, va fer una crida que 
aquesta abstenció –que encara s’ha 
de decidir que sigui de tot el grup 
parlamentari o només d’uns quants 
diputats– sigui “compartida” amb 
altres partits. 

Cada dia menys fidels al no 
El debat al PSOE, doncs, ja no és el 
què sinó el com, perquè sembla evi-
dent que els sectors disposats a pre-
sentar batalla contra l’abstenció, ca-
pitanejats pel PSC, són cada cop més 
minoritaris. Les fuites internes tam-
bé seran en l’únic corrent crític re-
conegut dins del partit, Esquerra So-
cialista, que ahir va celebrar una as-
semblea extraordinària per reiterar 
el seu compromís amb el no.  

Són veus amb poc pes dins del 
partit, especialment després de la di-
missió de Pedro Sánchez. Els gua-
nyadors de la guerra interna van dei-
xant cada dia més clar que estan per 
l’abstenció. I fins i tot per un gir a la 
dreta, tal com va defensar ahir el pre-
sident extremeny, Guillermo Fer-
nández Vara, que va acusar el PSOE 
d’haver-se concentrat massa a com-
batre la nova esquerra, oblidant el 
centre.e

Mariano Rajoy 
va participar 
ahir en una 
paellada amb 
militants a 
Saragossa.  
JAVIER CEBOLLADA / EFE

El líder popular ja es veu investit, després de l’acostament de postures amb el nou PSOE

LA GOVERNABILITAT DE L’ESTAT

Mariano Rajoy ja s’hi veu. Després 
de rebre aquesta setmana la truca-
da del cap de la gestora que ara di-
rigeix el PSOE, Javier Fernández, el 
president del govern espanyol en 
funcions gairebé dóna per fet que 
tornarà a ser investit abans que s’es-
goti el termini constitucional, a fi-
nals de mes. I ja comença a dibui-
xar com serà l’endemà de la investi-
dura, obligat a arribar a acords de 
geometria variable per mantenir-se 
a la Moncloa i poder governar.  

Fernández li va transmetre di-
jous que el PSOE no està disposat a 
donar estabilitat al govern espanyol, 
sinó només a investir-lo president, 
si les seves tesis triomfen en un co-
mitè federal encara sense data, però 
que es podria celebrar en una set-
mana. I Rajoy recull el guant. En un 
acte amb militants ahir a Saragos-
sa, el president en funcions va pro-
metre que, quan hagi sigut investit, 
treballarà “dia a dia” per assegurar 
la governabilitat d’Espanya. 

Lluny dels avisos llançats a prin-
cipis de setmana per diversos diri-
gents populars que, reforçats davant 
la desfeta socialista, amenaçaven 
d’exigir acords d’estabilitat o forçar 
les terceres eleccions, Rajoy es va 
mostrar ahir disposat a “treballar” 
amb “paciència” i “humilitat” per 
guanyar-se el dret de continuar sent 
president. Rajoy va asseverar que 
buscarà pactes puntuals sent “cons-
cient de quina és la composició del 
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Podem s’erigeix com 
l’única alternativa al PP

líders del seu partit. Sense dir-ho 
s’estava referint a Errejón, que de-
fensa certa moderació per establir 
també aliances institucionals. A pa-
rer d’Iglesias, la societat espanyo-
la “ja no té por” i ara cal apostar pel 
treball de “formigueta” i el combat 
ideològic després d’un temps en 
què el partit s’ha limitat a ser una 
“màquina electoral”, va dir. “Si no 
governes, les institucions es poden 
convertir en una trituradora de la 
decència”, va sentenciar el líder de 
Podem, que va assegurar que el seu 
partit se sent “més còmode” defen-
sant Espanya amb una família des-
nonada que “en un còctel”. 

Errejón matisa Iglesias 
Com cada cop és més habitual, el nú-
mero 2 del partit, Íñigo Errejón, va 
matisar a posteriori les paraules 
d’Iglesias, advertint que esdevenir la 
força d’alternativa “no és automà-
tic ni caurà del cel pels errors dels al-

El consell 
ciutadà de 
Podem es va 
reunir ahir a 
Madrid. EFE

tres”. Errejón reconeix que la crisi al 
PSOE, especialment si decideix per-
metre que governi Mariano Rajoy, 
trenca definitivament l’alternança 
entre els dos partits tradicionals, pe-
rò avisa que cal esdevenir “la força 
motriu d’un nou acord de país que 
marqui el rumb de la discussió polí-

tica, expandeixi l’horitzó del que és 
possible i generi confiança fins i tot 
en els sectors que avui necessiten 
més certeses i seguretats”. 

En el missatge que va enviar a la 
militància, el responsable de la se-
cretaria política de Podem va sub-
ratllar la importància de discutir so-
bre tot el que preocupa a la gent 
“que no sent l’èpica de la política”: 
com el model econòmic, les pensi-
ons, el sistema social i la manera de 
recuperar la “sobirania popular”.  

Malgrat les diferències que man-
tenen els dos dirigents, el que és cert 
és que tant Errejón com Iglesias van 
coincidir que el paper de Podem fins 
ara –que ha posat el PSOE entre la 
dicotomia d’escollir el PP o a ells– 
ha sigut el principal desencadenant 
de la crisi socialista.  

I què en diu de tot això En Comú 
Podem? El líder dels comuns al Con-
grés, Xavier Domènech, va apostar 
per continuar treballant per ser una 
alternativa de govern i va fer una cri-
da a “no desesperançar-se” si Rajoy 
és novament investit. Al seu parer el 
bipartidisme està tocat des de les 
eleccions del 20-D i, per molt que el 
PP ara torni a governar, segons ell, 
ha deixat la gent enrere.e

ESTRATÈGIA DE PARTIT

Podem es veu com l’única alterna-
tiva al PP. Malgrat les desavinences 
internes protagonitzades pels seus 
màxims dirigents –Pablo Iglesias i 
Íñigo Errejón–, el partit lila es con-
sidera ja la “veritable” oposició un 
cop esclatada la crisi interna al 
PSOE i després que els barons so-
cialistes hagin obert la porta a per-
metre que Mariano Rajoy continuï 
governant. Ahir Iglesias, en el si del 
consell ciutadà, es va mostrar con-
vençut que el PSOE ja ha cedit a la 
formació lila “tot l’espai d’oposi-
ció”, ja que veu els socialistes en 
“descomposició” i sense nord.  

És per això que el líder de la for-
mació, en un missatge també en 
clau interna, va advocar per “no dis-
fressar” Podem d’“el que no és”, 
com, segons ell, pretendrien alguns 
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L’Amjad, de 12 anys, alumne 
d’una escola que té el suport de Sa-
ve the Children, relata com ha vis-
cut els últims atacs. “No anem a 
classe perquè els avions llancen 
bombes constantment. Quan sen-
tim un avió, seiem a terra amb por 
que tot ens caigui a sobre. El meu 
millor amic va morir en un bombar-
deig. M’encanta anar a l’escola a es-
tudiar i m’agradaria arribar a ser en-
ginyer per reconstruir les cases que 
han sigut destruïdes”. El director 
d’aquesta ONG al nord-oest de Sí-
ria, Nick Finney, alerta: “Ara tenim 
més possibilitats de veure com tre-
uen els nens i nenes de sota la runa 
o trobar-los al terra d’un hospital 
que de veure’ls asseguts als seus pu-
pitres. Es mereixen el dret a jugar i 
a estudiar. L’ús de les bombes anti-
búnquers vol dir literalment que no 
hi ha cap lloc on puguem protegir-
los”, recorda, i reclama que s’inves-
tigui com a crim de guerra.  

Currículum sense el líder 
Enmig de la barbàrie, els mestres in-
tenten no deixar de fer la seva feina. 
El curs es va reprendre dissabte pas-
sat, 1 d’octubre. El ministeri d’Edu-
cació s’ha organitzat al marge del rè-
gim sirià a les zones opositores i ha 
mantingut el currículum educatiu 

eliminant dels llibres de text les 
imatges i discursos que glorificaven 
el règim dels Al-Assad. Els llibres de 
les escoles destruïdes es recuperen 
sempre que és possible per fer-los 
servir en altres centres. “Ensenyem 
anglès, ciència i matemàtiques, i 
també àrab, ciències socials, art, es-
port i religió”, explica a l’ARA en 
una conversa per Facebook Abdulk-
hafi Alhamdo, professor d’anglès en 
una de les 160 escoles de l’est de 
l’avui irreconeixible capital econò-
mica de Síria. 

Enginyers i universitaris 
Ell és dels pocs mestres que continu-
en treballant a les zones de la ciutat 
sota control de l’oposició: el lloc dels 
que han marxat l’han ocupat “engi-
nyers, advocats o molts estudiants 
universitaris que no podien conti-
nuar els seus estudis perquè van de-
cidir participar en la revolta: per a 
la secundària, comptem amb el pro-
fessorat amb més experiència”, rela-
ta el mestre. El sou, per als que en te-
nen, és d’entre 100 i 200 euros al 
mes, i les escoles funcionen quatre 
hores al dia, sis dies a la setmana.  

El mestre relata com ha canviat 
l’actitud dels alumnes amb la guer-
ra: “L’escola és com una segona casa; 
moltes famílies només deixen sortir 

les criatures de casa per anar a clas-
se. Els primers dies estaven impaci-
ents per tornar. És una manera d’es-
capar-se de la guerra, o simplement 
de tenir alguna cosa a fer. Ara es por-
ten molt millor, es cuiden els uns als 
altres. Els mestres ni tan sols hem 
d’alçar la veu. Els càstigs s’han aca-
bat”. Però també hi ha moments ter-
ribles: “En començar la classe ens 
saludem i sovint perdo molt de 
temps escoltant les seves històries 
sobre els bombardejos a casa seva o 
als seus barris. No poden esperar a 
explicar-m’ho. Els escolto i després 
els dic que estic content de veure que 
estan bé. El més difícil és quan algú 
falta a classe perquè han mort els 
seus familiars. Recordo un alumne 
que es diu Omran: em va dir que no 
podria venir a classe durant dos dies 
“per raons personals”. No vaig voler 
insistir i li vaig demanar que tornés 
aviat i que intentés estudiar a casa. 
«Si Déu vol», em va contestar. Un 
amic seu em va dir que havia perdut 
la mare i que les seves germanes 
eren a l’hospital. Són coses que et 
desborden, encara que t’hi trobis so-
vint”, confessa.  

El pati, al passadís  
L’hora del pati és el moment de la 
trobada i el joc (al passadís de la pri-
mera planta de la casa que acull l’es-
cola; sortir a fora és massa perillós), 
però amb la panxa buida. “Abans del 
setge els donàvem galetes, però ara 
no tenim res. Ja no porten entre-
pans a les motxilles perquè no hi ha 
pa enlloc. Sovint els faig broma so-
bre el que hem de menjar”, diu el 
mestre.  

El professor fins i tot escull els 
exemples que fa servir per explicar 
la gramàtica anglesa. “No dic mai I 
went with my father to school perquè 
tinc alumnes que han perdut el pa-
re o la mare; sempre hem d’anar 
amb compte”.  

La relació entre els mestres i les 
famílies també és especial. “Sovint 
els pares i mares vénen a l’escola per 
demanar-nos que acceptem els seus 
fills: un dels problemes és la rotació, 
perquè quan algú perd la casa es 
canvia de barri, potser per anar a 
viure amb uns familiars, i aleshores 
han de canviar d’escola. Mai acabo 
el curs amb els mateixos alumnes”.  

Com fan els mestres en contextos 
més fàcils, Alhamdo avisa els pares 
quan detecta que un alumne baixa 
de rendiment o falta a classe. “Els 
faig venir, però abans de parlar amb 
ells sempre esbrino amb el director 
de l’escola la situació de la família. 
No els vull fer sentir malament”.  

Els pares i mares assumeixen un 
gran risc portant els seus fills a l’es-
cola i sembla que tancar-los a casa 
(on tampoc no estarien segurs) és la 
reacció instintiva. “No sabem quant 
durarà la guerra i les famílies valo-
ren la importància de l’educació. 
Tinc un pare que acompanya els 
seus fills a l’escola cada dia, encara 
que és molt a prop de casa seva. D’al-
tres tenen el meu telèfon i si no po-
den venir em truquen per saber com 
van. Em diuen: “Els nostres fills mo-
ren sota les bombes i els míssils, pe-
rò no permetrem que morin sent 
uns ignorants”. Creuen que deixar 
una criatura sense escola és “una al-
tra forma de matar-la”.e

Les escoles d’Alep comencen  
el curs sota les bombes

El curs va començar l’1 d’octubre malgrat els intensos bombardejos de 
l’aviació russa i siriana. Unes 160 escoles de l’est funcionen en cases i refugis

Educant 
“El més difícil 
és quan un 
alumne ha 
perdut algun 
familiar”, diu 
un mestre

Massacre 
La majoria 
d’escoles han 
patit 
bombardejos i 
15 han sigut 
destruïdes

SÍRIA 

Els 30.000 alumnes de les escoles 
de primària i secundària dels barris 
de l’est d’Alep no van poder comen-
çar el curs el 24 de setembre, com 
estava previst. La intensitat dels 
bombardejos de l’aviació russa i si-
riana sobre els barris opositors de 
l’est, on viuen encara unes 250.000 
persones sotmeses a setge, feia mas-
sa perillós obrir les escoles.  

Mohamed Mustafà, responsable 
d’educació primària de les autori-
tats rebels d’Alep, explica a l’ARA 
a través de WhatsApp: “Quan la si-
tuació es complica, tanquem les es-
coles i les reobrim tan aviat com po-
dem. Després de més de cinc anys 
de guerra, hem traslladat la majoria 
d’escoles a soterranis o refugis per 
evitar els bombardejos. Però en els 
últims atacs, fins i tot aquests són 
perillosos, perquè l’aviació russa fa 
servir míssils antibúnquers disse-
nyats per destruir els soterranis. 
Vam endarrerir l’inici del curs i 
vam portar les escoles a llocs més 
petits: ara tenim menys alumnes a 
cada classe i així també evitem els 
desplaçaments llargs”, afegeix el 
responsable.  

BARCELONA
CRISTINA MAS

Una escola bombardejada 
al gener en un dels barris 

de l’est d’Alep. Els centres 
són objectiu de guerra. 

KHALIL ASHAUI / REUTERS
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Era un paradís i ara és un infern. El 
terra és una barreja de fang i escom-
braries. No hi ha llum. La gent viu 
al carrer, acampada davant del que 
fa uns dies eren casa seva. Poca cosa 
en queda. Edificis derruïts. Camps 
arrasats. S’augura un futur difícil 
per a tothom a la majoria de pobla-
cions del sud-oest d’Haití. “Aquí, a 
Roche-à-Bateau, ja no hi podré viu-
re mai més”, explica Warens Jean-
ty, de 26 anys, un agent de viatges 
especialitzat fins ara en les especta-
culars platges i poblacions de pesca-
dors que esquitxen aquesta part de 
la costa d’Haití. “Tothom s’ha que-
dat sense un lloc per viure”. 

Mentre Haití es refà dels estralls 
provocats per l’huracà Matthew, el 
recompte de morts no deixa de pu-
jar. Ahir es parlava de gairebé 900 
víctimes mortals i desenes de mi-
lers de damnificats. I encara no ha 
ni començat l’estimació completa 
dels danys. “Mai havia vist una co-
sa com aquesta”, diu Marie Yolene 
Gateau, una jubilada nord-ameri-
cana que viu a Leogane, una de les 
poblacions més afectades pel terra-
trèmol del 2010. “Ara la tempesta 
ha destrossat la major part dels cul-
tius de sucre, plàtan i mango de la 
regió”, explica. 

Encara no se saben tots els danys 
L’accés a moltes àrees del país enca-
ra està bloquejat, un fet que dificul-
ta la feina per pal·liar els efectes del 
temporal. “Encara estem lluny de 
tenir una imatge completa dels 
danys”, alerta Marc Vincent, el re-
presentant de l’Unicef a Haití. “Es-
perem el millor, però ens temem el 
pitjor”. Desgraciadament, el país ja 
hi està avesat. L’huracà és un nou 
cop després del devastador terra-
trèmol del 2010 i l’epidèmia de cò-
lera que, involuntàriament, van in-
troduir els cascos blaus de l’ONU. 

Etienne Navuson, de 27 anys, es 
va refugiar del temporal a casa seva, 
un petit edifici de ciment a Les Ca-
yes, mentre el vent bufava violenta-
ment a la població. Quan es va des-
pertar, gairebé tot havia desapare-
gut: el bestiar, els cultius, els camps 
i les cases. “Si hagués plogut enca-
ra més, una hora més, hauríem per-
dut més coses”, es lamenta. 

Almenys el 90% de Les Cayes ha 
quedat destruïda, explica. I els ha-
bitants busquen ara menjar i ampo-
lles d’aigua entre la runa. “Els que 
troben alguna cosa tenen sort”, diu. 
Set familiars seus s’han instal·lat a 
casa seva després que les d’ells ha-
gin quedat inutilitzades. Per tot ar-

LES CAYES (HAITÍ)

AZAM AHMED
THE NEW YORK TIMES

El primer ministre, l’islamista Abdelilah 
Benkirane, repetirà al càrrec. Y. BOUDLAL / REUTERS

Els islamistes 
moderats guanyen 

al Marroc

ELECCIONS

Els islamistes moderats del Partit Justícia i 
Desenvolupament (PJD) van guanyar, sense 
sorpreses, les eleccions legislatives que diven-
dres es van fer al Marroc. Aquesta formació va 
obtenir 125 dels 395 escons de la Cambra de 
Representants, 18 diputats més que a l’última 
cita amb les urnes, el 2011. En segon lloc hi va 
quedar el Partit Autenticitat i Modernitat 
(PAM), un moviment laic d’inspiració monàr-
quica afí al rei Mohammed VI, que va obtenir 
102 diputats i va millorar de molt –55 nous es-
cons– els resultats de les anteriors eleccions. 
Molt més enrere van quedar la resta de forma-
cions, entre les quals l’històric partit Istiqlal, 
que, amb 46 escons, va patir una desfeta im-
portant i va quedar en tercer lloc. 

Els islamistes repetiran, doncs, al poder amb 
el seu líder, Abdelilah Benkirane, que ja ha ocu-
pat el càrrec de primer ministre els últims cinc 
anys. Seran ells els que rebran l’encàrrec del rei 
del Marroc per formar govern, però, per acon-
seguir-ho, necessitaran buscar aliances entre 
la resta de forces de l’arc parlamentari per ar-
ribar als 198 escons que marquen la majoria ab-
soluta a la Cambra de Representants.  

Segons els resultats que es van anar sabent, 
les gran ciutats marroquines van donar un su-
port inequívoc als islamistes moderats, que 
confirmen així el seu arrelament urbà, tot i que 
també comencen a fer forat en àrees rurals. Pel 
que fa al PAM, ha quedat en segon lloc a gai-
rebé totes les circumscripcions i ha perdut la 
majoria en alguns dels seus feus, com ara Mar-
ràqueix o Tànger. 

Un 25% de participació 
En un país on el rei reté bona part del poder, la 
taxa de participació va ser, un cop més, molt 
baixa, d’un 43%, dos punts per sota de la del 
2011. Això si es compta sobre els 15,7 milions 
de marroquins que es van inscriure per votar, 
ja que, si es té en compte els gairebé 7 milions 
de persones que no es van registrar, la taxa de 
participació superaria de poc la quarta part 
dels marroquins. 

Els observadors electorals van assegurar 
ahir que, en les visites que van fer a una cin-
quantena de col·legis electorals, no van cons-
tatar cap infracció en el procés, un fet que con-
trasta amb les denúncies del PJD de “nombro-
ses irregularitats” en les eleccions.e

BARCELONA
ARA

Desesperació a Haití: “Aquí ja 
no hi podré viure mai més”

reu hi ha gent dormint damunt de 
plàstics que els fan de llençols. 

Monsenyor Pierre-André Pierre, 
que dirigeix la Universitat Catòlica 
de Nostra Senyora d’Haití, es va tro-
bar amb el caos quan va arribar a 
Jérémie. Els arbres havien volat i 
havien deixat els camps pelats. Algú 
va deixar un cadàver davant de la ca-
sa del bisbe perquè no sabia què fer-
ne. “Estan en estat de xoc pel que ha 
passat”, diu Pierre, que va sobrevo-
lar la població de Roche-à-Bateau 
després del pas del Matthew i asse-
gura que n’ha quedat ben poca cosa. 
“La ciutat ja no existeix”, conclou. 

Molts analistes creuen que els 
danys i la falta de coordinació en les 
operacions posteriors al pas de l’hu-
racà recorden el que va passar des-
prés del terratrèmol del 2010. “És 
quan passen desastres naturals que 
la fragilitat i la gairebé inexistència 
de l’estat haitià és fa més visible”, 
raona Michael Deibert, que ha es-
crit dos llibres sobre el país. “Haití 
és en el camí dels huracans massa 
sovint”, analitza Robert E. Maguire, 

professor de relacions internacio-
nals de la Universitat George  
Washington. “El problema és que la 
mala gestió del país amplifica qual-
sevol tragèdia”, conclou. 

Res no hi ajuda. Justament avui 
diumenge s’havien de celebrar unes 
eleccions presidencials que s’han 
hagut d’ajornar en diferents ocasi-
ons per les protestes contra el go-
vern, al qual s’acusa de corrupte i 
autoritari. Però l’huracà va forçar 
un nou canvi de pla i la cita electoral 
ha quedat suspesa sine die. 

L’huracà perd intensitat 
Mentrestant, l’huracà Matthew va 
colpejar ahir, ja molt afeblit, l’estat 
nord-americà de Carolina del Sud 
després de causar danys i una dese-
na de víctimes mortals al seu pas per 
Florida i Geòrgia. S’espera que el 
temporal més potent des del 2007, 
que fa una setmana era de catego-
ria 5, el nivell més elevat, amb vents 
de més de 250 quilòmetres per ho-
ra, porti encara pluges torrencials 
però vagi perdent intensitat.e

900 morts pel pas de l’huracà ‘Matthew’, el més potent en 10 anys

Efectes devastadors de l’huracà Matthew a la població de Jérémie, a la 
costa sud-oest d’Haití. NICOLÁS GARCÍA / AFP

CATÀSTROFE NATURAL
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Ell és un dels principals experts en 
malalties respiratòries de l’Estat i es 
mostra contrariat pel “kafkià” con-
curs. Assegura que es tracta d’un 
dels serveis més ben valorats pels 
pacients i, per tant, dubta de la ne-
cessitat de canviar-ho tot. Assegura 
que les rebaixes del 40% en el preu 
actual són “del tot insostenibles”, i 
encara afegeix que Salut no ha fet les 
reunions pertinents per avaluar el 
servei, com en principi es va com-
prometre a fer. Ho corrobora el 

també cap de pneumologia de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol de 
Badalona, Joan Ruiz: “S’hauria de 
replantejar tot, que hi hagi el màxim 
de distribució possible i que es man-
tingui la qualitat”. 

Un servei en expansió 
Entre l’1% i el 2% de la població cata-
lana rep algun tipus de teràpia res-
piratòria a casa. Es tracta sobretot de 
persones amb apnea del son que han 
de dormir amb un dispositiu que els 
permet descansar sense patir para-
des respiratòries, però també hi ha 
altres patologies, com les dels que 
necessiten oxigen addicional. L’aug-
ment de l’obesitat i l’envelliment de 
la població fan que aquest tipus 
d’atencions no hagin deixat de créi-
xer en els últims anys. Barbé i Ruiz 
subratllen la importància de fer un 
bon control d’aquests pacients per 
evitar mals majors, i asseguren que 
això només és possible amb un servei 
qualificat. La participació dels ma-
lalts, per tant, és imprescindible en 
l’èxit de la teràpia, i és per això que 
la directora de l’Institut Albert Jovell 
de Salut Pública i Pacients, Dolors 
Navarro, lamenta especialment que 
no se’ls hagi escoltat en el disseny 
d’aquest concurs. “Avui en dia, en 
aquests temes tan importants per a 
la qualitat de vida dels pacients, no es 

*Pneumòlegs eleven la 
xifra fins a 125.000

Concurs públic del 2009Teràpies respiratòries a Catalunya

Evolució del nombre 
d’usuaris
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Salut revisa un altre gran concurs 
públic que afecta 100.000 persones

L’assignació provisional de les teràpies respiratòries a domicili posa el sector en peu de guerra

SANITAT

L’ombra del dubte torna a planar 
sobre un concurs públic de l’àmbit 
sanitari. Primer va ser l’assignació 
del transport de pacients en ambu-
lància, un servei xifrat en 214 mili-
ons anuals durant una dècada, i que 
el departament que ara lidera Toni 
Comín es va comprometre a millo-
rar davant les queixes rebudes –va 
rellevar tota la cúpula del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM)–. 
Ara el segon gran concurs públic 
convocat al final del mandat de Boi 
Ruiz, el de les teràpies respiratòries 
a domicili, està aturat a l’espera de 
revisar-ne les bases. Es va convocar 
el novembre del 2015, dividit en 18 
lots i quantificat en 450 milions 
d’euros durant la pròxima dècada i, 
tot i que ja existeix una assignació 
provisional a tres empreses guaya-
dores, Salut ha demanat més infor-
mació a cinc de les sis companyies 
que van presentar ofertes. El depar-
tament afirma que la informació re-
buda “és poc específica” pel que fa 
a l’apartat econòmic: entre les pro-
postes hi ha descensos del preu de 
fins al 40% respecte a la proposta 
inicial. “El procés d’adjudicació 
s’allargarà entre tres i sis mesos 
més, depenent de la informació que 
ens donin i la valoració que en fem”, 
diuen fonts del departament. 

“Si el concurs acaba com està 
provisionalment concedit, els ma-
lalts tindran un servei de tercera 
classe”, assegura el cap del servei de 
pneumologia de l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida, Ferran Barbé. 

BARCELONA
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ALBERT VIDAL

pot decidir res sense que siguin a la 
taula de decisions”, opina. 

La davallada de fins al 40% en el 
preu ofertat en alguns lots es va 
produir, segons fonts coneixedores 
de tot el procés, després que el Ser-
vei Català de la Salut (CatSalut) en-
viés als interessats una resolució en 
la qual recordava que s’eliminava el 
límit del 10% recomanable com a 
rebaixa màxima. Aquesta elimina-
ció és legal i es va fer d’acord amb 
la llei estatal de contractes del sec-
tor públic, justifica Salut, i això ha 
permès que les empreses guanya-
dores no siguin les que obtenen una 
millor nota en l’apartat tècnic, sinó 
en l’econòmic. La problemàtica és 
comuna al conjunt de l’administra-
ció pública, que en els últims anys 
ha vist com empreses alienes al sec-
tor social guanyen concursos per 
gestionar serveis fins ara en mans 
d’entitats sense ànim de lucre. 

Casualment la principal guanya-
dora provisional del concurs, l’ale-
manya Linde, va arribar a un acord 
el febrer del 2013 amb Salut per re-
tirar sis recursos judicials que ha-
via presentat contra el departa-
ment. A canvi, va rebre 6,6 milions 
d’euros. De moment, la respiració 
d’unes 100.000 persones seguirà 
pendent d’un procés fortament 
qüestionat.e

Preu 
El servei està 
pressupostat 
en 450 M€ 
durant  
una dècada

Una decisió “crítica” per a les empreses
A Catalunya hi ha cinc empreses 
proveïdores d’aquest servei, dues 
de les quals, Oxigen Salud i Esteve-
Teijin Healthcare, són catalanes, 
tot i que aquesta última està parti-
cipada al 50% per un grup japonès. 
La resta són Oximesa (del grup 
nord-americà Praxair), Gasmedi 
(del grup francès Air Liquide) i 
l’alemanya Linde. 

Fonts del sector calculen que el 
negoci mou a Espanya uns 300 mi-
lions d’euros anuals, dels quals 50 
es facturen a Catalunya. Al Princi-
pat hi ha uns 100.000 malalts que 
necessiten aquest servei i al conjunt 
de l’Estat prop de mig milió. 

Fonts del sector han explicat que 
si l’últim concurs es fes efectiu tin-
dria efectes demolidors per a les 
dues empreses catalanes. Esteve-
Teijin té un 70% del seu negoci a 
Catalunya, amb la qual cosa es veu-
ria abocada a acomiadaments i la 
seva pròpia viabilitat quedaria 
qüestionada. Aquesta filial del grup 
farmacèutic dóna feina a prop de 
150 treballadors. Pel que fa a Oxi-
gen Salud, dóna feina a un centenar 
de treballadors, 75 dels quals depe-
nen directament del negoci respi-
ratori. Fonts de l’empresa van ex-
plicar que la seva continuïtat depèn 
d’aquest contracte. 

Crítica   
Els experts 
lamenten  
que no s’ha 
consultat  
els pacients
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“Va ser un xoc trobar-me amb 
18 anys sola a Guatemala”

patir el masclisme imperant a la 
societat. Ella feia de voluntària en 
un projecte de lleure per a menors 
desafavorits en un poble situat al 
costat d’Antigua Guatemala. Se-
gons explica, no podia tornar a ca-
sa sola i els homes la xiulaven tot i 
que sabien que era una treballado-
ra del centre. També va patir un in-
tent d’abús sexual per part d’un ta-
xista. Al marge d’aquests episodis, 
assegura que l’experiència la va fer 
créixer molt. “Jo mai havia estat 
sola. A Barcelona anava de l’esco-
la a casa i, si no, quedava amb les 
meves amigues o amb el meu nò-
vio”, afirma.  

Aprendre italià, ensenyar castellà  
Quan va acabar el voluntariat va 
tornar a Barcelona durant uns me-
sos. Durant aquell temps es va sen-
tir estranya i al març va tornar a fer 
les maletes per anar a Siena. 
“Aquells mesos a Itàlia van ser un 
regal”, assegura, amb nostàlgia pels 
vells bons temps. De fet, diu que tot 
just trepitjar la ciutat ja va veure 
que aquell era el lloc on havia de ser. 
“A Siena sempre estava contenta i 
plena d’energia. Tot el que feia o vi-
via em feia pensar: això ho explica-
ré als meus néts”, assegura. 

Allà estudiava italià i feia classes 
d’espanyol per poder costejar-se 
part de la seva vida. “A Siena vaig 
descobrir que aprendre idiomes és 
el que m’agrada més i que comuni-
car-me amb la gent és el que m’om-
ple més”, apunta. Avui, tot i que en-
cara no sap a què es voldrà dedicar, 
hi ha una cosa que té clara: mai dei-
xarà de viatjar per conèixer altres 
realitats.e

Es podria dir que la idea de fer un 
any sabàtic li rondava pel cap fins i 
tot abans de saber què era. Amb 
10 anys i amb un interès innat per 
veure món, Patricia Conesa 
(20 anys) va demanar als seus pares 
poder estudiar sisè de primària a 
Anglaterra. “Fer-ho em va permetre 
aprendre anglès i conèixer gent que 
vivia d’una manera diferent del que 
estava acostumada”, explica. Anys 
després, tot i que tenia clara la car-
rera que volia estudiar, va voler 
prendre’s un any sabàtic abans 
d’iniciar la universitat.  

Tot va començar quan una amiga 
anglesa li va explicar que faria un 
any sabàtic quan acabés el batxille-
rat. “Jo vaig pensar: que bé que viu”, 
apunta, entre somriures. Després va 
veure que, a diferència del que pas-
sa a Catalunya, el gap year és l’opció 
majoritària al Regne Unit. “Quan 
vaig veure com li havia servit a la 
meva amiga em va captivar la idea”, 
explica. La Patricia tenia clar que 
estudiaria comunicació i filologia 
portuguesa a la universitat de 
Newcastle, però també que abans 
havia de fer un any sabàtic. Quan va 
comunicar-ho a la universitat no va 
tenir cap problema. “L’únic que em 
van dir va ser: et guardem la plaça. 
Passa-ho molt bé”, explica. 

Durant l’any va estar tres mesos 
fent un voluntariat a Guatemala i 
tres mesos a Siena estudiant italià. 
Tot i que el resultat el valora de for-
ma molt positiva, l’experiència a 
Guatemala no van ser flors i violes. 
“Trobar-me allà amb 18 anys sola 
va ser un xoc amb mi mateixa”, as-
segura Conesa, que afegeix que va 
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Un parèntesi 
d’un any 

abans d’anar a 
la universitat

Cada cop més estudiants es prenen un any sabàtic 
per aprendre idiomes o viatjar abans d’iniciar la 

carrera. Els experts creuen que ajuda a trobar feina

NÚRIA MARTÍNEZ ❊ BARCELONA

Patricia Conesa, estudiant  
de comunicació i filologia portuguesa

Recorregut  
Va fer un 
voluntariat  
a Guatemala  
i després  
va estudiar 
italià a Siena

FORMACIÓ

Aprendre idiomes, viatjar, tre-
ballar, conèixer gent i conèixer-
se un mateix. Tot, en un any. En 
això consisteix el gap year o el 
que aquí es coneix com a any sa-
bàtic. Si bé a diferents països 
d’Europa o als Estats Units és 
una opció majoritària i ben vis-
ta –una de les filles del president 
dels EUA, Barack Obama, està 
fent un any sabàtic a Sevilla 
abans d’anar a la Universitat de 
Harvard el 2017–, a Espanya 
continua sent una pràctica poc 
reconeguda i només una mino-
ria d’estudiants la trien. 

Però, tot i que encara no dispo-
si del prestigi que sí que té en al-
tres llocs del món, cada vegada 
són més els estudiants catalans 
que aposten per fer un any sabà-
tic. “Som en una societat en què 
sembla que tot s’hagi de viure de 
forma pautada i que tot el que si-
gui sortir d’aquest patró és per-
dre el temps”, denuncia el profes-
sor dels estudis de psicologia i ci-
ències de l’educació de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Manuel Armayones. En aquest 
sentit, recorda que “es perd més 

el temps començant una carrera 
que no t’agrada i que acabaràs 
deixant”. 

 Per a Armayones, l’any sabà-
tic és “un bon aprenentatge de 
competències de les que no s’en-
senyen a la universitat” i recoma-
na “sortir fora de la zona de con-
fort per enfrontar-se a la vida”. 
“Es tracta d’aprendre a relacio-
nar-se amb gent que viu realitats 
diferents de les teves i de conèi-
xer altres cultures”, argumenta el 
professor, que considera neces-
sari que com a societat “ens dei-
xem de mirar el melic”.  

De fet, el professor defensa que 
un any sabàtic pot ajudar a trobar 
feina en un futur. “Amb aquesta 
vivència s’adquireixen habilitats 
–soft skills– com l’empatia i això 
serveix per conviure”, assegura. 
Per aquest motiu creu que avui en 
dia les empreses ja “donen per fet 
que els aspirants han estudiat 
carreres universitàries” i que el 
que marca la diferència són 
aquestes “experiències i habili-
tats”. “Com a societat hem de ser 
conscients d’això i canviar la 
mentalitat”, conclou.e 

GETTY
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“Gràcies al meu any a Londres, vaig aprendre a espavilar-me”

“Estava tan bé que no  
necessitava penjar fotos  

a l’Instagram”

Cansada d’estudiar, Ester Garrido 
(20 anys) tenia clar que quan acabés  
el batxillerat faria les maletes per 
conèixer món. “Quan vaig acabar 
l’ESO els meus pares em van obligar 
a fer el batxillerat. Una vegada el 
vaig aprovar, era el meu moment 
per marxar”, explica. Garrido no ha-
via viatjat mai sola, no dominava 
l’anglès i tenia por dels avions. Com 
a repte personal, es va imposar anar 
a viure a Londres durant uns mesos. 
Els seus pares, però, preferien que 
comencés la carrera una vegada 
acabat l’institut i que “no perdés el 
temps” fent un any sabàtic.  

Com que marxar fora era una de-
cisió de l’Ester, els seus progenitors 
no li van pagar l’experiència. “El 
meu pare em va dir que em pagaria 
el vol d’anada i un mes d’estada allà. 
Si amb aquell temps no trobava res, 
havia de tornar”, explica. A la pri-
mera setmana d’arribar a Londres 
ja va trobar feina. “Vaig deixar un 
currículum en un pub d’Abbey Ro-
ad i em van trucar per fer hores pun-

tuals”, explica Garrido, que de se-
guida va aconseguir que la contrac-
tessin per fer jornada completa. 
“Per a mi, treballar allà era com es-
tar en una acadèmia que a sobre em 
pagava”, apunta. La seva estada a 
Londres la recorda amb una felici-
tat absoluta. “Estava tan bé que no 
necessitava el mòbil, ni penjar fotos 
a l’Instagram ni al Facebook”, ex-
pressa. A diferència del que li passa-
va quan vivia a Santa Maria de Pa-
lautordera (Baix Montseny), ja no 
tenia la necessitat d’exposar la se-
va vida a les xarxes socials.  

L’Ester se sentia en un “món a 
part” del que sempre havia viscut. 
“Tots els amics que vaig fer tenien 
una cultura diferent i això sobretot 
ho notava a l’hora de menjar”, ex-
plica. Fins que va marxar a viure a 
Londres, creu que “només havia 
vist el món amb uns ulls”. “Vaig 
aconseguir sortir d’un bucle: esta-
va tancada en un lloc i no veia el que 
hi havia fora”, expressa, i afegeix 
que ara pensa “d’una manera dife-
rent”. Quan va tornar a casa va ma-

tricular-se a relacions laborals a la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
tal com tenia previst. Li hauria 
agradat poder-se matricular en una 
universitat anglesa, però els preus 
eren “inassequibles”.  

Treballar i disfrutar 
Amb el que havia aconseguit estal-
viar de la seva feina a Londres es va 
pagar el carnet de conduir i es va po-
sar ferros. “Vaig treballar molt, pe-
rò també vaig disfrutar molt”, sosté.  

Ara els matins va a classe a la UPF 
i a les tardes i els caps de setmana 

Com una gran part dels joves quan 
acaben el batxillerat, Maria Vives 
(19 anys) no tenia clar quina carre-
ra escollir. En lloc de començar uns 
estudis que molt probablement no 
li agradarien, va optar per un fer un 
any sabàtic a Londres. “El meu pare 
coneixia un historiador i necessita-
va que li digitalitzés l’arxiu i vaig te-
nir la sort de poder fer de becària”, 
apunta Vives, que va poder treballar 
durant un curs a la London School 
of Economics. Des del primer mo-
ment Londres la va acollir amb els 
braços oberts.  

“No vaig tenir cap problema per 
integrar-me, tenia la sensació que 
seria més difícil”, explica Vives, que 
afegeix que tothom que es va trobar 
pel camí la va ajudar. Durant les du-
es primeres setmanes va “fer de tu-
rista” i després va aprofitar al mà-
xim totes les oportunitats que li 
oferia la universitat. Lluny de voler 
fer un grup d’amics catalans, Vives 
va esforçar-se per trobar amistats 
d’altres parts del món que li perme-
tessin enriquir-se al màxim. “Em 
vaig apuntar a l’equip de bàsquet i 
de futbol de la universitat i això em 
va permetre fer moltes amigues”, 
explica. Allà vivia a casa d’una se-
nyora d’edat avançada que llogava 

habitacions. “Era com si tingués 
una altra àvia”, explica.  

Amant de viatjar, la Maria tenia 
clar que volia ampliar els seus ho-
ritzons. “Des de petita m’havia cri-
dat l’atenció conèixer nous països 
i altres maneres de fer”, expressa. 

PERE TORDERA

FRANCESC MELCION

Ester Garrido, estudiant  
de relacions laborals

Maria Vives, estudiant de relacions internacionals

treballa en una botiga de La Roca 
Village. Amb aquests diners ajuda 
els seus pares a pagar part de la car-
rera. “Gràcies al meu anglès i a la 
meva experiència al pub de Londres 
em van trucar de 8 botigues de La 
Roca”, assegura, sorpresa.  

L’Ester confessa que troba a fal-
tar la vida que tenia quan vivia fo-
ra, però assegura que amb la seva vi-
da actual és feliç. Quan acabi la car-
rera té clar quin serà el seu pla. Tor-
nar a marxar per després tornar a 
casa. O, dit d’una altra manera, ro-
dar el món i tornar al Born.e

Creixement  
“Vaig sortir 
d’un bucle: 
estava 
tancada i  
no veia el que 
hi havia fora”

Quan tenia 15 anys va anar a Gàm-
bia amb els seus oncles. Deixar 
d’estar sota la protecció dels pares  
la va fer sortir de la zona de con-
fort. Es va sentir bé i volia repetir-
ho. Tot i que tenien certs dubtes 
que quan tornés tingués ganes de 

continuar estudiant, els seus pares 
li van donar suport en tot moment. 
Ella ho va agrair. “En cap moment 
vaig haver de patir per si no apro-
vaven la idea, ben al contrari”, ex-
plica. A banda d’aprendre anglès i 
conèixer gent, la Maria va anar a 
Londres per descobrir quins eren 
els estudis que volia fer. Al cap 
d’uns mesos ho va aconseguir. “A 
tothom que coneixia li preguntava 
sobre les ciències socials”, expli-
ca Vives, que afegeix que “tenia 
clar que no volia fer res relacionat 
amb la ciència”. En sentir les res-
postes i les reflexions de la gent 
que l’envoltava va aconseguir anar 
acotant les opcions. “Vaig optar 
per estudiar relacions internacio-
nals i ara mateix estic molt con-
tenta”, assegura.  

Millora en l’anglès 
Segons Vives, bàsicament aquest 
any a Londres li va servir per 
“aprendre a espavilar-se”. “Allà es-
tàs tu sol i si no et mous no aconse-
gueixes res”, diu. Tot i que ella tenia 
el First Certificate, diu que l’estada 
a Londres ha fet que sàpiga parlar 
anglès amb total seguretat. I el més 
important: aprendre competènci-
es de la vida que no ensenyen a la 
universitat.e
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Compromís d’inversió 
rècord en salut mental

fort impacte social i econòmic. Es 
calcula que una de cada quatre per-
sones patirà un trastorn mental 
més o menys greu al llarg de la se-
va vida, i les associacions de salut 
mental exigeixen que la prevenció 
es faci des de la infància i l’adoles-
cència per evitar tant l’aparició dels 
trastorns com l’agreujament de la 
malaltia.  

La presidenta de l’associació Sa-
lut Mental Ponent, Eva Barta, va ad-
vertir, en aquesta línia, que amb 
l’actual “falta de recursos” no s’es-
tà fent “pràcticament gens de pre-
venció”. Les associacions van apro-
fitar ahir la presència del conseller 
per llançar el seu particular crit 
d’alerta i demanar que el focus es 
posi, precisament, en la prevenció. 

Canvi de tendència 
Segons va detallar Comín, ara el 
propòsit de la Generalitat és im-
plantar un model comunitari en la 
salut mental –al qual estarà destina-
da la major part de la partida econò-
mica anunciada–. Per això, va re-
marcar que l’increment de recursos 
es destinarà a potenciar el model 
comunitari, és a dir, aquell que 
aposta per la prevenció, la inserció 
laboral, les polítiques d’habitatge i 
l’acompanyament a les famílies. 

L’objectiu és que el 2020 la pro-
porció dels recursos públics que 
es destinen a salut mental sigui 
del 60% per a serveis del model 
comunitari i el 40% per a hospi-
talització, quan actualment és al 
revés.  

Comín va demanar, a més, llui-
tar “contra l’estigma” que supor-
ten les persones que pateixen al-
gun d’aquests trastorns, a les 
quals s’ha de garantir, va emfatit-
zar, que puguin viure amb tots els 
seus drets: “La malaltia hi és i hi 
serà i, per tant, l’hem d’incorpo-
rar a la nostra vida, al supermer-
cat o a la cua del cinema”.e

El conseller de 
Salut, Toni 
Comín, va 
participar ahir 
en l’acte de 
commemoració 
del Dia 
Mundial de la 
Salut Mental. 

ACN

PRESSUPOSTOS

Els únics indicadors de salut que 
han empitjorat els últims cinc anys 
–amb una estreta relació amb la cri-
si econòmica– són els dels tras-
torns mentals. Tenint en compte 
aquestes dades i aprofitant el Dia 
Mundial de la Salut Mental, que 
ahir va celebrar el seu acte central a 
la Seu Vella de Lleida, el conseller 
de Salut, Toni Comín, va anunciar 
que, de cara al 2017, l’increment de 
la partida pressupostària que el Go-
vern preveu destinar a aquest àm-
bit serà de rècord, el “més gran de la 
història” tant en termes relatius 
com absoluts.  

El conseller, però, no va entrar a 
concretar cap xifra més enllà d’em-
fatitzar que és “urgent” que hi hagi 
una injecció econòmica per a la sa-
lut mental i de deixar clar que és una 
“obligació” del Govern complir 
aquest compromís.  

Comín va fer l’anunci davant de 
més d’un miler de persones. La ma-
joria, familiars, afectats i professi-
onals de l’àmbit de la salut mental, 
que ahir van reiterar la seva deman-
da de recursos per prevenir unes 
malalties que, remarquen, tenen un 

BARCELONA
ARA

El 2017 tindrà 15 
dies festius 
a Catalunya

CALENDARI

El calendari laboral del 2017 ja és 
oficial. L’any vinent tindrà un total 
de 15 dies festius, 13 dels quals són 
comuns a tot Catalunya. A aquests  
13 cal afegir-n’hi dos més, que vari-
en en funció de cada municipi. La 
principal novetat és que el Dilluns 
de Pasqua Granada, o Segona Pas-
qua, deixa de ser festa, tot i que al-
guns municipis, entre els quals Bar-
celona, l’han incorporat al seu calen-
dari. Un any més, no ha sigut possi-
ble pactar un calendari de festes que 
no tingui en compte la tradició sinó 
factors de productivitat laboral, una 
vella aspiració de les empreses. Mal-
grat tot, l’atzar ha volgut que bona 
part dels festius caiguin en dilluns o 
divendres, que és el que demanen les 
organitzacions empresarials.  

Hi haurà tres possibles ponts: 
Mare de Déu d’Agost, el 15 d’agost 
(dimarts); el del 12 d’octubre (di-
jous), i el llarg pont del 6 i 8 de de-
sembre (dimecres i divendres). No 
serà ben bé un pont, però com que 
Nadal cau en dilluns, i Sant Esteve, 
en dimarts, aquell serà un llarg cap 
de setmana.e

BARCELONA
ARA
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RETRATS DEL NATURAL

Parla calmada, sempre amb un 
somriure, sempre mirant endavant 
i mantenint la posició dreta. M’ha 
enviat el seu llibre, gruixut i luxós, 
Francina, más allá de la moda, edi-
tat el 2012 i en què explica la seva vi-
da de forma vitalista i minuciosa. No 
s’oblida dels detalls, no defuig els 
moments difícils, ni els instants 
d’amargor que no s’eclipsen però 
s’il·luminen després per una trajec-
tòria d’èxit en el món de la moda, on 
ho ha sigut tot, aprenent, maniquí, 
mestra i empresària. Consultis on 
consultis, és fàcil trobar quasi sem-
pre enganxada al seu nom una pa-
raula recorrent: precursora. “Estic 
molt contenta de la vida que he tin-
gut i tornaria a repetir-ho tot mal-
grat l’elevat preu que he pagat”, ho 
té molt clar i fer memòria li agrada. 
Recorda que de molt petita volia ser 
ballarina perquè l’enamoraven els 
musicals de Hollywood. Era alta en 
un temps en què les noies altes teni-
en complexos. Ella no, ella va saber 
treure’n profit. 

Nascuda a França 
De família republicana, va néixer a 
l’exili francès (Albi) i reconeix que 
no seria com és sense l’empremta  
ferma i profunda de la seva mare, 
que li va ensenyar a respectar-se, a 
lluitar noblement pel que desitjava. 
“Sigues sempre una bona persona”, 
li va dir el seu oncle a la presó Mo-
del, pocs dies abans de ser afusellat 
pel franquisme. Bons consells va re-

L’elegància, color natural

FRANCINA DÍAZ MESTRE  
MODEL I EMPRESÀRIA

bre’n, sens dubte, de contundents i 
emotius. Es va posar a treballar jove 
en un món incipient, on moltes llui-
tes encara havien de ser lliurades, la 
moda, sí, un terreny sempre move-
dís, enfangat, pantanós, procliu a 
suspicàcies, a joguets trencats que 
no poden reparar-se. Primer com a 
maniquí a la mítica casa de modes 
Santa Eulalia del passeig de Gràcia, 
després a la publicitat, tant se val si 
com a maniquí d’alta costura o mo-
del de prêt-à-porter, la Francina va 
obrir camí per un espai poc transi-
tat, d’espès boscatge. I es va fer free-
lance molts anys abans que algú sa-
bés què volia dir aquesta paraula. La 
van fotografiar Miserachs, Mas-
pons, Pomés i Forcano, va sortir a 
Destino, va viatjar per Europa, a les 
places més exigents, i va conèixer a 
tothom. A Ginebra es va enamorar 
i s’hi va quedar a viure. L’amor ha si-
gut fugisser, però la millor pàtria 
són els amics que li han quedat.  

De retorn a Barcelona, a principis 
dels anys vuitanta, és el modista Pe-
dro Rodríguez –una altra figura es-
sencial de la seva carrera– qui li re-
comana vehicular la valuosa experi-
ència que ha acumulat cap a l’àm-
bit de l’ensenyament. Dit i fet, així 
neix el 1982 l’escola de models 
Francina, i uns anys després l’agèn-
cia internacional del mateix nom 
amb la qual aconsegueix la quadra-
tura del cercle. Ha sigut model i ara 
forma models i els dóna feina. Inte-
ressant manera de passar el testi-

moni, de deixar empremta en 
aquest món. 

Per fer front a l’exigència d’una 
feina tan dura, tan sotmesa a arbi-
trarietats i capritxos, clixés i frivo-
litats, amb personalitats tan fràgils 
i trencadisses, té clar quina és la mi-
llor fórmula: la naturalitat, mai in-
compatible amb l’elegància, ans al 
contrari. El que li van ensenyar de 
jove, fer-se respectar, és el que sem-
pre ha volgut inculcar a les seves 
models. No ha tingut dubtes a l’ho-
ra de lluitar contra els esclavatges 
malsans de les talles exagerada-
ment petites, el caldo de cultiu de la 
fastigosa plaga de l’anorèxia. Li pre-
ocupa que la joventut d’avui tingui 
massa obsessió per voler ser model: 
“Cal saber entendre que no tothom 
serveix i que és una professió que 
pot ser preciosa, però també molt 
dura”. La vida del model de moda és 
curta i ciclotímica, tenir el cap ben 
moblat és primordial i aquesta és 
precisament la filosofia que li ha in-
teressat sempre: “Les meves mo-
dels sempre em deien que jo era la 
seva segona mare”, em confessa. 
Potser aquest és el millor resum de 
la seva marca de fàbrica. 

Indiscretament –ja sé que no 
s’ha de fer– m’interesso per la seva 
edat i dissimula: “M’agrada tant la 
vida que no penso en els anys que 
tinc”. Va vendre la seva agència i ara 
pensa a escriure i a viatjar i en la 
frase que li va dir Outumuro: “Seràs 
model fins que et moris”.e

Família  
El seu oncle, 
afusellat pel 
franquisme,  
li va dir que 
fos una bona 
persona

Lluitadora 
Ha criticat les 
talles massa 
petites i 
defensa que 
cal tenir el cap 
ben moblat

PERE TORDERA

(120)

“No m’hi posis 
Photoshop, eh?”, 
és l’única condi-
ció que la Fran-
cina va posar al 

gran Outumuro per mostrar la se-
va foto a l’exposició del fotògraf al 
Palau Robert. “S’hi veuen les arru-
guetes”, m’explica ella mentre ob-
servem la foto penjada a la paret i 
busquem el millor angle perquè el 
Pere Tordera la retrati amb la llum 
idònia. Se li ha acudit que per a 
aquest Retrat del natural tindria 
força jugar amb l’efecte mirall: ella i 
el seu equivalent sobre el paper. Es-
tà acostumada a tenir bones idees i 
a defensar-les, a inculcar gust per 
l’estètica, gust pel bon gust. Porta 
tota la vida fent-ho, sap de què par-
la i val la pena escoltar-la. La Fran-
cina va ser moderna abans que la 
modernitat estigués permesa, en 
temps en què la grisor era el to ofici-
al i el colorisme no estava del tot ben 
vist. A l’exposició comparteix parets 
amb Cesc Gelabert, Rosa Regàs, Síl-
via Pérez Cruz, Colita, Raimon... El 
dia de la inauguració li va fer molta 
il·lusió retrobar-se amb Marçal Mo-
liné –el seu descobridor en el món 
de la publicitat–, que li va regalar un 
collage amb fotos de les tantíssimes 
campanyes que va fer de jove. 

BARCELONA 
TONI VALL
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Setmana de la Fusta de Catalunya 2016
Des del 14 al 25 d’octubre s’engloba més de trenta actes 
en tot el territori de Catalunya, alguns adreçats als pro-
fessionals i d’altres a la societat en general. Aquest  és 
l’esdeveniment més important del món de la fusta, el 
moble i l’hàbitat.

Està orientada a valoritzar la Cultura de la Fusta en la 
nostra societat i dibuixa l’eix bàsic d’un projecte estratè-
gic, estructural i de país.

Està promoguda i coordinada pel Gremi Fusta I moble i té 
el suport de les principals empreses relacionades amb el 
món de la fusta, de les institucions públiques (autonòmi-
ques i locals) implicades.

Compta també amb la cooperació de la major part de les 
organitzacions relacionades amb el món de la fusta, que 
organitzen i realitzen actes dins del marc de la semana 
adreçats al seu àmbit d’influència.

Una setmana de la fusta de Catalunya amb objectius clars

- Promoure i valoritzar la cultura de la fusta sostenible, 
  d’origen català i de qualitat en la nostra societat a tots 
  els nivells.

- Connectar el món de la fusta amb d’altres sectors 
  i móns relacionats.

- Modernitzar la indústria de la fusta de Catalunya.

- Actualitzar els models de producció i distribució de la fusta

- Enfortir la consciència del sector i l’auto-estima 
  professional.

- Incrementar l’associacionisme professional 
  i empresarial al sector.

- Dibuixar l’eix bàsic d’un projecte estratègic de futur, 
  estructural de sector i de país

Per a més informació http://setmanadelafusta.net 
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El sistema de certificació forestal 
PEFC garanteix la sostenibilitat

Els avantatges de la 
certificació forestal

El sistema de certificació 
permet ser més competitiu a 
l’hora d’accedir als mercats, 
ja que potencia la imatge de 
l’empresa vers la societat, 
millora l’eficiència interna de 
les organitzacions i incorpora 
requisits socials i de seguretat 
laboral. Així mateix,  permet 
que el consumidor conegui 
l’origen dels productes i li 
garanteix que provinguin 
d’un bosc gestionat de forma 
responsable.

El sistema PEFC certifica tots 
els productes forestals i els seus 
derivats i les seves transfor-
macions, sempre que tots ells 
procedeixin d’un bosc acreditat 
com a PEFC i es pugui verificar 
la seva traçabilitat. D’aquesta 
manera es fa palés qui apro-
fita els recursos d’un bosc de 
manera legal i sostenible, i qui 
aplica pràctiques poc ètiques 

PEFC és una organització 
internacional sense 
ànim de lucre, líder 

mundial en la 
Certificació de la 

Gestió Forestal 
Sostenible instal·lada 

amb sistema 
homologable en més 

de 36 països d’arrel 
del món, i en 62 

països en Cadena 
de Custòdia

  L’objectiu 
                  és garantir 
al consumidor que el producte que 
compra procedeix d’un bosc amb 
una gestió forestal sostenible

L’objectiu és garantir al con-
sumidor que el 
producte que 
compra proce-
deix d’un bosc 
amb una gestió 
forestal sosteni-
ble. A més a més, 
la certificació 
forestal PEFC vet-
lla per la conser-
vació dels boscos 
i compatibilitza 
l’aprofitament dels 
seus recursos amb 
la creació de riquesa 
en el medi rural.

La certificació forestal PEFC 
acredita que es dugui a terme 
una gestió forestal en què es 
compleixin els indicadors de 
sostenibilitat marcats per la 
norma i que no es trenqui la 
traçabilitat en el procés de pro-
ducció de matèries primeres.

PEFC CATALUNYA
www.pefc.cat

que afecten a la conservació de 
la biodiversitat i comprometen 
la disponibilitat de les matèries 
primeres forestals. 

D’altra banda, la certificació 
ajuda a ordenar i planificar 
els recursos del bosc i millora 
la comercialització dels seus 
productes. Aquest fet ajudarà 
a incentivar l’economia verda i 
serà una nova font d’ocupació 
lligada a l’entorn i als recursos 
naturals del medi rural.

La certificació 
ajuda a ordenar 
i planificar els 
recursos del bosc 
i millora la comer-
cialització dels 
seus productes
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Catforest, una marca de garantia 
per als productes forestals catalans

per aquest motiu que la marca 
sempre es regeix per tres va-
lors: ser garants de proximitat, 
sostenibilitat i qualitat.

- Qui pot sol·licitar l’ús de la 
marca?
Catforest pot ser emprada 
per qualsevol persona física 

de productes d’origen fores-
tal i entitats responsables 
col·laboradores públiques i/o 
privades que vulguin fer un 
ús divulgatiu de la marca. El 
sistema d’adscripció és gratuït 
i els productes emparats 
per Catforest són la fusta 

El projecte potencia la qualitat dels boscos de Catalunya i els seus productes i serveis

La marca sempre 
es regeix per tres 
valors: ser garants 

de proximitat, 
sostenibilitat i 

qualitat

o jurídica, tant privada com 
pública, que representi a 
propietaris de finques fores-
tals públiques o privades, 
empreses d’aprofitament 
forestal, empreses trans-
formadores i envasadores, 
empreses comercialitzadores 

Catforest neix en el si de 
l’Associació Catalana Pro-
motora de la Certificació 
Forestal (PEFC Catalunya), 
titular de la marca, per donar 
resposta a diverses necessitats 
del sector. L’entitat representa 
a tots els agents interventors 
dins la cadena de valor, fet que 
suposa un profund coneixe-
ment dels interessos socials i 
econòmics d’aquest àmbit.

La iniciativa va sorgir per ins-
taurar a Catalunya un sistema 
de certificació forestal que ga-
rantís la proximitat en origen 
dels productes. La societat va-
lora cada dia més aquest factor, 
així com els valors de respon-
sabilitat social corporativa que 
impulsen els aspectes socials 
i econòmics locals. Catforest 
també millora la visió del 
producte des del punt de vista 
ambiental ja que contribueix a 
reduir la petjada de carboni. És www.catforest.cat

estructural, la fusta serrada, 
l’estella, el pèl·let, la llenya i 
les briquetes.

La identificació d’aquests 
productes atorga un valor afegit 
d’extraordinària importància 
per a la competitivitat dels pro-
pis productes i per a l’economia 
local. La marca millora la imat-
ge de les empreses i consolida 
la visió positiva dels boscos de 
Catalunya i dels seus productes 
com a matèria primera natural, 
ecològica i renovable. Alhora, 
contribueix a facilitar la con-
secució d’una gestió sostenible 
dels espais forestals.
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Colors en un dia gris  
Aquest espectacular mural, que es pot veure en una 
de les parets de l’edifici situat al número 424 del 
barceloní carrer de Lepant, és obra de Sergio Hi-
dalgo Paredes, conegut com a Sixe. Les mides del 
mural –que forma part del festival d’art urbà Open-
walls Conference– són gegantines: fa 32 metres 
d’alçada i ocupa una superfície de 1.200 m2.

09-10-2016 

Mirades

Foto: Pere Virgili

El millor fotoperiodisme al teu iPad. Descarrega’t l’aplicació gratuïta de l‘aramiradesara.cat



Amb el patrocini de  
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Tall Fusta, qualitat i rigor 
en estructures de fusta

A Tall Fusta són experts en el 
disseny i dibuix, la fabricació 
i el muntatge d’estructures de 
fusta  ja que tenen integrats 
dins la pròpia empresa els 
departaments d’Oficina Tèc-
nica, Taller de Prefabricació 
Industrial i Equips de Mun-
tatge a Obra.

Combinen diferents solucions 
constructives amb fusta per 
la fabricació i muntatge de 
tot tipus de projectes. En 
l’actualitat l’empresa s’ha 
especialitzat en el sistema 
d’entramat lleuger (murs pre-
fabricats) per la construcció 
d’habitatges unifamiliars.

A part de professionals qualifi-
cats en cada una de les etapes 
del procés, també treballen 
amb la tecnologia més puntera 
amb controls numèrics i soft-
wares d’última generació.

D’altra banda, per tal de pro-
porcionar al client una solució 
constructiva adaptada a les 
necessitats de cada projecte, 
Tall Fusta compta amb un am-
pli stock de productes relacio-
nats amb la fusta com bigues 
laminades, panells de coberta, 
fusta contralaminada, fusta 
termo tractada, tauler tricapa 
o fibra de fusta.

Construcció sostenible adaptada a cada projecte

Descobreix 
una infinitat de 
solucions amb 
fusta per a la 

teva llar 
o negoci

Tall Fusta, compta amb un 
equip de grans professionals 
que t’aconsellaran i guiaran 
en la construcció del teu 
habitatge i/o estructura amb 
fusta des de l’inici fins al 
final. Utilitzen els productes 
més innovadors del mercat 
i t’assessoren en aspectes de 
sostenibilitat i en construcció 
prefabricada. Tot això per-
met un disseny més acurat, 
menor temps de muntatge i 
millors prestacions tècniques, 
també en termes d’eficiència 
energètica, tot, garantint una 
alta qualitat en la instal·lació 
a obra gràcies als equips de 
muntatge propis.

Tall Fusta és una empresa que 
gràcies a l’experiència de més 
de 75 anys en el sector, s’ha 
convertit en una de les pioneres 
en solucions estructurals i edi-
ficació prefabricada amb fusta.

Més info. Telf: (93) 839 63 00 
www.tallfusta.com
info@tallfusta.com

En els darrers anys, l’empresa 
s’ha especialitzat en la cons-
trucció sostenible mitjançant 
la combinació de diferents sis-
temes constructius i materials 
que permeten optimitzar cada 
projecte per tal de respectar el 
medi ambient.

Albert MulaSeniorland, SATallfusta, SL Tallfusta, SL

Carrer Pablo Picasso 3 - Polinyà - 93 713 21 21 - Mail: info@jordigiribets.com - Web: www.jordigiribets.com

Pals tornejats
Pals quadrats

Pals rectangulars
Encadellat

Fusta laminada
Travesses
Mampares
Jardineres

Articles de decoració
Mobiliari urbà

Tarimes-rajoles
Recobriments de sostre

Caseta per gats
Fusta aserrada

Jordi Giribets Montal
Especialistes en fusta tractada!
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MERCAT LABORAL

augmentat. Creix més la producció 
i el ritme que les plantilles”. 

La patronal coincideix que les xi-
fres són “preocupants” i asseguren 
que ja treballen sobre propostes 
concretes, que centren els esforços 
a analitzar les causes i trobar mesu-
res per reduir la mortalitat. Els sin-
dicats són més contundents: “La 
crisi ha modificat els tipus de riscos 
que generen les condicions de tre-
ball”, explica Loly Fernández, res-
ponsable de salut laboral de CCOO 

Els infarts a la feina es disparen
Govern, patronals i sindicats, preocupats pel fort augment de morts no causades per traumatismes

La lleu millora del mercat laboral ha 
vingut acompanyada a Catalunya 
d’una mala notícia. Els accidents la-
borals mortals relacionats amb ma-
lalties del cor o vasculars s’han dis-
parat a Catalunya la primera meitat 
d’aquest any. És el que el departa-
ment de Treball anomena accidents 
no traumàtics, és a dir, que no tenen 
a veure amb un accident concret, ni 
amb la falta de mesures de segure-
tat, sinó amb patologies relaciona-
des sobretot amb el cor –com els in-
farts– o els ictus –com els vessa-
ments cerebrals.  

Les dades parlen per si soles: en-
tre el gener i el juny d’aquest any Tre-
ball ha registrat 19 morts d’aquest ti-
pus, mentre que en tot el 2015 n’hi va 
haver 18, una menys. Si el ritme es 
manté, la xifra total d’aquest 2016 
doblaria la de l’any passat. I només 
seria comparable amb la del 2009, 
just a l’inici de la crisi. Hi ha una ter-
cera lectura: si comparem les morts 
no traumàtiques amb les traumàti-
ques –per accidents a la feina– la xi-
fra també es alarmant: dels 30 morts 
totals en accidents laborals fins al 
juny, més de la meitat (19) són per in-
farts o vessaments. 

Aquesta estadística ha posat en 
alerta tots els agents socials però 
ningú sap donar una resposta clara  
a aquest repunt de la mortalitat. El 
Govern assenyala la precarietat. Fa 
només dues setmanes –tal com ja va 
recollir aquest diari– el secretari ge-
neral de Treball, Josep Ginesta, va 
apuntar a diferents factors que fan 
créixer la propensió als accidents, 
com l’alta temporalitat –que genera 
plantilles inexpertes– i un ritme de 
treball més alt per la recuperació 
econòmica i més intens per les reta-
llades que han fet moltes empreses. 
El Govern també apunta a un “cert 
relaxament” en la prevenció dels 
riscos laborals.  

Més morts, múltiples causes 
Treball està decidit a controlar de 
prop que la precarització del mercat 
laboral “no afecti ni la salut ni les 
condicions dels llocs de treball”, se-
gons Ginesta. Per això tenen la in-
tenció fer una taula amb tots els 
agents socials i tornar a prioritzar 
un problema que “s’ha descuidat 
durant la crisi”, tal com també asse-
guren els sindicats. Per al secretari 
general de Treball, ara per ara 
aquesta qüestió només pot empitjo-
rar: “Els anys anteriors també hi ha-
via tensió a la feina, és cert, però ara, 
amb el repunt de l’activitat econò-
mica, hi ha més feina i les plantilles 
continuen sent les mateixes, no han 

BARCELONA
NATÀLIA VILA / ELENA FREIXA 

Una tercera part dels accidents laborals mortals són per causes no traumàtiques, com infarts o vessaments cerebrals. CRISTINA CALDERER

Economia

a Catalunya. Per a aquest sindicat, 
les dades oficials es queden curtes: 
“Els casos que hi ha comptabilitzats 
no són tots els que existeixen, no 
són reals, n’hi ha molts més”, asse-
gura Fernández, que afegeix que, tot 
i que cada vegada hi ha més denún-
cies dels treballadors, “les empreses 
sovint silencien els casos”. “Hi ha 
moltes malalties professionals no 
reconegudes i la majoria, el 75%, no 
es notifiquen”, explica la responsa-
ble de salut laboral de CCOO. 

Hi ha un altre factor de consens: 
la falta d’inversió en prevenció ar-
ran de la crisi. “L’empresari ha des-
cuidat aquestes qüestions, tant en 
les mesures de seguretat com en les 
psicosocials”, explica Jaume Abat, 
professor d’economia de la UOC i 
expert en prevenció de riscos labo-
ral. Tot i això, matisa i diu que cal di-
ferenciar en quina activitat s’han 
produït aquestes morts per infart. 
“No és el mateix que passi en una 
empresa on el treballador fa un es-
forç físic que en una companyia on 
la feina és de despatx i pot compor-
tar més pressió intel·lectual o de re-
lació amb els clients. Posar tots els 
morts no traumàtics al mateix cis-
tell port portar a conclusions equi-
vocades”, diu Abat. 

Canvi d’enfocament 
Els experts coincideixen a dir que 
cal un canvi d’enfocament. Fins ara 
la prevenció se centrava en els ac-
cidents traumàtics, però segons 
Abat aquestes morts només són un 
terç del total: “Hi ha un altre terç en 
accidents de trànsit i un altre per 
problemes de cor o vessaments ce-
rebrals. Potser caldria canviar el fo-
cus”. També fa una crida clara a l’ad-
ministració. “Haurien de fer estudis 
més exhaustius per saber què passa. 
Potser ara si els mitjans aixequen la 
llebre s’hi posen de manera més se-
riosa”, conclou.e

Persones mortes a la feina per causes no traumàtiques
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Les causes principals són atacs de cor i vessaments cerebrals.

Dades anuals a Catalunya entre 2009 i 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

44

El 2016 només recull el període 

de gener a juny, la segona 

xifra és una projecció

22

29

22
19

27

18

38

19

Causes 
Temporalitat, 
ritme de 
treball i falta 
de personal 
són alguns 
dels motius
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“No seria un problema 
que el deute creixés 

fins al 150% del PIB”
culpa no va ser del dèficit. Alemanya 
és al centre d’aquesta perversa te-
oria econòmica. No són els únics, 
però són al centre. 

Vostè veu pràcticament inevitable 
que algun país surti de l’euro. ¿No 
hi ha cap possibilitat de mantenir-
los tots dins? 
Possible sí, però no probable. I el 
que menys afectaria la prosperitat 
de tothom seria que la que surti si-
gui Alemanya. 

¿Més integració política i econò-
mica no seria una solució?  
Pots fer que l’euro funcioni si fas les 
reformes que descric al llibre, com 
un fons comú de garantia de dipò-
sits. Però si els països depenen 
d’Alemanya, i si els Parlaments de 
cada país perceben que l’ortodòxia 

és obligatòria... llavors de facto és 
Alemanya qui segueix manant.  

El problema és fins a quin punt el 
sistema europeu és democràtic. 
¿Canviarien les coses si el poder 
últim recaigués en el Parlament? 
Correcte. Si el poder recaigués en el 
Parlament Europeu, sense capaci-
tat de veto per part del Parlament 
alemany, seria totalment diferent!  

¿La solució són els Estats Units 
d’Europa? 
No necessàriament. No cal tenir el 
mateix nivell d’integració que els 
Estats Units d’Amèrica. Però, evi-
dentment, sí que necessites més 
Europa de la que tens avui.  

El creixement econòmic a Europa 
és molt escàs. Imagini que vostè 

presideix el BCE, i que pot fer el 
que vulgui: què faria? 
La primera cosa: estaria d’acord 
amb Mario Draghi. La política mo-
netària ja no dóna per més, i faria 
una altra crida urgent als governs 
demanant polítiques fiscals. Els di-
ria: “No m’heu sentit? Actueu com 
si jo fos l’única institució europea, 
però només una, tota sola, no pot so-
lucionar els problemes”.  

De fet, és el que diu Draghi cada sis 
setmanes en roda de premsa. 
I té tota la raó. A part d’això, les du-
es coses que faria de política mone-
tària serien: primer, reconèixer que 
el més important no són els tipus 
d’interès sinó la disponibilitat del 
crèdit, especialment als països més 
dèbils. Monitoritzaria més com va 
el crèdit que els tipus d’interès. Ara 
el crèdit no flueix prou, tot i que ha-
gi millorat en els últims anys. 

Però justament per impulsar el 
crèdit el BCE gairebé regala els di-
ners a la banca a condició que els 
utilitzin per prestar, i també cobra 
a les entitats que es guarden els di-
ners en comptes de donar crèdits. 
Sento moltes queixes que els tipus 
negatius estan fent molt de mal als 
balanços dels bancs. I quan això pas-
sa, els bancs no poden prestar. És per 
això que dic que no t’has de fixar no-
més en els tipus d’interès, sinó també 
en el crèdit i en si les teves polítiques 
l’estan perjudicant. Si estàs maltrac-
tant els balanços dels bancs, els estàs 
convertint en contraproduents. 

I què pot fer, per tant, el BCE? 
Quan el Japó va aplicar els tipus ne-
gatius, van anar amb molt de compte 
de no malmetre els balanços dels 
bancs. Com s’ho van fer? Van cobrar 
tipus negatius per l’excés de reserves 
dels bancs, no per les que estan obli-
gats a tenir. Si tens massa reserves, et 
cobren. Allò va ser un intent d’incen-

CÈLIA ATSET 

Joseph E. Stiglitz (Gary, Indiana, 
1943) és un vell roquer que, com a 
tal, alguns veneren com un ídol i 
d’altres consideren que ja ha deixat 
enrere el seu millor moment. Ell se-
gueix molt actiu. El seu últim llibre, 
L’euro (Edicions 62 en català i Tau-
rus en castellà) té un subtítol que ho 
diu tot: Com la moneda comuna 
amenaça el futur d’Europa. 

Quan mirem què ha fallat a Europa 
els últims anys, tothom assenyala 
Alemanya. Assumint que aquest 
país té una part important de res-
ponsabilitat, perquè és qui va 
abanderar les polítiques d’austeri-
tat que no van funcionar, ¿no hi ha 
ningú més a qui hàgim de culpar? 
A la majoria dels països es debat sobre 
l’austeritat i sobre quines polítiques 
econòmiques són les correctes, però 
ara fins i tot l’FMI diu que l’austeri-
tat no funciona. Tot i així, els econo-
mistes alemanys segueixen defensant 
ferventment aquesta línia que s’ha re-
butjat a la resta del món. Quan aquest 
estiu es debatia sobre si multar Espa-
nya i Portugal per l’excés de dèficit, 
era com si la vella mentalitat pro aus-
teritat seguís viva. En comptes de fe-
licitar Portugal pels progressos que ha 
fet o perquè ha pogut formar govern, 
volien multar el govern pels errors de 
l’anterior administració. 

A l’inici de la crisi es va concloure 
que havia sigut un error no aplicar 
sancions a Alemanya o França 
quan es van saltar els objectius de 
dèficit el 2003, i que això no s’hau-
ria de repetir. Però ara sembla que 
es repeteix. 
L’error va ser treure aquella conclu-
sió, perquè la culpa de la crisi no va 
ser de l’excés de dèficit. Espanya i 
Irlanda tenien superàvit, per tant la 

BARCELONA
ÀLEX FONT MANTÉ 

Creixement econòmic “Una solució seria vendre deute perpetu que 
no venci mai: els inversors el comprarien!” Europa “Al Japó van 
intentar que les exigències del banc central no malmetessin el balanç 
dels bancs; a Europa no veig el mateix, i això bloqueja el crèdit”

Joseph E. Stiglitz 
CATEDRÀTIC D’ECONOMIA A COLUMBIA, PREMI NOBEL D’ECONOMIA EL 2001 

ENTREVISTA 

Futur  
“El millor seria 
que fos 
Alemanya 
la que 
abandonés la 
moneda única”
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tivar el crèdit sense malmetre els ba-
lanços. No he vist aquesta diferenci-
ació a Europa, i això pot fer que els 
bancs siguin contraproduents.  

Vostè recorda que per sortir del 
Crac del 29, els EUA van necessitar 
el New Deal, primer, i la Segona 
Guerra Mundial, després, per reac-
tivar l’economia. Però llavors el 
deute era molt més baix del que ho 
és ara als països occidentals. 
Actualment hi ha molts països que 
poden endeutar-se a tipus zero i, en 
molts casos, a tipus negatius. Per 
tant, el deute no és un problema! 
Imaginem que els governs poden 
col·locar deute a 30 anys a tipus ze-
ro... i usar els diners per finançar in-
fraestructures, educació o tecnolo-
gia. Hi guanyes de moltes maneres: 
obtens més llocs de treball ara, mi-
llores les condicions del futur... Si la 
inversió és productiva, tindràs més 
possibilitats de pagar el deute que 
has utilitzat per finançar-la. Imagi-
nem que Google digués que no pot 
créixer perquè no es vol endeutar: 
tothom els dirà que estan bojos! Si 
tens un producte que la gent vol, 
com més diners et prestin més po-
dràs produir i més beneficis tindràs. 
Ningú diria: no t’endeutis!  

¿No ens hauríem de preocupar si el 
deute d’Espanya, per exemple, ar-
riba al 150%? 
No seria un problema. Si ho fos, Es-
panya notaria que no pot col·locar 
deute. A mi no em preocupa, especi-
alment en el cas dels Estats Units. 
Però sempre podríem intentar ven-
dre perpetuities, deute perpetu que 
no venç mai. Els inversors el com-
prarien! Als que en tinguin, el go-
vern els paga un interès determinat, 
que seria baix, cada any. La gent pa-
garia per alguna cosa que els oferei-
xi tipus positius, encara que siguin 
baixos. Si et preocupa que el govern 
no pugui tornar el deute, emet deu-
te perpetu: el govern mai s’hauria de 
preocupar de tornar-lo!  

La perpetuity només la podràs ven-
dre si el mercat accepta que els in-
teressos seran baixos per sempre 
més. Però això és impossible de 
preveure. 
Per als mercats, una perpetuity i un 
bo a 30 anys com els que s’estan ve-
nent avui dia són el mateix. El mer-
cat no pensa més enllà de 40 anys, 
i els mercats assumeixen que els ti-
pus estaran baixos durant 30 anys. 
Si no, no comprarien deute amb 
aquest venciment!e

Tret de sortida a uns comptes difícils

Ahir mateix Junqueras lamenta-
va a Barcelona en un acte de partit la 
falta de dotació econòmica que pa-
teix la Generalitat i reiterava que es 
reben “menys recursos dels que Ca-
talunya es mereix i necessita”. Tan-
mateix, el vicepresident del Govern 
va destacar que el producte interior 
brut català “creix per sobre del dèfi-
cit”, cosa que provoca, segons va dir, 
que el deute públic tingui menys pes 
sobre l’economia.  

A l’espera que es conegui la xifra 
exacta d’impostos que l’Estat desti-
na a Catalunya, el cert és que la re-
captació per IRPF està caient 
aquest any. Fins a l’agost la quanti-
tat recaptada queia un 1,8% intera-
nual. A més, si bé el creixement del 
PIB a Espanya es mantindrà al vol-
tant del 3% aquest any, de cara al 
2017 totes les previsions avisen que 
hi haurà una notable caiguda i que el 
creixement podria quedar-se en el 
2%. Aquests factors explicarien que 
el ministeri que lidera Cristóbal 
Montoro hagi decidit fer una bes-
treta inferior a la que la Generalitat 
esperava. 

Però l’equip de Junqueras 
també té els seus propis argu-
ments. Si, com admet Hisenda, es 
prenen com a referència les xi-
fres del 2016, els ingressos de la 
Generalitat estan donant bones 
notícies. Entre el gener i l’agost 
els seus ingressos financers s’han 
disparat un 14% i han arribat als 
15.142 milions d’euros. Els in-
gressos públics per impostos di-
rectes han pujat un 12%, i els in-
directes, un 11,5%. Pel que fa a les 
taxes, la recaptació també ha 
crescut, un 9,2%.  

Una de les principals raons 
d’aquest bon ritme d’ingressos 
cal trobar-la en el repunt del 
mercat immobiliari. La compra 
de pisos s’ha disparat fins a un 
19% interanual i això repercuteix 
directament en l’impost de 
transmissions patrimonials. Un 
altre dels impostos tradicional-
ment més importants per a la Ge-
neralitat, el d’actes jurídics docu-
mentats, puja també un 8,4%, 
mentre que l’impost sobre el pa-
trimoni ho fa un 9,3%.e

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, va insistir ahir que Catalunya rep 
menys recursos dels que li tocarien. FRANCESC MELCION

Hisenda comunica per fi a la Generalitat quins ingressos rebrà el 2017

PRESSUPOSTOS

El titular d’Economia i Hisenda, 
Oriol Junqueras, ja pot treure la cal-
culadora i començar a fer números 
per abordar el misteri anual del 
pressupost de la Generalitat. L’últi-
ma formalitat requerida, la comuni-
cació del ministeri d’Hisenda sobre 
els ingressos no financers amb què 
podran comptar les comunitats du-
rant l’any vinent, ja s’ha completat. 
Segons va avançar El Confidencial, 
el ministre Montoro va remetre a 
les autonomies una carta dimecres 
en què se’ls informava de quina se-
rà la seva bestreta sobre els ingres-
sos per impostos.  

Tot i que fora de temps –el termi-
ni legal per a la presentació del límit 
de despesa no financera i del projec-
te de pressupostos generals de l’Es-
tat expirava el 30 de setembre–, 
d’aquesta manera desapareix l’úl-
tim obstacle perquè els governs au-
tonòmics comencin a elaborar els 
seus comptes del 2017.  

La comunicació que han rebut la 
Generalitat i la resta d’executius re-
corda que el càlcul d’Hisenda es fa 
“en un escenari de possible pròrro-
ga del pressupost, que pren neces-
sàriament com a referència la xifra 
dels ingressos dels pressupostos ge-
nerals de l’Estat per a l’any 2016”. 

Estimació insuficient 
Consultades per aquest diari, fonts 
de la conselleria d’Economia i Hi-
senda no van voler precisar quina és 
aquesta quantitat. No obstant això, 
sí que van admetre que es tracta 
d’una xifra més baixa de la que espe-
raven, cosa que complicarà la feina 
d’elaborar els pressupostos. Les im-
pressions de la conselleria que lide-
ra el vicepresident Junqueras apun-
ten que, com ha passat en els últims 
anys, l’estimació del ministeri que-
darà per sota de la recaptació real, 
amb la qual cosa la Generalitat hau-
rà d’esperar a la liquidació definiti-
va, que triga dos anys, per obtenir 
la quantitat que veritablement li 
correspondria. Per exemple, fins a 
l’agost d’aquest any l’administració 
catalana ha cobrat 1.400 milions 
procedents de la liquidació del 2014, 
quan l’Estat també va fer curt. 

BARCELONA
ALBERT VIDAL

Càlcul 
El Govern creu 
que rebrà 
una quantitat 
inferior a 
la que li 
correspon
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Airbnb 59.614

TOTAL 
DISPONIBLES  

FO N T:  A J U N TA M E N T  D E  BA RC E LO N A  
I  I N AT L AS  I  B R I C  CO N S U LT I N G
G R À F I C :  I D O I A  VA L LV E R D Ú

dades el 25 de 
setembre de 2016

llits

La primera cadena hotelera de
La plataforma de lloguer de pisos i h
l’empresa amb més oferta turística d
s’ha convertit en epicentre de polèm

LA GRAN PARADOXA de Barcelona es 
diu turisme. La capital catalana fa dèca-
des que pica pedra per quedar-se amb 
una plaça fixa al podi de les ciutats més 
atractives del món. I ho ha aconseguit. 
Fa cinc anys consecutius que el nombre 
de turistes que visiten Catalunya no pa-
ra de créixer. Des d’aleshores s’ha pas-
sat dels més de 13 milions de visitants 
als més de 17, una xifra rècord que im-
plica també una despesa històrica en un 
dels sectors que més aporten al PIB ca-
talà (l’any passat les butxaques dels tu-
ristes van deixar més de 15.800 milions 
d’euros a Catalunya). Al mateix temps, 
però, el sector és un dels punts més ca-
lents de Barcelona, principal imant tu-
rístic del país. Aquí la paradoxa: mentre 
bona part dels negocis de la ciutat depe-
nen d’aquest sector econòmic, els ma-

teixos turistes cre-
uen que n’hi ha 
massa. L’última 
enquesta sobre 
l’activitat turística 
de Barcelona reve-
la que sis de cada 
deu visitants cre-
uen que hi ha excés 
de turistes.  

La mateixa en-
questa detallava 
que el 47% dels tu-
ristes es van allot-
jar en un hotel el 

2015 i el 16% en un apartament o un pis 
turístic. Una proporció que queda cur-
ta si és té en compte que el primer grup 
hoteler de la ciutat ja no és un hotel si-
nó una plataforma que anuncia aparta-
ments, pisos i habitacions: Airbnb. 

Segons l’últim informe de l’activitat 
turística de l’Ajuntament de Barcelona, 
el 2015 tots els grups hotelers que ope-
raven a la capital catalana sumaven 
67.603 places a la ciutat. Això són no-
més 8.000 llits més dels que hi ha anun-

araemprenem

@ARAemprenem

Créixer

c
ciats a través de la plataforma. Segons 
les dades d’inAtlas, empresa barceloni-
na d’anàlisi de dades, el cap de setma-
na del 24-25 de setembre d’aquest any 
comptava amb 59.614 llits disponibles 
actius. Aquests llits es reparteixen en 
els 16.700 pisos que Airbnb ofereix a 
Barcelona, una xifra que supera de llarg 
la quantitat d’habitacions que la prime-
ra cadena hotelera de Barcelona té ac-
tualment en oferta. Marriott i 
Starwood, cadenes hoteleres recent-
ment fusionades, sumen 2.937 habita-
cions a Barcelona, just per davant d’Ho-
tels Catalonia, que en té més de 2.700 
(vegeu el gràfic). En termes d’ocupació, 
inAtlas comptabilitza una ràtio superi-
or al 90% a Airbnb, molt més elevada 
que el 70% de la mitjana del sector ho-
teler obtinguda el 2015. 

La poca transparència del sector ho-
teler i el volum inabastable de dades que 
genera una plataforma global com 

Airbnb (que tampoc accedeix a proces-
sar-les totes) creen un ball de xifres in-
terminable que cada part interessada 
interpreta al seu favor. Per això aquest 
diari ha contrastat la informació de l’ad-
ministració pública amb les de dues en-
titats privades: d’una banda, Bric Con-
sulting –dedicada al sector hoteler– i, de 
l’altra, l’esmentada inAtlas, una empre-
sa d’analítica de dades especialitzada en 
urbanisme i que analitza la base de da-
des de la mateixa Airbnb.  

LA MULTINACIONAL NORD-AMERI-
CANA s’ha separat des dels inicis de 
qualsevol mena de relació que es pugui 
establir entre la seva activitat i l’hotele-
ra, perquè Airbnb es defineix com una 
plataforma d’economia col·laborativa 
que posa en contacte particulars i no 
professionals que lloguen habitacions 
lliures de casa seva o les seves pròpies 
cases quan no hi són. Com que es donen 

En conjunt, 
Airbnb  
té més  
de 140.000 
anuncis  
a Barcelona i 
una ocupació 
superior  
al 90%



53ara  DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE DEL 2016  
emprenememprenem

hotelers
grups

67.603

DE LLITS 
A BARCELONA

dades mitjanes 
del 2015

llits

2.937 
2.717 CATALONIA

MARRIOTT+STARWOOD

2.377 NH HOTELS 
2.263 ACCOR

1.504 MELIÁ

Le s  c i n c  c a d e n e s  h ote l e re s  a m b  m é s  h a b i t a c i o n s  d i s p o n i b l e s  e l  2 0 16

 Barcelona ja es diu Airbnb 
habitacions s’ha consolidat com 
de la ciutat al mateix temps que 

mica urbanística a la capital 
tots aquests condicionants, Airbnb de-
fensa que no pot parlar de llits o aparta-
ments disponibles, ni tampoc de nivell 
d’ocupació, sinó de “nombre d’anun-
cis”. Segons les últimes dades fetes pú-
bliques per la mateixa empresa, Airbnb 
té uns 140.000 anuncis a Barcelona, que 
inclouen des d’apartaments sencers 
fins a habitacions compartides. La pla-
taforma comptabilitza que entre el juny 
i l’agost d’aquest any mig milió de per-
sones van viatjar a Barcelona a través 
d’Airbnb. En tot l’any passat es van su-
perar els 900.000 visitants, gairebé el 
doble que el 2014 i prop d’un 11% de tots 
els turistes que va rebre la ciutat el 2015, 
segons les dades de l’Ajuntament.  

HA SIGUT UNA revolució de menys de 
vuit anys. Airbnb va néixer el 2008 a San 

Francisco, però no va començar a tenir 
anuncis a Barcelona fins al 2009. I no-
més amb aquest lapse de temps ja ha po-
gut transformar el panorama turístic de 
la ciutat i, de retruc, s’ha posat a l’epi-
centre de la polèmica política, urbanís-
tica i, fins i tot, de convivència veïnal. 
Manel Casals, secretari general del Gre-
mi d’Hotelers de Barcelona, té molt clar 
que tota l’oferta d’aquesta plataforma 
és il·legal, perquè l’actual legislació no 
inclou el home sharing (és a dir, el llo-
guer de cases o habitacions de particu-
lars) com una activitat econòmica legal. 

Per a aquest portaveu dels hotelers bar-
celonins, Airbnb ha disparat l’oferta de 
pisos turístics il·legals a la ciutat, cosa 
que afecta negativament la capital cata-
lana com a destí perquè “no és una bona 
oferta”: “Els turistes que vénen són 
aquells que no estan disposats a pagar el 
que val una estada a Barcelona, i si no 
que ho preguntin als veïns de Ciutat Ve-
lla”, afegeix. L’Ajuntament de Barcelo-
na té comptabilitzats un total de 887 pi-
sos turístics legals i 40.462 habitatges 
d’ús turístic. Tota la resta que s’anuncia 
a través d’Airbnb és oferta il·legal, se-
gons afirma la patronal.  

Els portaveus de la plataforma i tam-
bé l’Associació de Veïns i Amfitrions de 
Barcelona han respost al posicionament 
dels hotelers amb diversos arguments: 
d’una banda, afirmen que la seva activi-
tat és de particulars i no de professio-
nals; de l’altra, que serveix per repartir 
els beneficis econòmics del turisme dins 
el teixit de la ciutat i distribuir la pressió 
turística. Per acabar, aquests amfitrions 
afirmen que el tipus de turista que estan 
disposats a acollir a casa seva és d’un 
perfil més alt que el dels hotels. Manel 

Casals, però, repli-
ca que aquesta acti-
vitat no ofereix ga-
ranties de segure-
tat ni qualitat ni 
tampoc en termes 
fiscals. Amb tot, 
fonts del sector as-
senyalen que l’acti-
vitat hotelera des 
que Airbnb s’ha es-
tès a la ciutat no 
s’ha vist afectada 
en termes de preu o 
de demanda. 

AIRBNB, QUE TÉ Barcelona com una de 
les quatre destinacions més importants 
del món on té anuncis, s’ha convertit, 
doncs, en sinònim de conflicte a la capi-
tal catalana. L’Ajuntament barceloní ha 
sigut la primera administració a multar 
la plataforma i d’altres dedicades al sec-
tor –com Home Away– per no avenir-se 
a cedir les dades sobre els allotjaments 
turístics il·legals que hi ha anunciats a 
les seves pàgines web. Això ha encetat el 
debat de la regulació d’una activitat que, 
de moment, no inclou l’existència de 
particulars intercanviant els seus béns 
a canvi de diners.  

Comptant bé, doncs, són dues les pa-
radoxes. No és només que una ciutat que 
viu en gran part del turisme tingui en 
aquesta activitat econòmica un dels seus 
principals conflictes, sinó que sigui una 
empresa que no és propietària de cap ho-
tel i que està sancionada per l’adminis-
tració la que ofereix més llits als visitants 
de la capital catalana.—Júlia Manresa 

Més de 
900.000 
turistes  
van viatjar  
a Barcelona 
amb Airbnb 
el 2015,  
prop d’un 
11% del total 
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L E G A L  
La sortida a borsa 

de Bankia obre  
la ‘caça judicial’  

de l’auditor 
Creix la preocupació en el sector  

per les possibles responsabilitats penals 
en els fraus comesos pels clients 

“L’OBJECTIU DELS AUDITORS no és 
anar a la recerca de fraus”. Això ho va dir 
Emilio Álvarez, soci a Barcelona d’una 
important multinacional del sector de 
l’auditoria de comptes, i ho va corrobo-
rar el degà del Col·legi d’Economistes, 
Joan B. Casas, en una jornada sobre la 
responsabilitat penal dels auditors orga-
nitzada per l’entitat. Ara bé, també reco-
neixen que de vegades fent la seva fei-
na, se’n troba algun, de frau. I davant 
d’aquesta situació, el professional ha de 
saber com actuar. Perquè, a més, l’últi-
ma llei d’auditoria, que va entrar en vi-
gor aquest estiu, introdueix un impor-
tant canvi en la funció d’aquests profes-
sionals. Ja no es limita a les proves subs-
tantives, és a dir, els números del balanç 
i el compte de resultats. Han d’anar més 
enllà i advertir dels possibles riscos 
d’una empresa. I dins dels riscos no no-
més hi ha els econòmics. També n’hi ha 
d’altres naturaleses, com mediambien-
tals i, fins i tot, penals. Això és un canvi 
de paradigma que exigeix també un can-
vi de mentalitat dels professionals. 

Però aquest canvi s’uneix a dues cir-
cumstàncies externes que també afec-
ten la feina dels auditors. D’una banda, 
les reformes del Codi Penal que han 
provocat que les persones jurídiques –i 
no només les físiques– puguin ser res-
ponsables penals. I, de l’altra, la instruc-
ció judicial del cas de la sortida a borsa 
de Bankia. El fiscal ha enfilat l’auditor 
que va signar els comptes –i la firma au-
ditora–, circumstància que no havia 
passat mai. El prestigiós advocat pena-
lista Cristóbal Martell assegura que fins 
ara els auditors havien quedat al mar-
ge dels procediments penals, però ara 

L E S  L L I Ç O N S  D E  F R A N C I S C O   G A R C Í A   P A R A M É S  

2 No concebo algú que analitzi el 
mercat, doni opinions de compra o 
venda o gestioni diners, i no es 
converteixi en accionista del que 

li agrada. De vegades hi ha restriccions le-
gals, però fent-ho amb transparència no hi 
ha cap problema.

3 Tinc bastanta debilitat per les empreses fami-
liars, que històricament representen més del 
70% del patrimoni de les nostres inversions 
[...]. Qui millor que la família propietària per vi-

gilar que els gestors vetllin per l’interès de l’accionista 
a llarg termini. Òbviament, s’ha de vigilar que no hi ha-
gi nepotisme, amb familiars no qualificats excessiva-
ment involucrats en la gestió.

1 Vaig anar a una universitat pública 
sense gaire prestigi, i ho vaig fer per 
diverses raons: en suspendre al juny 
l’examen de selectivitat, durant l’es-

tiu vaig tenir poc temps per pensar en el fu-
tur [...]. A la universitat vaig aprendre ben 
poc d’economia: les inútils corbes neoclàs-
siques de l’oferta i la demanda, amb un su-
posat home perfectament racional i un 
equilibri que mai existeix, i poc més [...]. 
S’utilitza la formulació matemàtica per 
amagar la poca nitidesa i coherència dels 
economistes neoclàssics, tant monetaris-
tes com keynesians. 

4 En el sector immobiliari estem observant una 
bombolla que d’aquí cinc anys ens farà molt 
mal, però, esclar, cap dels agents involucrats 
et dirà que el mercat baixarà [...]. Aquí sobra 

una quantitat de pisos important [...]. Els tipus estan 
massa baixos per al que necessita l’economia, i s’està 
creant una bombolla molt estudiada. [Extracte d’una 
entrevista del maig del 2003.]

5 Els bancs traslladen el 
risc als seus accionis-
tes. És una de les ra-
ons per les quals no 

tenim cap acció d’un banc des 
de fa quatre anys, perquè això 
es veu venir. A Espanya passa-
rem de 550.000 cases en cons-
trucció a 150.000, és inexora-
ble. [Extracte d’una entrevista 
del maig del 2003.]

6 Lliçó: no s’ha 
d’invertir en 
companyies 
que et convi-

den constantment a es-
deveniments i en les 
quals el president viatja 
amb un nodrit grup de 
guardaespatlles. 8 Ens hem de centrar en la selecció de valors, i no a 

endevinar què és el que passarà al món. Vivim en 
la incertesa permanent, i així continuarem fins que 
ens arribi l’única certesa que existeix.

9 La tardor del 2007 em vaig acos-
tar al dia de l’inversor d’un gran 
banc espanyol per veure com res-
pirava la banca espanyola i confir-

mar la seva ignorància respecte a la situa-
ció immobiliària. Vaig constatar que, efec-
tivament, no tenien ni idea del que els cau-
ria al damunt. El director comercial va 
assegurar, sense immutar-se, que els se-
güents cinc anys es construirien entre 
500.000 i 600.000 cases a l’any.

10 La sensació general 
en l’opinió pública és 
que la crisi financera 
la van provocar els 

perversos banquers de Wall Street 
[...]. Alguna culpa van tenir, natural-
ment, però culpar-los és com culpar 
del problema de les drogues el camell 
que les ven al carrer. Tots sabem que 
els culpables últims són els grans tra-
ficants que posen la droga al mercat 
i els consumidors [...]. En la crisi finan-
cera el culpable últim és qui rebaixa 
artificialment els tipus d’interès o qui 
facilita l’accés al crèdit a persones 
que no compleixen les condi-
cions mínimes necessàries 
[...]. Com no hi ha d’haver 
efectes perversos en una 
política de tipus artificial-
ment baixos?

                EXTRACTES  
DEL LLIBRE ‘INVIRTIENDO  

A LARGO PLAZO’ (DEUSTO) 

 

➝
➝

➝
➝

➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝➝

7 Posar-se curt és apostar perquè un actiu bai-
xarà de preu. Es fa a través de productes de-
rivats, opcions i futurs, i similars. Nosaltres 
mai hem invertit d’aquesta manera [...]. Les 

posicions a curt són gairebé exclusivament inversions 
a curt termini, i en aquest termini els moviments són 
pràcticament impossibles de predir [...]. Volem dormir 
tranquils.

— per Àlex Font Manté —
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ÉS UNA JOVE 
EMPRENEDORA

L ’ E X E C U T I V A  A G R E S S I V A

Un any  
sense  

tu

D’
aquí poc farà un 
any que vas sortir 
per la porta de l’ofi-
cina per última ve-
gada i, poc després, 
et vam comprar les 

accions de l’empresa. Ja saps que va 
ser el primer acomiadament que 
vaig fer a la meva vida (no l’últim, 
per cert), però potser no saps que 
difícil que va ser prendre la decisió 
i com vaig mirar d’evitar-la. 

Estic ben segura que va ser una 
bona decisió: per a mi, per a tu i, so-
bretot, per a l’empresa. Ara que ha 
passat gairebé un any, ho puc ben 
dir: la meva empresa, que va ser 
nostra, no només pot viure sense 
tu (segurament ho creies impos-
sible), sinó que viu molt millor. 

Havíem sigut companyes d’es-
tudis, fins i tot amigues, quan ja fe-
ia dos anys que havia muntat la 
meva companyia. Després vas co-
mençar a col·laborar-hi i, com que 
buscàvem calés i tu en podies ob-
tenir, vas entrar al capital.  

De cop et vas tornar treballado-
ra i empresària, algú que pot pren-
dre decisions i dir-hi la seva. Esclar. 
No volíem un moble, un empleat 
anònim, sinó un altre company de 
viatge que ens ajudés a construir. 
I així va ser durant un temps. 

Però després van sorgir les dis-
crepàncies, els problemes i, sobre-
tot, assumptes d’ego i d’autoesti-
ma. Durant un temps, vam gesti-
onar-ho bé, fins i tot quan discre-
pàvem a l’hora de prendre 
decisions, menjant-nos sortides de 
to, actituds immadures, menys-
preus i, sobretot, una cultura em-
presarial i unes maneres de fer que 
no feien per nosaltres.  

Sempre he reconegut els teus 
mèrits professionals però la dis-
tància va créixer a mesura que 
creixia l’empresa. Volent-ho o no, 
vas aconseguir que el projecte pel 
qual he treballat i sacrificat molt 
més que tu o qualsevol altre, fos 
una tortura, una presó. 

Així que un any sense tu ha si-
gut un any d’il·lusió recuperada, 
ambició i bons companys de viat-
ge. De problemes n’hi ha sempre, 
però ara, sense tu, els afrontem 
d’una altra manera.  

Que et vagi bé, i per molts anys 
l’una sense l’altra.

L’EXECUTIVA 
AGRESSIVA

executivaagressiva@gmail.comil com

sembla que s’ha obert la veda. Segons 
aquest advocat, fins i tot en el cas Banes-
to, als anys 90, la sentència reconeixia 
que hi havia hagut artificis comptables 
i que els números no reflectien una 
imatge fidel de la situació del banc que 
havia presidit Mario Conde. Però mal-
grat això, ningú va fer asseure l’auditor 
al banc dels acusats.  

És la llei del pèndol. Ara, diu Martell, 
si no actua el dret penal sembla que no 
s’estigui fent res. Els tribunals s’estan 
convertint –encara que per definició no 
sigui així– en l’instrument que té la so-

cietat per defensar-
se. Fins ara les audi-
tories han tingut 
uns reglaments 
amb un biaix molt 
formal, explica el 
degà del Col·legi 
d’Economistes, que 
creu que la feina 
dels auditors l’ha de 
presidir l’ètica i que 
a més cal adaptar-
se a la situació actu-
al, en què els nego-
cis cada cop tenen 

més diversitat, amb activitats emergents 
com l’economia col·laborativa. Per tant, 
diu, cal més transparència i claredat que 
mai. Una claredat que ha d’arribar no no-
més als experts, sinó a tothom, perquè els 
accionistes o estalviadors puguin enten-
dre els informes. 

PER EVITAR LES responsabilitats pe-
nals, però, els auditors tenen les seves 
armes de defensa. El president del 
Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
i Auditors, Daniel Faura, recorda que el 
professional de l’auditoria “està obligat 
a avaluar la integritat del client i, si cal, 

Els experts 
recomanen 
un pla i un 
manual de 
prevenció de 
riscos penals 
per protegir 
les firmes 
auditores

no acceptar-lo”. Dir que no pot ser una 
bona defensa. A més, recorda que si s’es-
tà fent una auditoria i se sospita que hi 
pot haver blanqueig de diners, és obli-
gatori avisar el Sepblac, el servei de pre-
venció que depèn d’Hisenda. Però Fau-
ra recorda que la nova llei estableix qui-
nes són les responsabilitats dels admi-
nistradors d’una empresa i quines són 
les dels auditors. Alhora recomana que 
les firmes d’auditoria tinguin un manu-
al de prevenció de riscos penals.  

No és tan fàcil demostrar que un au-
ditor ha delinquit. Entre altres aspec-
tes, la majoria de delictes que podria co-
metre en la seva professió requereixen 
dol (la intenció de cometre el delicte), 
i no només una imprudència o negligèn-
cia en la seva feina. Per a la protecció pe-
nal de l’auditor, Cristóbal Martell reco-
mana tenir un manual de prevenció de 
riscos penals. L’exmagistrat i expert en 
compliance (conformitats) Fruitós 
Recharte també ho creu. “S’hauran de 
posar les piles sobre el compliment nor-
matiu i el seu control i, si cal, si troben 
conductes sospitoses, les hauran de de-
nunciar al Sepblac o a Hisenda”. 

Recharte explica que si les empreses 
han de tenir un pla de compliance per 
evitar els riscos penals propis o dels 
seus empleats, “els primers que l’han de 
tenir són els que es dediquen a les acti-
vitats jurídiques o auditores, perquè 
són els primers a qui els pot arribar el 
risc”. “És essencial per als que han 
d’omplir informes tenir un pla de pre-
venció de riscos penals”, explica Haidé 
Costa, exmagistrada i jurista de Juri-
dex, despatx especialista en compliance. 
L’argument no és només de compli-
ment de la llei. A les persones jurídiques 
demostrar que han fet els deures, amb 
un manual i un pla de riscos penals, els 
pot servir per quedar eximits en un pro-
cés penal. I no haver-ho fet pot compor-
tar una condemna.—X. Grau 

C O M E R Ç  
L’hospitalitat  

de l’hotel de luxe  
fa el salt al centre 

comercial 
L’empresa propietària de La Roca 

Village busca diferenciar-se amb un 
model de negoci basat en el valor afegit 

“NO VOLEM VENDRE simplement uns 
mitjons al client. Volem que aquest client 
gaudeixi amb l’experiència de poder com-
prar-los”. Així és com Marco Nijhof, res-
ponsable de l’àrea d’hospitalitat i d’expe-
riència de Value Retail –l’empresa propi-
etària del centre comercial La Roca Villa-
ge–, defineix la filosofia que pretén seguir 
el grup per “revolucionar el món de la 
venda al detall”. Amb aquest objectiu, la 
companyia internacional propietària 
d’onze centres comercials entre Europa i 
la Xina buscarà diferenciar-se de la com-
petència centrant el seu model de nego-
ci en el valor afegit. “Volem que els nos-
tres visitants tinguin els mateixos serveis 
que podrien trobar en un hotel de 5 estre-
lles”, remarca l’executiu.  

“Fa 20 anys vam ser pioners a trans-
formar el concepte de centre comercial 
en el de destí turístic de compres –recor-
da Nihjof–. Ara volem anar un pas més 
enllà”, assegura. És per aquest motiu que 
l’empresa ha tancat recentment un 
acord amb l’Ecole Hôtelière de Lausana 
–una de les més reputades del món– per 
formar el personal dels seus centres. Al-
hora la companyia ha començat a col·la-
borar també amb l’Escola Superior de 
Comerç i Distribució (Escodi) oferint un 
curs d’especialització per “desenvolupar 
el talent i professionalitzar el sector del 
comerç”, tal com asseguren des del grup. 
“Volem que el nostre personal pugui 
atendre amb totes les llengües i busquem 
potenciar els serveis personalitzats gra-
tuïts: des de personal shoppers fins a do-
nar l’opció de portar les compres dels vi-
sitants directament al seu cotxe”, exem-
plifica Nihjof.  

“EVIDENTMENT, HO FEM per guanyar 
diners”, admet l’executiu. Segons un es-
tudi encarregat per la companyia a Esa-
de, l’hospitalitat eleva el temps d’estada 
del visitant al centre comercial i multipli-
ca la seva despesa per deu. D’aquesta ma-
nera, l’informe revela que un turista que 
visiti La Roca Village gastarà de mitjana 
568 euros, lluny dels 54 que gastaria com-
prant al centre de Barcelona. 

Per a Neus Soler, experta en màrque-
ting i investigació de mercats de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya (UOC), 
l’aposta de Value Retail per incorporar 
l’hospitalitat i la personalització als cen-
tres és innovadora, si bé reconeix que es 
convertirà ràpidament en una tendèn-
cia a l’alça. “Des dels anys 60 els centres 
comercials han canviat molt: ja no són 
simples espais on s’aglutinen diverses 
botigues i propostes d’oci –explica So-
ler–. Ara els consumidors –a part de de-
manar poder adquirir els productes– re-
clamen que els donin un tracte persona-
litzat i una experiència diferent –argu-
menta–. Per comprar, ja tenim 
internet”, conclou.—Marc Amat 
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Innovació

i
R E T W E E T S

Google fa el 
salt a Huawei  

i Samsung 

E
n la presentació de no-
vetats de Google, di-
mecres passat, el nou 
smartphone Pixel de 
l’empresa va ser el 
menys important. De 

fet, Sundar Pichai va declarar su-
perada l’era dels telèfons mòbils i 
va posar tot l’èmfasi en altres dis-
positius com a via preferent per 
accedir als serveis del gegant d’in-
ternet. Tot i això, l’anunci del Pixel 
sí que contenia un element signi-
ficatiu en l’estratègia de Google 
que ha passat relativament desa-
percebut. El nou aparell serà el te-
lèfon emblemàtic del sistema ope-
ratiu Android de la casa, però això 
es va mencionar gairebé de passa-
da durant l’acte. I és que, a la pràc-
tica, Google acaba d’afegir una ter-
cera variant d’Android a les dues 
que ja existien: l’AOSP, de codi 
obert i que alguns fabricants com 
Xiaomi i Cyanogen fan servir com 
a base; i l’Android de sèrie que mar-
ques com Samsung, Huawei, LG i 
Sony, entre d’altres, adopten per 
afegir-hi capes d’interfície d’usu-
ari i serveis propis, però obligades 
per contracte a incloure també els 
de Google: Gmail, Google Drive i la 
Play Store. 

La nova variant d’Android és el 
sistema operatiu del Pixel, amb 
funcions que no es podran trobar 
en l’Android 7.1 que Google propor-
cionarà als altres fabricants. Algu-
nes d’aquestes característiques 
són: la secretària virtual Assistant, 
basada en intel·ligència artificial, la 
capacitat il·limitada per guardar fo-
tos i vídeos al núvol i la modalitat 
de ràfegues intel·ligents de la cà-
mera. No prou satisfeta fent la 
competència comercial als seus ali-
ats amb telèfons propis, ara l’em-
presa es reserva per a ella les pres-
tacions més avançades de la plata-
forma. Una posició, també en això, 
cada vegada més semblant a la 
d’Apple, que no concedeix a ningú 
llicències del seu iOS. Serà interes-
sant veure la reacció d’empreses 
tan crucials per a la difusió d’An-
droid com Samsung i Huawei, pri-
mera i tercera marques del món en 
vendes. De moment, sembla que la 
segona ja pensa a abandonar An-
droid en els rellotges i passar-se al 
sistema Tizen... de Samsung!  

ALBERT 
CUESTA
ANALISTA 
TECNOLÒGIC

@albertcuesta

T E C N O L O G I A  
Meerkat, l’última 

víctima de Twitter 
L’aplicació d’emissió de vídeo  

en temps real tanca un any i mig 
després que Twitter vetés el seu ús  

i imposés Periscope 

LA PRIMAVERA DEL 2015 una aplica-
ció va estar breument de moda en l’àm-
bit de la tecnologia global: es deia Meer-
kat i permetia als usuaris de Twitter 
gravar vídeos en temps real i emetre’ls 
com a piulades en la línia de temps per-
què els seus contactes els veiessin. La 
seva popularitat va ser tan gran que avi-
at Twitter va intuir el perill d’aquell ser-
vei: podria monopolitzar l’atenció dels 
usuaris per sobre de la publicitat que 
oferia la xarxa. I el que és pitjor: podria 
ser un instrument publicitari potentís-
sim sobre el qual Twitter no tindria ni 
control ni benefici (vegeu l’Emprenem 
del 3 març del 2015). 

En conseqüència, pocs mesos des-
prés Twitter va prendre la decisió de 
tancar l’accés de Meerkat a la xarxa i 
comprar una altra aplicació similar pe-
rò menys exitosa: Periscope. La jugada 
li va sortir bé i la companyia de l’ocellet 
blau va aconseguir dos objectius d’una 
tacada: fer de Periscope una de les apli-
cacions favorites dels tuitaires i ofegar 
Meerkat, que fa dues setmanes va decla-
rar el seu tancament per fallida de l’em-
presa desenvolupadora. 

Meerkat ho tenia tot a favor fins al ve-
to de Twitter, i cal assenyalar que es va 
desenvolupar sobre el programari 
d’aquesta xarxa i amb el seu permís. És a 
dir, va néixer per crear serveis que Twit-
ter no tenia i que la complementaven, 
però finalment, quan va demostrar el 
seu èxit, o precisament per això, l’ocellet 
blau es va convertir en un corb maligne 
que va optar per fer-la fora del seu niu.  

En va tenir prou després d’adquirir 
un altre servei similar –Periscope– i 
controlar-lo per fer-lo exitós. Meerkat 
s’havia comportat com un bon gregari 
i havia fet la feina bruta, però abans 
d’arribar a la meta Twitter el va fer fo-
ra de la cursa i va posar el mallot groc a 
un altre servei, potser més submís i 
menys ambiciós. 

Amb tot, el tancament de Meerkat no 
cridaria especialment l’atenció si no fos 
perquè no és, ni de llarg, la primera ve-
gada que Twitter aplica aquesta tàcti-
ca una mica trinxeraire per acabar amb 
la competència amenaçadora o moles-
ta. De fet, si ens transportem als inicis 

de Twitter, es podria dir que el servei re-
cupera certs mals hàbits de joventut. 
M’explico: quan Twitter va néixer, cap 
al març del 2006, el servei passava per 
ser entre auster i espartà. 

Tenia la gran virtut de l’asimetria co-
municacional que fa característic el ser-
vei –és a dir, un sol usuari pot arribar a 
milions alhora amb 140 caràcters–, pe-
rò poc més. Ràpidament, a mesura que 
el servei es va veure colonitzat, els seus 
usuaris van començar a demanar apli-
cacions que l’enriquissin. Des d’una per 
a l’escriptori de l’ordinador fins a altres 
per programar les piulades i, quan van 
aparèixer els primers smartphones, una 
altra per utilitzar Twitter des del mò-
bil (sí: fa 10 anys no hi havia iPhones). 

Twitter va prestar el seu codi perquè 
terceres empreses desenvolupessin 
aplicacions complementàries i, en un 
principi, les va deixar funcionar lliure-
ment, tot dins de l’esperit encara lli-
bertari que imperava en aquells temps 
en l’economia digital. Però aviat diver-
ses d’aquelles aplicacions es van fer 
tremendament populars, especial-
ment una anomenada ÜberTwitter, 
que permetia fer servir la plataforma 
des dels mòbils. 

ÜberTwitter va esdevenir una apli-
cació imprescindible per a molts usu-
aris, fins al punt de generar gairebé més 
valor que la mateixa Twitter a mesura 
que l’ús del telèfon intel·ligent s’este-
nia. Això era el 2011. La companyia que 
estava al darrere de l’aplicació, Uber-
Media, va decidir aleshores explotar 
publicitàriament ÜberTwitter i aque-

lla aposta va ser el principi de la seva 
fi. Al cap de poc Twitter li va tancar l’ac-
cés i va llançar la seva pròpia aplicació 
per a mòbils, i es va emportar, així, to-
ta la cartera d’usuaris que havia conre-
at ÜberTwitter. 

UberMedia va reaccionar llavors in-
tentant comprar una altra aplicació 
molt popular, el programa d’escriptori 
per a ordinadors TweetDeck, amb la in-
tenció de no perdre el seu poder dins de 
plataforma. Però Twitter se’ls va avan-
çar i va comprar aquesta aplicació, i va 
expulsar definitivament del seu ecosis-
tema UberMedia, que avui dia es dedica 
a la publicitat mòbil.  

Va haver-hi després altres ocasions 
en què l’ocellet blau es va convertir en 
garsa agressiva. Per exemple, quan Ins-
tagram va ser comprat per Facebook. 
Abans de la compra, la popular platafor-
ma de fotografies tenia la catifa verme-
lla a Twitter i els usuaris del servei po-
dien difondre les seves fotos en aquesta 
xarxa sense cap problema, ja que les 
imatges es veien per defecte dins de les 
piulades. No obstant això, després que 
Facebook l’adquirís, la cortesia es va 
acabar i Instagram va veure les portes 
tancades a Twitter.  

Ara, si volem compartir a Instagram 
una foto d’aquesta plataforma, el mà-
xim que aconseguirem és que els nos-
tres seguidors vegin una piulada amb un 
enllaç a Instagram. Per descomptat, la 
tàctica ha funcionat i la compartició 
d’aquestes imatges a Twitter és gaire-
bé residual, tot i que hi ha algunes apli-
cacions que permeten saltar-se les res-
triccions.—Jordi Sabaté

IDOIA VALLVERDÚ
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I N F R A E S T R U C T U R E S  
Tecnologia de la 

fàbrica per evitar 
accidents de tren 

Una pime del sector de l’automòbil de 
Sant Boi crea un ‘spin-off’ amb un 

sistema que detecta la caiguda 
d’objectes i persones a les vies del tren  

SÓN LES 12 del migdia d’un dia calorós 
d’estiu. Dos nois joves caminen per l’an-
dana de l’estació de La Floresta direcció 
Sabadell. Van ben vestits i passarien 
desapercebuts si no fos pel que estan a 
punt de fer. Cada vegada s’acosten més 
al caire de l’andana. Miren a l’esquerra 
i a la dreta, no ve cap tren i decideixen 
saltar. Corrents, arriben a l’altra anda-

na, direcció Barcelona. Aquesta situació 
no és insòlita a La Floresta i va ser enre-
gistrada per les càmeres que l’empresa 
Promaut ha instal·lat a l’estació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). 
“Hem triat aquesta estació per desen-
volupar el nostre prototip, perquè té la 
particularitat que una de les seves anda-
nes és un camí veïnal i algunes perso-
nes, per no haver de pujar escales i cre-
uar un pont, travessen directament per 
la via”, explica Pere Padrós, responsa-
ble d’innovació de Promaut. 

L’han batejat com a Sistema de De-
tecció d’Objectes (SDO) i detecta la pre-
sència de persones i objectes perillosos 
a la via. A sota de l’andana hi ha uns sen-
sors làser que detecten tots aquells ob-
jectes més grans de 30 centímetres i 
densos que cauen a la via. A més dels 
sensors, el sistema es complementa 
amb unes càmeres tèrmiques i un pro-
gramari. “Anem entrenant-lo perquè ell 
mateix vagi aprenent de les dades que 
va registrant amb un sistema de deep  
learning”, diu Padrós. Les càmeres tèr-
miques filmen contínuament les anda-
nes de l’estació i creen una base de da-
des de situacions que es creuen amb les 

dades dels sensors làser. “Després, una 
persona li ha de dir al sistema quines si-
tuacions són perilloses i quines no, ai-
xí s’entrena fins que és capaç de deci-
dir per ell mateix”, afegeix Padrós.  

AQUESTA EMPRESA DE Sant Boi de 
Llobregat va néixer l’any 1995 especia-
litzada en la supervisió de processos de 
la indústria de l’automoció. “Sempre 
ens ha interessat portar tecnologia del 
sector de l’automòbil a altres àmbits”, 
explica Padrós, que afegeix que “dins de 
la indústria de l’automoció sempre 
s’han separat els robots de les cadenes 
de muntatge de les persones mitjan-
çant sensors òptics o làser, perquè 
quan una persona entra dins de la 
trajectòria d’un robot pugui 
parar”. Ara han agafat 
aquesta tecnologia i 
l’han aplicada al sec-
tor ferroviari, perquè 

calculen que a Europa cada any hi ha 
més de 5.000 accidents relacionats amb 
vies ferroviàries.  

El 2014 Promaut va facturar nou mi-
lions d’euros i va dedicar a la innovació 
un 6,7% d’aquesta facturació. El 2015 
van augmentar un milió la facturació, 
fins als 10 milions d’euros, i van desti-
nar un 9% a innovar. En concret, a La 
Floresta hi han invertit un milió d’eu-
ros; el projecte compta amb el suport 
del programa marc Horizon 2020 de la 
Unió Europea i d’ACCIÓ. La col·locació 
dels sensors va acabar al juny i pretenen 
tenir acabat el prototip el març del 2017. 
Des de FGC permeten que es facin les 
proves a les seves instal·lacions de ma-
nera gratuïta. “Veiem a temps real si és 
un producte que funciona i si en el futur 
el podem estendre a totes les nostres es-
tacions”, diu Josep Carles Teres, cap de 
nous projectes de FGC. “No és un pro-
ducte que tu compres de catàleg, sinó 
que has pogut adaptar també a la teva 
casuística; hi guanya Promaut i hi gua-
nyem nosaltres”, assegura, i afegeix que 
“això és molt positiu en un sector tan 
endogàmic com el ferroviari”. 

La intenció de l’empresa és poder ofe-
rir aquest prototip a administracions o 
grans clubs esportius, perquè també pot 
predir situacions perilloses en andanes 
o en llocs amb molta aglomeració de 
gent, com ara estadis de futbol o con-
certs. “És un sector en què costa molt 
desenvolupar noves tecnologies, però 
un cop s’han desenvolupat és molt més 
fàcil que puguin estendre’s”, conclou Pa-
drós.—Georgina Ferri
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Podeu veure 
el vídeo de 

com funciona 
el sistema a 
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“La banda ampla, aleshores acabada d’arribar  
a Europa, va facilitar molt l’èxit d’aquest 

 projecte de telemedicina. Amb només 9 persones 
 vam signar un acord amb la sanitat pública 
 anglesa de 10 milions d’euros. Quatre anys 

 després, ja érem 100 treballadors”

Per Jordi Planas

280 €
“AMB NOMÉS 280 EUROS AL BANC VAIG PODER 
COMPRAR UN CÀMPING DE 14 HECTÀREES, LA 
PRIMERA ADQUISICIÓ D’UNA PETITA CADENA 

UNIFICADA A L’ESTIL MCDONALD’S. A SUÈCIA TENIM 
MOLTS REFERENTS I SENTIM QUE TOT ÉS POSSIBLE”

David 
Bäckström

C O F U N D A D O R  I  C O N S E L L E R  D E L E G A T  D E  S E Q U R A  

K A L I X ,  1 9 6 8

1 9 8 4  
1 9 8 7  

B A T X I L L E R A T ,  
Å N G S T R Ö M S S K O L A N

“Amb els meus pares, també empresaris, vam estar 
vivint en diverses poblacions de Suècia. Viatjar i 

emprendre, per tant, és una cosa molt natural per a 
mi. Amb 12 anys ja m’estava buscant la vida i 

guanyant els meus primers diners”

“Després de tres anys fent de meteoròleg al 
servei militar i als Serveis Meteorològics 
Nacionals, vaig decidir deixar la feina per 

seguir estudiant. Com que ja sabia tot el que 
impartien a la universitat sobre aquesta 

professió, vaig preferir inscriure’m en una 
escola de negocis”

“Buscant un proveïdor 

d’electricitat més barat per a la 

cadena de càmpings, vaig acabar 

muntant una web de prevenda de 

serveis. Al cap de tres mesos 

facturàvem 30.000 euros en dues 

hores i guanyàvem 2.000 clients 

cada dia. Ens vam acabar venent la 

web a Terra-Lycos”

E L  2 0 0 1  L ’ E M P R E S A R I  
V A  M A R X A R  D E  S U È C I A  

P E R  A N A R  A  V I U R E  A  
S I T G E S .  A  C A T A L U N Y A  

V A  C O F U N D A R  
T E L E M E D I C I N E ,  A V U I  D I A  

E L  C E N T R E  D E  
T E L E M E D I C I N A   

M É S  I M P O R T A N T  
D ’ E U R O P A  A M B  5 0 0 . 0 0 0  

D I A G N Ò S T I C S  A   
L ’ A N Y

“Quan una empresa creix menys d’un 
30% o 40% anual prefereixo que la 

gestionin altres persones que ho puguin 
fer més bé que jo. És per això que vaig 

sortir de Telemedicine i em vaig 
incorporar al Grup Intercom”

“SeQura és un 
servei que permet 

fer una compra 
‘online’ i no 

pagar-la fins a set 
dies després de 

rebre el producte 
a casa. Nosaltres 
assumim el 100% 

del risc 
d’impagament”

“Si aquí el consumidor no compra més per internet és perquè ha de pagar per avançat. La gent vol 
veure, provar i sentir abans el producte. Com 
s’ha fet tota la vida”

“Actualment som a 280 comerços ‘online’ i 
augmentem a un ritme de quatre més per setmana. 
El marge de creixement és molt alt: si ho sabem fer 

bé en dos o tres països podem construir una empresa 
que facturi diversos centenars de milions d’euros”

V A  A C A B A R  L A  
U N I V E R S I T A T  E L  
3 0  D E  M A I G  D E L  

1 9 9 4 .  L ’ E N D E M À  
V A  C O M P R A R  E L  

S E U  P R I M E R  
C À M P I N G ,  

H Ö L I C K ,  A V U I  
D I A  C O N V E R T I T  
E N  U N  ‘ R E S O R T ’  

D E  L U X E

A M B  L A  S E V A  D O N A ,  
T A M B É  E M P R E N E D O R A ,  

I  E L S  S E U S  F I L L S .  
S E G O N S  D I U ,  B O N A  

P A R T  D E  L A  S E V A  
T R A J E C T Ò R I A  L ’ H I  D E U  

A  E L L A :  “ H A  S A B U T  
T E N I R  P A C I È N C I A  I  N O  

P O S A R - M E  P R E S S I Ó  E N  
E L S  M O M E N T S  

D I F Í C I L S ”

t
Talent

1 9 8 7  
1 9 9 0   

S E R V E I  M I L I T A R  I  
M E T E O R O L O G I A ,  S E R V E I S  

M E T E O R O L Ò G I C S  
E S T A T A L S

1 9 9 0  
1 9 9 4  

L L I C E N C I A T U R A  E N  
A D M I N I S T R A C I Ó  I  D I R E C C I Ó  

D ’ E M P R E S E S ,  U S B E

1 9 9 4  
A C T U A L I T A T    

F U N D A D O R  I  P R O P I E T A R I ,  
H O L I C K  S E A  R E S O R T  -  
H Ö L I C K  H A V S R E S O R T

1 9 9 8  
2 0 0 1   

C O F U N D A D O R  I  
C O N S E L L E R  D E L E G A T ,  
S P A R A P E N G A R

2 0 0 2  
2 0 0 9   

C O F U N D A D O R  I  
C O N S E L L E R  D E L E G A T ,  
T E L E M E D I C I N E  C L I N I C

“Si mana l’enfocament 
financer, perd 

l’emprenedor i també 
l’empresa”. / “Compte amb 

la generació 
d’expectatives. Hi ha molt 

d’optimisme poc informat”. 
/ “Els espanyols paguen 
tan bé com els nòrdics”.

2 0 1 0  
A C T U A L I T A T  

S O C I ,  G R U P  I N T E R C O M

2 0 1 3  
A C T U A L I T A T  

C O F U N D A D O R  I  
C O N S E L L E R  D E L E G A T ,  
S E Q U R A

Experiència 
laboral

Lliçons 
de vida

Formació

2 0 0 0  
2 0 0 2  

M À S T E R  E N  E M P R E N E D O R I A  
I  D I R E C C I Ó  D E  N E G O C I S  E N  

C R E I X E M E N T ,  M I T

“Compaginava els estudis amb la 
venda de salsitxes al carrer. Amb 
aquest petit negoci guanyava 400 

euros al mes, prou per sobreviure a 
aquella edat. Un estudiant suec té la 

formació gratuïta i un subsidi que 
actualment voreja els 1.000 euros”

“Avui dia les compres ‘online’ es fan des de qualsevol lloc: el bus, el carrer, mirant la televisió... Demanar el número de la targeta de crèdit en el mateix procés les frena per complet”
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‘ P O R C A  M I S E R I A ’

Prou comerç 
ambulant, 
alcaldessa! 

L
launers (in primis). Ve-
nedors de pals de selfi-
es. Venedors de llums 
blaves. Venedors de 
flors. Venedors d’una 
mena de xiulets que 

s’amaguen a la boca. Venedors de 
droga. Venedors de sexe. Vene-
dors de massatges. I last, but not 
least, manters. Quin panorama: 
t’imagines Barcelona i no la pots 
deslligar del comerç ambulant. 
¿Ens hem parat a pensar quines 
conseqüències té aquesta mena 
de basar? Competència deslleial als 
comerços tradicionals. Problemes 
de convivència amb veïns. Deixa 
sense valor l’aplicació de normati-
ves urbanes de l’Ajuntament (ter-
rasses, civisme, sanitat...). Evasió 
fiscal de grans quantitats de di-
ners. Semiesclavatge i explotació 
de treballadors en condicions in-
frahumanes. Foment de la immi-
gració il·legal. Riscos per a la salut 
pública. Consum de drogues i alco-
hol entre els adolescents. Em pre-
gunto: què esperem per aturar 
aquesta plaga? Hauria de ser una 
prioritat de tots els partits de dre-
ta i esquerra, CUP inclosa (escol-
ta’ns, Garganté). I que no ens vin-
guin amb històries, és urgent.

NICOLA 
PADOVAN
EMPRESARI  
ITALIÀ

@nicolapadovan
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Pablo Ruiz i Gabriel Llambias:  
«Les alternatives a la banca  
ja no són només per a ‘millennials’»

Tinc entès que van fundar l’empre-
sa arran d’una situació quotidiana. 
PPablo: Exacte. L’any 2014, quan era al 
capdavant d’ una microempresa dedi-
cada al món de la importació i expor-
tació de productes, vaig fixar-me que 
la comptabilitat no quadrava. En el 
canvi de divises, el banc m’assegura-
va que em cobraven una comissió del 
0,5%, però les xifres revelaven que 
m’estaven cobrant al voltant d’un 
3,5%. De seguida em vaig posar en 
contacte amb el Gabriel, que feia deu 
anys que treballava al món de la banca 
privada, i em va parlar de les comissi-
ons ocultes. GGabriel: Es tracta de co-

➝ FUNDADORS DE THE PAYPRO, ‘START-UP FINTECH’ QUE ELIMINA LES COMISSIONS OCULTES DELS CANVIS DE DIVISA

braments molt difícils de detectar i 
que tots els bancs apliquen. Per a un 
client que no està familiaritzat amb el 
món de les finances és molt complicat 
controlar-ho. Em vaig adonar que no 
existia cap empresa que oferís fer pa-
gaments amb divises sense comissi-
ons ocultes i vam decidir fundar The 
PayPro, una eina online que permet 
estalviar fins a un 90% en comissions. 
Som gairebé deu vegades més barats 
que els bancs. 

És un servei molt similar al que ofe-
reix la catalana Kantox, amb un re-
corregut molt més gran dins del sec-
tor. En què es diferencien? P.R.: Si bé 

el servei pot assemblar-se, el nostre cli-
ent és totalment diferent. Fugim de les 
grans empreses per centrar-nos en el 
sector de les microempreses i pimes, 
amb estructures petites i que busquen 
fer pagaments més esporàdics. Fins ara 
no tenien cap eina al seu abast. 

Espanya és un país molt bancarit-
zat. ¿Això els juga a favor o en con-
tra? G.L.: Depèn. Encara que sembli 
que en els països excessivament banca-
ritzats és difícil que els clients acceptin 
les alternatives a la banca tradicional, el 
cert és que és al revés: des de l’esclat de 
la crisi econòmica, tothom aposta fort 
per totes aquelles fórmules que suposin 
evitar un banc. Les alternatives a la ban-
ca ja no atrauen només els millennials. 
P.R.: És cert que nosaltres en el sentit 
nominal i operatiu som un banc, però 
alhora no hi tenim res a veure: a diferèn-
cia de les entitats tradicionals, potenci-
em el valor de la transparència i consi-
derem que el centre de la relació ha de 
ser el client. 

Al desembre van aixecar 310.000 
euros en la seva primera ronda de 
finançament, tot i que encara no ha-
vien estrenat la plataforma... G.L.: 
Va ser un moviment molt arriscat, pe-
rò imprescindible. El capital inicial de 
25.000 euros era insuficient per créi-
xer i vam centrar-nos a buscar finança-
ment extern. Vam aconseguir que l’Ins-
titut Català de Finances i els fons Ido-
di Venture Capital i Lanta Capital apos-
tessin per nosaltres pràcticament a 
cegues. De fet, no teníem ni tan sols 
l’autorització per poder operar com a 
banc. PP.R.: Per sort tot va anar bé i al 
març vam poder estrenar l’eina. Aspi-
rem a acabar l’any realitzant transacci-
ons per valor de 8,5 milions d’euros. De 
cara a finals de l’any vinent volem mou-
re’n 10 cada mes. 

Preveuen un creixement brutal. 
D’on trauran el finançament neces-
sari? P.R.: Aquest octubre iniciem una 
segona ronda de finançament per cap-
tar 300.000 euros més, així com també 
una campanya de micromecenatge 
oberta a tothom: revolucionar el món 
de la banca és un canvi social rellevant, 
i hem de donar l’oportunitat de parti-
cipar a la gent.—Marc Amat

E N T R E V I S T A
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Quin encàrrec tenia l’any 2000? 
El sistema universitari estava, di-
guem-ne, fet. S’havien fundat la Pom-
peu Fabra, la de Girona, la Rovira i 
Virgili i la de Lleida, i havia arribat el 
moment de donar molta prioritat a la 
recerca. Ho compartia el president 
Pujol, el meu predecessor, Joan Albai-
gés, en Josep Laporte, i suposo que, 
com que jo havia vingut dels EUA amb 
una trajectòria d’investigador, devia 
encaixar en aquest propòsit. 

Què és el que va imaginar? 
Vam partir del que hi havia, i parlant 
molt amb molta gent vam seguir du-
es línies. La primera, injectar talent 
al sistema, trencant amb el funciona-
rat més tradicional. Vam fundar 
Icrea (Institució Catalana de Recer-
ca i Estudis Avançats), que en 
aquests 15 anys ja ha contractat uns 
250 investigadors, molts dels quals 
catalans que han treballat a l’estran-
ger. Els sistemes de contractació fun-
cionarials eren molt rígids i no per-
metien ni posar un anunci en una re-
vista internacional per buscar algú, 
perquè, per començar, calia passa-
port espanyol. O t’havies d’esperar 
dos anys que es convoquessin places 
d’investigador, quan en recerca és 
bàsic tenir sentit de l’oportunitat per 
agafar algú disponible. Doncs amb 
Icrea ho vam poder agilitzar molt. 

I l’altra línia? 
Els centres de recerca. Hi havia els del 
CSIC (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas), centres amb 
bons investigadors però que no teni-
en la magnitud que ens corresponia 
per als estàndards europeus. Teníem 
un buit i vam decidir omplir-lo... 

[Sona una música que va pujant a 
primer pla. És el tango Por una ca-

“La recerca catalana 
compta a Europa. 
Ser líder demana  
més temps”

ANTONI 
BASSAS

A quina distància dels líders? 
[Esbufega.] Aquestes coses no s’ar-
reglen en un dia. No fa gaire llegia 
un llibre d’història de la medicina 
als EUA, i hi havia cartes d’estudi-
ants nord-americans, del 1880, que 
anaven a estudiar a la Meca, que era 
Alemanya, i a les cartes que envia-
ven a casa deien: “Això és una mera-
vella. Els professors ho tenen pre-
parat. No és com a casa”, etc. Aques-
ta gent i els rics que els van donar 
suport després van ser l’instrument 
per anar canviant la situació dels 
EUA. Per tant, arrencar i establir-se 
en recerca no és tan difícil: ho hem 
aconseguit en 30 anys. Arribar a ser 
punters en recerca, que ja ho som en 
algunes coses, però ser-ho massiva-
ment, demanarà més temps. És un 
tema estadístic i de massa crítica, no 
és gaire més. Una vegada vaig fer un 
càlcul estadístic per a Espanya, i 
comptant els ajuts europeus a la re-
cerca em sortia que abans del 2050 
hi haurà algun Nobel espanyol. Hi 
ha entre un 80 i un 85 per cent de 
possibilitats. Fixi’s també que si mi-
ra els premis Nobel, el que és típic és 
que siguin un francès, un alemany 
i un anglès tots treballant als EUA. 

Exconseller d’Economia, catedràtic de la UPF

ANDREU  
MAS-COLELL

beza. “Por una cabeza / de un noble 
potrillo / que justo en la raya afloja 
al llegar...”]. És el seu mòbil? 
Ui, sí, demano disculpes... Ja l’apago. 

Era un tango... 
És un tango i li puc explicar una anèc-
dota. Recorda la nit de les eleccions 
del 27-S, quan semblava que en trè-
iem 63 i al final van ser 62, i això ha 
tingut moltes implicacions...? 

La recordo bastant bé, sí... 
Doncs vaig decidir posar-me al mò-
bil el tango aquell que diu: “Por una 
cabeza...” [Estupor i riures.] 

Tanquem parèntesi. Em deia... 
Que vam decidir omplir el buit amb 
una sèrie de centres, o aprofitant-ne 
alguns existents des de principis dels 
90, com l’IFAE (Institut de Física i 
Altes Energies), iniciativa de Ramon 
Pascual, però que estava molt aïllat. 
Volíem fer un centre de neurociènci-
es però no es va concretar, i vam pa-
tir una altra petita frustració: volíem 
que el Centro Nacional de Investiga-
ciones Cardiovasculares tingués la 
seu a Catalunya, però no va poder ser. 
I dit això, també vull dir que hi ha ha-
gut una bona entesa amb l’Estat en 
les grans instal·lacions: el sincrotró, 
el supercomputador i el Centre Na-
cional d’Anàlisi Genòmica. 

Com està la recerca a Catalunya? 
No vull ser ni cofoista ni rebentista. 
Va prou bé per dir que comptem a Eu-
ropa, i no és fàcil arribar a aquest punt, 
perquè el món no acabarà amb tota la 
recerca concentrada en un sol lloc, pe-
rò tampoc acabarà totalment disper-
sa. Tendirà a clusteritzar-se en uns 
quants llocs. I Catalunya té una possi-
bilitat real de ser un d’aquests llocs a 
Europa. Però això s’ha de treballar. 

Perfil Andreu Mas-
Colell (Barcelona, 1944) 
va tornar dels Estats 
Units amb el canvi de 
mil·lenni i el president 
Pujol el va nomenar 
conseller d’Universitats 
amb l’encàrrec d’endreçar 
i impulsar la recerca a 
Catalunya. I el projecte 
que va idear va ser prou 
sòlid per ser considerat 
una estructura d’estat, 
perquè ha continuat sota 
totes les administracions 
dels últims 15 anys. La 
personalitat pública de 
Mas-Colell és prou 
coneguda: amb ell arriba 
el professor despistat. 
Ara, a més, se’l veu 
relaxat, perquè des del 
gener ja no és el conseller 
d’Economia. Deixar de 
veure Montoro deu ser bo 
per a la salut. A la meitat 
de l’entrevista li sona el 
mòbil. Hi ha posat una 
melodia relacionada amb 
el drama d’una nit 
electoral. Mas-Colell, 72 
anys, ho explica amb el 
somriure de qui ha fet una 
entremaliadura. 
 
 
 
 

l’entrevista 

l’

Podeu veure 
l’entrevista 

sencera a
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als EUA, no a Alemanya... a la Repú-
blica Txeca. I em deia: “L’economia 
catalana no pot absorbir tants lli-
cenciats i tants doctors”. Hi ha molt 
de talent que hem format amb re-
cursos públics que no es queda aquí. 
Com ho veu? 
La seva pregunta és punyent. Primer, 
certament, com més gran sigui el 
nostre sistema de recerca més possi-
bilitats hi haurà d’absorbir doctors 
de manera natural. Segon, com a pa-
ís també tenim l’obligació de formar 
la nostra gent perquè sigui competi-
tiva al món. I si això porta algú molt 
format a trobar feina a Alemanya,  
què podem fer?: ¿no formar-lo per-
què es quedi a treballar aquí? 

Com podem fer més gran el nostre 
sistema de recerca? 
Faltarien més recursos públics, eco-
nòmics, públics i privats. Ja tenim 
institucions filantròpiques que do-
nen diners per a la recerca. Al patro-
nat del BIST en tenim unes quantes: 
la Fundació La Caixa, la Fundació 
Sabadell, FemCAT, la Fundació La 
Pedrera... Però necessitem també 
més recursos públics. El sistema de 
recerca ha aguantat la crisi brutal 

MARC ROVIRA

Per tant, el que Europa s’ha de pre-
guntar és per què les universitats 
americanes han sabut aprofitar mi-
llor el talent europeu que Europa. 
És vital la selecció i l’atracció. Miri 
la Universitat Politècnica Federal 
de Lausana, que té menys de 50 
anys, que no es podia comparar amb 
la Federal de Zuric, la gran politèc-
nica europea on va estudiar Eins-
tein. Doncs bé, Lausana fa uns 30 
anys va contractar un rector ale-
many, Patrick Aebischer, un neuro-
científic que va captar dels EUA. Su-
poso que li va donar recursos, i ell es 
va dedicar a anar pel món contrac-
tant gent. Va aconseguir molts di-
ners europeus, i avui Lausana apa-
reix al top d’Europa. Tot això com a 
conseqüència, sobretot, d’haver sa-
but contractar bé. Podrà dir que per 
fer-ho es necessiten diners, ho ad-
meto, però els diners atrauen gent, 
i la gent atrau més diners. 

¿La recerca que es fa a Catalunya 
està ben connectada amb l’econo-
mia catalana? 
Sí i no, depèn de quina economia ca-
talana parlem. Tots els nostres cen-
tres de recerca universitaris estan 

connectats amb l’economia i tots es-
tan produint start-ups, però el món 
del coneixement actua sobre l’eco-
nomia per dues vies diferents. Una és 
donant suport a l’economia que exis-
teix, per exemple amb programes 
com el de doctorats industrials de la 
Generalitat. L’altra és estimulant  
l’economia que vindrà, la biotecno-
logia, la societat de la informació, etc. 
I és aquí on hem de procurar que la 
universitat sigui una font de creació 
d’empreses. SITEL, que és una de les 
nostres empreses d’èxit –és la que fa 
vot electrònic al món–, va començar 
com un spin-off de la UAB. I Fractus, 
que és d’antenes, i que és a tots els te-
lèfons mòbils, inclòs aquest que ara 
sonava, és un spin-off de la UPC. 

No m’equivoco si li dic que aquesta 
entrevista la veuen via internet 
molts estudiants catalans al món. 
Quina angúnia. Ara m’està fent posar  
nerviós. 

L’altre dia entrevistava un doctor 
en microbiologia per la UB, de 33 
anys, que em deia que el 95% dels 
companys de doctorat treballaven a 
l’estranger. Ell, concretament, no 

perquè el vam llançar fa 15 anys en un 
moment de creixement de pressu-
postos, i s’havia fet molt competitiu 
de cara sobretot a Europa. Per tant, 
ha atret molts recursos europeus. 
Però no ha crescut com hauria pogut 
créixer. En part per la crisi econòmi-
ca i en part perquè el govern central 
no ha fet el que havia de fer. I ara dei-
xi’m dir dues paraules sobre què hau-
ria de fer el govern central. És molt 
simple: atrapar Holanda. 

Holanda? 
La ciència és molt competitiva, és 
molt de qui arriba primer... El Reg-
ne Unit, Alemanya i França estan i 
estaran, ara parlo d’Espanya, per da-
vant nostre. Són més rics per càpita, 
i són més i, per tant, escolti, no els 
atrapem. Però Holanda, per què di-
monis ha d’estar per davant d’Espa-
nya? Només hi ha una explicació: ho 
fan millor. No són més llestos, el ta-
lent està distribuït igual, però hi de-
diquen recursos, la universitat és 
molt oberta, contracten gent de tot el 
món, i ho feien als segles XVI i XVII... 

I aquí venim del “¡Que inventen ellos!” 
Exactament. 

¿Catalunya s’hauria d’especialitzar 
o hauria d’investigar-ho tot? 
Ni una cosa ni l’altra. Però hem de 
ser punters en alguna cosa al món. 
Té un efecte psicològic molt impor-
tant, crític. Hi estem arribant, però 
potser no prou col·lectivament, que 
és el secret dels EUA: saber-se a la 
punta, saber que el que tu saps és a la 
punta del que se sap. I, per tant, si 
aquella nit treballes i saps una mica 
més, la humanitat sabrà una mica 
més. Tenir aquest sentiment fa que 
treballis fins a la una de la matinada. 
Una vegada vaig trobar un investiga-
dor que feia coses interessants. I li 
vaig dir: “Això ja ho tens patentat?” 
I em va dir: “No, jo sé que el que faig 
és bo, però si a sota d’això hi hagués 
petroli, els americans ja ho haurien 
fet”. L’autoconfiança que dóna saber 
que ets al cim és molt important. 

Hi ha vida després de la política? 
Hi ha vida! De vegades fins i tot mas-
sa, perquè t’emboliques en moltes 
coses... Segueixo la política, evi-
dentment. I de vegades em surt un 
somriure, perquè l’experiència dó-
na moltes claus per interpretar el 
que passa, i perquè hi ha molts déjà-
vu... Catalunya econòmicament va 
amb més força del que potser la gent 
es pensa. En temes fiscals, el 2016, 
el resultat serà oficialment satisfac-
tori de cara a Europa: d’una banda, 
hi ha hagut la liquidació del 2014, 
que és molt bona i, de l’altra, els 
nostres amics de la CUP ens han fet 
estalviar moltíssim. Per tant, 
aquest any els comptes haurien de 
sortir sense inquietar Europa. 
L’any que ve serà més tens, perquè 
la liquidació del 2015 serà bona pe-
rò no tant, i no sé si la CUP també 
ens farà estalviar. e

Reivindicatiu 
“ Hi ha vida 
després de  
la política.  
En termes 
econòmics,  
Catalunya va 
amb més força 
del que la gent 
es pensa”

Estratègia ”La recerca ha de tenir puntes d’excel·lència mundial. Ni concentrar-se  
en un sector ni investigar-ho tot” Èxode ”Hem de donar una formació competitiva tot 
i el perill que marxin. Què hauríem de fer, si no?: no formar-los perquè es quedin aquí?”

l’entrevista 
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TEXT LEGAL 
Edició de premsa periòdica 

ARA es reserva tots els 
drets sobre el contingut del 
diari ARA, els suplements i 

qualsevol producte de 
venda conjunta, sense que 

es puguin reproduir ni 
transmetre a altres mitjans 
de comunicació, totalment 
o parcialment, sense prèvia 

autorització escrita.  
 

Difusió controlada  
per l’OJD

EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: Al 
reportatge sobre 
Moscou de l’Ara 

Diumenge d’avui, a la 
pàgina 14, es diu 
erròniament que 

l’intent de cop d’estat 
contra Gorbatxov va 
ser fa quinze anys, 

quan en realitat va ser 
fa vint-i-cinc anys.    

DE BAT
CONSULTEU  MÉS  ARTICLES  A  L’ARA.CAT

✦ ✦

Dijous el Parlament va apro-
var dues resolucions a favor 
de celebrar un referèndum 
sense el permís de l’Estat, 
una dels independentistes i 

l’altra per a CSQP. Les resolucions tenen 
el valor que tenen, però dir que el món 
no s’acaba on s’acaba el poder de l’estat 
espanyol en un país que ha viscut tanta 
dictadura i obscurantisme té alguna co-
sa de revolucionària, sobretot endins, 
culturalment.  

Divendres, també Xavier Domènech, 
líder d’En Comú Podem, va obrir-se a es-
coltar la proposta d’un referèndum vincu-
lant promogut pel Parlament, tot accep-
tant, com ho fa la resolució signada per 
Coscubiela, que un acord amb l’Estat és, 
per ara, impossible. És un canvi de posició 
important, com ho és el vot afirmatiu d’al-
guns diputats de Junts pel Sí. És just reco-
nèixer-ho i celebrar-ho. 

Seguim. 
Tot i que la resolució dels independen-

tistes encara parla de donar “cobertura le-
gal” al referèndum, la idea 
que cal una legalitat pròpia 
per al dret a l’autodetermi-
nació ha anat aigualint-se 
amb el temps. Aviat es veu-
rà que és un entrebanc psi-
cològic que prové de creure 
que els límits imposats per 
l’estat espanyol són la mesu-
ra de totes les coses. Ens 
anem alliberant. 

El dret a l’autodetermina-
ció no necessita cap altra co-
bertura que el dret interna-
cional i la decisió d’un demos 
de donar-se unes lleis. Dit fi-
nament: articular un con-
junt d’idees de justícia de 
manera democràtica, restar 
obert a les esmenes pròpies 
de les relacions internacio-
nals i reconèixer tant els 
drets humans com les insti-
tucions que miren de fer-los 
reals.  

Per altra banda, tant la re-
solució de CSQP com Domè-
nech posen com a condició 
“la cerca” del reconeixement 
“previ” de la UE. D’aquesta 
manera, el referèndum no 
seria unilateral en el sentit que només el 
convocaria el Parlament. El canvi de marc 
és notori: fer ús d’un instrument i unes 
institucions internacionals per solucio-
nar un problema de fons que els instru-
ments i les institucions locals no saben re-
soldre. Cerquem-lo, sí –i formalment–, 
però sense enganyar-nos: esperar que la 
UE avali prèviament un referèndum con-

tra la posició d’un dels seus estats mem-
bres és una paradoxa. Si la UE pot ser al-
guna cosa més que la suma dels seus estats 
només es pot veure a posteriori. A priori, 
implica donar poder de veto a l’Estat per 
sobre la gent. 

L’autodeterminació no depèn del reco-
neixement previ d’altri. És la conquesta 
d’un espai democràtic, i és quan efectiva-
ment l’alliberes que te’l reconeixen. A Es-
panya, és un espai ocupat per l’arbitrari-
etat, un dels que encara no hem democra-

titzat. Però està a disposició de la ciutada-
nia i és la nostra responsabilitat generaci-
onal disposar-ne.  

El referèndum serà una fitxa de dòmi-
no que en farà caure d’altres perquè fa evi-
dent que el fons democràtic que l’autode-
terminació destapa és més fort que la re-
pressió disponible. Per això fa tanta por, 
es gesticula tant i es provoquen escenes 
tan grotesques com la nit de les pizzes fre-
des del PSOE. Però ni les institucions ni la 
població que les sustenta poden actuar 
contra un gest d’aquesta profunditat sen-
se posar-se en contradicció i perdre tota 
possibilitat de ser alguna cosa estable en 
el món d’avui, que és un món on el xoc en-
tre democràcia i autoritarisme és cada cop 
més intens.  

Si celebrem el referèndum com un ve-
ritable exercici d’autodeterminació, Es-
panya i la UE es trobaran amb una pre-
gunta concreta sobre què són. No sabrem 
la resposta fins que no fem la pregunta, 
però assumir-ne la pitjor resposta és in-
centivar-la. Embrutir les virtuts d’Espa-

nya, convocar-li els fantas-
mes. De fet, buscar pòlisses 
prèvies o assimilar el llen-
guatge de la cobertura legal 
és respondre a la pregunta en 
nom dels espanyols i segons 
el seu pitjor passat. El pre-
sent és diferent. La imper-
fecta democràcia espanyola 
ha tingut conseqüències, i 
aquesta n’és una.  

El salt cap al futur que és 
l’autodeterminació és tan 
gran, i va tan al cor de la qües-
tió, que no es poden buscar 
avals previs, ni de la UE ni de 
ningú. Així ha de ser. Hem 
d’estar a l’altura de la quali-
tat democràtica que exigim 
als altres, sense buscar tute-
les. No podem assumir cap 
altra condició que l’accepta-
ció dels drets universals que 
sustenten el referèndum i el 
compromís ciutadà que els 
concreta.  

És així com hi haurà parti-
cipació, és així com tindrà 
efectes, és així com, decidim 
el que decidim, tant nosal-
tres com tots els altres po-

bles d’Espanya, tindrem una oportunitat 
d’empènyer la ratlla de la llibertat una mi-
ca més enllà, i la de la igualtat una mica 
més ençà. Només donant marge a la de-
mocràcia hi ha espai per a l’acord amb 
l’Estat. Només fent la pregunta sense con-
dicionants, els catalans sortiran a respon-
dre-la. Tractar els altres com a adults és la 
primera norma de la fraternitat. 

La pregunta és la resposta

JORDI GRAUPERA

PROFESSOR DE FILOSOFIA

No ens enganyem: esperar  
que la UE avali prèviament  

un referèndum contra la 
posició d’un dels seus estats 

membres és una paradoxa

PERE VIRGILI
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En ciència, obrir-se o morir

“Publicar o morir” 
(“Publish or pe-
rish”) és una fra-
se popular en el 
món acadèmic 

per descriure la pressió per publi-
car articles científics. I no només 
cal publicar sinó també ser citat 
com més millor. Tan important és 
aquest fet que les revistes són clas-
sificades pel seu “factor d’impac-
te”, és a dir, pel nombre de cites 
que una revista rep. El problema és 
que per accedir a les revistes cal pa-
gar una subscripció, que pot arri-
bar a 40.000 € l’any, i una univer-
sitat està subscrita a centenars 
perquè els seus professors puguin 
llegir-les. Resulta, doncs, que un 
professor escriu un article i, com 
que la propietat intel·lectual és de 
la revista, té prohibit distribuir-lo 
o penjar-lo a la seva web. D’alguna 
manera, la universitat o el centre 
de recerca paga dos cops per l’ar-
ticle: la part del sou de l’investiga-
dor i la subscripció a la revista. 

A tot això cal afegir-hi que per 
garantir la qualitat dels articles 
que es publiquen, els editors de les 
revistes els sotmeten al que s’ano-
mena revisió per consemblants o 
peer review. L’article és enviat a di-
versos experts del món, habitual-
ment de 2 a 5, que el critiquen i hi 
fan els seus comentaris, i és retor-
nat a l’investigador indicant si és o 
no publicable o si hi ha d’introdu-
ir canvis. Doncs bé, tot aquest pe-
er review el porten a terme gratuï-
tament professors i investigadors. 
Així doncs, les institucions cientí-
fiques tornen a pagar per la pro-
ducció dels articles. 

Per tot plegat, i sobretot coinci-
dint amb l’accés ampli a internet, 
en la dècada dels noranta es va ini-
ciar el moviment d’accés obert, és 
a dir, poder accedir a publicacions 
acadèmiques de manera immedi-
ata i gratuïtament. Els precursors 
del moviment van ser el codi obert 
(open source) de la programació in-

formàtica i els programes educa-
tius oberts (open course ware) que, 
a més, han avançat abastant l’edu-
cació oberta, incloent-hi també 
iniciatives com les dels famosos 
MOOC (sigles en anglès de cursos 
online oberts i massius). Al princi-
pi, l’accés obert era defensat per 
molt pocs, però avui dia la pressió 
sobre les editorials científiques 
perquè publiquin en obert és cada 
cop més alta i la fan alhora moltes 
institucions, com ara la Comissió 
Europea, la Lliga Europea d’Uni-
versitats de Recerca (LERU) i l’As-
sociació Europea d’Universitats 
(EUA), que porta anys pressionant 
amb grups d’experts treballant-hi. 

Tant és així que ara ja hi ha mol-
tes revistes d’accés obert i, a més, 
diverses editorials clàssiques han 
creat les seves pròpies filials d’ac-
cés obert. La manera que han tro-
bat de seguir finançant-se és fent 
pagar a l’investigador per publicar, 
amb quantitats que van des de 
500 € a 5.000 € per article (cost, 
per cert, assumit per les universi-
tats o a partir de fons per a recer-
ca de governs). L’excusa és que són 
els costos de processament de l’ar-

ticle però sembla que això té un 
preu màxim de 1.000 €, segons ex-
perts de l’Institut Max Planck ale-
many. Cal tenir present que la tas-
ca de més valor afegit de tot plegat, 
el peer review, continua fent-se 
gratia et amore. Ara, cal tenir pre-
sent que una política d’accés obert 
total significa també canviar els 
paràmetres d’avaluació acadèmica 
(les revistes amb més factor d’im-
pacte no són en obert). 

Avui dia l’accés obert s’ha estès 
més enllà i es parla de ciència 
oberta, de manera que també les 
dades d’on es deriven els resultats 
estiguin disponibles, que es pu-
guin compartir, reproduir o fins i 
tot analitzar per produir altres re-
sultats. Idealment tota aquesta 
obertura pot ajudar a disminuir el 
frau científic que ara i adés anem 
coneixent i que sovint és degut a 
manipulació de dades. Sabent que 
les dades estan a la disposició de 
tothom disminueix el risc, la 
temptació si es vol, de manipular-
les. D’alguna manera vindria a ser 
l’equivalent científic de la trans-
parència per actuar contra la cor-
rupció política. 

Val a dir que la ciència oberta no 
és només defensable per transpa-
rència sinó també per responsabi-
litat i sostenibilitat. Un model sos-
tenible que permeti que els fons 
per a recerca vagin destinats a la 
recerca pròpiament i no pas a les 
editorials. D’altra banda, el gran 
motiu dels investigadors per por-
tar a terme els seus projectes de re-
cerca és contribuir a canviar el 
món avançant en el seu coneixe-
ment i, per tant, si es vol canviar el 
món comptant també amb el món, 
cal que els resultats de la recerca 
estiguin disponibles per a tothom 
(i encara més si la recerca és finan-
çada públicament). Això és el que 
vull dir amb responsabilitat. I és 
que, definitivament, negar-se a ser 
transparent, responsable o soste-
nible és anar-se morint.

MARTA AYMERICH

VICERECTORA DE LA UNIVERSITAT 
OBERTA DE CATALUNYA

Si es vol canviar el món 
comptant també amb el 

món, cal que els resultats 
de la recerca estiguin 

disponibles per a tothom

DE FIT A FIT

LINGÜISTA I ESCRIPTOR

Víctimes de 
l’efecte Mateu

✒ Haití està vivint els efectes devastadors de 
l’huracà Matthew, i tots sabem que l’elevada 
xifra de víctimes que hi deixarà no s’explica 
només per la força d’aquest cicló tropical sinó 
per un fenomen que té el mateix nom: el 
Matthew effect o efecte Mateu. Haití és un dels 
països més pobres del món i l’efecte Mateu 
–un terme encunyat el 1968 pel sociòleg 
nord-americà Robert K. Merton– explica què 
sol passar normalment amb els més pobres i 
els més rics inspirant-se en un versicle de 
l’Evangeli que apareix un cop a Marc i Lluc i 
dos cops a Mateu: “Al qui té, li donaran encara 
més i en tindrà a vessar; però al qui no té, li 
prendran fins i tot allò que li queda”.  

 

✒ L’efecte Mateu de Merton se centrava en 
l’àmbit de la investigació i constatava que els 
científics de renom reben més reconeixement 
que els poc coneguts fins i tot per allò en què 
els segons tenen més mèrits. Quan s’aplica al 
gènere se’n diu efecte Matilda: que és la ten-
dència a atribuir descobertes fetes per dones 
als seus col·legues mascles. El mateix efecte 
Mateu n’és un exemple: s’atribueix a Merton 
però el va detectar la sociòloga Zuckerman. 
Però a l’Evangeli, i en  sentit literal, l’efecte és 
de tipus econòmic. I no deixa de ser paradoxal 
que el mateix Jesucrist que diu “Benaurats els 
pobres” recorri a una paràbola, la dels talents, 
que sembla patrocinada per La Caixa: lloa qui 
posa els diners al banc i deixa com un drap brut 
qui els fica en un mitjó. Segur que els teòlegs 
hi saben trobar un sentit més evangèlic. 

 

✒ Encara, doncs, que –llegit superficialment– 
sembli que el Nou Testament abona l’efecte 
Mateu, tota lluita per la justícia social passa 
per intentar neutralitzar-lo. Ser-ne còmplice 
és ser còmplice de tot el que porta a un món 
més desigual. I per ser-ne només cal deixar 
que l’economia mani sobre la política. Només 
cal apuntar-se a la creença mitològica segons 
la qual la millor política és la que no regula ni 
intervé en el que anomena “lliure mercat”.  

 

✒ 40 anys de “lliure mercat” desfermat han 
potenciat com mai l’efecte Mateu: els rics són  
més rics i els pobres més pobres. Com l’aturem? 
Aquests dies s’ha repetit al Parlament la frase 
“Qui tingui més que pagui més”, i els partits 
catalans s’hi han posicionat –dissimulant més 
o menys– a favor o en contra. No som ingenus: 
en un món sense fronteres per als diners és 
gairebé impossible –i pot ser fins i tot contra-
produent– apujar la pressió fiscal als més rics. 
Només globalitzant la política o desglobalit-
zant l’economia la primera podrà tornar a 
manar sobre la segona. Per on comencem?  

   

✒ Però no ens posem tan transcendents. 
L’Hermós, segons explica Pla a Aigua de mar, 
era un home content i satisfet. Quan acabava de 
sopar encenia el caliquenyo i deia: “Qui tingui 
més que sopi dos cops!” ¿Té sentit sopar dos 
cop? ¿Sopar sense gana? Per això és tan absurd 
que uns puguin sopar dos o dos-cents cops i 
d’altres cap. Per això és tan important revol-
tar-se contra sant Mateu: prendre una mica a 
qui té a vessar perquè qui no té res pugui sopar. 

ALBERT PLA NUALART
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La recerca es fa en bicicleta
✒ Catalunya va bé en recerca. Tot 
i la crisi, en aquest país s’ha creat un 
entorn de talent. Segur que es pot 
anar més enllà, avançar més en la 
transferència de coneixements i al-
hora fer més recerca pura: una co-
sa no hauria de ser incompatible 
amb l’altra. Segur que s’hi poden 
abocar més recursos públics i pri-
vats. Segur que amb un estat a favor 
aniríem més ràpid i més enllà. Pe-
rò deunidó, com s’ha avançat. 

 

✒ I ara us preguntareu: ¿i la bicicle-
ta del títol, què hi té a veure amb ai-
xò? Per dir-ho fàcil, les ciutats on es 
fa més i millor recerca acostumen a 
ser llocs on molta gent va en bici. No 
tinc dades empíriques i, per tant, 
ara mateix aquesta no és una afir-
mació científica. És una intuïció so-
bre la qual algun científic social 
hauria de fer-hi recerca. A l’espera 
que algú s’hi posi, m’agrada recor-
dar Marie i Pierre Curie, ciclistes 
apassionats: quan no eren al labora-
tori passejaven sobre dues rodes. I 
us convido a pensar en la vostra ciu-
tat universitària preferida: la meva 
és Cambridge, però podria ser Ox-

ford, Boston, Bruges... 
Penseu també en Silicon 
Valley. En tots aquests 
llocs la bicicleta és un 
mitjà omnipresent, si-
nònim de qualitat de vi-
da, un element més 
d’ecosistemes pensats 
per pensar. Acostumen a 
ser ciutats petites o mit-
janes, amb centres histò-
rics pacificats, amb es-
pais verds, ordenades i 
amb turistes (no molts). Tenen una 
intensa activitat tant cultural com 
esportiva (mens sana in corpore sa-
no). No són ciutats avorrides, però 
sí tranquil·les. La bicicleta hi encai-
xa a la perfecció: és un transport si-
lenciós, saludable, barat, no conta-
minant i per a totes les edats (tret 
dels molt grans i els molt petits). 

 

✒ Tenim moltes ciutats catalanes 
que poden aspirar a aquest model 
urbà de coneixement, slow i soste-
nible. Girona o Vic en són bons 
exemples. També l’eix Sant Cugat-
Bellaterra-Cerdanyola. I en una al-
tra escala, Barcelona. És un model al 

s’ha fet a Ciutat Vella –i a nuclis d’al-
tres barris històrics– les darreres 
dècades s’ha de fer extensible a l’Ei-
xample i més enllà. Ens cal huma-
nitzar la ciutat, abaixar el soroll, la 
pol·lució, la velocitat. Un bon mit-
jà per ajudar a aconseguir-ho és la 
bicicleta, al costat, esclar, de moltes 
altres mesures, començant pel pro-
jecte exposat a l’ARA per Jordi Car-
rió sobre la Ciutadella com a parc ci-
entífic associat a la UPF. 

 

✒ Els darrers anys, a Barcelona, 
s’ha produït en paral·lel un doble es-
clat del turisme i la bicicleta que ha 
generat problemes. No ens ataba-
lem. L’extensió de la bici és una gran 
notícia, tot i que cal endreçar-ne 
l’ús. Amb el turisme passa el mateix: 
sempre havíem volgut més visi-
tants, però ara trobem que són mas-
sa, i ho són. Hi hem de posar ordre. 
En tot cas, bicis i turistes han vingut 
per quedar-se i ens poden ajudar a 
fer una Barcelona que, juntament 
amb les universitats i els centres de 
recerca, sigui un lloc per passejar-
hi, per fer cultura i per innovar: un 
lloc millor per viure-hi.

qual hauríem de tendir. 
La Catalunya ciutat del 
futur ha de ser una xarxa 
de ciutats amables, amb 
una economia que tingui 
un dels seus motors en la 
generació de coneixe-
ment i pensament, on 
recerca i vida sana vagin 
de bracet, on el turisme 
hi vingui atret per un es-
til de vida que vagi més 
enllà de la bona cuina, el 

bon temps i les icones de Gaudí i el 
Barça. Hem de poder oferir un país 
de gent culta i cívica, que circula en 
bicicleta sense presses. 

 

✒ Ja ho sé que això sona a Noucen-
tisme reciclat, a utopia d’estar per 
casa. Però puc afirmar que és un fu-
tur global possible i desitjable. 
L’aposta per la recerca i la bicicleta 
van de bracet i han de ser una ban-
dera per transformar les nostres 
ciutats, la nostra manera de viure-
hi. En el cas concret de Barcelona, 
no sé si la superilla és la solució. El 
que està clar és que cal donar més 
espai a vianants i ciclistes. El que 

IGNASI ARAGAY
DIRECTOR ADJUNT

A Boston, 
Cambridge, 

Silicon 
Valley i 

tants llocs 
de recerca i 
creació les 
bicis són el 

mitjà 
preferit

Socialdemocràcia: atrapats per la història

Fa uns 150 anys John Stu-
art Mill establia que “en 
les teories polítiques i fi-
losòfiques, igual que en 
les persones, l’èxit reve-

la defectes i debilitats que el fracàs 
hauria ocultat a l’observació” (Sobre 
la llibertat, 1859). Una reflexió que 
pot aplicar-se a la socialdemocràcia 
actual (SD).  

Com totes les tradicions políti-
ques contemporànies (liberalismes, 
nacionalismes, conservadorismes, 
socialismes, etc.), la SD presenta ba-
lanços ambivalents. La gran con-
questa que van significar els estats 
de benestar europeus té en la SD el 
principal centre de gravetat. Es 
tracta d’un corrent que també ha 
contribuït a la millora de l’estabili-
tat i de la qualitat democràtica 
d’unes societats amb àmplies clas-
ses mitjanes (Eurípides i Aristòtil ja 
van detectar a l’antiguitat que les 
classes mitjanes constituïen la base 
de l’estabilitat política, en contrast 
amb les classes dels rics i dels po-
bres, centrades en els seus interes-
sos particulars i causa d’enfronta-
ments i d’inestabilitat).  

Després de la Segona Guerra 
Mundial, l’objectiu de combatre les 
desigualtats a través de polítiques 
redistributives resultava congruent 
amb el creixement i l’eficiència eco-
nòmica. Durant tres dècades l’eco-
nomia social de mercat semblava 
una aposta guanyadora i sense ri-
vals decisius de present i de futur. 
Dit en termes molt genèrics, el re-
formisme de la SD va col·laborar de-
cisivament a civilitzar el capitalis-
me (drets socials, educació, sanitat, 
pensions, etc.). De fet, en el context 
occidental, el triomfador de la tra-
dició socialista ha sigut Bernstein, 
no Marx. 

Amb la crisi de mit-
jans dels anys 70, les co-
ses van canviar. Si en el 
període d’or de la SD 
(1945-1975) l’orientació 
redistributiva i de ser-
veis socials era defensa-
da també pels partits de 
centredreta quan gua-
nyaven les eleccions, a 
partir dels anys vuitan-
ta la situació es rever-
teix: quan els partits so-
cialdemòcrates han ac-
cedit al poder han aplicat polítiques 
orientades al mercat.  

Quins son els “defectes i debili-
tats” de què parlava Stuart Mill en el 
cas de la SD? Com a mínim se’n po-
den assenyalar de tres tipus: socio-
econòmics, polítics i culturals. 

En primer lloc, la interpretació 
que la majoria de la SD va fer de les 
idees keynesianes es va revelar in-
eficient per encarar les crisis a par-
tir dels anys vuitanta (a vegades en 
contra del que sostenia Keynes, 
que, sortint d’un seminari sobre la 
seva teoria, va expressar-li a un 
amic: “En la reunió jo era l’únic que 
no era keynesià”). Un altre “defec-
te” de la SD està vinculat al fet que 
sigui una tradició estatalista. Una 
característica que li fa tenir dificul-
tats en temps de globalització, re-
volució tecnològica, grans migraci-
ons transnacionals i d’un pluralis-
me ideològic i moral de base indi-
vidualista que dilueix el paper de 
vertebradors socials que havien 
tingut alguns partits. La SD de les 
darreres quatre dècades no ha tro-
bat una proposta alternativa al dis-
curs socioeconòmic predominant 
del liberalisme conservador. 

La principal “debilitat” de fons 
de la SD actual és que no té res nou 

encara que no exclusivament, a 
aquesta tradició. Tanmateix, fa 
com a mínim quinze anys que nin-
gú sap què vol ser Europa. Un des-
concert que també fa forat en el 
projecte socialdemòcrata. I ningú 
aposta perquè tornaran les lògi-
ques col·lectives que imperaven en 
“els temps d’or” de la SD. Són 
temps passats. La miopia i inope-
rància dels líders europeus és pro-
porcional al desconcert d’una SD 
en retirada. Fenòmens del sud 
d’Europa com el moviment Cinc 
Estrelles italià, el Podem espanyol 
o la Syriza grega no constitueixen 
alternatives globals, però són un 
indicador de l’obsolescència de 
l’estatalisme tradicional de la SD 
en els àmbits socioecònòmic, po-
lític i cultural.  

Naturalment, no tots els partits 
socialdemòcrates són iguals, i no 
tots participen amb igual intensi-
tat d’aquests “defectes i debili-
tats”. Tampoc tots van ser igual de 
protagonistes en els èxits de la SD. 
Però es detecta un malestar com-
partit. Els socialdemòcrates actu-
als no s’agraden gaire. Varen ser 
capitans de vaixell en el viatge 
emancipador dels estats de benes-
tar. Avui el vaixell no té capitans. 
El mercat distribueix unes desi-
gualtats que van a l’alça, els popu-
lismes de diferent signe s’ins-
tal·len entre les classes populars i 
no hi ha líders europeistes a l’ho-
ritzó. I la SD no té respostes. 

Mentrestant, els centres de les 
decisions globals es consoliden al 
voltant del Pacífic. Europa i la SD 
s’estan empetitint. I totes dues 
s’estan quedant sense veu decisi-
va en un paisatge de futur en què 
intenten fer ressonar els diversos 
noms de la nostàlgia.

a dir. Està a la defensi-
va. I això implica cedir 
la iniciativa als compe-
tidors, tant els situats a 
la seva dreta com a la 
seva esquerra. Bona 
part de les classes popu-
lars europees voten 
avui aquests competi-
dors (inclosa l’extrema 
dreta). Però la SD no 
pot refugiar-se en el 
discurs de tancar fron-
teres, veure les migraci-

ons transnacionals com un perill o 
proposar visions mancades de re-
alisme sense trair els valors que la 
van fer créixer. La SD és avui un 
corrent polític atrapat per la histò-
ria. No lidera. 

En segon lloc, i més enllà d’al-
guns escàndols de corrupció i de 
les lluites internes que han minat 
la imatge d’alguns partits socialde-
mòcrates, l’emergència de fenò-
mens dotats de forts components 
culturals, com les reivindicacions 
de pluralisme nacional o la multi-
culturalitat, fan que el discurs de 
la SD, pensat per abordar temes 
socioeconòmics de la “societat in-
dustrial”, estigui sovint mancat de 
respostes atractives. Mostra un 
nacionalisme estatalista que li di-
ficulta entendre, adaptar-se i pro-
posar projectes de progrés en les 
complexes democràcies actuals. 
L’agenda conceptual i moral de  
la SD reflecteix altres temes i al-
tres temps. Les esperances, reals o 
fictícies, avui parlen altres llen-
guatges. 

Finalment, el desprestigi actu-
al de les institucions europees és 
un altre element que no ajuda la SD 
a remuntar el vol. El projecte euro-
peu va estar vinculat en bona part, 

FERRAN REQUEJO
CATEDRÀTIC DE CIÈNCIA POLÍTICA 

DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
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En contra dels deures 
La Ceapa (Confederació d’Associaci-
ons de Pares) ha presentat una cam-
panya contra els deures escolars i 
pretén boicotejar els dels caps de set-
mana, començant al novembre. Per fi 
alguns pares s’han adonat de la falta 
de temps lliure que tenen els seus fills 
i han posat fil a l’agulla per aconseguir 
eliminar-los. Els estudiants passen 
massa hores a l’escola, una mitjana de 
sis, a més d’una mitjana de dues hores 
més de deures. Amb aquesta quanti-
tat d’hores dedicades als estudis, em 
pregunto el temps que els queda per 
jugar. Quan desconnecten i gaudei-
xen del temps amb la seva família? No 
podem oblidar que les llargues jorna-
des esgoten a qualsevol i que la falta 
de descans és el nostre pitjor enemic. 
Es pretén que amb aquestes llargues 
hores d’estudi s’aconsegueixi un bon 
nivell acadèmic, però no es tracta de 
les hores que s’hi de dediquin sinó de 
la qualitat. El que cal és que les clas-
ses siguin tan profitoses com es pugui 
i que no calgui haver de dur deures a 
casa, perquè emportar-se feina a ca-
sa és una cosa que no agrada ni a nens 
ni a adults. 

SERGIO HUESO RODRÍGUEZ 
VILADECANS 

¿On s’amaguen les 
dones creatives? 

Sóc estudiant de publicitat a la UPF, 
i fins ara pensava que la majoria de pu-
blicistes eren dones, ja que el 80% dels 
alumnes ho som. No obstant, la set-
mana passada van venir a la univer-
sitat dues professionals creatives en 
representació de la iniciativa #Más-
MujeresCreativas, que ens van fer 
una xerrada i ens van mostrar dades 
realment alarmants. #MásMujeres-
Creativas reclama un lloc per a totes 
nosaltres en la indústria i promou un 
canvi real en la igualtat d’oportunitats 
per al talent femení. Les dades indi-
quen que només el 3% dels directors 
creatius són dones. És una xifra sor-
prenent, i més encara en aquest tipus 
de professions, més artístiques i mo-
dernes. Per què totes aquestes dones 
no acaben exercint com a creatives? 
Segons #MásMujeresCreativas, una 
de les causes pot ser la falta de refe-
rents femenins. Sembla mentida que 
hàgim evolucionat tant en certes co-
ses però que encara hi hagi desigual-
tats en les oportunitats laborals i una 
bretxa de salaris entre gèneres. La di-
versitat és necessària perquè la indús-
tria i la societat avancin i perquè fem 
una feina que ens representi millor.  

PAULA GARCIA BALAGUERO  
SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Aparador d’animals 
Tot i que l’Ajuntament de Barcelo-
na prepara una “gran transformació” 
del Zoo, no deixarà de ser un apara-
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Boira
casa amb l’animal i es va estalviar dir-
li la veritat al nen, que, almenys du-
rant els primers dies, va arribar a 
creure que el seu gos només estava 
una mica malalt. L’últim dia que el 
van treure a passejar van haver de 
tornar-lo a casa en braços després 
d’arrossegar-lo dues illes de cases.  

–Endavant. Endavant –deia 
l’Oriol. 

En Boira no podia més. Quan el 
van tenir ajagut al sofà, a l’animal se 
li va entelar la mirada. Aquell vespre 
ja no va voler menjar res. Tampoc 
l’endemà. El pare li posava injecci-
ons: encara s’atrevia a murmurar 
–amb la veu trencada– que aquella 
medecina el curaria “ben aviat”. 
L’Oriol l’havia deixat de creure i es-
tava molt trist. La mare feia una ca-
ra horrible, semblava que hagués 
envellit deu anys de cop. 

El dia que en Boira va morir van 
prendre una decisió important: en 
comptes de trucar al veterinari, 
s’emportarien el cos fràgil del gos 
fins al bosc de darrere la urbanitza-
ció on vivien i l’enterrarien al costat 
del que creien que era el seu pi pre-
dilecte perquè hi orinava sovint. 
També en gratava el tronc amb les 
seves potes de peluix. 

–No ho direm a ningú –va repetir 
la mare després que el pare deixés 
anar la proposta. 

L’Oriol va fer que sí amb el cap. 
Van acordar que explicarien que 

en Boira havia fugit de casa aquella 
nit de camí cap al bosc. El pare va ca-
var un forat mentre la mare i el nen 
vigilaven que ningú no s’acostés. 
Portaven l’animal embolicat en la 
manta on sempre jeia, a dins d’una 
bossa d’El Corte Inglés. 

El pare va dir quatre paraules en 
honor de l’animal. El seu discurs era 
erràtic, ple d’incongruències: es no-
tava que feia anys que no entrava en 
una església. Tres anys enrere havia 
impedit que l’Oriol comencés les 
classes de catequesi. Mentre els al-
tres nens intentaven aproximar-se 
a Déu, ell rebia una professora par-
ticular d’anglès. La família va desfer 
el camí cap a casa sense ni una en-
gruna de consol cristià. 

Al cap d’un temps, quan en Boi-
ra hauria d’haver estat només un re-
cord, l’Oriol se sentia tan enyorat 
que va haver de tornar al bosc i fer 
un forat al lloc on havien enterrat 
l’animal. Necessitava esbrinar què 
en quedava. Potser les seves restes 
prenien la vida enigmàtica dels fan-
tasmes. No va saber localitzar-hi 
res. Mentre tornava a casa, el nen 
pensava en aquell paquet enorme 
embolicat que tremolava set anys 
enrere al costat de la llar de foc. Si 
ara el tornés a obrir estaria buit.

Sempre que recordava com 
havia arribat en Boira a la 
seva vida, l’Oriol veia un 
paquet enorme embolicat 
que tremolava al costat de 

la llar de foc. “Va, obre el regal de 
Reis!”, li cridava la mare, i ell obeïa 
amb les mans enrampades de temor: 
i si allà dins hi havia un petit mons-
tre? De dins el paquet en sortia un 
yorkshire terrier diminut que se li 
llançava al damunt i li començava a 
llepar les mans. ¿Era un record de 
debò, o una ficció elaborada al llarg 
del temps pel cervell petit i enyora-
dís del nen? L’Oriol tenia quatre 
anys i era un dia de Reis, d’això n’es-
tava segur. Aquella nit, després que 
els pares li preguntessin per enèsi-
ma vegada com volia batejar l’ani-
mal –per què eren tan pesats?–, el 
nen va pronunciar una sola parau-
la, que va tenir l’encert de ser defini-
tiva: “Boira”.  

El nen i el gos van passar junts 
una mica més de set anys. Durant 
aquest temps, l’animal s’havia con-
vertit en l’estrella de la família. 
Sempre tenia una carícia per als 
avis, que s’anaven fent grans i perdi-

en facultats. Quan els pares torna-
ven, de mal humor, del bufet d’advo-
cats on treballaven, en Boira els dis-
treia amb una de les seves ocurrèn-
cies elegants. Fins i tot es portava bé 
amb els cosins petits, encara que 
una vegada havien intentat cremar-
li la cua amb la metxa per encendre 
petards. En Boira mai s’havia men-
jat els deures de l’Oriol: era una 
mascota exemplar.  

Un dia com qualsevol altre, men-
tre el pare, la mare i el fill sopaven 
a la taula del menjador, el gos es va 
acostar a la tele i va vomitar una glo-
pada de sang damunt la catifa que 
els tiets els havien portat d’Istanbul. 
L’endemà el pare s’emportava el pe-
tit animal al veterinari. 

–Deixeu-m’hi anar sol –va dir, amb 
el dit índex aixecat i assenyalant la 
finestra, com si el fet d’anar-hi sol 
l’investís d’una autoritat que no tenia 
en altres parcel·les de la seva vida. 

No havia servit de res. En Boira no 
se’n sortiria. Però el pare va tornar a 
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dor d’animals. Un lloc on regna l’es-
clavitud d’espècies amb la finalitat 
que nosaltres puguem anar-hi a pas-
sar l’estona, mentre ells, tancats en 
gàbies sens dubte més petites de com 
haurien de ser, observen amb triste-
sa tot aquell que passeja pel seu vol-
tant. Amb la quantitat de coses que es 
poden fer en una ciutat tan diversa i 
oberta a l’art i a la cultura com és Bar-
celona, per què cal tenir animals tan-
cats com a forma d’entreteniment? 
Busquem altres opcions que no im-
pliquin tenir un ésser viu amb sen-
timents patint fora del seu hàbitat 
durant tota una vida. Dir que els ani-
mals transmeten grans valors als 
nens no justifica l’existència d’un 
zoo. Els diners destinats al Zoo po-
drien utilitzar-se per ajudar entitats 
que rescaten animals i per organit-
zar-hi sortides culturals amb les es-
coles. Això sí que seria una manera 
de transmetre grans valors als nens. 

ANNA MARTÍNEZ AGUILAR 
BARCELONA 

A tu també et van 
ensenyar a pensar 

Dimecres passat es va celebrar el Dia 
Mundial dels Docents. A Twitter no-
més es veien paraules d’admiració 
cap als professors. Em va sorprendre, 
ja que actualment vivim en una soci-
etat en la qual la figura del docent és 
molt poc valorada. Molts la critiquen 
i la descriuen com una carrera que 
qualsevol seria capaç de cursar, en 
què els alumnes només fan “dibui-
xets”. En la meva opinió, la carrera de 
magisteri acompleix una de les funci-
ons més importants: la d’educar les 
persones i vetllar pel seu futur. Amb 
això no vull treure valor a cap altre 
ofici, ja que tots tenen una funció en 
la nostra societat. I per aquesta raó no 
se n’ha de desprestigiar cap, bàsica-
ment perquè les persones que presu-
meixen de cursar estudis “de més im-
portància” també van anar a l’esco-
la, i allà un professor els va ensenyar 
a pensar. 

INÉS MARTÍ DE VESES 
BARCELONA 

Saber i opinar de tot 
Voler opinar de tot, cosa que avui es 
dóna massa sovint, és insensat. 
Hauríem d’evitar pontificar sobre 
qüestions que desconeixem, o al-
menys parlar-ne amb prudència. 
No em refereixo als que posseeixen 
una vasta cultura, que són els que 
per regla general limiten el seu apa-
rell verbal a l’imprescindible. Em 
refereixo al llengut de la taula del 
costat que no deixa d’il·lustrar-nos 
sobre la seva ignorància. 

Ho va dir Groucho: “És millor es-
tar callat i semblar ximple que parlar 
i aclarir els dubtes definitivament”. 

ENRIC BARRULL CASALS 
GIRONA

L’últim dia que  
el van treure a 
passejar van haver  
de tornar-lo a casa  
en braços
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“L’assetjament  
i l’agressió a les 

xarxes és constant”

Cultura

Els zombis i els lladres es cruspeixen el retorn 
de Mateo Gil a l’univers d’‘Abre los ojos’

més aviat imperfecte. “La idea va 
sorgir al mateix temps que Abre los 
ojos però es va quedar madurant 
molts anys –explica Gil–. Les dues 
històries parlen del mateix, de la por 
a morir i de la por a viure”.  

Proyecto Lázaro alterna la trama 
futurista amb flash-backs de la vida 
anterior del protagonista i la seva 
nòvia, que interpreta una Oona 
Chaplin que ahir visitava Sitges en 
una escapada del rodatge del nou 
film de Carlos Marques-Marcet 
després de 10.000 km. “Serà una 
pel·lícula molt graciosa, però no sé 
si serà una comèdia”, revelava una 
misteriosa Chaplin que admet que 
no connecta amb el protagonista de 
Proyecto Lázaro. “El mataria”, afir-
ma. “Jo també li fotria dues hòsties 

Mateo Gil i Oona Chaplin, director i actriu de 
Proyecto Lázaro. ACN

dows, però Colossal, més que cap al-
tra. Coincideix que la protagonista és 
una dona, però no per res. Crec que es 
pot parlar amb la mateixa transpa-
rència a través d’un personatge feme-
ní que d’un masculí. Però seria gra-
ciós que t’estigués enganyant i que 
d’aquí 30 anys veiessis com jo només 
aparec en les meves pel·lícules quan 
la protagonista és dona.  

“Obre els ulls”, li diu un metge al 
protagonista de Proyecto Lázaro 
quan desperta després de passar 
uns segles criogenitzat amb l’espe-
rança que en el futur puguin curar-
li el seu càncer terminal. L’elecció 
de les paraules no és casual: al dar-
rere de la coproducció catalana 
que s’ha presentat a Sitges hi ha el 
director Mateo Gil, que fa dues dè-
cades escrivia amb Alejandro 
Amenábar el guió d’Abre los ojos. 
Però si aquell film acabava amb el 
protagonista tornant a la vida, aquí 
Gil es pregunta com seria ressusci-
tar en un futur perfecte en un cos 

BARCELONA
X.S.

–coincideix–. Només li val viure jo-
ve, guapo i ric. És normal, doncs, 
que estigui més preparat per morir 
que per viure sense tenir-ho tot”. 

La nova raça dominant?  
Tot i les seves bones intencions, 
Proyecto Lázaro peca de solemnitat 
en les seves disquisicions existenci-
als, com un episodi de Black mirror 
desbravat. Tot el contrari que Mela-
nie. The girl with all the gifts, una 
crua i tensa variació sobre el relat de 
zombis postapocalíptic que intro-
dueix una idea ja apuntada per 
George A. Romero: ¿i si els zombis 
no fossin una patologia de la huma-
nitat sinó la nova raça dominant del 
món? Al film, un grup de nens apa-
rentment normals són mantinguts 

Hi ha un moment en què la pel·lícu-
la t’enganya i sembla que tot es ba-
si en l’alcoholèmia i la falta de res-
ponsabilitat... Però això s’esgota de 
seguida; el que m’interessava era 
veure com dues persones davant la 
mateixa situacions reaccionen de 
manera oposada. L’horror amb què 
reacciona ella i la lleugeresa amb 
què s’ho pren tot ell. Volia contra-
posar les dues actituds, una més 
adolescent i l’altra més madura.  

Tu vas ser objecte d’un linxament 
a la xarxa arran d’un acudit que es 
va malinterpretar com una negació 
de l’Holocaust. Els atacs que es fan 
des la impunitat de la distància, per 
a tu, no són un tema abstracte. 
No, però si jo em cenyís a aquell es-
deveniment del 2011 estaria obviant 

El 2007 Nacho Vigalondo va sortir 
escaldat de la freda rebuda que va 
tenir a Sitges Los cronocrímenes i 
reconeix que aquella experiència el 
va ensenyar a relativitzar les críti-
ques bones i dolentes. Nou anys 
després, s’ha tret l’espina amb la 
gran rebuda de Colossal, el seu 
quart treball, que entrelliga la co-
mèdia romàntica i el cinema japo-
nès de monstres en una història 
protagonitzada per una noia (Anne 
Hathaway) que descobreix que és 
responsable de la destrossa que ha 
provocat un monstre gegant a Seül. 
Un argument tan original i sorpre-
nent del qual és millor saber el 
menys possible. 

La premissa de Colossal és tan bo-
ja que t’imagines Charlie Kaufman 
escrivint la idea i tirant-la a la pape-
rera. Què t’empeny a convertir-la 
en pel·lícula? 
La idea m’atreia perquè em perme-
tia tocar el gènere dels monstres ge-
gants d’una manera plausible i amb 
realisme pel que fa a les meves capa-
citats com a director i l’abast de 
pressupost. Però no em va seduir 
fins que vaig trobar els personatges 
que hi ha al darrere; fins aleshores, 
només era una possibilitat més de 
les mil que tinc en un calaix, que si 
te les expliqués ara t’esgarrifaries. 
Les idees mouen la curiositat, però 
el que impulsa una pel·lícula és un 
acte emocional potent. Philip K. 
Dick deia que el relat curt és al vol-
tant d’una situació i la novel·la sobre 
uns personatges. 

Al principi els personatges sem-
blen arquetips de comèdia ro-
màntica: la noia esgarriada que 
torna al poble, el noi secretament 
enamorat d’ella... Després, però, 
saboteges aquests codis.  

SITGES
XAVI SERRA Nacho Vigalondo

CINEASTA, PRESENTA ‘COLOSSAL’ AL FESTIVAL DE SITGES

que això succeeix a totes hores. 
L’assetjament i l’agressió a les xar-
xes és constant. Molta gent fa mal a 
altres persones aprofitant l’anoni-
mat i la falsa irrealitat d’internet. I 
és un mal que es fa a canvi d’un pla-
er mínim! És com ser addicte a una 
droga de pa sucat amb oli. Però són 
un tipus d’agressions tan habituals 
que m’interessava tocar el tema, de 
manera realista, però sense parlar 
directament d’internet i fugint de 
les pantalles d’Open windows. 

La protagonista de Colossal és des-
patxada per fer un acudit, té haters, 
és d’un poble petit però viu a la ca-
pital... Quant de tu hi ha en ella? 
D’una manera més o menys codifica-
da, totes les meves pel·lícules són au-
tobiogràfiques, fins i tot Open win-

Personal “Totes les meves pel·lícules són autobiogràfiques, però 
‘Colossal’, més que cap” Coherent “Si la meva vida és més política 
que abans, és inevitable que les meves pel·lícules també ho siguin”

“Per dirigir, les 
dones han de 
superar unes 
barreres amb 
les quals jo no 
he topat mai” 
 
“La relació 
amb Anne 
Hathaway  
va ser idíl·lica”

49è FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE SITGES
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Amb All you need is hate (tot el que necessites és odi) i 
300 globus de colors es va inaugurar l’última edició del 
festival Ingràvid a Figueres. Després del desacord amb 
el consistori figuerenc, el festival canviarà de seu. 

L’INGRÀVID 
S’ACOMIADA  
DE FIGUERES

El poeta J.V. Foix ja té una placa al número 9 del carrer de 
Setantí de Sarrià, on va viure i va crear gran part de la seva 
obra. Se salda així un reconeixement que el barri tenia pendent 
des que el 2012 es van complir els 25 anys de la seva mort. 

J.V. FOIX  
JA TÉ PLACA 
A SARRIÀ 

captius en una base militar sota vi-
gilància extrema: estan infectats 
pel virus però només el manifes-
ten quan detecten les feromones 
humanes. La Melanie del títol, una 
nena infectada particularment 
sensible i intel·ligent, pot ser la 
clau per crear una vacuna, però 
també planteja una pregunta fas-
cinant: ¿els humans tenen més 
dret a viure que els zombis?  

Però la sorpresa de la jornada va 
ser Hell or high water, de David 
Mackenzie, un thriller prodigiós 
que arrenca amb dos robatoris a 
bancs i que, a poc a poc, es va re-
velant com una poderosa història 
de perdedors enfrontats a un sis-
tema econòmic que els oprimeix. 
Una mena de western contempo-
rani narrat amb solidesa, extraor-
dinàriament ben dialogat i amb un 
Jeff Bridges majestuós en el paper 
de ranger a punt de jubilar-se i de 
tornada de tot. Serà, sens dubte, un 
dels films del festival.e

El viatge de la protagonista de Co-
lossal té molt d’empoderament fe-
mení davant d’una situació d’abús. 
Fa temps que, a través de les xar-
xes, se’t veu molt actiu i crític en 
aquesta problemàtica. Com et vas 
sensibilitzar pel tema?  
No va ser un acte conscient. Em van 
empènyer circumstàncies molt per-
sonals durant l’època d’Open win-

L’últim concert de la 
pianista Leonora Milà, 

amb l’ARA

actuar amb només 12 anys en un 
programa de la BBC de Londres. 
Va tornar a la capital anglesa un 
any més tard, el 1955, per actuar 
al Royal Albert Hall interpretant 
Noches en los jardines de España 
amb la London Philharmonic Or-
chestra. Ha fet llargues gires per 
Europa, els Estats Units i l’Àsia i 
ha tingut molt més reconeixe-
ment fora que no pas al seu pro-
pi país. Va ser la primera artista 
espanyola que va actuar a la Re-
pública Popular de la Xina (1979), 
on va gravar un disc amb la China 
National Symphony Orchestra 
(1988) i va ser també la primera 
compositora que va estrenar un 
ballet a Sant Petersburg. Milà va 
transformar Tirant lo Blanc en 
partitura, i el coreògraf rus Iuri 
Petukhov, en un ballet de dues 

hores. Milà va obtenir el 
Premi Internacional 

de la Cultura Catala-
na el 1995 per 

aquesta obra. Per 
cert, Petukhov, ja 
retirat, va voler 
actuar al concert 
de comiat de Mi-

là. Va ballar amb la 
seva filla Maixa l’es-

cena final. 
Milà és especialista en 

Albéniz, Falla, Granados o Turi-
na i la seva versió de Das wohl-
temperierte klavier, de Johann 
Sebastian Bach, està considera-
da “de referència” per la crítica 
especialitzada.e

Un moment de l’actuació de Leonora Milà en el seu últim concert al 
Palau de la Música. ARA

El comiat dels escenaris de la 
compositora, en un DVD i un CD

La pianista Leonora Milà (Vilanova 
i la Geltrú, 1942) va debutar al Palau 
de la Música Catalana el 1949. Aca-
bava de fer sis anys i hi va interpre-
tar Mozart i... obra pròpia! L’octu-
bre del 2015, aquesta compositora 
i intèrpret va posar punt final a set 
dècades als escenaris al mateix lloc 
on tot va començar: el Palau de la 
Música. L’acte el va presentar l’ac-
triu Carme Sansa i va comptar amb 
les actuacions, entre d’altres, dels 
pianistes Albert Guinovart, Enrique 
Bagaría i Antoni Besses i el virtuo-
sisme al violí d’Oksana Solovieva.  

Ara podeu tornar a escoltar i veu-
re el comiat de la virtuosa música. El 
pròxim cap de setmana, els dies 15 i 
16 d’octubre, amb l’ARA podeu 
aconseguir, per 9,95 euros, 
el DVD El darrer escenari. 
A més, porta de regal un 
CD amb algunes de les 
seves millors cançons.  

Milà és considera-
da una de les artistes 
amb més projecció in-
ternacional que ha do-
nat Catalunya. Filla de 
Josep Milà, destacat vio-
loncel·lista de les orquestres 
Pau Casals i del Gran Teatre del Li-
ceu, ha tingut una llarga carrera 
(més de 100 partitures compostes i 
una trentena de discos publicats). 
Milà va ser una nena prodigi. Deixe-
ble de la pedagoga Maria Canals, va 

BARCELONA
ARA

Nacho 
Vigalondo 
durant la 
presentació de 
Colossal al 
Festival de 
Sitges. LETICIA HUEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dows, una de les quals, adonar-me 
de les poques dones que hi ha fent 
cinema. En la conversa diària amb 
homes i dones que volen fer cinema 
detectes el mateix grau de passió i 
mirades igualment vàlides, però 
després la majoria de directors aca-
ben sent homes. Quan compartei-
xes la vida amb noies que volen fer 
cinema i t’adones que per arribar a 
dirigir han d’enfrontar-se a unes 
barreres amb les quals jo no he to-
pat mai, ja no et pots sentir igual de 
còmode. Imagina que vius a Sud-
àfrica i que el cinema només el fan 
els blancs. Jo no seré cap messies ni 
canviaré res, però almenys vull do-
nar-li voltes a l’assumpte. I si la me-
va vida és més política que abans, és 
inevitable que les meves pel·lícules 
també ho siguin.  

Com va ser la teva relació amb 
Anne Hathaway a Colossal? 
Idíl·lica. Hi ha una expressió ameri-
cana, viure el somni; doncs jo vaig 
viure el conte de fades. No només 
em va aportar tot el seu talent, sinó 
el fet de vincular el seu nom a una 
pel·lícula com la meva. Quan penses 
en una pel·lícula protagonitzada per 
Anne Hathaway i Jason Sudeikis et 
ve al cap un tipus de pel·lícula que 
no té res a veure amb el que acaba 
sent Colossal. De fet, és ben bé la 
pel·lícula oposada. Així que no po-
dria estar més agraït i disposat a ac-
ceptar que no tornaré a tenir tanta 
sort en la vida.e

CLÀSSICA

 
‘El darrer 

escenari’, amb 
l’ARA 

El 15 i 16 d’octubre, 
amb l’ARA, podeu 

comprar el DVD amb 
l’últim concert de 

Leonora Milà
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“Quan dius que ets el noi de 
‘Merlí’ la gent t’escolta més”

Sí, crec que sí. En aquest àlbum es 
reflecteixen moltes vivències. Són 
composicions que vaig fer des dels 
17 anys i fins ara, que en tinc 23. N’hi 
ha que intenten parlar amb una èpo-
ca passada. No et vull deixar marxar, 
per exemple, la vaig compondre fa 
uns mesos i parla del desig de tro-
bar-me amb el meu nen interior, 
que penso que l’he perdut. En canvi, 
Deixa’m reivindica les ganes de ju-
gar, de passar-ho bé, de no fotre res, 
i això ho vaig compondre amb 17 
anys. Tinc cançons més madures i 
altres de més innocents.  

¿La música que escoltaves quan 
eres adolescent es nota en el disc? 
Crec que sono molt Beatles, i és per-
què als 15 anys vaig escoltar molt 
Beatles i Rolling Stones, les dues 
grans bandes, i me’n vaig enamorar 
completament. I a partir d’aquí vaig 
començar a escoltar més bandes 
britàniques com The Who i The 
Kinks. Després vaig entrar en ban-
des més denses de rock progressiu 
com King Crimson i Genesis. Sóc 
molt fan de la música britànica.  

Marcos Franz
ACTOR A LA SÈRIE ‘MERLÍ’, DEBUTA COM A MÚSIC AMB EL DISC ‘START’

MÚSICA

Marcos Franz (Mataró, 1993), el Ge-
rard de la sèrie Merlí, debuta com a 
músic amb el disc Start (Discmedi) 
just quan la seva carrera com a actor 
comença a recollir fruits internacio-
nals. Ha interpretat un paper a la sè-
rie The young Pope de Paolo Sorren-
tino i combina la presentació del disc 
amb el rodatge a Praga d’una sèrie en 
anglès per a History Channel.  

¿La popularitat de la sèrie Merlí 
t’ha facilitat fer el disc? 
Sí, en sóc conscient. Quan dius que 
ets el Marcos Franz, el noi de Mer-
lí, la gent t’escolta més. Tot i així, no 
penso que el meu CD Start sigui una 
espècie de producte a l’estil «Sóc jo, 
compreu la meva cara». Faig bona 
música perquè sóc músic. Abans de 
ser actor era músic. 

Diuen que el primer disc d’un ar-
tista reflecteix tota la seva vida 
anterior. És el teu cas? 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

PERE TORDERA

Gairebé tots els grups que mencio-
nes no són contemporanis teus. 
M’agrada la música pop i rock atem-
poral. Penso que Drive my car dels 
Beatles encara es pot escoltar per-
fectament ara. He escoltat bandes 
atemporals, i per això penso que Tot 
en ella és un single que es pot escol-
tar tant el 2016 com el 2020. No és 
un single que pugui passar de moda. 
És música pop, bàsicament. Jo no 
faig música moderna. La música pop 
actual és com molt morbosa, amb 

molta electrònica. I a mi m’agraden 
les melodies boniques que transme-
ten coses.  

¿I a l’institut trobaves gent per com-
partir aquests gustos musicals? 
No. La veritat és que a l’institut em 
sentia una mica sol, un bitxo raro. 
Més endavant sí. Als 18 anys, que 
és quan vaig començar a compon-
dre cançons més rock’n’roll, sí  
que vaig trobar col·legues per com-
partir-ho.e

Directe 
“Jo no faig 
música 
moderna. La 
música pop 
actual és com 
molt morbosa”

Influències 
“Als 15 anys 
em vaig 
enamorar 
dels Bealtes  
i els Rolling 
Stones”

 
Mèdia  

Entrevistem el 
protagonista de 
‘Merlí’, Francesc 

Orella, a les 
pàg. 82-83
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Macbeth somia a  
tornar a Manderley

Rebecca, obra de Jonas Dahlberg (in-
creïble, era el seu primer treball ope-
rístic), trobem un envellit Macbeth 
observant les evolucions somnàm-
bules de la seva esposa, un fantasma 
canós, mentre l’escena s’omple de 
cossos ensangonats. Tota la trama 
serà un gran flash-back en un impla-
cable blanc i negre (i gris) durant el 
qual Loy no està tan interessat a 
mostrar-nos la maldat en si com els 
efectes devastadors que genera en la 
psique dels protagonistes. 

Una direcció d’actors perfecta-
ment afinada segueix amb nitide-
sa les motivacions i les reaccions 
dels personatges, amb solucions 
d’una extrema eficàcia teatral: el 
bandejament de Malcolm, sospitós 
d’haver assassinat el rei, al final del 
primer acte; la cara d’odi que Lady 
Macbeth dedica a Macduff i la seva 
família, premonició de tragèdies 
futures, abans d’atacar el Brindis; el 
deliri de Macbeth en veure la jaque-
ta de Banco que aquest ha deixat a 
l’escena anterior; un Patria oppre-
sa amb el cor planyent, entre espel-
mes i retrats, les seves pèrdues per 

culpa del tirà (va ser el gran mo-
ment de la formació que dirigeix 
Conxita Garcia). 

Les bruixes són l’element que 
sacseja la ment de Macbeth, un grup 
de dones amb barba o transvestides 
d’actitud salvatge, no exempta 
d’ironia, com l’aplicada en el balla-
bile d’ondines i sílfides, mentre que 
l’aparició dels reis en vitrines va ser 
un dels pocs cops visuals que Loy es 
va permetre. El ballet, com és habi-
tual, va ser tallat en una interpreta-
ció de la versió del 1865, però amb 

l’escena final del 1847, detall que el 
programa de mà oblidava comentar.  

Al fossat les coses no eren tan es-
timulants, amb Giampaolo Bisanti 
intentant il·luminar les subtileses 
de la música de Verdi. Intent lloa-
ble, si no fos perquè el preu va ser 
excessiu: el dessagnament de la par-
titura en una lectura d’articulació 
blana, temps desmaiats i finals sen-
se tensió. 

Voltatge insuficient  
Ludovic Tézier ha anat conquerint 
progressivament els grans rols ver-
dians i ha aportat a aquest Macbeth 
una veu pletòrica, menada amb un 
sentit immaculat del legato. Tan-
mateix, només en l’acte quart va pit-
jar l’accelerador en una encarnació 
fins llavors d’insuficient voltatge. 
L’acidesa vocal de Martina Serafin, 
en especial en el terç superior (el re 
bemoll sobreagut de l’escena del 
somnambulisme la va derrotar), no 
desentona en un paper com Lady 
Macbeth però també aquí faltava 
verí i malvolença. Vitalij Kowaljow 
ha esdevingut de facto el baix verdià 
titular del Liceu, ara un Banco de 
bona línia en la seva ària, a diferèn-
cia d’un Saimir Pirgu (Macduff) que 
no va sonar amb la llisor d’altres 
ocasions. Correcte el Malcolm d’Al-
bert Casals, mentre que la dama 
d’Ana Puche i el criat de Marc Can-
turri van guanyar, si no pes vocal, 
més protagonisme escènic gràcies a 
Christof Loy, la principal raó per 
veure aquest muntatge.e  

Una de les 
escenes de 
Macbeth. A. BOFILL 

 

 

 

 

 

El Liceu obre temporada amb un Verdi 
més estimulant a nivell escènic que musical

ÒPERA

‘Macbeth’ GRAN TEATRE DEL LICEU 
  7 D’OCTUBRE  

La carregosa parafernàlia 
en què s’estan convertint 
les inauguracions de tem-
porada del Liceu no acaba 
de provar a Verdi. Des-

prés d’un fluix Nabucco el curs pas-
sat, aquest any ha sigut el torn d’un 
Macbeth que no ha complert amb 
totes les exigències de la primera 
obra mestra del compositor italià. 
Almenys musicalment, perquè en 
l’apartat escènic Christof Loy ha 
signat una producció apassionant, 
importada de Ginebra. 

¿Somiava Macbeth a tornar a 
Manderley? El preludi ens situa de 
ple en una imponent mansió neogò-
tica, amb xemeneia i majestuosa es-
calinata incloses. En aquesta esplèn-
dida escenografia inspirada en el film 

Crítica

BARCELONA
XAVIER CESTER
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El nou esport per a la nova era
Els Estats Units guanyen 0-2 a Cuba en un històric partit a l’Havana

L’Olot, campió del 
món de grups 
de xou grans

Patinatge

El Club Patinatge Artístic Olot va 
aconseguir ahir revalidar el títol de 
campió del món de grups de xou 
grans en el Mundial de patinatge ar-
tístic que se celebra a Novara (Ità-
lia). El conjunt garrotxí ja acumu-
la deu Mundials des que el 2004, a 
Fresno, va aconseguir el primer tí-
tol. La coreografia Treu-me d’aquí 
anava dedicada als sense sostre, i ja 
els va valer per proclamar-se cam-
piones de Girona, de Catalunya, 
d’Espanya i d’Europa.

enbreu

Empat sense gols 
del Reus i caos al 
partit del Nàstic

Futbol

Després d’ensopegar per primer cop 
la setmana passada, el Reus va tor-
nar a sumar punts ahir després 
d’empatar amb el Tenerife (0-0) a 
casa. El visitant Lozano va enviar un 
penal al travesser. En l’altre partit, 
el Nàstic va posar contra les cordes 
l’Elx, però va acabar sumant només 
un punt (4-4). Álex López va avan-
çar el Nàstic, però els alacantins van 
remuntar provisionalment fins al 3-
1. Tejera, López i Gbayara van tor-
nar a posar els tarragonins per da-
vant, però Dorca va igualar al final.

           EQUIP                                                                                                              PT 

  1     Llevant                                                                                            19 
  2      Lugo                                                                                                                      16 
  3     Còrdova (+1)                                                                                        16 

  4      Mirandés                                                                                                           14 

 5     Reus (+1)                                                                                                 14 
 6     Girona                                                                                              12 
  7      Saragossa (+1)                                                                                             12 

  8      UCAM Múrcia (+1)                                                                                     11 

9      Sevilla Atlètic (+1)                                                                           11 

 10    Rayo Vallecano                                                                                            11 

 11    Osca                                                                                                                       11 

 12    Numància (+1)                                                                                             10 

 13   Elx (+1)                                                                                           10 
14   Valladolid (+1)                                                                                             10 

15    Tenerife (+1)                                                                                                10 

16    Getafe (+1)                                                                                                     10 
17    Oviedo                                                                                                                    9 

18   Alcorcón (+1)                                                                                                   9  

19    Cadis                                                                                                                        8 

 20   Mallorca                                                                                                       7 
21   Nàstic (+1)                                                                                      6 
 22    Almeria                                                                                                                  6 

Classificació

Lliga 1/2/3 - 9a jornada 
Reus - Tenerife                                                                                   0 - 0 

Getafe - UCAM Múrcia                                                                     2 - 0 

Valladolid - Alcorcón                                                                         2 - 0 

Elx - Nàstic                                                                                            4 - 4 

Numància - Còrdova                                                                          1 - 1 

Sevilla Atlètic - Saragossa                                                            2 - 1 

Oviedo - Rayo                                                                                         12 h 

Mirandés - Lugo                                                                                   16 h 

Cadis - Girona                                                                                       18 h 

Mallorca - Osca                                                                                   18 h 

Almeria - Llevant                                                                              18 h

Resultats

però les samarretes de la selecció són 
pràcticament impossibles d’aconse-
guir, com explica el segon entrenador 
de Cuba, Dariem Díaz, que també en-
trena l’equip Ciudad de La Habana. 

Un dels màxims responsables de po-
pularitzar el futbol a l’illa és Reiner 
González, el periodista que s’encarre-
ga de narrar els partits de futbol de la 
televisió cubana. González explica que 
a final dels noranta el van titllar de 
“boig” per proposar l’emissió dels par-
tits del Mundial, i que després de l’èxit 
d’audiència van seguir amb la Champi-
ons i altres lligues del Vell Continent 

fins a arribar al punt actual: hi ha més 
partits en obert de la lliga a Cuba que a 
l’estat espanyol. Per a González, el fut-
bol local cubà no s’acaba d’enlairar per-
què les autoritats del país “l’han volgut 
tractar com a qualsevol altre esport i no 
han tingut en compte que és un esport 
molt particular”, i també per la falta 
d’inversions de marques estrangeres i 
de caçatalents. 

Al país caribeny es juga molt a futbol 
al carrer, però, segons explica a l’ARA el 
seleccionador cubà, Idalberto Mederos, 
el país encara té molt de camí per recór-
rer per millorar la lliga nacional –una 

competició amateur entre els equips de 
cada província amb un seguiment gai-
rebé nul– i l’organització d’aquest es-
port en general. Fora de l’àmbit polític, 
el seleccionador valorava el partit amb 
els EUA com una oportunitat perquè els 
seus jugadors s’enfrontés amb futbolis-
tes de primer nivell i aprenguessin de 
l’experiència. Amb el 0-2 de l’Havana, 
els nord-americans sumen deu victòri-
es, per una de cubana i un empat. 

Però el resultat del partit de diven-
dres no era el més important. Ho era 
veure com es consolida la millora de re-
lacions entre dos països enemistats du-
rant més de 50 anys, observar com el 
públic cubà va respectar les notes de 
l’himne nord-americà amb escrupolós 
silenci i com el grup d’animació visitant 
–uns setanta aficionats que segueixen 
els partits de la selecció regularment– 
va aplaudir els aficionats cubans en aca-
bar el partit. Tot plegat –igual que la 
presència a la grada de l’esposa del vice-
president nord-americà, Jill Biden– 
una mica sobreactuat i amb molta por 
de no ofendre l’altre. 

Fins a l’organització del Mundial de 
l’any 1994, que va significar l’explosió 
del futbol als Estats Units, els nord-
americans vivien d’esquena a aquest es-
port. 26 anys després, la seva selecció 
ocupa el número 22 del rànquing FIFA 
i la seva lliga mou una gran quantitat de 
diners al país. El canvi d’actitud amb el 
futbol ha sigut un bon negoci. Passarà el 
mateix amb Cuba?e

A l’Havana, centenars d’aficionats van gaudir de l’amistós de futbol entre Cuba i els Estats Units, el primer des del 1947. S.P.

FUTBOL INTERNACIONAL

En nombroses ocasions al llarg de la his-
tòria hi ha hagut esdeveniments espor-
tius amb una transcendència que ha 
anat més enllà del seu àmbit i que han 
format part de la política i les relacions 
internacionals. És el cas de l’anomena-
da diplomàcia del ping-pong, que va con-
tribuir al desgel entre la Xina comunis-
ta de Mao i els Estats Units a principis 
dels anys setanta, i el del partit amistós 
de futbol –el primer des del 1947– que 
van jugar divendres a l’Havana les selec-
cions de Cuba i els Estats Units. Va ser 
un matx carregat de simbolisme d’un 
esport, el futbol, que no es caracteritza 
per ser el més popular en cap d’aquests 
dos països, però sí el de més futur. 

Mentre la lliga de futbol nord-ame-
ricana cada cop és més competitiva i 
l’esport guanya seguidors contínua-
ment des que el país va organitzar el 
Mundial del 1994, l’afició al futbol, jun-
tament amb la música i la roba, és un 
dels trets diferencials d’una joventut 
cubana que ha crescut mirant els par-
tits de la Champions League i de les 
grans lligues europees. Això explica 
que a les grades de l’estadi Pedro Mar-
rero l’afició cubana anés a veure el seu 
país vestida amb samarretes dels mi-
llors clubs i seleccions del món però 
que gairebé no en portessin cap de Cu-
ba. Hi havia moltes banderes cubanes, 

L’HAVANA
SANTI PIÑOL

 
El matx escenifica la 
millora de les relacions 
entre els dos països
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Més popular però més 
professional que mai

creixement són altes”, apunta Guardio-
la, per a qui la clau és el “gir” que ha fet 
la societat, que ha integrat “alguna pràc-
tica esportiva” en el seu dia a dia, ja des 
de les escoles. Que el Comitè Olímpic 
Internacional afegís el triatló al seu ca-
lendari va ser un altre gran impuls que 

va posar a l’aparador mediàtic un grup 
de triatletes catalans i espanyols d’alt 
nivell. Alguns d’ells, com el manxec 
Fernando Alarza o l’olotí Nan Oliveras, 
també participaran a Barcelona, on s’ha 
intentat trobar l’equilibri entre l’elit i 

l’esport popular, amb la possibilitat de 
competir en tres distàncies (olímpica, 
esprint i superesprint), individualment, 
per parelles o relleus.  

Belmonte, Indurain i Fiz 
Els puristes, de fet, critiquen aquestes 
fórmules, que, des del seu punt de vista, 
desvirtuen l’essència del triatló, que 
exigeix dominar tres terrenys tan dife-
rents. Però l’organització, animada per 

El triatló adapta distàncies i s’obre al format de 
relleus per accelerar el creixement de l’esport

TRIATLÓ

La platja de la Mar Bella, el litoral fins al 
Fòrum i els carrers que envolten l’Esta-
ció de França i el Parc de la Ciutadella 
s’ompliran diumenge de milers de triat-
letes que tornaran a convertir Barcelo-
na en una referència de l’esport. Seran 
3.500 els esportistes que, des de les sis 
del matí, quan comencin a col·locar les 
bicicletes al box, i fins a passades les 
13.40 hores, l’hora de l’última onada de 
sortida, mesuraran les seves forces en 
les tres disciplines (natació, ciclisme i 
cursa a peu) de què consta el triatló, un 
dels esports més de moda actualment.  

“Hem anat incrementant tant les lli-
cències com el nombre de proves i par-
ticipacions”, explica la presidenta de la 
Federació Catalana de Triatló, Franci-
na Guardiola. De les 1.099 llicències que 
constaven l’any 2005, es va tancar el 
curs 2015 amb 5.351, cinc vegades més. 
El creixement és especialment impac-
tant en les dones, que han multiplicat 
gairebé per set la seva presència i ja fre-
guen el miler de federades. “Continuem 
sent un esport jove i les esperances de 

BARCELONA
NATALIA ARROYO

Triatletes revisant el circuit de bicicleta, ahir a l’exposició del pavelló de la 
Mar Bella, on ja estava tot preparat per a la Barcelona Triathlon. PERE VIRGILI

uns patrocinadors que cada cop inver-
teixen més en el triatló, ha buscat un re-
clam mediàtic amb la participació per 
equips, de Mireia Belmonte, Miguel In-
durain i Martín Fiz. “Tot tipus de pro-
ves populars van en benefici del nostre 
esport i ajuden a promocionar-lo”, diu 
Guardiola, optimista en l’efecte que 
aquesta moda tindrà de cara als Jocs de 
Tòquio 2020. Avui molts intentaran 
penjar-se la medalla de finisher.e

 
Francina Guardiola 
PRESIDENTA FEDERACIÓ DE TRIATLÓ 
“Continuem sent un esport 
jove i les esperances  
de creixement són altes”

 
5.351 
En deu anys el triatló ha 
multiplicat les llicències, 
sobretot en dones
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- Aquesta aposta per la coope-
ració es tradueix en l’Agència 
de Desenvolupament Local de 
Solsona i Cardona, molt singular 
a Catalunya. Com s’articula? 
Aglutina els esforços d’ambdós 
ajuntaments, desafiant els límits 
administratius comarcals i provin- 
cials, i de les associacions d’empre-
saris a través d’accions concretes: 
assessorament empresarial, suport 
a les associacions de comerç, 
mediació i orientació laboral i 
formació, amb el suport del SOC. 

- La qualitat de vida i l’entorn 
rural i paisatgístic compensen la 

Solsona compta 
amb empreses 
que exporten 
arreu del món

“El nostre objectiu és millorar la qualitat 
de vida de les persones amb la creació 

d’ocupació digna”
David Rodríguez, 

alcalde de Solsona

Solsona vol atraure empreses que busquen una 
qualitat de vida i un entorn innovador per sobre 
d’uns costos de transport més avantatjosos

distància de la ciutat respecte 
dels centres neuràlgics del país? 
Sens dubte. Són els nostres actius, 
i hi ha empresaris que busquen 
una qualitat de vida i un entorn 
innovador per sobre d’uns costos 
de transport més avantatjosos. 
Això passa sobretot en empreses 
intensives de coneixement, que 
són les que volem atraure. De 
totes maneres, no estem lluny: 
a menys d’una hora i mitja de 
l’aeroport i del port de Barcelona.

- En aquest sentit, la fibra òptica 
és una infraestructura clau per a 
un territori com aquest.  
Hi estem treballant. El desembre és 
previst que s’hagi desplegat la fibra 
als polígons de la ciutat, amb la qual 
superarem un dels dèficits endè-
mics en comunicacions de la nostra 
comarca. Hem de tenir present que 
Solsona compta amb empreses que 

exporten arreu del món. 

- Com es refarà Solsona del tan-
cament de Tradema, la primera 
indústria de la ciutat, el 2012? 
Aprenent lliçons del passat i 
afavorint empreses amb diver-
sificació de sectors. No hi ha 
solucions màgiques i el procés de 
recuperació és lent, però segur. 
Dels 800 aturats d’aquell moment 
hem baixat del llindar dels 500. 
Cal tenir en compte, a més, que 
no és només a les nostres mans 
aconseguir una nova activitat a les 
instal·lacions de Tradema. Hem 
de continuar treballant per donar 
suport a la petita empresa local.

AJUNTAMENT DE 
SOLSONA

www.ajsolsona.cat

- Quines són les línies estratègi-
ques de desenvolupament econò-
mic a la capital del Solsonès?
L’objectiu principal és millorar la 
qualitat de vida de les persones 
creant ocupació digna. Cal opti-
mitzar la competitivitat de les 
empreses i els comerços i valo-
ritzar el patrimoni per afavorir el 
turisme. Ho hem de fer a través 
d’una cooperació territorial i 

publicoprivada forta i a partir del 
treball en xarxa. Aquesta voluntat 
la plasmem en esforços reals que 
es tradueixen en dades: la taxa 
d’atur registral a Solsona ha 
passat del 16,75% el desembre del 
2014 a l’11,72% l’agost passat, i el 
2015 el Solsonès va ser la comar-
ca on més va incrementar-se la 
contractació indefinida.

I N N O VA C I Ó  I  A C T I V I TAT  E C O N Ò M I C A  A L  S O L S O N È S

munta l’asturià– va caure en la primera 
ronda dels entrenaments i arrencarà 
des del 17è lloc de la graella. “No hem 
estat ràpids durant tot el cap de setma-
na, no esperem remuntar tret que hi ha-
gi pluja o alguna cosa estranya”, deia 
ahir l’asturià, capcot. “Estar 15è i 17è no 
és l’ideal per a McLaren, després d’es-
tar habituats a lluitar per la Q3. Estem 
per sota del que havíem pensat i cal mi-

llorar”, afegia Alonso. Sobre el nou mo-
tor, l’asturià va comentar que el que ha 
muntat a Suzuka “dura més quilòme-
tres, però té la mateixa potència”. “No 
hem sigut ràpids, no hem sabut inter-
pretar el circuit”, es lamentava. 

Sí que és cert que el McLaren-Honda 
ha fet un pas endavant respecte al mo-
noplaça de l’any passat, però el cotxe en 
general i el motor Honda en particular 

Fernando Alonso i el seu McLaren al Gran Premi del Japó. CLIVE MASON / GETTY

Alonso estrena un motor més fiable, però no li serveix per escalar posicions en la graella a Suzuka

MOTOR - MUNDIAL DE FÓRMULA 1

Fernando Alonso va estrenar durant els 
entrenaments lliures del Gran Premi de 
Malàisia, a Sepang, ara fa una setmana, 
un nou motor. Només el va muntar di-
vendres. Aquell nou motor –que li va 
costar una sanció i, per tant, va arren-
car últim a la graella– es va guardar en 
una caixa per tornar-lo a treure aquest 
cap de setmana, al Japó. Per a Honda, el 
subministrador de motors de McLaren, 
aquesta cursa, a Suzuka, és el Gran Pre-
mi de casa i volen fer-ho bé. I encara més 
després de l’incident que van patir l’any 
passat amb Fernando Alonso quan l’as-
turià, fart de veure com els seus rivals 
l’avançaven a la recta sense que ell po-
gués fer res per evitar-ho, va cridar per 
ràdio: “Això és un motor d’un cotxe de 
GP2 [categoria inferior]!” 

Amb la intenció d’oblidar aquell co-
mentari, Honda va treballar per donar-
li a Alonso un nou motor per al Japó. 
Però, almenys en la jornada d’ahir, el 
seu monoplaça no va donar el resultat 
esperat i en els entrenaments oficials 
només va poder ser 15è quan preveia es-
tar “fregant la Q3”, on passen els 10 mi-
llors. El seu company, Jenson Button, 
que no ha tingut la sort d’estrenar la no-
va especificació del motor –només la 

BARCELONA
NURIA GARCÍA

Honda o l’ànsia de voler-ho fer bé a casa

encara són lluny de poder lluitar amb 
els Red Bull i els Ferrari pels últims es-
glaons del podi de manera regular. 
“Hem fet un gran pas endavant de l’any 
passat a aquest, però necessitem un pas 
més de cara a l’any vinent si volem llui-
tar pels podis i les victòries”, diu Alon-
so per reclamar millores. Unes millores 
que en principi ja no arribaran fins a la 
temporada vinent.e

           PILOT                                                                                                           TEMPS 

  1          Nico Rosberg (Mercedes)                                      1:30.647 (Q3) 

  2          Lewis Hamilton (Mercedes)                                1:30.660 (Q3) 

  3          Kimi Räikkönen (Ferrari)                                        1:30.949 (Q3) 

  4          Max Verstappen (Red Bull)                                   1:31.178 (Q3) 

  5          Daniel Ricciardo (Red Bull)                                    1:31.240 (Q3) 

  6          Sergio Pérez (Force India)                                     1:31.961 (Q3) 

  7          Sebastian Vettel (Ferrari) (*)                             1:31.028 (Q3) 

  8          Romain Grosjean (Haas)                                         1:31.961 (Q3) 

9           Nico Hülkenberg (Force India)                           1:32.142 (Q3) 

 10        Esteban Gutiérrez (Haas)                                      1:32.547 (Q3) 

 11       Valtteri Bottas (Williams)                               1:32.315 (Q2) 

 12        Felipe Massa (Williams)                                           1:32.380 (Q2) 

 13        Daniil Kvyat (Toro Rosso)                                      1:32.623 (Q2) 

 14        Carlos Sainz (Toro Rosso)                                      1:32.685 (Q2) 

 15        Fernando Alonso (McLaren)                               1:32.689 (Q2) 

 16        Jolyon Palmer (Renault)                                          1:32.807 (Q2) 

 17        Jenson Button (McLaren)                                       1:32.851 (Q2) 

 18        Kevin Magnussen (Renault)                                1:33.023 (Q1) 

 19        Marcus Ericsson (Sauber)                                       1:33.222 (Q1) 

 20       Felipe Nasr (Sauber)                                                   1:33.332 (Q1) 

 21        Esteban Ocon (Manor)                                              1:33.353 (Q1) 

 22        Pascal Wehrlein (Manor) (*)                                 1:33.561 (Q1) 

(*) sancionats

Graella de sortida - GP del Japó



78 DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE DEL 2016 ara   

Estils
Viure sense generar 

escombraries  
és possible

Els Johnson han aconseguit que tots els residus domèstics 
que produeixen en un any càpiguen en un pot de melmelada 

Segons un informe del Banc 
Mundial, cadascun de nos-
altres genera al dia una mit-
jana d’1,2 quilos d’escom-
braries. Això suposa gaire-

bé 440 quilos a l’any. Imagineu ser 
esclafat per un ós bru: això és el que 
sentiríeu si us caiguessin a sobre tots 
els residus que heu creat en 365 dies. 
Fent números, les escombraries pro-
duïdes per una família de quatre 
membres en un any ascendirien a un 
total de 1.760 quilos. Però en una as-
solellada i plàcida urbanització de 
Mill Valley (Califòrnia) hi ha un 
llinatge que trenca totes les es-
tadístiques. Són els Johnson 
i, a ells, les escombraries 
acumulades durant tot 
un any els caben... en un 
pot de melmelada! 

Bea Johnson, una 
empresària de 42 anys 
d’origen francès, va de-
cidir fa vuit anys que as-
pirava a una vida més sa-
ludable i ordenada per a 
ella, el seu marit i els seus 
fills, Max i Leo. Estava farta de 
la cultura de la compra compulsi-
va i va proposar als seus un repte: 
apostar pel consum sostenible. Al 
mateix temps que emprenia aquest 
viatge familiar cap a la producció de 
residus zero, la Bea va posar en mar-
xa el blog Zero waste home, en què 
compartia –encara ho fa– les seves 
estratègies i trucs per reduir les es-
combraries a casa. Fa tres anys 
Johnson va publicar el llibre Zero 
waste home, traduït a sis idiomes 
(entre els quals el català, que publi-
ca l’editorial Pol·len) i en què resu-
meix l’estil de vida del seu clan. Ar-
ran de l’experiència dels Johnson, 
han proliferat els blogs de millenni-
als –sobretot anglosaxons– defen-
sors de fer la vida més bella no gene-
rant residus. Per citar alguns exem-
ples d’autors i webs força populars: 
Kathryn Kellogg i Going zero was-
te; Ariana Schwarz i Paris-to-go; 
Lauren Singer i Trash is for tossers, 
i Celia Ristow i Litterless. 

Per a Bea Johnson, dur una exis-
tència residu zero és més una qües-
tió de determinació i voluntat que 

BARCELONA
RAQUEL ALBA

no pas de diners. “L’any 2008, quan 
li vaig proposar al meu marit apos-
tar per la sostenibilitat a casa nos-
tra, es va mostrar d’allò més escèp-
tic. Pensava que comprar a granel i 
utilitzar només materials recicla-
bles ens acabaria costant una dine-
rada. Malgrat això, hi va estar 
d’acord. El 2010 vam comparar 
quant ens havíem gastat comprant 
aquell any amb el que ens havíem 
gastat en feia cinc (abans de comen-
çar a fer vida residu zero). Vam com-
provar que havíem estalviat un 
40%. Des de llavors, ell també és un 
entusiasta d’aquesta filosofia”, ex-
plica a l’ARA Johnson, que afegeix: 
“¿Sabies que un 15% del preu d’un 

producte empaquetat corres-
pon a les despeses en aquest 

empaquetatge? Això signi-
fica que quan compres a 

granel automàticament 
t’estalvies aquest per-
centatge”. 

Així, a poc a poc, els 
Johnson van anar des-
terrant qualsevol tipus 

d’envasos i embolcalls 
d’un sol ús de les seves 

existències. Fugiu, car-
trons. Vade retro, safates de 

porexpan. Allunyeu-vos, llau-
nes. La família surt a comprar ben 

Estalvi 
Amb l’aposta 
pels residus 
zero gasten 
un 40% 
menys 
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El Museu Marítim de Barcelona acollirà el cap de setma-
na vinent el nou Festival Orgànic, que té com a objectiu pro-
moure l’estil de vida saludable. Segons els organitzadors, 
“Barcelona és una ciutat precursora en activitats vincula-

des a l’ecologia i la filosofia holística”, per la qual cosa l’han 
escollit com a seu del festival. El programa inclou activi-
tats, tallers, música en directe, un mercat gastronòmic i 
conferències d’experts de diversos àmbits.

NEIX UN 
FESTIVAL  
DE VIDA SANA

bert que vivint amb menys objectes 
dediquen menys temps a recollir i 
ordenar i més a jugar”.   

Pel que fa a la roba, els Johnson la 
compren tota de segona mà. I, amb 
excepció del paper de vàter, eviten 
adquirir objectes d’un sol ús. Així, els 
bolígrafs de la família són recarrega-
bles. I la mateixa pastilla de sabó els 
serveix per rentar-se les mans, afai-
tar- se i com a xampú, gel de bany i  
hidratant corporal. Respecte als re-
sidus orgànics que generen, els 
Johnson practiquen el compostat-
ge, un procés natural i accelerat de 
descomposició de la matèria orgà-
nica per bacteris i fongs i petits ani-
mals que transformen les restes or-
gàniques en compost, un adob orgà-
nic amb gran poder fertilitzant. 
Adobar la terra amb compost signifi-
ca tancar el cicle de la matèria orgà-
nica: la quadratura del cercle, vaja. 

Experiències i no regals  
Comprar a granel i de segona mà, 
reciclar, rebutjar els objectes d’un 
sol ús i compostar. Aquests són els 
grans pilars de la vida residu zero 
de la família Johnson. Però hi ha 
una filosofia que ho impregna tot 
plegat: consumir menys per ser 
més feliços. La família ha reduït les 
compres al mínim imprescindible. 

proveïda de bosses de tela, ampolles 
i terrines: pràcticament tot el que 
adquireixen és a granel. “És impor-
tant recordar que el primer pas per 
evitar que els residus i el desori en-
trin a casa vostra és dir que no”, ex-
plica la Bea. “Penseu, abans d’accep-
tar el que us donen. Refuseu els 
flyers, les targetes de visita, el cor-
reu comercial o les capsetes i bosses 
de plàstic”.  

Prescindir del que és superflu 
A part de denegar l’entrada a casa a 
qualsevol objecte superflu o no re-
ciclable, Bea Johnson s’ha desfet de 
totes les coses que ella i la seva famí-
lia havien acumulat durant la seva 
vida precedent. “L’inici de la nostra 
vida residu zero va coincidir amb 
una mudança a una casa molt més 
petita. Vam decidir prescindir d’un 
80% del nostre mobiliari anterior”, 
emfatitza Johnson. El resultat és 
que a la residència actual del clan 
impera el menys és més. A cals 
Johnson no hi trobareu catifes, pòs-
ters o estàtues decoratives. Les es-
tances són una successió d’espais 
lluminosos i nus sense traça de cap 
joguina a terra: sembla que aquí mai 
hi hagin viscut nens. “Els meus fills, 
Max i Leo, s’han adaptat a aquest es-
til de vida minimalista i han desco-

“Ara només comprem quan hem de 
substituir alguna cosa totalment 
necessària. Pels aniversaris, en lloc 
de coses, regalem experiències als 
nostres fills”, diuen. “Així, el Max 
i el Leo han practicat snorkel, han 
escalat parets de gel, han pernoctat 
sota l’oceà... Tot plegat els està do-
nant una vida rica en experiències 
i no en possessions. Espero que, 
quan iniciïn la vida fora de casa 
nostra, continuïn consumint d’una 
manera assenyada”, reflexiona. 

Arribats a aquest punt, Bea John-
son incideix en la importància que 
la gent es fixi en el que l’envolta. 
Perquè és molt possible que ara ma-
teix, inconscientment, estigueu a 
punt de generar algun tipus de re-
sidu. Potser en aquest precís instant 
beveu l’últim glop d’aigua d’una am-
polla que és de plàstic. O xarrupeu 
tranquil·lament el cafè del matí en 
un got d’un sol ús. O, qui sap, potser 
sou al metro i, mentre amb una mà 
aguanteu el mòbil a través del qual 
llegiu aquest reportatge, amb l’altra 
carregueu una bossa de plàstic. A 
tots vosaltres, aquesta guru del resi-
du zero us vol adreçar aquest mis-
satge final: “Hi sou a temps. Canvi-
ar els vostres hàbits de consum pot 
millorar la vostra vida... i també la 
del planeta”.e

És possible dur  
una vida com la dels 
Johnson a Catalunya?

Els Johnson resideixen a Cali-
fòrnia, un estat pioner als Es-
tats Units pel que fa a filosofia 
residu zero i on abunden els co-
merços ecològics i de venda a 
granel. Sorgeix el dubte de si a 
Catalunya és possible dur el 
mateix estil de vida que aques-
ta família sense perdre una 
gran quantitat de temps o de 
diners. “Crec que aquí és per-
fectament factible viure com 
els Johnson”, assegura Rosa 
Garcia, directora de la Funda-
ció Catalana per a la Prevenció 
de Residus i el Consum Res-
ponsable (FPRC). “Els comer-
ços a granel són cada cop més 
abundants: a Barcelona n’hi ha 
350. I arreu de Catalunya en-
cara perviuen els establiments 
de tota la vida que venen a gra-
nel”, explica. En aquest sentit, 
Garcia recomana consultar el 
mapa que es pot trobar a 
www.bcnsostenible.cat, amb 
informació pràctica sobre 
punts d’interès (com ara boti-
gues, allotjaments, equipa-
ments i infraestructures) per 
fer un consum sostenible a la 
ciutat. El compostatge tampoc 
és un hàbit estrany a casa nos-
tra, on, segons dades de la 
FPRC, 24.300 persones el 
practiquen de manera casola-
na en patis i horts. A més, exis-
teixen 718 municipis que duen 
a terme la recollida orgànica. 

Malgrat que a Catalunya ja 
tenim els instruments per gau-
dir d’una vida residu zero, és 
cert que aquí no han emergit fi-
gures comparables a la de Bea 
Johnson, persones anònimes 
que a través de les xarxes soci-
als visualitzin de manera con-
tínua aquest estil de vida. La 
Rosa assenyala que, per cobrir 
aquest dèficit, la fundació que 
dirigeix encetarà a partir del 3 
de novembre la campanya Estil 
de vida Residu 0. “Hem de co-

municar que el fu-
tur passa pel residu 
zero. Només si 
aprenem a viure 
d’aquesta manera 
podrem ser econò-
micament, social-
ment i ambiental-
ment viables”, 
conclou.e
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Els Johnson 
han aconseguit 
viure sense 
generar gairebé 
cap residu. Com 
es veu a les 
fotos, no 
utilitzen 
envasos d’un sol 
ús, compren a 
granel i fan 
compost. Tots 
els residus que 
han generat en 
un any caben en 
un pot de 
melmelada (a la 
foto rodona). 
FOTOS: ‘ZERO WASTE HOME’ 
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Miss samarreta opinada

L’
enrenou que s’ha gene-
rat a casa nostra aques-
ta setmana amb la sa-
marreta de JJoana Orte-
ga, amics, no ha sigut 

menor. I sincerament, ho entenc. 
L’exvicepresidenta del Govern entre 
el 2010 i el 2015 va presentar-se a una 
de les rodes de premsa més impor-
tants de la seva trajectòria política 
amb una samarreta negra de lluen-
tons en la qual es podia llegir en color 
blanc el text “DDirty lips mood”. Una 
frase que després d’una allau de 
pseudotraduccions hem arribat a la 
conclusió que vol dir una cosa així 
com “Sense pèls a la llengua” o “Amb 
ganes de renegar”. I vostès diran: 
doncs home, tenint en compte mol-
tes de les frases que corren pel carrer 
avui dia impreses en samarretes, la 
d’Ortega no és gaire greu. I jo els di-
ré que no, que tampoc n’hi ha per 
tant. Però crec que en general s’ha 
opinat molt infantilment sobre el te-
ma i que pocs s’han fixat en el context 
en què duia la samarreta. 

A TTwitter, per exemple, s’han 
piulat moltes crítiques respecte a la 
peça qualificant-la de lletja o de xa-
rona, cosa que entra en un nivell de 
debat completament inútil perquè 
és una qüestió absolutament inob-
jectivable. Tant que potser ens aga-
farà el riure si pensem que molts 
dels que opinaven segur que ho fe-
ien vestits amb alguna cosa made in 
China tant o més reprovable que la 
d’Ortega. A més –i això ja és pura in-
tuïció–, tinc la sensació que molts 
dels que la van criticar són d’aquells 
que quan algú diu “Aquesta cançó és 
horrible” deixen anar allò tan sentit 
de “Digues que no t’agrada, de mú-
sica lletja no n’hi ha”. Però amb la 
creació de moda deuen pensar que 
no cal tenir el mateix respecte. 

Era la que portava aquell dia 
Dit això, crec que resulta evident 
que l’exvicepresidenta no la va en-
certar amb la samarreta en qüestió. 
Ella justifica l’elecció amb dos argu-
ments. El primer, que és la que ja 
portava posada aquell dia. El segon, 
que li venia de gust dir amb la sa-
marreta el que no podia verbalitzar. 
Des del meu punt de vista, són dos 
arguments que no aconsegueixen 
apaivagar la mala elecció. El primer, 
bàsicament, perquè quan et sorprèn 
alguna convocatòria inesperada 
–des d’un enterrament fins a una ci-
ta–, el més normal del món és can-
viar-te de roba. Tan normal és ves-
tir-se ad hoc que, si no fos així, Orte-
ga també hauria pogut anar a la ro-
da de premsa amb el pomerània 
perquè es va assabentar de l’amena-
ça de la ffiscalia mentre passejava el 
gos. O amb una cinta de tenis al 
front perquè tenia classe de pàdel. 

El segon argument, per a mi, tam-
bé és erroni. Sobretot venint d’algú 
que, com ella, es dedica a la moda ve-
nent roba en un  showroom . Si no 
pots dir una cosa per algun motiu, el 
més normal del món és que te la 
quedis per a tu. Però dir que no ho 
pots dir i posar-t’ho escrit a la sa-
marreta, des del meu punt de vista, 
no té gaire sentit. ¿O creus que la 

JOAN 
CALLARISSA

moda no comunica? Perquè si creus 
que la moda no comunica, què fas 
venent roba? Potser val més que 
venguis tela a metres, no? 

En qualsevol cas, el que ha deixat 
clar aquesta polèmica és que la mo-
da comunica, i molt. I que té una ca-
pacitat d’impacte enorme. Tant és 
així que aquesta setmana tots els tò-
tems de la informació s’han mullat 
sobre la qüestió, i no només els qua-
tre friquis que ens hi fixem habitu-
alment. Mireu si comunica la moda, 
que amb el desencert d’Ortega, per 
a molts ha quedat en segon lloc el 
greu motiu que va portar AArtur Mas 
a convocar aquella roda de premsa: 
que la fiscalia espanyola entén que 
fer una consulta no vinculant és una 
qüestió delictiva i vol castigar els su-
posats responsables. Mireu quin 
mal que ha fet la samarreta eclip-
sant aquest despropòsit! 

Però hi ha una altra justificació 
que també ha sonat aquests dies en 

relació amb la polèmica. I és que Or-
tega ja no es dedica a la política i que 
per aquest motiu pot vestir com li 
doni la gana. I jo penso que això és 
una reflexió pròpia d’algú curt de 
gambals. Tant que, fent cas d’aquest 
argument, si algun dia li donessin 
un GGaudí honorífic a un actor vete-
rà, podria pujar a l’escenari a reco-
llir-lo amb una granota plena de 
fang perquè en aquell moment pot-
ser es dedica a la terrissa. 

Amb tot, queda clar que per opi-
nar sobre moda no cal saber-ne gai-
re, cosa que resulta impensable en 
política o futbol, per exemple. Per-
què no he vist ningú assenyalant 
que una cosa és fallar per atrevir-se, 
com li ha passat a l’expolítica, i una 
altra –molt pitjor– fallar per por de 
les crítiques. I ho dic pensant en els 
homes que han criticat Ortega i que 
potser es posen cada dia la mateixa 
roba encara que canviï l’època de 
l’any, el seu físic o la seva feina. Pe-

rò llavors no passa res, perquè quan 
és un home qui no l’encerta –ara em 
ve al cap GGuindos a Sitges el 2012 
amb una camisa rosa xiclet de rat-
lles, corbata blau cel, americana ne-
gra i mocador gris a la butxaca– tot-
hom calla i ho dóna per perdut. En 
canvi, per algun estrany motiu, és 
gravíssim que elles s’equivoquin. 

I ara, posats a fer una reivindica-
ció fashion d’alta volada contra la fis-
calia espanyola, no em digueu que 
no hauria sigut una passada que Or-
tega s’hagués posat un jumpsuit 
d’aquests que estan tan de moda en 
color taronja presidiària. Amb un 
bon cinturó arrapat a la cintura i uns 
talons afilats. Cridant, en silenci: “Ja 
estic condemnada però no us tinc 
cap por”. Segur que totes les moder-
nes que ara s’han irritat amb el look 
dirty lips s’haurien declarat “faníssi-
mes” de l’outfit per ser “molt VVete-
ments”, utilitzant la seva terminolo-
gia endèmica. Però llavors haurien 
sigut uns altres els que s’haurien 
queixat. Perquè ningú es vesteix mai 
al gust de tothom. Potser per aquest 
motiu, la millor decisió de l’exvice-
presidenta hauria sigut anar vestida 
tan sòbria com l’ocasió requeria. Ex-
cepte que volgués fer product place-
ment, perquè llavors l’ha clavat.e

■ CABARET POP ■

Després que es conegués  

que la fiscalia demana nou  

anys d’inhabilitació per a Joana  

Ortega, l’exvicepresidenta 

va comparèixer en una roda  

de premsa amb aquesta  

samarreta del seu showroom.

TONI ALBIR

Desigualtat 
La imatge  
de les dones 
es jutja més 
durament 
que la  
dels homes

Gent
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No ens tracten 
com a turistes 
sinó com a 
pelegrins de 
l’esperitCompartir dies 

amb persones 
d’altres cultures 
i religions ens 
fa créixer a 
nivell interior

Ruth Travel, referent d’agència
de viatges religiosos i culturals

Mònica Padrol, creadora de Ruth Travel

Emprenedora i treballadora incansable, 
fa temps va  descobrir que existeix un públic 
necessitat d’experiències espirituals 
independentment de la seva religió

tat d’aportat alguna cosa més al 
turisme basat en els pelegrinat-
ges. No únicament és pelegrí qui 
viatja per alimentar la seva fe sinó 
també qui descobreix un sentit 
espiritual amb una ruta que pot 
semblar únicament cultural. 

Com tot a la vida ens hem hagut 
d’adaptar als temps. No és el ma-
teix preparar un destí quan s’està 
en crisi que quan tot funciona 
bé, no és el mateix viatjar a un 
país que viu en pau que a un país 
que viu un conflicte intern o en 
guerra… Nosaltres treballem els 
projectes de manera totalment 
personalitzada, a mida, sóm com 
artesans, però prima per sobre de 
tot la seguretat del nostre client. 
Parlant clar,degut al valor intan-
gible dels nostres viatges no es 
poden reservar per Internet. 

- Pot viatjar tothom amb la 
vostra agència?
Principalment treballem amb 
grups, ja siguin d’amics o d’alguna 
parròquia o associació, però 
cada cop més ens estem obrint 
a les necessitats dels clients. A 
l’iniciatreballàvem pel públic de 
Catalunya i en alguna ocasió de la 
resta de la Península, i ara ja ens 
contacten des de lastrabanda de 
l’oceà. També el sentit de grup ha 
variat molt, fa anys els col·lectius  
eren mes homogenis, mes o 
menis les mateixes persones a la 
mateixa poca de l any. Actualment 
tenim molts clients viatgers que 

els agrada compartir les rutes de 
diferents col·lectius, busquen l 
estil de fer de Ruth Travel.

- Què vol dir viatjar a l’estil 
Ruth Travel?
Principalment saber que pots 
sortir de casa teva amb la  maleta 
i sense haver de preocupar-te ab-
solutament de res. No únicament 
incluim totes les despeses de 
tipuseconòmic o d’organització 
sinó que donem seguretat als 
nostres viatgers. Si hi ha qualse-
vol problema de salut o personal 
durant la ruta els cuidarem com 
si fossin família,i això quan ho 
has viscut és un valor afegit  que 
no en vols prescindir. Estimem 
la nostra feina i estimen a la 
nostra gent, no hi ha màrqueting 
, és una realitat palpable que 
s’expliquen els uns als altres.

ARMÈNIA també és una nació 
que ens agrada ensenyar des d’un 
punt de vista diferent. La natura 
és increïble i el seu patrimoni ar-
tístic també, però el que realment 
ens fascina és la increïble història 
del poble armeni, des del seu 
origen –com la terra de l’arca de 
Noé– fins el terrible genocidi.  

A l’ÍNDIA descobrim l’art i la his-
tòria, però sempre hi ha un indret  
per descobrir l’obra de Santa Tere-
sa de Calcuta o participar en els 
ritus de l’església malabar. 

- Llavors us centreu en destins 
específicament religiosos?
No! És cert que hi ha destins com 
TERRA SANTA que ofereixen un 
marc històric religiós més proper 
a viure un experiència de fe, però 
també treballem amb destins on 
el cristianisme no és la religió ofi-
cial d’un país. Conèixer altres ma-
neres de ser i fer, compartir dies 
amb persones d’altres cultures i 
religions ens fan créixer a nivell 
interior.També és important per 
nosaltres recordar el pas dels cris-
tians per nacions on actualment 
son minoria. 

- Com neix Ruth Travel ? Queda 
alguna cosa de la idea original?
Després de treballar més de 20 
anys a empreses del sector,ens 
vam adonar que totes oferien el 
mateix i de la mateixa manera. 
Ruth Travel neix de la necessi-

- Què busquen les persones que 
viatgen amb Ruth Travel?
Cada cop més les persones 
busquem estar connectades 
amb nosaltres mateixes, tenir el 
nostre espai, perquè  el nostre 
dia a dia és tan frenètic que ens 
és difícil baixar el ritme i aturar-
nos a gaudir de petits moments 
i de tot el que ens envolta. Des 
de Ruth Travel oferim aquests 
espais de vivència, experiència i 
aprenentatge a través de viatjes 
arreu del món. Creiem que és bo 
oferir a la gent aquest temps per 
conèixer indrets que han estat 
determinants en la història de les 
religions dels pobles.

- Quins són aquests llocs tan 
especials?
Són molts, a nosaltres ens agrada 
innovar contínuamentperò hi ha 
llocs que portem sempre al cor i 
volem  compartir amb els nostres 
viatgers. Per exemple , moltes 

agències poden organitzar Viat-
ges a ETIÒPIA, perònosaltres afe-
gim el concepte de compartir les 
cerimòniesreligioses del Timkat, 
la gran festa de l’Epifania, amb 
els nostres amics sacerdots 
de l’església etíop. No ens tracten 
com a turistes sinó com a pele-
grins de l’esperit. Pelsnostres 
viatgers el sentiment és més 
important que la foto. 

www.ruthtravel.es

JAIPUR, visita a la casa de Santa Teresa  de Calcuta

Etiopia, celebració del Timkat a Lalibela, la Jerusalém africana

Espiritualitat a Sri-Lanka, 
molt més que la ruta de les espècies

PUBLICACIÓ ESPECIAL
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pel que fa a audiències i les expecta-
tives estaven en el nou curs, amb 
Merlí i la resta de novetats.  
 
Això afegeix pressió? 
La pressió és la de fer-ho bé, igua-
lar el nivell de la primera tempora-
da o superar-lo. Però per a nosal-
tres, per fer-ho millor, que els gui-
ons estiguin ben treballats. Tot i que 
hem tingut les mateixes condicions 
de la primera temporada: s’ha rodat 
en tres mesos, 13 episodis, anem de 
bòlit, el ritme és molt intens. Es po-
dria fer millor, el que passa és que 
els pressupostos són els que són. 

Segur que ho ha analitzat. Quin és 
el secret d’aquest èxit? 
És una suma de diversos factors. 
L’encert de la sèrie és la visió de 
conjunt d’Héctor Lozano, que és el 
creador. Ha fet diana en parlar dels 
problemes dels adolescents i de 
l’ensenyament, relacions pares-
fills, mestres-alumnes, entre alum-
nes, entre mestres... Tot aquest món 
tractat amb la intel·ligència i l’olfac-
te d’encarar problemes reals, sense 
fer-ne un pamflet, amb sentit de 
l’humor, amb històries d’amor... 
L’Héctor domina el mitjà, coneix 
molt bé les regles de la ficció televi-
siva i ha encertat en el tema i en el 
tractament, amb seqüències i dià-

Merlí. Temporada 2. Capítol 2. Mi-
nut 2: “Si algú em diu demagog li di-
ré: «La demagògia l’heu inventat els 
miserables que heu convertit l’en-
senyament en una tortura medie-
val»”. Aquesta és, agafada a l’atzar, 
una de les sentències provocadores 
del professor de filosofia més popu-
lar de la televisió catalana. I és 
aquesta incorrecció política i el seu 
caràcter el que ha fet forat en el pú-
blic. Merlí ha superat l’examen de la 
segona temporada amb nota, amb 
uns índexs d’audiència que superen 
les dades de la primera i doblen la 
mitjana de TV3. Aquests registres 
han sigut oxigen perquè la cadena 
recuperi el lideratge aquest setem-
bre, després de perdre’l i baixar a 
mínims històrics a l’estiu. Parlem 
amb el protagonista d’aquest èxit, 
Francesc Orella, que viu immers en 
un bany de popularitat quan és a 
prop de celebrar els 40 anys de tra-
jectòria com a actor. 

¿Té el recompte de les selfies que li 
han fet? 
No les he comptat perquè en són 
força. Els xavals no paren amb les 
selfies. Només el dia de la presenta-

VALLDOREIX
JORDI MARTÍNEZ

Triomfador Acaba d’estrenar ‘Art’, un muntatge teatral que om-
plirà platees. Mentre espera l’estrena de quatre pel·lícules a princi-
pis de l’any vinent, Francesc Orella assaboreix l’èxit de la sèrie més 
seguida del moment. L’hem anat a trobar a casa seva, a Valldoreix. 

Francesc Orella
ACTOR

CRISTINA CALDERER 

SÈRIES

Mèdia

“El Merlí és més 
un Peter Pan que 

un masclista”

ció al cinema Aribau del primer ca-
pítol de la segona temporada va ser 
una barbaritat.  

I com ho porta? 
Bé, tot i que de vegades t’atabalen. 
Però sempre que em demanen una 
foto me la faig. S’ha de portar amb 
molta calma i filosofia. 

¿S’esperaven la dimensió del fe-
nomen? 
No ens imaginàvem que tindria un 
èxit tan brutal. Tot l’equip era cons-
cient que estàvem fent una cosa 
amb molt bona base de guió, que 
podria agradar, però a la tele mana 
l’espectador, l’audiència. Intuíem 
que podria anar bé. Vist el resultat 
de la primera temporada, l’expecta-

ció per la segona era molt alta, ho 
hem comprovat. Confiem que agra-
darà, perquè hi ha trames noves 
sorprenents.  

¿Comenten les audiències per 
WhatsApp? 
Els nanos tenen un grup de Whats-
App, però no hi estic inclòs... Tam-
poc ho he demanat. Però Héctor Lo-
zano, el creador de la sèrie, em pas-
sa cada dimarts les audiències, es-
tem en contacte. Mentiria si digués 
que els actors de les sèries no estem 
pendents de les audiències. A la ma-
joria ens agrada saber com va.  

És un dels salvadors del share de 
TV3... 
La cadena venia d’un estiu dolent 

“Mentiria  
si digués que 
els actors  
de les sèries 
no estem 
pendents  
de les 
audiències”
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legs àgils, situacions que enganxen. 
El material de base és molt bo, i la 
realització que en fa tot l’equip ar-
tístic i tècnic està a l’altura.  

Aquesta figura del creador que a 
més del guió s’implica activament 
en la producció és clau. 
És cada dia al rodatge, s’ha assesso-
rat molt tant en matèria filosòfica 
com en el tema de l’ensenyament. 
Tenir-lo sempre per poder-li con-
sultar qualsevol cosa, si cal canviar 
una paraula o una expressió, és un 
privilegi. Això ha sigut molt positiu. 

Parlem de crítiques. [“Han pesat, 
i de llarg, les bones”, s’apressa a 
aclarir]. Durant la primera tem-
porada es va retreure a la sèrie 
l’escassa presència de personat-
ges femenins.  
Sí, aquesta crítica va sortir, igual que 
la d’un cert masclisme. És cert que 
en la primera temporada dels deu 
alumnes protagonistes set eren nois 
i tres noies, i que les dones tenien un 
paper una mica subaltern. Però ai-
xò no és el Parlament, no hem de 
buscar la paritat, és ficció. En la se-
gona temporada això ha canviat, hi 
ha més personatges femenins, ma-
res noves, dues mestres noves... 

I una nova cap d’estudis [la Cora-
lina, interpretada per l’actriu Pepa 
López] que sembla que donarà 
molt joc... 
El personatge de la Coralina donarà 
guerra. És una dona d’uns principis 
molt clars, amb una manera d’actu-
ar qüestionable. Provocarà reacci-
ons de tota mena, tant en els alum-
nes com en la resta de professors. És 
una clara antagonista per al Merlí. 

Fa uns dies, en una entrevista a 
l’ARA, Isabel Muntaner, periodis-
ta i codirectora del màster en gène-
re i comunicació de la UAB, deia 
que “Merlí està fent molt de mal, 
amb clixés masclistes i estereo-
tips”. Faci l’al·legat de la defensa. 

que s’enfoten del procés i qui pen-
si que és pro procés. Però a mi 
m’agrada que passin aquestes coses. 
Tothom és ben lliure d’opinar i Héc-
tor Lozano, el guionista, ben lliure 
d’introduir aquest tema, només fal-
taria. Tenim procés per tot arreu, 
per què no a la sèrie? És un reflex de 
la realitat. 

Hi haurà tercera temporada? 
És d’hora per parlar-ne, però si es-
tà fent aquestes audiències és molt 
possible. Està prevista. 

¿Héctor Lozano ja hi està treba-
llant? 
L’Héctor treballa en la tercera com 
treballava en la segona durant la 
primera, sense saber si n’hi hauria 
una segona, sense la confirmació 
oficial de TV3. Però no trigarà gai-
re a saber-se, perquè normalment 
aquesta decisió es pren cap al quart 
o cinquè capítol.  

¿Els seus alumnes de l’Institut Àn-
gel Guimerà acaben el curs aques-
ta segona temporada? 
La segona temporada ha començat 
amb el nou curs, segon de batxille-
rat, i s’allargarà fins als voltants de 
Nadal, també en la ficció. Si n’hi ha-
gués una tercera, reprendria aquest 
mateix curs fins que s’acabés.  

Ahir es va estrenar Art al festival 
Temporada Alta i el 20 d’octubre 
arribarà al Teatre Goya. És una 
obra que es representa per prime-
ra vegada en català i que previsible-
ment tindrà una vida molt llarga. 
¿Serà compatible amb el rodatge 
de la hipotètica tercera temporada 
de Merlí? 
Quan faig el Merlí no puc fer res 
més. Els tres mesos de Merlí són full 
time. Hi ha molta lletra. És esgota-
dor. No podria fer res més. El físic 
no dóna per tant... Però entre les 
funcions d’Art al Goya i la gira, pre-
vista per a la tardor de l’any que ve, 
hi ha espai per si cau la tercera.e

Jo no ho comparteixo. El Merlí és 
un bon professor, s’implica amb els 
alumnes, és crític amb el sistema 
educatiu, però és evident que tam-
bé té defectes: és trampós, és men-
tider, és immadur amb les relacions 
amb les dones, és manipulador... I 
això és el que m’agrada del perso-
natge, que sigui contradictori, que 
pugui predicar una cosa a la classe 
i practicar-ne una altra. A la vida 
privada té debilitats i mancances 
com tothom. Probablement té tics 
masclistes, no dic que no. Però ho 
matiso, potser masclista no seria la 
paraula, més aviat una mica Peter 
Pan. És un seductor compulsiu, tot 
i que en aquesta segona temporada 
ja veureu que no tant, ha canviat en 
aquest aspecte, però és cert que en 
la primera lligava amb tot el que es 
movia. És un tipus d’home que exis-
teix, com n’hi ha d’altres. Pot ser se-
ductor amb les dones però a la vega-
da immadur, no pot tenir parella es-
table, va a la seva. Hi ha molts paios 
així. I en tot cas és una ficció. Hi ha 
personatges d’altres ficcions que 
són feministes radicals, i altres que 
són grans fills de puta...  

També ha sigut polèmic l’horari 
d’emissió de la sèrie. 
El director de TV3 ho va dir molt 
clarament en resposta a una pre-
gunta sobre això. Creuen que és 
l’hora bona [quarts d’onze de la nit], 
el Crackòvia ha d’anar abans. Això 
és així. Jo també penso que seria mi-
llor que anés més d’hora, però ara 
està canviant la manera de veure la 
tele, la gent la pot veure online quan 
li doni la gana. Però tocar les grae-
lles de TV3 és complicat. 

Parlant de Crackòvia, com veu la 
seva imitació? 
Me n’enric molt. Sóc el primer que 
s’enriu de les imitacions dels altres, 
com voleu que no m’enrigui de la 
meva? Està molt ben trobada, pot-
ser té més panxeta que jo... [Riu.] 
L’Olivares ho fa molt bé. 

I també anuncia la Champions en 
les promocions de TV3. 
Quan fas una cosa pública que fun-
ciona i et converteixes en un perso-
natge popular et fan servir, t’utilit-
zen. Ho dic amb naturalitat, ja 
comptes amb això, no m’importa. 

Un altre tema que ha aixecat polse-
guera són les referències al procés 
en aquesta segona temporada. 
Que hi hagi una professora implica-
da en el procés em sembla que no és 
res més que reflectir la realitat. És 
una sèrie que parla de realitats soci-
als, no es fa gaire incidència en te-
mes polítics, tot i que de tant en tant 
el Merlí deixa anar coses. També 
sortiran comentaris d’altres perso-
natges respecte a la independència. 
Cada espectador ho veurà de la ma-
nera que vulgui, hi haurà qui pensi 

C. CALDERER

“Que surti una 
professora 
implicada  
en el procés 
no és més 
que reflectir 
la realitat.  
Hi haurà més 
comentaris 
d’altres 
personatges 
sobre  
aquest tema”

La sèrie infantil Rugrats podria cobrar nova vida  
a Nickelodeon. El vicepresident de la cadena ha dit que  
la ficció “té molts fans a qui els agradaria que tornés”  
i que pot ser que reaparegui en format telefilm.

POSSIBLE 
RETORN DE 
‘RUGRATS’

El periodista Hilario Pino ha sigut fitxat pel programa 
Más vale tarde de La Sexta. L’expresentador 
d’informatius de Telecinco formarà part diàriament de 
l’espai vespertí, presentat per Mamen Mendizábal.

HILARIO PINO, 
FITXAT A ‘MÁS 
VALE TARDE’
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06.00 Notícies 3/24.
10.00 Especial religiós 

jueu (Reportatges). 
El cap d’any jueu: Les 
comunitats Israelita 
de Barcelona i Atid 
de Catalunya obren 
les seves portes per a 
aquest reportatge. 

10.15 Signes dels temps 
(Religiós). L’espai parla 
de la Comunitat del 
Cenacle, de Cornudella 
de Montsant, entre-
vista la mestra i teòloga 
Maria Pau Trayner i 
s’acosta a la Comunitat 
de Sant Egidi de 
Manresa.

10.55 Expedició al Rift 
Valley (Sèrie docu-
mental). Compta fins a 
l’última gota: Israel és el 
final del viatge del Loïc 
i el Geoffroy a través 
del Rift Valley. Els dos 
aventurers han tingut 
167 dies per fer 13.000 
quilòmetres. En aquest 
país, la meitat del qual 
està cobert pel desert 
del Negev, l’aigua és 
una qüestió de vital 
impertància.

11.20 Planetari. Inclou Les 
vespes gegants.

per tocar un tema 
sensible, i els protago-
nistes d’El silenci dels 
anyells parlen sobre el 
postureo a Instagram.

 
16.40 Tarda de cine: Les 

dones del sisè pis. 
França, 2010. Dir.: 
Philippe Le Guay. 
Int.: Fabrice Luchini i 
Sandrine Kiberlain. 

18.35 La fórmula. Gran 
Premio de Japón.

19.50 Marcats per Tamudo 
(Documental). 
Documental que no 
només repassa les 
gestes esportives 
d’un dels jugadors 
més importants de 
la història del RCD 
Espanyol, sinó que 
també descobreix el 
costat més emotiu i 
humà de Raúl Tamudo 
i ret un homenatge 
a tota una generació 
de jugadors de l’equip 
blanc i blau.

21.00 Telenotícies vespre. 
Presentadors: Ramon 
Pellicer, Agnès 
Marquès. Col·laborador: 
Artur Peguera.

22.00 30 minuts 
(Reportatges). Els 
somiadors: Són adoles-
cents que fugen de la 
violència desfermada 
de les bandes d’Amè-
rica central. Viatgen 
sense els seus pares 
i estan disposats a 
afrontar tots els perills. 
És la història del Joao 
i l’Antony. Tenen 
quinze anys. Han 
decidit agafar el tren 
de mercaderies que 
travessa Mèxic fins a la 
frontera amb els Estats 
Units.

 
22.35 Emergències (Sèrie 

documental). 
23.30 (S)avis (Sèrie). Jaume 

Figueras.
00.45 El Faro, cruïlla de 

camins (Sèrie). 

12.15 Rex, un policia dife-
rent (Sèrie). Amnèsia: 
A l’Hotel Ambrosia 
tothom espera impa-
cient l’arribada d’una 
top model. Potser per 
això ningú escolta cap 
discussió, ni cap tret, 
però quan una noia cau 
salten les alarmes. 

13.05 Crackòvia (Humor). 
El Reial Madrid i la 
maledicció dels equips 
grocs.

13.40 Polònia (Humor). El 
tron socialista en joc.

14.15 Tot un món 
(Reportatges). Una 
africana nascuda a 
Barcelona: La Marga 
Mbande reivindica 
que fa música sense 
etiquetes i fa servir 
les seves cançons per 
donar un missatge i fer 
reflexionar. 

14.30 Telenotícies migdia. 
15.45 APM? Extra (Humor). 

Avui Mario Vaquerizo 
comparteix algunes de 
les seves teories sobre 
l’evolució humana o el 
descobriment del foc. 
A més, a La Riera han 
de cridar l’atenció a una 
de les treballadores 

TV3

SUPER 3/ 33

06.00 Mic.
06.39 Rovelló.
07.07 Calimero.
07.57 Loopdidoo.
08.30 El Mic i els seus amics.
09.00 Doraemon.
09.50 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

10.40 Rat Rank.
11.05 Doraemon.
12.00 Fish & chips.
12.30 Salve, rei Julien!
13.20 Quin crac, l’Angelo!
14.20 Flying Squirrels.
14.46 Salve, rei Julien!
15.36 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir.

16.26 Les aventures del Gat 
amb Botes.

17.15 El xou del Sr. Peabody 
i en Sherman.

18.04 K3.
18.27 Prodigiosa: Les aven-

tures de Ladybug i Gat 
Noir. Chronogirl.

18.49 Zoom, el dofí blanc.
19.17 Els germans Kratt.
20.07 Tom & Jerry.
21.04 La família del Super3.
21.35 Blog Europa.
21.45 Tria 33. Pau Benavent 

se centra avui en una 
cita de referència: el 
Festival Internacional 
de Música Popular i 
Tradicional de Vilanova 
i la Geltrú. I a conti-
nuació, recomana no 
perdre’s l’estrena d’un 
espectacle multidisci-
plinari: 7 textures vives. 

22.00 Pel·lícula: Good 
morning, Babilònia. 
Itàlia, 1986. Dir.: 
Paolo Taviani, Vittorio 
Taviani. Int.: Vincent 
Spano i Joaquim de 
Almeida. Després de 
la fallida del planter 
familiar, els germans 
Nicola i Andrea emigren 
a Amèrica a la recerca 
de fortuna. 

00.00 Sala 33: Biutiful. 
Espanya-Mèxic, 
2010. Dir.: Alejandro 
González Iñárritu. Int.: 
Javier Bardem i Maricel 
Álvarez. 

02.20 Extres.
02.25 Les costes franceses 

des de l’aire. 

ESPORT3

11.15 Top gols La Lliga.
11.30 Champions Magazín.
11.55 Supercopa de water-

polo. En directe. Final 
masculina. 

13.15 Lliga Segona Divisió 
B.

14.55 Temps d’aventura.
15.20 Fórmula E.
16.50 Gràcies, Johan.
17.40 Esport club.
17.55 Lliga Segona Divisió B. 

CF Gavà-FC Barcelona 
B. En directe.

19.50 Esport club.
20.55 Motor a fons.
21.25 Km 0.
21.45 La fórmula.
22.50 Top gols La Lliga.
23.05 Marcats per Tamudo.
00.05 324 Esports.

ELS PROGRAMES RECOMANATS

INFORMACIÓ SERVIDA PER ONEDATA

TV3 22.35

‘Emergències’ 
 
El quart capítol d’aquesta docusèrie seguirà la col·locació d’un 

stent a un pacient que té un infart i que arriba en helicòpter 

a l’Hospital de Bellvitge. També seguirà la unitat subaquàti-

ca dels Bombers de la Generalitat en la recerca del cos d’una 

persona que s’ha ofegat al riu Ebre. A més, el programa plas-

marà les dificultats de la coordinadora d’infermeria de l’Hos-

pital Clínic per trobar llits per als pacients i mostrarà el trac-

tament a una dona que s’ha clavat una agulla de ganxet.

LA 2 20.25

‘Cachitos de hierro y cromo’ 
 

El programa ofereix aquesta setmana una master class amb 

una selecció de coreografies que han quedat per a la poste-

ritat. Els més audaços podran posar-se a ballar al menjador 

de casa amb el Ballet Zoom enregistrat pel realitzador Valerio 

Lazarov o amb balls més bàsics com el de la Macarena. El bai-
le del gorila de Melody, Arriba y abajo de Coyote Dax, algu-

nes coreografies com les de Grace Jones, Michael Jackson, 

Chayanne o Boney M. també formaran part del capítol. 

‘Ash vs evil dead’ tindrà  
tercera temporada

Bruce Campbell dóna vida a l’Ash a la sèrie Ash vs 
evil dead, emesa pel canal de pagament Starz. STARZ

La sèrie de terror Ash vs evil dead ha rebut llum verda no-

més cinc dies després de tornar a les pantalles amb la se-

gona temporada. La cadena Starz ha anunciat la renovació 

de la ficció, segons recull Deadline, després que aquesta 

estrena hagi recollit bones dades d’audiència. Concreta-

ment, un augment del 14% respecte a l’estrena de la pri-

mera temporada a la cadena de cable nord-americana. 

La ficció, que continua la trilogia cinematogràfica inici-

ada el 1981 amb la pel·lícula Possessió infernal, ha tingut 

èxit també pel que fa a la crítica. Alguns mitjans han des-

tacat positivament com els nous episodis aprofundeixen 

en la mitologia del personatge de l’Ash, que interpreta Bru-

ce Campbell. L’actor ha dit públicament que aquesta sèrie, 

com moltes altres, no hauria d’acabar abans de les cinc tem-

porades però tampoc allargar-se gaire més. “Volem acabar 

amb magnificència, i vull que entre tots elaborem una pla-

nificació de diversos anys, perquè els guionistes, els actors 

i la cadena sàpiguen cap on anem”, va dir Campbell, que as-

segura que en algunes sèries on ha treballat a partir de la 

cinquena temporada l’audiència no els segueix.e

‘Les passions’ de Rafael Argullol 
debuta a la FM amb Ràdio Estel

El filòsof Rafael Argullol durant un dels 
programes. CCMA

El programa Les passions, encapçalat pel filòsof Rafael 

Argullol, debuta avui a les deu de la nit a la FM de Ràdio 

Estel. L’espai radiofònic abordarà des de diversos punts 

de vista les passions humanes com el poder, la bellesa, el 

joc, l’art, l’amistat, la identitat i la ira. Ho farà amb conver-

ses d’una hora de durada que abordaran cada passió des 

d’un punt de vista literari, filosòfic, musical i artístic. La 

primera emissió de Les passions se centrarà en l’amor i 

parlarà de Balzac, Plató, els estoics, els trobadors, Petrar-

ca i Dante, entre altres pensadors.  

Les passions va estrenar-se el 2014 com un programa 

online que s’emetia a través de la pàgina web de Catalu-

nya Ràdio. Ara Ràdio Estel incorpora aquest espai radiofò-

nic a la seva graella i recupera les emissions que ja s’ha-

vien fet. En paral·lel, sumarà quatre noves entregues, ca-

dascuna de les quals girarà al voltant de l’odi, l’avarícia, 

el bé i Déu.e

EL RADAR



mèdia
85ara  DIUMENGE, 9 D’OCTUBRE DEL 2016  

07.10 Pelopicopata.
08.10 Los más...
10.00 Centímetros cúbicos. 
10.30 Tu cara me suena. 
14.00 Los Simpson (Sèrie). 

Emissió de dos 
episodis: Rapto-rap 
(T16) i Casarse tiene 
algo (T16).

15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Deportes.
15.55 El tiempo. 
16.00 Multicine: Amor secu-

estrado. Canadà, 2015. 
Dir.: Brenton Spencer. 
Int.: Daphne Zuñiga.

17.45 Multicine: Una boda 
diferente. EUA, 2015. 
Dir.: Christie Will. Int.: 
Kellie Martin i Chad 
Willet.

19.40 Multicine: El último 
regalo. EUA, 2006. 
Dir.: Michael O. Sajbel. 
Int.: Drew Fuller i James 
Garner. 

21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Deportes.
21.55 El tiempo.
22.10 El peliculón: 3 bodas 

de más. Espanya, 
2013. Dir.: Javier Ruiz 
Caldera. Int.: Inma 
Cuesta i Martín Rivas. 

00.00 Pel·lícula: El prote-
gido. EUA, 2000. 

07.20 Malas pulgas.
09.15 Veterinario al rescate. 
10.55 Callejeros viajeros. 

Inclou Cartagena 
de Indias, República 
Dominicana (Santo 
Domingo) i Santiago de 
Chile.

14.45 El tiempo.
14.55 Noticias Cuatro 

deportes.
15.25 Deportes Cuatro.
15.50 Home cinema: 

El imperio del 
fuego. Regne Unit-
Irlanda-EUA, 2002. 
Dir.: Rob Bowman. 
Int.: Christian 
Bale i Matthew 
McConaughey. El 
Quinn, un nen de 12 
anys, desperta per 
error un drac enorme 
de la seva letargia. 

17.55 Home cinema: La 
maldición del cáliz 
de Judas. EUA, 2008. 
Dir.: Jonathan Frakes. 
Int.: Noah Wyle i Bruce 
Davison. 

19.50 Noticias Cuatro.
21.00 El tiempo.
21.05 Making of.
21.30 Cuarto milenio Zoom. 
22.30 Cuarto milenio. 
04.00 La tienda en casa.

07.45 Cazamariposas VIP. 
08.45 Cámbiame.
10.30 La Voz. Los elegidos.
11.45 La Voz. 
15.00 Informativos 

Telecinco.
15.35 Deportes.
15.45 El tiempo.
16.00 Pel·lícula: Morning 

Glory. USA, 2010. Dir.: 
Roger Michell. Int.: 
Rachel McAdams i Noah 
Bean. 

18.15 Pel·lícula: Giro inespe-
rado. EUA, 2004. Dir.: 
Philip Kaufman. Int.: 
Ashley Judd i Samuel L. 
Jackson. 

20.00 ¡Qué tiempo tan feliz! 
El programa rep Mila 
Ximénez. La periodista 
repassa els moments 
més destacats de la 
seva vida professional.

21.05 Informativos 
Telecinco.

21.45 El tiempo.
22.00 Gran Hermano 17: el 

debate. El programa 
analitza l’evolució 
de les relacions que 
mantenen actualment 
el Fernando i la Clara, la 
Bea i el Rodrigo i el Pol i 
l’Adara. 

02.00 Premier Casino.

08.00 El partit.
09.45 Descobrint Sergi 

Roberto.
10.00 800’’. RC Celta de 

Vigo-FC Barcelona 
(Lliga 2016/17).

10.15 600’’.
10.30 El partit.
12.00 El partit.
13.45 600’’.
14.00 El marcador.
14.15 El partit.
16.00 El Marcador. Cap de 

setmana. Emissió 
dels següents partits: 
FC Barcelona Lassa-
Recoletas Valladolid i EF 
Gavà-FC Barcelona B.

20.30 El partit. Infantil 
B-Marianao Poblet 
(Lliga 2016/17).

22.00 El partit. Femení 
A-Transportes Alcaine 
(Lliga 2016/17)

23.45 600’’.
00.00 El Marcador. Cap 

de setmana. FC 
Barcelona-Recoletas 
Valladolid (Lliga Asobal 
2016/17).

02.00 El Marcador. Cap de 
setmana.

04.30 La Cara B. 
04.45 600’’.
05.00 El Marcador. Cap de 

setmana.

05.00 Minutos musicales. 
05.40 Historias con denomi-

nación de origen.
06.10 Bestial. 
07.00 Piso compartido. 
07.50 Hoteles con encanto. 
08.45 ¿Qué me pasa, 

doctor?
10.00 Frontón.
11.00 Zapeando. 
12.40 Top Trending Tele. 
14.00 La Sexta noticias 1ª 

edición.
15.00 La Sexta deportes.
15.20 La Sexta meteo.
15.30 Pel·lícula: Piratas del 

Caribe: en mareas 
misteriosas. EUA, 
2011. Dir.: Rob Marshall. 
Int.: Johnny Depp i 
Geoffrey Rush. 

17.55 Pel·lícula: Robocop III. 
EUA, 1993. Dir.: Fred 
Dekker. Int.: Robert 
Burke i Nancy Allen. 

20.00 La Sexta noticias 2ª 
edición.

20.45 La Sexta meteo.
21.00 La Sexta deportes.
21.30 El Objetivo. El secre-

tari general de Podem 
visita el programa quan 
el partit celebra el seu 
Consell Ciutadà Estatal.

22.50 El Club de la Comedia. 
02.30 Juega con el 8.s

06.30 Catalunya blues.
07.00 El món a RAC1.
09.10 Televenda.
11.50 Agatha Christie: 

Poirot (Sèrie). Emissió 
de dos episodis.

15.50 Arucitys Weekend.
17.40 Monk. El Sr. Monk y el 

actor (T5).
18.30 Miss Marple. Asesinato 

en la vicaría (T1).
20.30 8 al dia.
21.00 Miénteme. Verdad o 

consecuencias (T2).
21.50 Agatha Christie: 

Poirot (Sèrie). Emissió 
de dos episodis: 
Cinco cerditos (T9) i 
Asesinato en el campo 
de golf (T6).

01.50 Clips.

07.40 Programació infantil. 
09.00 Mosaic.
09.30 La guia secreta de...
10.30 Eucaristia a la Seu de 

Mallorca.
11.20 Total esport. 
11.55 Lliga Segona Divisió 

B. CE Atlètic Balears-
València Mestalla. 

14.00 IB3 Notícies migdia. 
Cap de setmana.

15.20 Mira mira!
15.50 Pel·lícula: Bowfinger. 
17.35 Ara d’estiu.
18.50 Fora por!
19.55 Ben a prop.
20.30 IB3 Notícies vespre. 

Cap de setmana.
21.40 Gent de la mar. 
00.00 Primera línia. 
01.20 Total esport. 

06.00 Noticias 24 horas.
08.50 Flash moda.
09.20 Seguridad vital. 
09.50 Comando actualidad. 
12.05 Viaje al centro de la 

tele. 
14.00 L’informatiu. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 Sesión de tarde: Los 

hijos de mi hermano. 
Alemanya, 2016. Dir.: 
Ingo Rasper. 

17.30 Sesión de tarde: Amar 
peligrosamente. 
EUA, 2003. Dir.: Martin 
Campbell. 

19.25 Poder canijo.
20.20 Mundial en juego. 

Copa del Món 2018: 
Albània-Espanya. 
Comentaristes: Juan 
Carlos Rivero, Manuel 
Sanchís i Albert Chapi 
Ferrer. En directe des 
del Loro Boriçi Stadium.

22.35 La película de la 
semana: Invasión 
a la Tierra: Batalla 
Los Angeles. EUA, 
2011. Dir.: Jonathan 
Liebesman. Int.: Aaron 
Eckhart i Michelle 
Rodriguez. 

00.25 Pel·lícula: Duelo en el 
asfalto. Canadà, 2015. 

10.25 Testimonio.
10.30 La missa en català.
11.15 Amb identitat.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Tinc una idea.
12.30 Noms propis.
13.00 Historias del ojo clínico.
14.00 El bosque protector.
14.35 En las cocinas de 

Mónaco.
15.35 Saber y ganar fin de 

semana.
16.20 Grandes documen-

tales.
19.00 Diario de un nómada.
19.30 Los mosqueteros. 
20.25 Cachitos de hierro y 

cromo.
21.30 Wallander.
23.00 Versión española: 

Amor en su punto.

09.00 Ilustres ignorantes.
09.30 El club de la F1. Gran 

Premi del Japó.
10.35 Bad Dog.
12.03 BBC Earth.
15.10 Pel·lícula: En busca de 

la lanza perdida.
16.45 Liga Endesa. Previo.
16.55 Liga Endesa. FC 

Barcelona-Saski 
Baskonia.

19.00 Informe Robinson. 
19.25 Mary Beard: Roma, un 

imperio sin límites.
20.30 El instituto.
21.30 La vida secreta de los 

niños. El liderazgo.
22.30 Pel·lícula: Terminator 

III: La rebelión de las 
máquinas.

00.16 Grantchester (Sèrie). 

10.55 Tube d’assaig.
11.15 Slow BTV.
11.45 BTV Esports. 
14.00 BTV Notícies migdia.
14.20 Monty Python’s Flying 

Circus. Les arts.
14.55 Codi de barris.
15.25 Western: Una pistola 

para un cobarde. 
16.50 Música moderna.
17.50 Slow BTV.
19.00 La cartellera.
20.00 BTV Notícies vespre.
20.25 BTV Esports.
21.00 Feeel. Trau.
21.30 Curtmetratges. 
22.00 Taula de reflexió.
22.55 Barcelona... i acció: 

Hay un camino a la 
derecha. 

00.20 Última sessió: El hijo. 

TVE-1

#0

ANTENA 3

LA 2

CUATRO

BTV

TELE 5

8 TV

LA SEXTA

IB3

BARÇATV

TV3 16.40

LES PEL·LÍCULES RECOMANADES
✰✰✰✰✰ Excel·lent    ✰✰✰✰ Molt bona    ✰✰✰ Bona    ✰✰ Regular    ✰ Dolenta

ANTENA 3 22.10

✰✰✰  
‘3 bodas de más’ 
Director: Javier Ruiz Caldera  
Actors: Inma Cuesta, Martiño Rivas, Quim Gutiérrez 
 

Espanya, 2013. Una jove investigadora d’una universitat as-

sisteix a casaments successius dels seus ex sense aconse-

guir trobar la seva mitja taronja. Durant cada celebració la no-

ia s’haurà d’enfrontar al seu passat i decidir amb qui vol com-

partir el seu futur.

LA 2 23.00

✰✰  
‘Amor en su punto’ 
Director: Teresa de Pelegrí, Dominic Harari  
Actors:  Richard Coyle, Leonor Watling, Ginés G. Millán 
 

Irlanda, 2013. L’Oliver és un periodista gastronòmic que sem-

pre fracassa en les relacions d’amor. Un dia coneix la Bibiana i 

se n’enamora. És una comissària d’art amb qui no té res en co-

mú. A ella li interessen les bones causes i a ell el bon menjar. 

A més, ella és molt llançada i ell fuig dels compromisos.

✰✰✰  
‘Les dones del sisè pis’ 
Director: Philippe Le Guay  
Actors: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain 
 

França, 2010. En clau de comèdia, la pel·lícula narra la història 

d’un grup de dones espanyoles que van emigrar a França du-

rant els anys 60. Les protagonistes abandonen el seu país na-

tal per treballar com a criades en cases de famílies franceses 

acomodades.
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sudoku solucionsd’ahir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 13 14

Horitzontals 1. Hi arriba després de tornar de a tuca. Fem 

anar avall. Només està a l’abast dels herois. 2. Cultivar. 

Causa un gran espant. 3. L’essència de la química. Letàr-

gica. Si apareix, el teu cor tindrà ales. 4. Antiga colònia 

portuguesa a la Xina. Cacin la inicial. Una fase de la inter-

fase. 5. Torna amb una negativa. Farà servir. Es prodiguen 

poc. 6. Amb el mar davant, te’n vas. Això són coses de 

dones. 7. Un tacte ben incòmode. Mamelles. Tísner deia 

que hom pot tenir-lo sense haver fet res per posseir-lo.  

8. Comença a agafar embranzida. Fa les coses com Déu 

(i, sobretot, l’Església) mana. Ho tenen tot sota control. 

9. Tirarà llamps i pestes. Els rudiments de grec que tenen 

molts compatriotes. 10. Fumes sense límits. Cal donar-

los perquè et defensin. Assajar amb parells. 11. De fus-

ta. Antigament, eren les dretes. L’ostenta força sovint 

l’intel·lectual. 12. A Anglaterra, van al revés. Li penjo el 

mort. Pluja suficient per omplir un riu francès. 13. Aturar 

violentament per culpa d’una topada. Mancat d’estudis. 

Un Mini sense carrosseria. 14. Viuen preocupats per la 

conservació del patrimoni. Recomana.

Verticals 1. Disposo fent un munt (potser dins d’un ca-

mió atrotinat). Refrescar. 2. O manxec atípic o indi. Intimi.  

3. Inimitable. Li interessa tot el que passa en el nostre 

entorn. Seguides per inèrcia. 4. Inicies un tracte. Vent del 

sud. Nascuts. 5. Monedes europees avortades. Inusual. 

6. Remena la cua quan es tracta de festejar. Començo a 

manifestar-me. Un dels dos gegants gelats. 7. Munta-

ré un bon sarau. Són útils a l’hora d’emetre un judici. El 

cap de la casa. 8. Ric per dins. Munto una tenda. Divideixo 

el camp en erols. 9. Assassini a trenc d’alba. Sortiré. Al 

centre d’Elna. 10. El caler que va dringant a la butxaca. 

Cal estar a l’aguait perquè sovint deixen anar una per-

la. 11. Parella de fet dels uts. Útil per aconseguir que els 

estrangers ens obrin les portes. Apareix al final del Pa-

leocè. 12. Ajudaran a sortir del fons del pou. Els seus gols 

provoquen un inesperat sisme a l’estadi. Enmig del pla.  

13. Comença sent irregular però acaba per excel·lir. No es-

tà gaire calenta. Una part del pernil que és molt valorada 

pels egipcis. 14. Senalles. Una que es relacionava amb 

tota mena de vàndals.

8 1 2 9 4 7 5 6 3

6 9 5 3 2 8 1 7 4

4 7 3 6 1 5 2 9 8

9 6 4 2 8 1 3 5 7

5 3 1 7 6 4 9 8 2

7 2 8 5 3 9 6 4 1
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motsencreuats núm. 2123, elaborat per Senyor Ventura

Gaudeix ‘online’ dels mots encreuats de l’ARA a  
http://passatemps.ara.cat
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PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS 
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC 

Es difícil de medir pero, si se 
pudiera, parece que se podría 
concluir que ahora en Catalu-

ña se habla menos del País Valenci-
ano que hace diez o quince años. In-
cluso en la Comunidad Valenciana 
han arraigado fuerzas regionalistas, 
o nacionalistas tal como tienden a 
llamarse, que se definen como poco 
proclives a Cataluña, por decirlo de 
la manera más suave posible. […] To-
mar nota de esta falta de relaciones 
obliga a considerar por qué se está en 
esta situación. La respuesta en tér-
minos positivos sería la de que Cata-
luña y el País Valenciano son dos co-
munidades políticas distintas y lo 
continuarán siendo, puesto que des-
de este lado del Ebro, pienso que, una 
vez expresadas las voluntades demo-
cráticas, no se puede sustentar otra 
posición. Al fin y al cabo, el principa-
do de Cataluña y el reino de Valen-
cia estuvieron en una misma confe-

ABANSD’ARA

Valencianos y catalanes

De l’article d’Ernest Lluch (Vilassar, 1937 - Barcelona, 2000) a La Vanguardia (18-XI-1988). El distanciament emocional 
entre gent de territoris que comparteixen parla, història i drets no ha minvat en aquests últims trenta anys, tot i que en 
alguns signes externs del dia d’avui, festa nacional del País Valencià, sigui palesa la pertinença a una mateixa cultura.    

Entraremos en la cuestión con la 
ayuda de una aguda frase de George 
Bernard Shaw: “Los ingleses nos di-
ferenciamos de los norteamericanos 
en que hablamos la misma lengua”. 
O bien, de que a ningún belga valón 
en el fragor de las confrontaciones 
con los flamencos se le ha ocurrido 
propugnar su integración en Fran-
cia. La lengua, con sus marcadas va-
riantes, no tiene, en dos casos bien 
significativos, ningún tipo de traduc-
ción en el campo político. […] Esta-
mos demasiado cercanos y con pro-
blemas que juntos podemos resolver 
mejor para no optar por un deshie-
lo. Por otro lado, nunca se tienen res-
quemores con los que viven en las an-
típodas pero tampoco se tienen pro-
blemas y soluciones comunes. Y éste 
es ciertamente el caso de valencianos 
y catalanes.  

 
 Ernest Lluch i Martín  1988

deración pero con personalidades 
políticas distintas. Llevar a cabo esta 
clarificación previa nos permite dar 
un paso más. En Cataluña es nece-
sario que se conozca mejor a la Co-
munidad Valenciana. […] Personali-
dad política diferenciada y mejor co-
nocimiento, por parte catalana, son 
dos elementos esenciales para una 
relación más normal. Este conocimi-
ento por parte valenciana presenta, 
a veces, el temor de un “peligro ca-
talán”, pero con más frecuencia una 
mitificación más allá de lo razonable, 
lo que tampoco es normal. Si el te-
mor de la absorción política y la fal-
ta de consideración real y mutua de-
ben ser subsanados, no lo podrán ser 
si con sensibilidad no afrontamos el 
emponzoñamiento de relaciones. 
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ARA QUE NO S’OFENGUI NINGÚ

JUANJO SÁEZ

LESAUDIÈNCIES

                                                          ESPECTADORS    ‘SHARE’ 

01     Telenotícies migdia 

            TV3  14.30                             424.000    24,6% 

02     Telenotícies vespre 

            TV3  21.00                              387.000    16,9% 

03     Tu cara me suena 

            ANTENA 3  22.38                378.000    20,1% 

04    La Riera 

            TV3  15.52                              354.000    19,0% 

05     Informativos Telecinco 

            TELECINCO  21.04              304.000     13,3%

Programes més vistos divendres

Canals més vistos divendres

12,9%

12,2%

11,6%

7,9%

6,7%

Catalunya Big Experience

Aquesta setmana tornava 
Catalunya Experience amb 
la sensacional Ivana Miño 

com a conductora d’una ruta que 
ens anunciava que seria molt es-
pecial. I el que podia semblar un 
tòpic televisiu per crear expecta-
tives, de seguida vam veure que 
era veritat. Els germans Green, la 
Katie i en Barnie, arri-
baven des d’Anglaterra 
per fer una cosa més 
que una simple excur-
sió per conèixer paisat-
ges bonics del nostre 
país. Gràcies al progra-
ma de TV3 van resse-
guir els passos dels 
seus avis, un matrimo-
ni britànic que va venir 
a lluitar a la Batalla de 
l’Ebre contra el feixis-
me des de les files del 
bàndol republicà. L’avi, 
però, va morir el 17 
d’agost del 1939 i l’àvia, 
després de treballar 
com a infermera i administrativa, 
va tornar a Anglaterra per tornar 
a fer-se càrrec dels seus fills. 

El programa, preparat des 
d’una sensibilitat extraordinària 
i amb una feina de producció la-
boriosa, va acompanyar la Katie 
i en Barnie pels últims paisatges 
que va veure el seu avi. Un recor-
regut que a causa de l’emoció 
que van experimentant aconse-
gueix un crescendo narratiu molt 
impactant tant per als protago-
nistes com per als espectadors. 
Ivana Miño és hàbil per fer-se, 

de manera molt natural, prope-
ra als visitants, convertir-se en 
una amfitriona excel·lent i apor-
tar dosis de sensibilitat des 
d’una discreció absoluta. Mai és 
la protagonista però sempre do-
ta l’escena d’un clima agradable 
que fa aparèixer el millor dels vi-
sitants. A nivell de guió i direc-

ció, la idea d’obsequiar en Barnie 
amb un diari de viatge perquè 
pugui relatar al seu fill, en un fu-
tur, la seva experiència a Catalu-
nya i rememorar la del besavi 
durant la Batalla de l’Ebre funci-
ona a la perfecció perquè con-

verteix el programa en una cosa 
útil per a la posteritat. 

Fotos, cartes, paisatges, pla-
ques... van construint un tren-
caclosques molt ben encaixat 
que recupera la vivència dels 
avis Green. Alguns del moments 
que transmetien més emocions 
es produeixen quan descobrei-

xen exposada la foto de 
l’àvia treballant a 
l’hospital de campa-
nya, el lloc exacte on va 
morir l’avi, o quan el 
nét neteja amb llàgri-
mes el nom de l’avi a la 
placa que homenatja 
els caiguts en la bata-
lla. “He plorat més 
aquesta setmana del 
que he plorat en anys”, 
deia en Barnie. “És 
molt trist, però és en-
coratjador i gratifi-
cant”, deia la Katie. I és 
que més enllà d’una 
Catalunya Experience, 

el programa es converteix en un 
procés curatiu de dol per enten-
dre qüestions del passat fami-
liar. És un reconeixement a la 
feina que van fer. Una emissió 
excel·lent que uneix història, 
pedagogia, emoció i territori. I 
una manera simbòlica de retor-
nar als Green, en la mesura del 
possible, la generositat que van 
tenir els seus avis quan van ve-
nir a Catalunya a defensar la lli-
bertat i a combatre unes idees 
les conseqüències de les quals 
encara patim.

CRÍTICATV
MÒNICA PLANAS - PERIODISTA

La memòria de l’Ebre 
El recorregut de la Katie i en 

Barnie va ser impactant  
tant per als protagonistes 
com per als espectadors  

MANEL CASCANTE

ELTEMPS

El consell

Els núvols tornaran a ser abundants al litoral, el 
prelitoral i en punts del nord-est sobretot al 
matí. A primeres hores no es descarta algun 

xàfec al litoral tarragoní, però sobretot a les Illes. 
Lleuger descens de les màximes. 

Diumenge, 9

Aquests dies es troben alguns bolets al nord. Si decidiu 
anar a buscar-ne sigueu respectuosos amb l’entorn, no 
deixeu brossa i eviteu arrencar els que no conegueu.

Dilluns, 10

                                                                             AVUI                                                                                                            DEMÀ 

                                                                                     15 h               21 h                                                                                  08 h                  15 h 

Barcelona                                         21º              19º                                                              17º             20º 
Lleida                                                  24º              18º                                                              10º             23º 
Girona                                                 23º              15º                                                              12º             21º 
Tarragona                                        21º              18º                                                              16º             20º 
València                                            23º              19º                                                              18º             22º 
Palma                                                  24º              21º                                                              17º             21º 

Vilanova i la Geltrú                      21º              18º                                                              17º             20º

Madrid 26º               11º 
Londres 17º               10º 
París 15º                  5º 
Berlín 12º                  9º 
Roma 23º               15º 
Brussel·les 14º                  4º 
Estocolm 11º                  8º 
Amsterdam 13º                  5º 
Praga 11º                  6º 
Lisboa 23º               15º 
Atenes 26º               18º

Que no us sorprengui

La setmana ens portarà temperatures fresques, les prò-
pies d’aquestes dates, i temps molt canviant. Un nou 
front repartirà xàfecs entre dimecres a la tarda i dijous.

El sol

La lluna
SORTIDA POSTA

ALBA SORTIDA

 07.29 hores 07.57 hores 19.19 hores 19.47 hores

POSTA NIT FOSCA

dimecres dijous

La setmana

dimarts divendres

 15.11 hores 00.26 hores

Europa
MÀX. MÍN.
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Puigdemont i els lideratges
ENTESA. Continua la pugna entre l’in-
dependentisme i els comuns pel domini 
del relat. Mentre CSQP celebra que el re-
ferèndum torni al centre de l’agenda so-
biranista, Junts pel Sí saluda les paraules 
de Xavier Domènech a favor d’un refe-
rèndum “viable” encara que no tingui 
l’aval de l’Estat. Molt bé. Encara que si-
gui una entesa tàctica, serà útil quan co-
menci la batalla judicial, que inevitable-
ment acabarà sent política. Si a més 
comptem que el PSC i C’s estan llepant-
se les ferides, i que la marca Espanya ro-
dola pendent avall, la conjuntura és més 
favorable per a l’independentisme del 
que pugui semblar. I ho serà, almenys, 
fins a l’aprovació de les lleis rupturistes 
prèvies al referèndum. En aquell mo-
ment, caldrà que la Generalitat estigui a 
punt per superar la legalitat espanyola, 
cosa que a més dels polítics concerneix 
els tècnics, els funcionaris de primer ni-
vell i els comandaments policials.  

Aquest complicat trànsit, segons va 
anunciar el president al Parlament, el 
conduirà Oriol Junqueras. A dins d’ERC 
algú hi ha vist un regal enverinat, però 
també és una oportunitat perquè el vice-
president faci visible el seu pes específic 
dins del Procés, després de dos debats 
parlamentaris de gran volada en què 
l’única veu de la majoria ha sigut la de 
Puigdemont.  

 
MARQUES. El president s’ha reforçat 
des del seu accidentat desembarcament 
al Palau de la Generalitat. Manté el li-
deratge d’un govern heterogeni; compta 
amb el respecte dels seus socis d’ERC, 
que no posen en dubte el seu compro-
mís. A nivell de carrer, la marca Puigde-
mont està força més valorada que la del 
seu partit, víctima del seu passat, de les 
batzegades tàctiques i de les lluites en-
tre sectors. Al nou Partit Demòcrata, el 
lideratge està repartit entre noms que 
evoquen més el passat que no pas el fu-
tur, com Mas i Homs; perfils encara poc 
definits, com el de Neus Munté; diri-
gents joves i desconeguts, com Marta 

Oriol Junqueras i Carles Puigdemont al debat de política general. CRISTINA CALDERER  

FORA DE TEST

Toni SolerDEMÀ 
Carme Colomina 
 

Pascal; i contrapoders a l’ombra, com 
Germà Gordó. Enmig d’aquesta disper-
sió, sortides de to com la del conseller 
Santi Vila surten de franc. I els profes-
sionals de sembrar dubtes sobre el Pro-
cés xerren i conspiren, tant al partit com 
al Govern, proclamant davant qui vulgui 
escoltar que estan a punt per recollir les 
restes del naufragi. El Partit Demòcra-
ta no sortirà d’aquestes aigües agitades 
fins que no tingui un lideratge indiscu-
tit, i no se m’acut altre candidat que Car-
les Puigdemont. 

Ara bé, conquerir un partit com l’anti-
ga CDC no és una feina senzilla. Dema-

na temps, aliances i, sobretot, la sana am-
bició de competir pel poder. I no sé si 
Puigdemont, que sempre ha dit que el 
seu compromís polític té data de cadu-
citat, voldrà fer aquest pas endavant. So-
bretot si això li ha de suposar un enfron-
tament amb Artur Mas. Però, mentres-
tant, la seva autoritat com a president 
resta matisada, i el partit que hauria de 
representar el centre polític català con-
tinua tenint serioses dificultats per pre-
sentar-se davant dels seus votants com 
una marca fiable, renovada, diferenciada 
de l’independentisme d’esquerres i ple-
nament compromesa amb el Procés.

HI HA UNA CULTURA de la violèn-
cia, i una ignorància absoluta de la lò-
gica més elemental, que ens porta a 
treure conclusions precipitades, des-
encertades i irracionals que ens hau-
rien de fer caure la cara de vergonya. 
Un exemple mediàtic: si Neymar pro-
voca els defenses dribant-los, s’entén 
que li intentin trencar la cama o la ce-
lla. Ho avalen comentaristes esportius 
de grans mitjans i moltes converses de 
bar. És que no cal que els faci aquells 
túnels al mig del camp, proclamen. A 
mi tampoc m’agrada aquest estil del 
brasiler, però quedaré retratat si jus-
tifico que el lesionin. Ni a ell ni a Cris-
tiano Ronaldo, que no em pot caure 
pitjor, però no mereix ni cops ni càn-
tics insultants ni res. La violència no 
té cap justificació. I conèixer els con-
textos en què l’hem normalitzat no 
avala res de res, al contrari. 

Això s’estén a tot arreu. Si fa d’àr-
bitre ja sap que li diran de tot. Si fa 
d’àrbitre i és dona, o té l’atreviment 
de dir que és gai, ja es veu que l’insul-
taran. És famós, ja li està bé que el 
persegueixin els paparazzis. Si tots 
els de la classe li tenen mania, algu-
na cosa deu haver fet. Es deixa gravar 
un vídeo privat: ja pot pensar que ho 
veurà tothom a les xarxes. No es dei-
xa gravar però participa en aquell ac-
te sexual: que no es lamenti si es fa pú-
blic. Vesteix de manera provocadora: 
és previsible que abusin d’ella. Ense-
nya els pits en una festa popular: els 
hi tocaran. Surt sola de matinada: una 
mica s’ho busca. Parla amb descone-
guts: l’atracaran. 

Sóc partidari de prendre precauci-
ons, de no provocar, de ser respectu-
ós, de no assumir riscos innecessaris. 
Però cap d’aquestes conductes et fa 
mereixedor de conseqüències indig-
nes. I cada vegada que ho considerem 
lògic i natural engreixem una cultura 
de la violència asfixiant que ens té es-
pantats, segrestats i còmplices alhora.

I AQUÍ
Una mica  

s’ho ha buscat

CARLES CAPDEVILA


