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Bones festes!

la 2 i la 3

ja haurem celebrat
l’acte de graduació de la promoció
2007 de la nostra universitat. Com
cada any, des de l’Associació d’An-
tics Alumnes de la Universitat Pom-
peu Fabra hi participem activa-
ment. El nostre propòsit és clar: do-
nar-nos a conèixer, fer partícips els
nous graduats de la nostra realitat.
Després de la lliçó de graduació, en-
tre les emocions familiars i una copa
de cava, gentilesa de la casa (la nos-
tra), l’ambient es tenyeix de verd. El
nostre verd. Intentem apropar a gra-
duats i a pares els avantatges de
pertànyer a la nostra associació. I,
parlant d’avantatges, sabem que els
comercials, tot i ser útils, són els
menys importants. Una entitat com
l’Associació d’Antics Alumnes de la
UPF gira entorn a dos eixos princi-
pals: el desenvolupament professio-
nal i el vincle entre els seus mem-
bres i amb el seu referent, la Univer-
sitat. Així doncs, això és el que ofe-
rim, oportunitats per a un millor
èxit en l’entorn laboral i nexe (com
la revista que ara teniu a les mans),
xarxa de contactes entre els nostres
membres. 

Ja hem tractat diverses vegades l’as-
pecte del desenvolupament profes-
sional. Tornarem a destacar els cur-
sos que el trimestre passat i aquest
que ara comença estem fent en
aquest àmbit; l’orientació profes-
sional, perquè ens consta que són
d’una qualitat excepcional, i que els
participants dels cursos n’estan a
bastament satisfets. I per comple-
mentar aquesta oferta, estem treba-
llant intensament per oferir-vos un

nou perfil d’ofertes en la Borsa de
Treball. Ofertes “sènior”, adreçades
a persones amb experiència en el
mercat laboral que busquin una pro-
gressió en la seva carrera professio-
nal. La importància que pot tenir
ser membre de l’Associació per al de-
senvolupament professional està
clara. Quan els recent graduats –o
més probablement els seus pares–
ens preguntin: “I què feu a l’Associa-
ció?”, els respondrem amb aquests
arguments i d’altres que hem expo-
sat al llarg del darrer any. Però tam-
bé els direm que vosaltres, els gra-
duats de la Universitat, organitzeu
sopars de promoció i que nosaltres,
l’Associació, us ajudem a fer-ho i us
permetem que es realitzin als espais
de la Universitat. Els ensenyarem el
reportatge de la Diada del Graduat,
on uns 250 graduats ens vam reunir
fa unes setmanes per retrobar-nos i
compartir experiències actuals i re-
cords dels dies de l’aula. I els direm
que, sobretot, el que més ens inte-
ressa és mantenir contacte amb els
nostres socis, saber què fan, perquè
aquest és l’actiu més valuós de l’As-
sociació. 

Aquesta afirmació no està feta a la
lleugera, ni és simple adulació. Si
creiem en la importància que té la
xarxa de contactes, el networking per a
l’Associació i els seus membres, lla-
vors podrem comprendre el sentit
d’aquesta frase. I des de l’Associació
realment creiem que ho és, d’impor-
tant. Perquè és evident que una bona
xarxa de contactes ens ofereix un ma-
jor nombre d’oportunitats en el nos-
tre desenvolupament professional.
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l
’ Associació s'ha posat al servei
dels antics alumnes de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, un any
més, i ha convocat a tots
aquells que han passat en un
moment o altre per la nostra

universitat. Més de 15 promocions
d'estudis que cada any tenen un
punt de trobada amb els antics com-
panys, i que els AnticsUPF fan pos-
sible. En aquesta ocasió, la sala
d'exposicions del campus de la Ciu-
tadella ha estat l'escenari d'un re-
trobament esperat i desitjat, on an-
tics companys han pogut intercan-
viar la seva experiència en un am-
bient distès i, sobretot, entre amics
i coneguts.
Però no només hi han assistit els
antics alumnes, socis i no socis, si-
nó que la trobada també ha comptat
amb el suport dels màxims respon-

sables de la Universitat, com ho són
Josep Joan Moreso, rector de la UPF,
i Mercè Sala, presidenta del Consell
Social de la UPF, l'òrgan de partici-
pació de la societat en la Universi-
tat, acompanyats de diferents de-
gans i directors. Tots ells units per
un bon motiu, saludar personal-
ment a tots aquells que un dia o al-
tre han passat per la Universitat.

PARLAMENTS
Joan Planas, president de l'Associa-
ció, s'ha dirigit a tots ells en el seu
discurs de presentació, en què els
ha agraït la seva assistència, així
com el seu suport en una de les ac-
tivitats que vol instaurar-se en el
calendari anual de tots els graduats
i graduades de la Universitat Pom-
peu Fabra. El president ha parlat
també dels últims èxits assolits per
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EN AQUESTA SECCIÓ...  DIADA (4) // NOTÍCIES AnticsUPF (10) // ROGER DE LLÚRIA (11) // TELECOMUNICACIONS (12) // RECERCA (14) // REPORTATGE (16) 

Tot un èxit de Diada
Més de 200 graduats i graduades es retroben a la Diada del Graduat d'enguany, que l'Associació d'Antics
Alumnes de la UPF ha organitzat un cop més. Disciplines tan diverses com les ciències econòmiques i
socials, les humanitats, la política, la comunicació, les ciències de la salut i de la vida o estudis tecnològics i
dels sistemes d'informació han trobat un fòrum de discussió a l'espai universitari. 

4

“Comento a continuació
alguns aspectes.
Negatius: hauria estat bé
que hi hagués un llistat de
la gent que s'hi havia
apuntat. Positius: la
música de fons va estar
francament bé, el menjar
molt bo i variat, la gent
semblava animada i el
tema de les caricatures va
ser un punt.”

PATRICIA
PÉREZ
ALAMANCOS
(ADE, 2002)
Sòcia
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Diada del Graduat

AnticsUPF, que compta des de
fa molts pocs mesos amb Maria
Olivé, la nova directora: “Grà-
cies a la seva experiència en la
gestió d'entitats com la nostra,
i amb una dedicació i esforç per
part de tot l'equip encomiables,
hem recollit ja els primers
fruits”. S'ha referit a les jorna-
des professionals d'èxit com la
Setmana dels Recursos Hu-
mans, els nous cursos d'orien-
tació professional, la nova bor-
sa de treball sènior, en la qual
s'està treballant en estreta
col·laboració amb la Universi-
tat, o el nou conveni que s'està
preparant amb el Consell So-
cial. 
En definitiva, com ha comentat
Joan Planas, l'Associació disposa
“d'un conjunt d'eines que per-
meten mantenir el contacte viu

“Primer de tot, felicitar-vos per la
bona feina feta en la preparació
de la Diada. Va ser una agradable
vetllada. Tot i així, crec que s'hauria de
millorar la comunicació cap als que no
en són socis.” 

LAURA
FERRIZ
(CIÈNCIES

DEL TREBALL,
2005)
Sòcia

ASSISTENTS

• Administració i Direcció d'Empreses ....33

• Biologia ............................................................2

• Ciències del Treball .......................................1

• Ciències Econòmiques i Empresarials ...12

• Ciències Empresarials ...............................23

• Comunicació Audiovisual ............................1

• Dret ................................................................20

• Economia ......................................................38

• Enginyeria en Informàtica ...........................3

• Enginyeria de Telecomunicació .................3

• Enginyeria tècnica en Telecomunicacions1

• Gestió i Administració d'Empreses..........8

• Humanitats ...................................................14

• Màsters i postgraus......................................7

• Periodisme.....................................................12

• Polítiques .......................................................16

• Relacions Laborals ........................................8

• Traducció.........................................................9

TOTAL ....................................................211
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“Va estar bé. Els discursos van durar massa,
però la idea de fer un càtering i que tothom
anés donant voltes era bona, perquè podies
parlar amb diverses persones. Algunes
cadires per a qui es volgués seure no
haurien estat malament. Fins a la pròxima!”

JON
PORTUONDO
(BIOLOGIA,
2003)
Soci
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"Va ser molt agradable
reunir-me amb companys
de la meva promoció i 
compartir uns 'pintxos' i
un parell de copes de bon
cava. Val la pena
organitzar aquests tipus
d'actes per estrènyer els
lligams amb la Universitat
que ens va formar i ens
va suportar durant uns
anys."

SERGI
FIDALGO
(PERIODISME,
1996)
No soci

entre els antics alumnes, conèixer
les vostres ocupacions i inquietuds
capaces d'aportar el petit gra de so-
rra perquè les vostres iniciatives si-
guin exitoses”. Tot un plegat d'ac-
cions dirigides a “l'orgull de la Uni-
versitat”, és a dir, a tots els gra-
duats i graduades de la UPF. En
aquest sentit, AnticsUPF ha promo-
gut sopars de promoció a dins de la
mateixa Universitat, o està elabo-
rant el directori d'antics alumnes
que en aquests moments es troba
en fase de desenvolupament molt
avançada.

Per la seva banda, el rector de la
UPF ha dirigit unes breus paraules
als assistents, en què ha destacat
que “la Universitat és conscient
que ha de comptar amb els antics
alumnes a l'hora de promocionar-
se i posicionar-se a la societat”.
De la mateixa manera que els An-
ticsUPF són conscients que la Uni-
versitat ha de tenir una imatge que
els permeti presentar-se amb ells
en societat.

Mercè Sala també ha dirigit un par-
lament breu als assistents, en què
ha agraït a tothom la confiança di-
positada en els AnticsUPF, i ha par-
lat del proper Premi d'Emprenedo-
ria que està organitzant el Consell
Social, i que veurà la llum en un fu-
tur no gaire llunyà.

REBUDA I REGISTRE
Els assistents a la Diada s'havien
registrat prèviament a la web d'An-
tics UPF, i un cop a les instal·la-
cions del campus de la Ciutadella
han passat per la taula d'accés, da-
vant de la sala d'exposicions, on
han recollit el seu identificador,
que distingia per colors els graduats
de totes les carreres que hi han par-
ticipat. 

Banc Sabadell hi ha participat amb
obsequis per a tots els assitents.

ELS PREMIS
La sorpresa de la nit han estat
els premis que s'han sortejat
entre els assistents a la trobada:
dues cafeteres últim model i
un joc de maletes. Obsequis que
han estat lliurats pels expresi-
dents de l'Antics UPF Xoan-Carlos
Cuesta, Anna García-Altés i David
Rodríguez, i l'actual president,
Joan Planas.�

“Iniciatives d'aquest tipus,
personalment, em semblen
molt bones. Però en una
trobada com aquesta
et relaciones amb gent del
teu grup. Per potenciar el
networking amb altres
graduats s'haurien de poder
consultar les dades
professionals dels antics
alumnes per si algú
està interessat a contractar/
contactar amb ells”.

JAUME BOLTÀ
(CIÈNCIES

ECONÒMIQUES I

EMPRESARIALS,
2007)
No soci
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ON VENDRE'S A SI MATEIX
Aquest curs estava dirigit a
tots aquells que volguessin
dissenyar una estratègia per
aconseguir la seva meta pro-
fessional. A través d'una
anàlisi i de la comprensió del
mercat professional, s'ha
tractat d'adequar el perfil a
aquestes necessitats. Eines
com el currículum, el correu
electrònic, les cartes, les pre-
sentacions o les comunica-
cions telefòniques han estat

analitzades per obtenir-ne el
millor resultat.

QUÈ PUC VENDRE DE MI MA-
TEIX
Mitjançant una anàlisi del va-
lor personal de cada candidat,
el curs ha cercat quines són les
motivacions i els interessos de
cadascú, amb una identifica-
ció de les competències clau.
També s'ha parlat del desenvo-
lupament professional, com
afrontar els èxits o els fracas-

sos, les competències profes-
sionals i les aptituds o la de-
finició de projectes.

Tots aquests cursos estan di-
rigits tant a socis d'Antics
UPF com a no socis. Però els
socis poden gaudir d'un des-
compte del 40% sobre el preu
final. A més, s'han plantejat
en horaris que no interferei-
xin en la feina, per la qual
cosa es presentaven a partir
de les 19.30 hores.�

TEATRE
Angelus Novus
L'Espai de Teatre de l'Associació
ha tornat a actuar per sego-
na vegada a la sala Alma-
zén de Barcelona, durant
aquest any. Nova-
ment, han tingut un
gran èxit d'au-
diència. L'argu-
ment de l'obra
gira entorn de
la por, la
violència i la
manipulació ide-
lològica, i situa
l'acció durant l'èpo-
ca del Tercer Reich alemany.

OFERTES LABORALS
Des de fa uns mesos, la web de l'Asso-
ciació t'ofereix la possibilitat de consul-
tar les ofertes laborals sèniors més inte-
ressants que apareixen a la Borsa de
Treball. Aquest servei és un servei ex-
clusiu per als socis de l'Associació. Per
fer-lo servir també has d'entrar al Cam-
pus Treball.

BUSQUEM COL·LABORADORS
T'interessa formar part de la nostra re-
dacció? Estem buscant un col·laborador
per a la nostra secció “Racó de lectura”.
Si ets aficionat a la lectura, i estàs al dia

de les darreres novetats, pots contactar
amb nosaltres i proposar-nos una

crítica literària d'actualitat.
Està a les teves mans!

OPINA SOBRE LA REVISTA
Ens agrada comptar amb tu.
La teva opinió és molt valuo-
sa per a nosaltres. Si us
plau, pren-te un moment i
opina sobre la revista. Vol-
dríem saber què és el que

t'agrada, i què és el que no t'agrada.
Quina secció t'interessa més, i quines
seccions trobes a faltar. Tot això ens

Els cursos han estat
els següents:

VENDRE'S A SI MATEIX
Amb l'objectiu d'identificar els
riscos i les oportunitats a l'en-
trevista personal, s'ha pre-
sentat aquest curs que ajuda
a comprendre i a detectar els
frens i els motors de la perso-
na; a activar i a dinamitzar
el procés de comunicació, i a
descobrir els elements clau
de la comunicació no verbal.

10

Altres activitats....

Durant aquest últim trimestre, l'Associació ha estat molt activa i motivada per tal de millorar la formació
de tots els antics alumnes. A banda d'estar treballant en l'elaboració d'un directori professional, hem
preparat una sèrie de cursos d'orientació dirigits a conèixer els valors en l'entorn laboral de cada persona,
a analitzar les pròpies possibilitats i a avaluar com seguir una bona estratègia. 

DIADA  (4) // NOTÍCIES AnticsUPF (10) // ROGER DE LLÚRIA (11) // TELECOMUNICACIONS (12) // RECERCA (14) // REPORTATGE (16) 

Cursos d’orientació

ajudarà a millorar la revista que t’en-
viem arribar cada trimestre. Si ens fas
arribar els teus comentaris participaràs
en un petit sorteig. Entra a la nostra
web, i assabenta-te'n!

UPFEINA
Un any més, l'Associació ha participat a
l'UPFeina, la fira d'ocupació que s'orga-
nitza des de l'Oficina d'Inserció Laboral,
i que enguany ha arribat a la seva terce-
ra edició. El dinar institucional ha estat
organitzat pels AnticsUPF que durant la
fira també han tingut un espai de mos-
tra de les seves activitats i accions.�
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Roger de Llúria
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l'encarregat
de la concessió de cafeteries al
campus de la Ciutadella, és segu-
rament un dels personatges més
característics de la nostra univer-
sitat. Més d'una dècada servint
esmorzars i dinars, i negociant
sopars o refrigeris institucionals,
han fet que sigui capaç de ser
identificat per milers de perso-
nes que, en un moment o altre,
han format part de la comunitat
universitària. Si algun dia es
funda una Associació d'Amics de
la Pompeu Fabra (o si la mateixa
Associació d'Antics Alumnes am-
plia les seves mires i es "recon-
verteix" en  Associació d'Antics
Alumnes i Amics), segurament li
aniria a parar una de les prime-
res distincions d'honor que ator-
guessin. 

Quan la Pompeu va obrir el cam-
pus de la Ciutadella, l'any 1996,
el Grup Soteras, propietari de di-
versos restaurants i hotels va
guanyar la concessió. Era una
època en la qual les concessions
de les cafeteries deixaven d'estar
en mans de particulars i passa-
ven a grups que generalment te-
nien interessos en el món de la
restauració. I amb el Grup Sote-
ras va arribar el senyor Rosendo.

En certa mesura, ha representat
el paper de sogra en la família
Pompeu. No ens ha fallat cap dia
el plat a taula, però sovint li hem
discutit el contingut dels plats i,
si es tracta de serveis no regu-
lats, segurament també li hau-
rem discutit el preu. En aquest
darrer cas, les persones que han
hagut d'anar a negociar aperi-
tius, copes de cava o dinars insti-
tucionals, sempre coincideixen a
queixar-se de les clavades que po-
sa als pressupostos. El cert o no
és que molts cops, sigui per co-
moditat o perquè els proveïdors
externs encara demanen preus

més alts, la majoria de vegades
indefectiblement un acaba veient
el senyor Rosendo i els mateixos
cambrers de sempre.

Menjar en una cafeteria univer-
sitària és sinònim de no menjar
bé. Això passa aquí, a Madrid i a
la Xina. El problema no ve tant
de la qualitat dels productes en
si, sinó del fet que el tipus de cui-
na és poc saludable si un ha de
recórrer-hi dia rere dia. La majo-
ria de les queixes vénen precisa-
ment de les persones que en fan
un ús diari. Menús repetitius
(això sí, descrits de manera ben
imaginativa) o la preeminència
dels fregits i dels greixos per so-
bre d'altres opcions més saluda-
bles són algunes de les queixes
que més habitualment es poden
escoltar. Potser és per aquest mo-
tiu que cada cop abunden més les
carmanyoles pel campus, encara
que l'opció de menjar amb la

carmanyola impliqui haver
d'anar a dinar al pati (llevat si

s'és funcionari, que podrà
anar a una sala habili-

tada a tal efecte).

De tota manera, en
favor del concessiona-

ri, cal dir que ja des de
fa uns anys hi ha l'op-

ció a un bufet d'amanides
de primer plat i que la

fruita que hi ha sol ser
variada. A més, les pos-

tres làctiques són de pri-
mera marca, no els Cle-

sa que tant abunden

en menjadors per a col·lectivi-
tats. Els plats també solen ser
abundants, fins al punt que
molts dies compensa l'opció
(possible) d'agafar mig menú,
que acostuma a ser una mica més
econòmic que el menú normal.
També cal dir que, per regla ge-
neral, el menjar de les cafeteries
de la Pompeu sol ser més potable
que el d'altres universitats barce-
lonines.

No obstant això, seria bo que
aquestes apreciacions no només
fossin personals i que existís al-
gun sistema d'auditoria de quali-
tat del servei que es presta. Ma-
lauradament,  a data d'avui sem-
bla que aquesta informació no
existeix, o si hi és resta en la total
opacitat. Algú sap, per exemple,
on i a qui adreçar-se en cas de
quedar insatisfet amb els serveis
que presta el concessionari? O
algú sap quantes queixes va rebre
el servei l'any anterior? La Uni-
versitat té aquí un bon tema per
treballar. Ser més transparent en
aquests aspectes pot ajudar a dis-
sipar potencials dubtes sobre fos-
ques implicacions del procés de
Bolonya, per citar un exemple
més o menys conegut.

Recomanació final: si us plau
senyor Rosendo, quan faci els "es-
pecials de la setmana" (combina-
ció de menjar i beguda a preu re-
duït) eviti les combinacions
esotèriques de l'estil "Bossa de
xips + cafè amb llet", que massa
sovint es veuen anunciades.�

Si tens algun tema que creus que no hem tractat i que mereix una avaluació del nostre Roger de Llúria,
no dubtis a fer-nos-el arribar.

A peu de pàgina
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Telecomunicacions

l “servei universal” és
una de les nocions clau
–sinó la més impor-
tant, almenys des del

punt de vista de la solidaritat i la co-
hesió social– de la Llei general de
telecomunicacions1 (en endavant
LGT). La fórmula “servei universal”
al·ludeix a una prestació que pel seu
caràcter essencial ha de subminis-
trar-se (servei) a tots els ciutadans,
per damunt de les dificultats
físiques, geogràfiques, econò-
miques o socials que poguessin exis-
tir per fer-ho (universal). La idea de
solidaritat social està, doncs, en la
base d’aquesta nova categoria ju-
rídica, com ho estava en l’antic con-
cepte de servei públic, només que
ara la manera d’assegurar la
prestació universal del servei és
completament diferent, ja que es
tracta de serveis prestats en règim
de competència. S’ha afirmat per
això, amb raó, que el servei univer-

tant de les prestacions o elements
que l’integren com dels seus es-
tàndards de qualitat. Respecte als
segons, la Llei defineix la univer-
salitat com l’accessibilitat de tots
els usuaris al servei amb inde-
pendència de la seva localització
geogràfica i del seu poder adquisi-
tiu (“a un preu assequible”).
El concepte de servei universal
és un concepte evolutiu i així es
posa clarament de manifest en
la Directiva de servei universal2

(en endavant DSU) quan diu que
“el concepte de servei universal s’haurà
d’adaptar a l’evolució tecnològica, el de-
senvolupament del mercat i les modifi-
cacions en la demanda dels usuaris”.
Aquesta és la raó per la qual l’ar-
ticle 22.4 de la Llei general de
telecomunicacions estableix que
“el Govern, de conformitat amb la nor-
mativa comunitària, podrà revisar
l’abast de les obligacions de servei
un versal”.�

sal, juntament a les altres obliga-
cions o càrregues de servei públic,
constitueix “el nou servei públic”,
és a dir, el servei d’interès general
prestat al públic en un context de
lliure competència.
En aquest sentit, l’article 22.1 de
la LGT estableix que el servei uni-
versal de telecomunicacions és
“el conjunt definit de serveis la prestació
dels quals es garanteix a tots els usuaris
finals amb independència de la seva lo-
calització geogràfica, amb una qualitat
determinada i a un preu assequible”. 

Pilars del concepte
Quatre són, doncs, els pilars sobre
els quals es construeix el concepte
legal de “servei universal”: dos
referits a l’element objectiu del
servei (la prestació), i els altres dos
referents a l’element subjectiu
d’aquest (els usuaris). Respecte als
dos primers, el que caracteritza el
servei universal és la definició
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Són 4 els pilars
del concepte
legal de “servei
universal”.»
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e
Un nou article de la secció ens fa arribar de manera entenedora una de les nocions clau
de la Llei general de telecomunicacions; el nou servei públic és ara el “servei universal”,
una nova categoria jurídica. 

El servei universal de telecomunicacions

«
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tipo de tecnología utilizada en cada caso
y de su ubicación geográfica.

El Gobierno analizará de manera continua
y permanente las diferentes opciones tec-
nológicas y las condiciones de provisión de
servicios de acceso a Internet de banda an-
cha para el conjunto de ciudadanos y em-
presas en España. En particular, se colab-
orará con los diferentes sectores relevantes
interesados, a fin de que asesoren al Gob-
ierno en la elaboración de un informe anu-
al sobre la situación del uso de los servicios
de acceso a Internet de banda ancha en
España. Este informe será de carácter
público y podrá elaborar recomendaciones
para acelerar el despliegue de los citados
servicios.

A efectos de realizar los análisis e in-
formes mencionados en los párrafos ante-
riores el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio podrá realizar los requerimien-
tos de información generales o particular-
izados que sean necesarios en los términos
previstos en la disposición adicional quin-
ta de esta Ley.

Los análisis e informes mencionados de-
berán realizarse de forma territorializada
por Comunidades Autónomas y se compar-
tirán los datos en formato electrónico con
las Administraciones que lo soliciten”.

El 12 de novembre de 2007 el Projecte
de Llei esmentat va tenir entrada en
el Senat. En properes dates veurem
quina és la redacció final d’aquesta
disposició legislativa, donat que el
redactat actual planteja molts
dubtes i interrogants així com la se-
va adequació al marc normatiu co-
munitari.

Tot i que a primer cop d’ull és molt
beneficiós per als consumidors que
les connexions de banda ampla s’in-
cloguin dins l’àmbit del servei uni-
versal, és molt necessari definir
clarament els termes d’aquesta in-
serció i veure els efectes que pot
generar a mig termini en el conjunt
del sector.�

1 Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions (BOE, núm. 264, de 4 de novembre de 2003).
2 Directiva 2002/22/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa al servei universal i als drets dels usuaris en relació

amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques –Directiva servei universal– (DOCE L 108, de 24 d’abril de 2002).
3 Comunicació, de 24 de maig de 2005, de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Re-

gions relativa a la revisió de l’abast del servei universal de conformitat amb l’article 15 de la Directiva 2002/22/CE [COM (2005) 203 final].
4 Comunicació, de 7 d’abril de 2006, de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les

Regions relativa a l’Informe sobre el resultat de la revisió de l’abast del servei universal de conformitat amb l’article 15, apartat 2, de la Direc-
tiva 2002/22/CE [COM (2006) 163 final] 

5 http://www.senado.es/legis8/publicaciones/pdf/senado/bocg/II0135A.PDF

El passat 24 de maig de 2005 la Comis-
sió Europea va emetre una comuni-
cació relativa a la revisió de l’abast del
servei universal de conformitat amb
l’article 15 de la DSU.3

“El procés de revisió s’haurà d’ajustar a allò
establert en l’Annex V. De conformitat a l’An-
nex V i al Considerant 25, qualsevol canvi en
l’abast del servei universal estarà subjecte als
següents criteris:

a) La possible exclusió social d’una minoria
de consumidors per no poder permetre’s
determinats serveis específics que estan
disponibles i són utilitzats per la majoria
dels consumidors.

b) L’existència de beneficis nets generals
pels consumidors derivats de la inclusió
d’aquests serveis dins de l’abast del servei
universal, en cas que aquests no se sub-
ministrin al públic en condicions normals
d’explotació comercial”.
Un cop examinada l’evolució tecnològi-
ca, social i de mercat que afecta als con-
sumidors de serveis de comunicacions
electròniques, després d’haver analitzat
els mercats tant de telefonia mòbil com
de banda ampla i de conformitat als cri-
teris establerts en la DSU que determina
l’abast del mateix, la Comissió conclou
que cap d’aquests serveis compleix en
l’actualitat els requisits per la seva in-
clusió en l’abast del servei universal”.

El 7 d’abril de 2006 la Comissió va
emetre una comunicació relativa a
l’Informe sobre el resultat de la re-
visió de l’abast del servei universal
de conformitat amb l’article 15.2 de
la DSU,4 en què reitera les conclu-
sions preliminars de l’anterior co-
municació de 2005.

El passat 31 d’octubre de 2007 el Con-
grés dels Diputats va aprovar el Pro-
jecte de Llei de mesures d’impuls de
la societat de la Informació,5 que in-
trodueix el concepte de banda ampla
en l’àmbit del servei universal a
través de la modificació de l’article
22.1., apartats a) i c) de la LGT i la in-

NORMATIVA EUROPEA I ESPANYOLA

troducció específica al redactat de la
disposició addicional segona (en ne-
greta, el text que s’introdueix com a
novetat):

a) Que todos los usuarios finales puedan
obtener una conexión a la red telefónica
pública desde una ubicación fija y acced-
er a la prestación del servicio telefónico
disponible al público, siempre que sus so-
licitudes se consideren razonables en los
términos que reglamentariamente se de-
terminen. La conexión debe ofrecer al
usuario final la posibilidad de efectuar y
recibir llamadas telefónicas y permitir
comunicaciones de fax y datos a veloci-
dad suficiente para acceder de forma fun-
cional a Internet. No obstante, la
conexión deberá permitir comunica-
ciones en banda ancha, en los térmi-
nos que se definan por la normativa
vigente.

a) Que exista una oferta suficiente de telé-
fonos públicos de pago, en todo el territorio
nacional, que satisfaga razonablemente
las necesidades de los usuarios finales, en
cobertura geográfica, en número de
aparatos, accesibilidad de estos teléfonos
por los usuarios con discapacidades y cali-
dad de los servicios y, que sea posible efec-
tuar gratuitamente llamadas de emergen-
cia desde los teléfonos públicos de pago sin
tener que utilizar ninguna forma de pago,
utilizando el número único de llamadas de
emergencia 112 y otros números de emer-
gencia españoles. Asimismo, en los tér-
minos que se definan por la normativa
vigente para el servicio universal, que
exista una oferta suficiente de equipos
terminales de acceso a Internet de ban-
da ancha”.

Disposición adicional segunda. Extensión
de servicios de acceso a banda ancha.

El Gobierno, en colaboración con las Co-
munidades Autónomas, impulsará la ex-
tensión de la banda ancha con el fin de
conseguir, antes del 31 de diciembre de
2008, una cobertura de servicio universal
de conexión a banda ancha, para todos
los ciudadanos, independientemente del
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ncentives for Pharmaceuti-
cal Research: Must We Ex-
clude the Poor from Advan-
ced Medicines? és el títol
de la ponència de Pogge.
Per al filòsof nord-ame-

ricà, l’accés de la població als
fàrmacs podria reduir els pro-
blemes mèdics dels països en
vies de desenvolupament i
igualment disminuir els índexs
de morbimortalitat de les seves
poblacions. A través de la seva
xerrada, ha proposat com a me-
sura efectiva encoratjar i retri-
buir adientment les innova-

cions farmacèutiques, per
potenciar també la inversió
d’aquestes indústries en
aquests països.

Debat jurídico-econòmic
La qüestió sobre si els medica-
ments genèrics poden ser una
via de prevenció de malalties i,
per tant, una mesura d’ajuda
als països pobres, s’encabeix en
una doble discussió jurídico-
econòmica. Per una banda, hi
ha un problema vinculat a la
diferenciació entre patents i
propietat intel·lectual provi-

nent de la Ronda d’Uruguai de
l’Organització Internacional del
Comerç. En aquest cas, la pro-
tecció de patents és més com-
plexa que la propietat intel·lec-
tual, que provoca problemes
greus en els països del sud.
El problema fonamental és que,
a diferència d’altres productes
que es comercialitzen a partir
de la propietat intel·lectual,
com serien per exemple els lli-
bres, amb un valor reduït i ob-
tenint beneficis a partir del cost
de fabricació del llibre, les em-
preses farmacèutiques tenen
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El problema
és que les
empreses
farmacèutiques
tenen costos
d’innovació
molt elevats.»

Ètica i genèrics

THOMAS POGGE

El filòsof Thomas Pogge és professor del De-
partament de Ciències Polítiques de la Uni-
versitat de Colúmbia (Nova York, EUA).
Pogge es va doctorar en filosofia a la Univer-
sitat de Harvard (EUA) i actualment és mem-
bre de l’Acadèmia de Ciències de Noruega i
del Centre de Filosofia Aplicada i Ètica Públi-
ca de la Universitat Nacional d’Austràlia
(Camberra). Pogge és autor de nombrosos
treballs i articles, entre els quals destaca
Real World Justice (Berlin, 2005) i,
sobretot, World Poverty and Human Rights:
Cosmopolitan Responsabilities and Reforms
(Cambridge, 2002), considerada l’obra de
referència sobre justícia global. A més, Pogge
és un dels editors de la secció de filosofia
política i social de l’Enciclopèdia de Filosofia
de Stanford. 

Pogge és un reconegut pensador contemporani.
El seu posicionament crític envers organitza-
cions com ara el Fons Monetari Internacional,
les Nacions Unides o el Banc Mundial l’ha fet
famós a molts fòrums. Les seves alternatives
han estat dirigides a convidar a la reflexió sobre
temes com les lleis mundials de protecció labo-
ral, propietat intel·lectual i patents. Un dels con-
ceptes més defensats pel filòsof ha estat la
“justícia global”, ja que per a ell, la justícia i el
benestar humà han d’estar per sobre de tot. 

En la seva visita a Barcelona, Pogge ha pre-
sentat la seva conferència i ha participat al
seminari: World Poverty: Explanations and
Responsabilities. Totes dues activitats han
estat organitzades pels departaments d’Hu-
manitats i Dret de la UPF, dins el projecte de
bioètica HUM2004-01659/FISO, conjunta-
ment amb la Facultat de Ciències de la Salut i
de la Vida de la UPF.

Fa uns mesos, tot aprofitant una invitació dels departaments d'Humanitats i de Dret, el filòsof
Thomas Pogge va pronunciar una conferència a la UPF sobre la problemàtica dels medicaments
genèrics i del seu accés mundial, i aquest és el tema que tractem en el nostre article de recerca. 

I «
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uns costos d’innovació molt
elevats. 
Aquest esquema és tradicional-
ment defensat per argumentar
que, sense forts incentius per a
la protecció de les empreses
innovadores, ningú no faria
la tasca prèvia de creació de
patents i el problema de salut
esdevindria global i no només
centrat en la manca d’accés a
medicaments en països en
vies de desenvolupament.

Propostes econòmiques
Ara bé, hi ha alternatives
econòmiques. Una seria prote-
gir els incentius per a la inno-
vació farmacèutica per esten-
dre les noves medicines imme-
diatament a tota la humanitat.
L’opció passaria pel principi
dels “grans volums, baixos
preus”: per una banda, el preu
d’alguns medicaments variaria
en funció de la renda de cada
país (o fins i tot modificant-lo
internament allà on la cobertu-
ra no sigui universal). Aquest
factor explicaria l’interès de
moltes empreses per poder pro-
duir en condicions legals favo-
rables els genèrics, com seria el
marc legal de l’Índia. En aquell
cas, es considera factible pro-
duir i obtenir beneficis només
pel cost de fabricació en aquells
mercats on el volum de malalts
és elevat.
Però, no és només una opor-
tunitat de mercat, sinó que
requereix d’un impuls gover-
namental. Danzon i Furukawa,
en la seva anàlisi de mercat de
genèrics (2003), van trobar
que el grau d’ús dels genèrics
en proporció a la recepta de me-
dicaments és baix allà on es re-
gulen els preus (França i Ità-
lia), alt allà on hi ha major lli-
bertat de preus (EUA, Aleman-
ya, Regne Unit i Canadà). En el
cas canadenc, la política de lli-
bertat de preus es complemen-
ta amb una promoció go-
vernamental dels genèrics. I
conclouen que “els productors
de genèrics tenen un fort in-
centiu a l’hora de disminuir el
preu al qual venen els genèrics
a les farmàcies, ja que aquestes
solen comprar a l’empresa amb
les quals aconsegueixen major
benefici. Sempre que les
farmàcies rebin recompensa,
els preus dels genèrics seran

baixos també al Primer Món”.
Es tracta, en conclusió, d’un
problema de magnitud inter-
nacional. Els genèrics cada cop
tenen més possibilitats de tenir
èxit en països del Primer Món,
tal com demostren Danzon i
Furukawa. Tanmateix, hi ha
un problema gravíssim d’ètica
amb aquells països que, sense
ser un mercat en el sentit de 
tenir disponibilitat a pagar,
tenen un problema de salut 
pública agreujada per la difi-
cultat de desenvolupar una 
indústria innovadora.�

15

LECTURES
Thomas Pogge: Incentives for Pharmaceutical Research: Must We
Exclude the Poor from Advanced Medicines?
www.law.nyu.edu/clppt/program2006/readings/Pogge1_Pharma1.doc
Prices And Availability Of Pharmaceuticals: Evidence From Nine Countries.
Health Affairs, 10.1377/
http://content.healthaffairs.org/cgi/reprint/hlthaff.w3.521v1?ck=nck
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L’
educació a Catalunya es troba da-
vant d’una situació que alguns
consideren crucial per al futur del

nostre país. Per una banda ens trobem
davant d’unes xifres comparatives que
la posen en desavantatge davant altres
regions europees, segons demostra
periòdicament l’informe PISA, que fan
necessària una intervenció dels departa-
ments d’educació per millorar-ne la qua-
litat i reduir la relació directa entre con-
textos socioeconòmics de l’alumne,
puntuació educativa i fracàs escolar.

Un segon repte al qual ens enfrontem és
l’adequació de l’educació a la societat del
coneixement, un procés que va de la mà
de la capacitació tècnica en noves tec-
nologies i la cada cop major demanda de
professionals en aquestes branques.

L’educació secundària emet una pro-
blemàtica addicional, la d’impulsar
unes transicions amb èxit i desitjades
pels alumnes vers els tres horitzons
bàsics: la formació professional, la uni-
versitat i el món del treball.

Qualitat, modernitat i transició són
dimensions clau de les funcions edu-
cadores. Possiblement no siguin les
úniques, però hem pensat que per si
soles poden tenir un espai de reflexió.
Afortunadament tenim el plaer de dis-
posar de tres aportacions que han per-
mès donar contingut a aquest repor-
tatge. Agraïm enormement la seva par-
ticipació.Re
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Reptes de futur: 
l'educacióen la societat del

coneixement, la qualitat
i la igualtat d'oportunitats
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Com es poden gestionar els reptes de la
igualtat d’oportunitats i una realitat multi-
cultural en la nostra educació?
El sistema educatiu que busquem hau-
ria de promocionar la màxima
excel·lència amb els alumnes que s’es-
forcen i que tenen possibilitats, i d’al-
tra banda hauria de reduir el nivell tan
elevat d’alumnes que fracassen en l’as-
soliment dels coneixements bàsics. 

Es pot dir que el nostre sistema, com
els de la majoria de països europeus,
fa de l’educació una eina de cohesió so-
cial i promociona la igualtat d’oportu-
nitats. Però encara, segons els indi-
cadors, l’origen familiar pesa massa
en la manera d’integració en la vida
activa dels estudiants. Un sistema
educatiu just, que respecti la igualtat
d’oportunitats, hauria de ser un sis-
tema compensatori, és a dir, que
pugui compensar les desigualtats fa-
miliars i d’origen, en especial, en les
últimes onades de poblacions nouvin-
gudes, que tenen normalment nivells
molt baixos.

Pel que fa al sistema educatiu superior, per
què les universitats públiques sí que estan
prestigiades i potser l’escola pública no?
El sistema universitari públic és un
sistema de llarg recorregut en el nostre
país, i això ha permès que es desen-
volupés al voltant una comunitat cien-
tífica i una potencialitat investigadora
molt important. Es dóna, doncs, la
suma de coneixement i un alt nivell en
la recerca; difícilment aquest capital
es pot improvisar, i és el resultat de tot
un bagatge acumulat. En això rau el
prestigi universitari. Quant a l’escola
pública, considero un reduccionisme
l’afirmació sobre el seu desprestigi.
L’escola pública, com que marca els

mínims de qualitat per a tothom, és
el vehicle privilegiat per fomentar l’as-
cens social i la integració de les dife-
rències; la responsable de la transmis-
sió democràtica dels coneixements;
l’afavoridora d’un clima de
socialització multicultural. És
des d’aquesta òptica que ha de ser
avaluada.

Què creu que significarà la construcció d’un
Espai Europeu d’Ensenyament?
Crec que és imprescindible i
necessària, per tal d’evitar els mini-
fundis. Per als alumnes és primordial
facilitar-los aquesta mobilitat, perquè
també els ajudarà en la seva competi-
tivitat. Si el sistema està fragmentat és
molt més difícil assegurar l’excel·lència
de les seves carreres; per això, la con-
strucció d’un únic marc és necessària.

I ja per últim: quin sistema creu vostè que
seria un model a seguir, però que encaixi
amb la realitat del nostre país?
No es pot copiar un model educatiu
d’un altre país perquè allà hagi fun-

cionat, ja que s’ha de trobar el
propi camí amb el model organitza-
tiu que tenim a Catalunya. Parlem
moltes vegades de models a seguir
presents als països nòrdics, però
Suècia ha patit una davallada dar-
rerament; Dinamarca gasta el
doble en l’ensenyament, amb uns
resultats similars als nostres, i
Noruega té rendiments molt inferi-
ors als nostres. Sí que es pot apren-
dre de tothom, però no hem de
copiar.

Es pot dir que el nostre sistema, com els
de la majoria de països europeus, fa de
l’educació una eina de cohesió social i
promociona la igualtat d’oportunitats

Qualitat en l’educació
Per parlar sobre qualitat en l’educació hem entrevistat Joaquim
Prats Cuevas, catedràtic de la Universitat de Barcelona. Actualment
presideix el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de
Catalunya. Aquest organisme és un òrgan consultiu del Departament
d’Educació de la Generalitat, i té com a objectiu efectuar una tasca
d’anàlisi i d’avaluació del sistema educatiu català.

Com s’avalua el sistema educatiu

A principis de desembre s’han presentat els resultats de l’Estudi PISA 2006,
estudi internacional promocionat per l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE). Aquest estudi és una avaluació
estandarditzada desenvolupada internacionalment i de manera conjunta pels
països participants i aplicada a l’alumnat de 15 anys escolaritzat en els centres
educatius de cada país.
La primera fase d’aquest estudi es va aplicar en 43 països (32 països l’any 2000
i 11 països l’any 2002) i la segona va anar dirigida a 41 països, l’any 2003. A
Catalunya hi van participar en la darrera edició 1.516 alumnes i a Espanya,
10.791 alumnes.
Els resultats de l’Estudi PISA 2006 estaran disponibles a través de la web
del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya:
http://www.gencat.net/educacio/csda/

En el cas dels tercers cicles i programes de doctorat, l’Agència d’Avaluació de la
Qualitat (ANECA) analitza, acredita i qualifica la qualitat dels programes i el
professorat . Actualment certifica “mencions de qualitat” a diversos programes
oferts per la UPF, fet que ajuda a rebre majors recursos per millorar l’educació i li
permet disposar d’un segell de qualitat.
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Què és Tr@ms i quins són els seus objec-
tius?
Fundació Tr@ms és un projecte que
agrupa escoles sensibilitzades en la in-
clusió de les noves tecnologies com a
element identificador i eina de millora
qualitativa de l’educació. L’objectiu fo-
namental consisteix a sumar esforços
per tal d’aconseguir objectius que re-
sulten molt difícils d’aconseguir de
manera individual per cada centre.

Aquesta iniciativa respon a alguna carèn-
cia en el currículum dels ensenyaments no
universitaris? Com ajuda a la formació de
les noves generacions?
La utilització quotidiana de les noves
tecnologies a les aules augmenta el
rendiment acadèmic i ajuda a reduir
en gran mesura el fracàs escolar així
com a facilitar l’atenció a la diversitat.
Per altra banda, la participació en pro-
jectes intercentres i la intranet dels
centres facilita que els professors afe-
geixin materials específics creats per
ells mateixos i que en moltes ocasions
no estan previstos per les editorials;
d’igual manera, aquests processos coo-
peratius permeten definir i omplir
buits curriculars sobretot a l’àrea de
secundària que, amb el nou decret,
resta molt dispersa en la concreció
d’objectius i programacions de tercer
nivell de concreció.

Com influeixen els projectes de la Fundació
Tr@ms en les escoles?
Els resultats del projecte estan aconse-
guint en les escoles un canvi meto-
dològic determinat en gran mesura per
la utilització de nous recursos tecnolò-
gics com les pissarres digitals interac-
tives, les taules digitals i la intranet
corporativa, entre d’altres. La utilitza-
ció d’aquests recursos afavoreix en
gran mesura la potenciació dels proce-
diments i s’estableixen nous rols del
professorat dirigits a fer el paper de
guia cap a l’aprenentatge i no d’un
mer emissor de continguts.

Les universitats poden contribuir a
aquest canvi metodològic?
Un dels problemes tradicionals que es
registra en la comunitat educativa
consisteix en la poca incidència i im-
plicació que les institucions univer-
sitàries tenen en les escoles, al marge
de l’avaluació i del seguiment dels
alumnes en pràctiques. Fundació
Tr@ms considera imprescindible que
les institucions universitàries plante-
gin projectes R+D per exemple sobre
l’ús dels nous recursos tecnològics; a
més plantegem la presència univer-
sitària en els processos de formació
contínua del professorat actuant de
garant en el control de qualitat dels re-
sultats. Fundació Tr@ms té convenis
de col·laboració amb tres universitats
catalanes per portar a terme aquests
processos.

nexe 38 tercer quadrimestre del 2007
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Modernitat: noves tecnologies en l’aprenentatge
Quant a modernitat, la Fundació Tr@ms, una institució que fomenta
projectes d’introducció de les noves tecnologies a les aules
d’educació infantil, primària i secundària, n’és un bon exemple.
La formació del professorat i el desenvolupament de materials
educatius basats en aquests camps en formen part dels seus
objectius.  Entrevistem a Antoni M. Romero, gerent de la Fundació.

Quina és la trajectòria de la Fundació?
Des de l’any 2000 portem a terme un
procés d’immersió global de les tecno-
logies a l’aula, desenvolupant estratè-
gies de dinamització dels claustres,
projectes intercentres de col·laboració
entre alumnes, formació específica al
professorat, actuació com a centre de
recursos pedagògics, desenvolupa-
ment i ús de plataformes digitals així
com la coordinació de l’aplicació curri-
cular de les tecnologies a totes les àre-
es i nivells. 
Actualment la nostra comunitat
educativa s’estén a més de 5.000
alumnes i 5.000 professors d’arreu de
Catalunya. 

Això és una comunitat tancada o és un
projecte obert a altres escoles?
La Fundació està oberta a la col·labora-
ció amb centres motivats i conscients
dels nous ritmes d’implementació dels
processos d’innovació i qualitat als
centres. Periòdicament presenta les
seves activitats en congressos interna-
cionals com Educared a Madrid o fires
com Expodidàctica a Barcelona. Estem
a la disposició dels centres en serveis
d’assessorament i implementació de
les TIC a les aules.
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Tal com ens ha destacat el professor
Prats, el sistema educatiu de casa nos-
tra té un greu problema, i és que hi ha
una relació directa entre les condicions
socioeconòmiques de l’alumnat i la
possibilitat d’obtenir bons resultats
acadèmics.
Aquesta situació pot afectar les transi-
cions que es fan, molt sovint obligades
pel “fracàs escolar”, cap al mercat de
treball no qualificat, evitant així que
es pugui decidir sobre la conveniència
d’anar a la universitat o completar la
formació a la formació professional.
L’investigador i professor associat del
Departament de Ciències Polítiques i
Socials de la UPF, Alexander Kucel, afir-
ma que “la decisió d’estudiar o treba-
llar està sempre condicionada per mol-
tes coses. De ben segur depèn de la po-
sició econòmica de la família. Però en
els casos en què sí es decideix estudiar
també hi ha una relació entre enginye-
ries i humanitats. 
Un altre factor són els valors. “I aquí
l’element familiar també és molt im-
portant”, admet Kucel, “perquè els pa-
res i mares amb alts nivells educatius
transmeten sovint la seva influència
sobre els fills per tal d’estudiar. La in-

fluència de la classe social també és
forta, donat que influeix en les perso-
nes de l’entorn i l’estímul sobre salaris
i possibilitats de futur en cas d’estu-
diar”.1

Aquestes decisions, molt sovint, es
prenen quan s’acaba l’ESO. En molts
altres casos, però, hi ha un pas inter-
mig, que és la formació professional.
El camí cicle superior-universitari és
cada cop més important. Un estudi re-
cent de la Cambra de Comerç de Barce-
lona i el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya indica que la

formació professional és fonamental-
ment una via d’accés al mercat de tre-
ball, en concret un 70% troben feina en
els primers sis mesos. Tot i això, d’a-
quest 70% un 20,59% continua compa-
ginant treball i formació i un 25% estu-
dia exclusivament. Per tant, possible-
ment estimulats per les oportunitats
de la formació universitària o la com-
plementarietat d’altres mòduls de for-
mació professional, el fet és que cada
cop més l’estabilitat laboral no és de-
sitjada per aquells que opten per estu-
diar FP o entrar a la universitat.�

www.anticsupf.net

Transicions
En tercer lloc, i no per aquest motiu menys important, ens fixarem en les transicions de l’educació
secundària obligatòria cap a estadis posteriors: la formació professional, el món laboral i la universitat.

1 MUELLER; GANGL. School to work transitions in Europe. Oxford University Press, 2003.
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l que sí que he
aconseguit fer és obrir-

me a una de les coses potencialment
interessants a Second Life, els
col·lectius virtuals.

D'aquesta manera, aprofitant que
el saber no ocupa lloc, he decidit
incorporar-me a les activitats d'un
col·lectiu d'educadors
(http://sleducation.wikispaces.com/).

Una de les primeres coses que he
après és que podem aprendre
idiomes. L'aprenentatge virtual
permet que, si això funciona, es
pugui tenir accés als millors
docents del planeta a un preu
relativament reduït. A qui no li
agradaria rebre classes d'anglès
sense necessitat de desplaçar-se?
http://www.youtube.com/
languagelabdotcom

Una segona part del meu
aprenentatge és descobrir que hi
ha grups amb aspiracions
polítiques, per exemple denunciant
la guerra de l'Iraq. Tal com vaig dir
en anteriors cròniques amb el cas de
Le Pen, aquests grups es troben
sovint sense gaire ordre ni anunci
(per allò d'evitar que entri gent a
boicotejar la protesta). 

Així que després de veure que ja hi
ha un espai dedicat a universitats
(recentment fins i tot la UB
presentava la seva seu de postgraus
allà), em sembla que el més
interessant acaba sent la part
lúdica.

Torno un cop més a un esport en
què no creia que podria tenir
nocions, encara que siguin virtuals.
He rebut classes de vela, tot plegat
bastant nefastes, en què ben just
podria donar un parell de consells:
és més difícil del que sembla i
ningú pot aprendre de tot.

La comprovació de la potencialitat
en el món del màrqueting es
demostra amb la possibilitat d'anar
a llocs famosos. Per exemple, un
passeig per París, per l'antiga Roma
(http://rikomatic.blip.tv/file/153210/) 
o el que ja us vaig presentar de
Barcelona. Dic que és una bona
oportunitat de fer negoci perquè a
falta de fires de turisme accessibles
per a tothom, algunes ambaixades
virtuals ja tenen atenció
personalitzada i material
disponible a les seves oficines. 

A partir del mateix col·lectiu
d'educadors he entrat en contacte
amb persones que tenen o volen
tenir un museu o galeria d'art a
Second Life. És evident que a l'igual
que Internet ha permès descobrir i
accedir a grups de música nous, a
Second Life també es poden trobar
petites obres d'art amb un valor de
mercat cada cop superior. En
aquest cas esperem que no
segueixi la històrica relació de la
pintura amb l'èxit un cop morts.

I per últim, els jocs i la música. En
jocs en destaco un, el Tringo, que
ha pogut estendre's a Second Life i
que ja es pot adquirir en suports
convencionals. Es tracta d'un joc
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El Tringo és un
joc de Second
Life que ja es
pot adquirir en
suports
convencionals.»

«

Aprendre a Second Life

e
Aquest trimestre he estat una mica menys actiu de l'habitual, possiblement perquè he tingut força interès
a mantenir tot allò que ja tenia. Un cop tens roba i un treball, tot es tracta de mantenir-se alerta de l'oferta
cultural i lúdica.

20

que seria una barreja de bingo
i tetris. Us deixo que el proveu
vosaltres mateixos.

En la comunitat catalana aquests
dies ha estat notícia el concert dels
Pets en un reconegut centre
comercial de la Diagonal.

El meu error va ser arribar dues
hores abans de l'esdeveniment, en
tramvia, amb la qual cosa em vaig
trobar un ambient fred. Diuen les
cròniques que la qualitat musical
va ser alta, però res és el mateix
que trobar-te'ls en carn i ossos.

Bé, és hora de dir-vos adéu a tots.
Waleran deixa les seves cròniques.
No dubteu a saludar-me si em
trobeu en algun indret de Second
Life, de ben segur aprenent noves
maneres virtuals de tenir afeccions
reals.�
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o exempta d'un debat sobre si es trac-
ta d'una alarma basada més en dades
contemporànies sense consideració si
ens fixem en la història, els efectes

d'una possible evolució en negatiu han facilitat
l'aparició de diversos blocs.
Per a aquells que vulguin observar l'historial dels
canvis climàtics recomano la web  Paleoclimato-
logía, http://homepage.mac.com/uriarte/, 
desenvolupada per Antón Uriarte, amb dades que
repassen a fons canvis climàtics d'altres períodes. 
En el seu bloc co2 http://antonuriarte.blogspot.com/,
Uriarte resulta molt més clar: opina i ensenya notí-
cies actuals. Ja no ens queda el dubte sobre la
diferència entre el fenomen del Nen i la Nena.
Si voleu entrar en l'àmbit de discussió sense que-
dar-vos en les crítiques i elogis al senyor Al Gore us
proposo el bloc Real Climate
http://www.realclimate.org/. 

n
EL CANVI CLIMÀTIC
El fenomen del canvi climàtic ha tingut en els darrers anys una
incipient visibilitat en els mitjans de comunicació. 

Blocs i webs recomanades
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que s’entesta a fer-nos creure que
vivim en la millor ciutat del món, però ja fa temps que
no ens l’escoltem. La nostra ciutat s’està convertint en
un parc temàtic per a turistes, amb preus caríssims, i
sembla que tot el que hi fa l’Ajuntament és de cara a la
galeria. Això fa que es perdi autenticitat: hi ha un
munt de locals tots tallats pel mateix patró, on només
hi entren els estrangers, fins al punt que alguns es
plantegen fer descomptes per al públic local.

Ara no es pot aparcar gratuïtament enlloc, però conti-
nuem amb una xarxa insuficient de transport públic,
amb autobusos que no compleixen les freqüències i
llocs on el metro no arriba. Algú té la brillant idea de
fer dues línies de tramvia, una per a la zona del Besòs i
una altra per a la del Llobregat...; però connectar-les,
ai no, quina bestiesa. Però què diuen... Segurament
els habitants de la rodalia de Barcelona s’haguessin
estimat més un metro que un tramvia, però això ja se-
ria un altre tema. Per no parlar de rodalies, un tema ja
prou debatut aquests dies...

L’Ordenança de civisme semblava haver donat alguns
fruits, encara que tímids; però l’arribada de les hordes
dels Glasgow Rangers n’ha suspès temporalment la
vigència. O és que a ells sí que els està permès beure
alcohol, embrutar i fer soroll en la via pública? 

Continuem vivint en una ciutat escassa en zones ver-
des, on els pulmons naturals (Montjuïc i Collserola)
es continuen encimentant i urbanitzant, sens pressa
però sense pausa. I l’Ajuntament té el cinisme de cata-
logar com a zones verdes les vies del tramvia. 

L’Ajuntament declara Barcelona ciutat antitaurina.
Això els agrada molt als turistes, que solen venir de
països amb una conscienciació sobre els drets dels
animals superior a la nostra. Que guai, una ciutat
espanyola que s’oposa als toros...; però la concessió
de la Monumental continua, i aquest any s’hi han
mort (després de torturar-los, és clar) més de cent
toros. 

No ho sé, potser també caldria crear una
web anomenada “Barceloní emprenyat”;
però més aviat em sembla que ja no malba-
ratem energies emprenyant-nos, i simple-
ment anem fent cadascú la nostra. Això
sí, a l’hora de votar de nou potser
també farem la nostra i marxarem
de cap de setmana. 
Ja s’ho faran...�

després de l’estiu de 1992 i, per
tant, només coneixem la ciutat postolímpica, no sabem res de
l’encant que la Barcelona del Barri Xino podia tenir. Potser és
per això que ens estranyen tant les crítiques que rep una ciutat
que ens enamora i que ens seria molt difícil de canviar per una
altra.

Es diu que és fals que la ciutat sigui cool i que s’està convertint en
un parc temàtic. N’hi ha que, en lloc d’enorgullir-se quan Der
Spiegel va publicar aquest agost un elogiós article sobre la ciutat,
situant-la entre les més cool d’Europa, van dir que el va escriure un
alemany borratxo, d’aquests que es pixen pels carrers del Raval.
Suposo que devia ser amic dels altres alemanys que van decidir
tancar el Bread & Butter Berlin per l’èxit que va obtenir la primera edi-
ció de la mostra a Barcelona.

Mentre els barcelonins fem el ridícul tirant pedres sobre la nos-
tra teulada, Barcelona és inclosa a les dues noves col·leccions de
guies de viatge més trendy de la temporada. D’una banda les
guies Wallpaper, editades per Phaidon, han inclòs la ciutat entre
les vint primeres guies a editar i l’han triat, a més, per exempli-
ficar el producte a la seva web. D’altra banda, la gent de Molesk-
ine ha començat l’edició d’unes innovadores guies de viatge a
confeccionar pel mateix usuari, els City Notebooks que, entre les
dotze primeres ciutats, inclouen Barcelona i només una altra
ciutat que no és capital: Milà.

I és que és cert, la gent ve a Barcelona amb una sabata i una espar-
denya, i és per això que l’oferta d’allotjament de superluxe a la ciu-
tat viu el seu millor moment: The Times diu que La Florida és el mi-
llor hotel d’Europa i esperem inauguracions que ens deixaran bo-
cabadats per motius diversos com el Mandarín Oriental al mig del
passeig de Gràcia. Al costat d’aquestes propostes de luxe clàssic,
en tenim d’altres d’innovadores com l’Omm, el Casa Camper, el
Neri, el Banys Orientals i els Hostals Gat, amb properes inaugura-
cions sorprenents com el Barceló del Raval o l’aparthotel Suites
Avenue 83.

No m’estendré més sobre aquest particular; comentant totes
les grans marques que han obert botiga al passeig de Gràcia els
darrers anys, l’evolució ha estat, senzillament, espectacular.
Tampoc dedicaré espai als que han criticat, amb el cor petit,

que Woody Allen hagi vingut a fer una pel·lícula a
la nostra ciutat o que Ferran Adrià hagi estat con-
vidat a la documenta de Kassel.

N’hi ha que diuen que tot és una vergonya, que
es potencia el botellón i el turisme d’espardenya,

i alhora es queixen que els turistes fan pu-
jar el preu dels pisos i dels lloguers a la

Barceloneta, a Gràcia, al Born i al Raval.
Voleu que us ho digui?, tot això ho he
sentit a dir també de Nova York.�

BARCELONA
NO ÉS TAN GUAI

Montse Vives David Álvarez

La Montse Vives (DRET, 1995) i el David Álvarez (HUM, 1998) presenten les dues cares de la moneda sobre temes 
d'actualitat, molts dels quals ens afecten en el nostre dia a dia.Nota al peu

TENIM UN AJUNTAMENT
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BARCELONA,
AMB UNA SABATA...
ELS QUE VAM ARRIBAR A BARCELONA
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l rei Artur és un personatge de
llegenda; però si algú similar
va existir és probable que fos

un cabdill anglosaxó que va lluitar contra
els romans. El que menjava devia ser una
barreja de cuina celta de l’edat de bronze,
amb influència romana, escandinava i
normanda.

Com a ingredients, tenien les fruites i ver-
dures d’estació, conreades per ells, i no te-
nien tot el que va venir més tard d’Amèrica:
patates, tomàquets..., ni fruits mediterra-
nis com taronges o llimones, encara que
s’importaven figues i raïms. Hi havia una
curiosa varietat, avui gairebé extingida, de
pastanaga de color morat, i unes cols silves-
tres, petites i dures. També es conreaven
pèsols i mongetes, i els porros, cebes i alls
eren molt apreciats, tot i que la base de l’a-
limentació la constituïen els cereals, en for-
ma de pa. Ja llavors s’importaven gingebre,
canyella i pebre, i es destil·laven sidra, cer-
vesa i vi de mel. El vi de raïm, però, havia
de ser importat. 

Respecte al peix, menjaven
salmó, arengada, peixos de
riu, bacallà, marisc...; en
general tot el que es dei-
xés agafar amb les limi-
tades arts de pesca de
què es disposava llavors.
El peix, però, es conser-
vava en sal, s’assecava o
es fumava per allargar-ne
la vida útil.  La carn solia
ser d’animals “multiusos”,
dels quals s’aprofitava també la
llana, el cuir, els ossos..., i en temps
d’escassetat es caçava. Els més pobres, però,
només podien utilitzar la carn com a condi-
ment de plats vegetals. 

Els mètodes de cocció no diferien gaire de
l’actualitat, però havien de ser més per-
llongats, sobretot en el cas de la carn,
més dura que la que mengem
actualment. Les diferèn-
cies entre rics i pobres eren
importants, i per exemple un
banquet de l’època consistia en:
fideus, farcells de pasta, taronges,
creps, gelatina de bou, salsa de sàl-
via, estofat de pollastre, estofats di-
versos de vedella, pollastre rostit i

bullit, mandonguilles de porc i pollastre
amb salsa de vi i espècies, pastissos de
crema d’ametlla, llet d’ametlla aromatit-
zada amb pètals de rosa, i menjar de 
Xipre, una mena de menjar blanc amb
espècies. Si els pobres feien un plat, ja
podien estar contents; de fet, era una
època de dejunis freqüents, per raons re-
ligioses però també perquè no hi havia
prou menjar, sovint. 

Així doncs, proposem un menú de semi-
luxe, perquè es compon de tres plats. De
primer, uns farcellets de col, una bona
manera de menjar verdura disfressada;
de segon, un bacallà agredolç, i de pos-
tres, codonyat. Aquest dolç que ens sem-
bla tan nostrat era ja conegut en temps
dels anglosaxons, com a llaminadura i
també com a remei. De manera similar
es feia Chardecrabbe (codonyat de poma)
o Chardewarden (de pera), tot i que a ve-
gades es barrejaven les tres fruites en el
mateix preparat.�

Els banquets del rei Artur

e
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Farcellets vegetals
Una col mitjana i de fulla

ferma, preferentment una col
d'hivern (de color verd fosc);
dues pastanagues; un nap; dos
porros; una ceba; dues dents
d'all, sal, aigua.

Agafem els vegetals, excepte la
col, i els tallem a trossos menuts.
Els saltem a foc lent fins que siguin
una mica tendres, però no cuits del
tot. Agafem tantes fulles de col com
sigui necessari, i les escaldem en
aigua bullent durant molt poca esto-
na, just perquè siguin flexibles. Les
estenem una a una sobre la superfí-
cie de la cuina, i les omplim de la
mescla de verdures, rectificada de
sal. Les tanquem com un paquet per
a regal, amb les vores a la part de
baix, i col·loquem els farcellets resul-
tants al forn, en una safata, fins que
siguin una mica daurats. També
podem alegrar-los amb una mica de
formatge per sobre.

A Dauce Egre (bacallà
en salsa agredolça)

4-8 talls de bacallà dessalat,

segons la mida i la gana dels
comensals; una ceba petita,
tallada menuda; dos alls a
làmines; farina; vinagre; mel;
clau i nou moscada.

Fregim els talls de bacallà, enfari-
nats. Mentrestant, barregem la resta
d'ingredients, vigilant que la mel i el
vinagre quedin equilibrats, i dosifi-
cant bé les espècies, i ho posem a
bullir lentament fins que la ceba
sigui tova. Servim el bacallà fregit
amb la salsa per sobre.

Chardequince
(codonyat)

1 kg de codonys; 750 gr de sucre;
aigua; canyella (opcional).

Renteu i talleu els codonys, reser-
vant-ne els cors. Feu bullir els cors
amb una mica d'aigua, i si voleu amb
la branca de canyella. Quan siguin
tendres, els coleu, reservant l'aigua.
En aquesta aigua fareu bullir la polpa
dels codonys, juntament amb el
sucre, fins que siguin tendres.
Tritureu bé la mescla i col·loqueu-la
en motlles fins que es refredi.

les receptes

La manera ortodoxa de preparar codonyat, o qualsevol melmelada, és posar el mateix pes de sucre que de fruita; però en realitat
es pot reduir lleugerament la quantitat de sucre sense posar en perill la conservació de la confitura.Nota al peu
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Economia per a tothom

Tim Harford
El economista camuflado.
La economía de las pequeñas cosas

Temas de Hoy
Pàgines: 320 Preu: 19,50 € 

No entenc ni un borrall d’economia. Si de cas, un borrall petitet. Per això,
perquè és un llibre adreçat a les persones com jo, crec que puc enfrontar-me
a la ressenya d’El economista camuflado. La economía de las pequeñas cosas, escrit
per l’economista i periodista anglès Tim Harford (1973), que ha esdevingut
tot un best-seller arreu del món. L’objectiu del llibre: revelar al lector-consu-
midor-ciutadà els ressorts econòmics que s’amaguen tant a les situacions
quotidianes i intranscendents –anar al supermercat, comprar un cafè (mi-
croeconomia, se’n diu?)– com a les globals –els països pobres, el comporta-
ment dels mercats o el creixement econòmic de la Xina (macroeconomia?)–.
A mi, que m’agrada el cafè, no vaig poder resistir de fullejar aquest
llibre quan el vaig veure en les prestatgeries de la llibreria  amb la foto a
la portada d’un got enorme de cafè, semblant als que et donen a la cade-
na Starbucks. El reclam del llibre: descobrir-te què s’amaga rere un d’a-
quests gots de cafè perquè et facin pagar molt més del seu valor (i que tu
hi estiguis disposat/da a pagar-ho) i, a partir d’aquesta anècdota, oferir-
te en safata l’engranatge ocult de l’economia i unes pautes aplicables a
la vida quotidiana.  

Després del cafè de l’Starbucks, el lector-consumidor-ciutadà va descobrint,
de la mà d’aquest economista camuflat, els misteris dels preus als supermer-
cats, els embussos de trànsit, la borsa, les assegurances mèdiques i l’as-
sistència sanitària, la compra-venda de pisos, els cotxes de segona mà,
els impostos... La lectura és en general fàcil i molt amena; perfecta per als
mortals que normalment passem les pàgines d’economia del diari ben ràpi-
dament, com si cremessin, malgrat ser conscients que l’economia regeix
gran part (la major part) de les nostres vides. 

Tim Harford ha treballat al Banc Mundial, ha estat professor a la Universi-
tat d’Oxford i actualment escriu dues columnes al Financial Times, en la més
antiga de les quals, “The Dear Economist”, respon als problemes personals
dels lectors a partir de la teoria econòmica. A més, és autor i presentador
de la sèrie de la BBC 2 TV: Trust me, I´m an economist. Amb aquest bagatge, els
exemples que Harford exposa a El economista camuflado, estan molt ben esco-
llits i els seus arguments són molt didàctics i atractius.

A mesura que avança el llibre, l’autor deixa les qüestions més
quotidianes i es concentra en els aspectes més globals de l’e-

conomia. Les idees que posa llavors Harford sobre la taula
fan certa olor (o tuf) neoconservador que, realment, tiren
una mica enrere i li han valgut més d’una crítica. L’anàli-
si que fa dels problemes que la corrupció causa al Came-
run, impedint el progrés d’aquest país, per respondre a
la pregunta “per què els països pobres són pobres”, és
interessant, i tothom podria estar-hi d’acord que la
corrupció és un problema molt greu a l’Àfrica; però
l’autor sembla concloure que només hi ha un model
de progressar (econòmicament, és clar): el capitalista. 

Tres quarts del mateix passa amb l’explicació sobre l’es-
pectacular creixement econòmic que ha experimentat la
Xina en els últims anys. Reconeix l’autor l’explotació a
què són sotmesos els treballadors xinesos, però assegura
que és millor la situació actual que l’anterior. Ah, sí?
Altres conclusions que es desprenen del llibre: visca el
mercat lliure i mori el proteccionisme. No seré jo qui
faci bandera de l’altermundialisme, però moltes de les
conclusions que dóna Harford han fet enrojolar la
petita progressista que porto dins meu.�

Sílvia Oliva
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El sector 
editorial català
Quim Monzó
Discurs inaugural de la
Fira de Frankfurt

Quaderns Crema, edició espe-
cial gratuïta. 4.000 exemplars

El sector editorial és un dels actius més importants de
la cultura i l’economia de Catalunya. Prova d’això és que
l’any 2006, fins a un total de 278 empreses editorials pri-
vades tenien seu al nostre país. Per entendre la seva re-
llevància, aquesta xifra representava un terç del total de
les editorials a tot Espanya. I per aquest motiu, no és es-
trany que qualsevol oportunitat de mercat sigui agafada
al vol i pugui donar pas a una bona estratègia de màrque-
ting dirigida a promocionar l’autor del moment. 

Un exemple més d’aquesta visió de negoci l’hem viscut
aquest darrer trimestre, durant el qual la “Cultura Ca-
talana Singular i Universal” ha estat la convidada d’-
honor de la Fira de Frankfurt 2007, i Quim Monzó,
l’autor triat per fer el discurs inaugural. No hem tin-
gut bastant a tenir el seu discurs penjat a totes les
webs de diaris i als correus electrònics personals o de
feina, sinó que una editorial catalana ha editat un “mi-
ni llibre”, perquè són només 5 pàgines de Word), que
ha distribuït gratuïtament a les principals llibreries:
4.000 exemplars que s’han esgotat pràcticament des
del moment d’arribada al local, i us ho dic perquè gai-
rebé paro boja buscant-lo, amb un resultat del tot ne-
gatiu: no vaig aconseguir-ne cap! Per sort, les noves
tecnologies, com ja he comentat, m’han permès llegir
i regellir el conte escrit pel Quim Monzó. I penso,
aquesta edició gratuïta, no serà una nova campanya de
màrqueting per preparar el lector davant la nova obra
del Monzó Mil cretins? Un recull de contes esperadíssim,
després d’uns quants anys sense escriure.

Quant al text del discurs, alguns l’han titllat de “cuento
irónico y a veces cáustico” (La Vanguardia on line 09/10). Jo
el veig un conte al més estil Monzó, en què es parla ja no
dels autors catalans sinó de la cultura catalana; però com
ell mateix diu, no amb l’afany de cansar o d’avorrir un
auditori, sinó d’explicar el perquè de la rellevància de
la cultura catalana a Europa. I per això tria esmentar
les paraules tan conegudes de Pau Casals, i el seu
discurs aclamat per catalans a la seu de les Nacions
Unides a Nova York: “I am a Catalan. Today, a pro-
vince of Spain. But what has been Catalonia?...”,
pronunciat en un moment difícil de la nostra histò-
ria, durant la dictadura franquista.

Pel que fa a la fira, jo que vaig ser-hi, ja us puc ben
dir que no calia fer tants quilòmetres per veure les
mateixes cares de sempre. Ara, això sí, els ale-
manys ho tenen molt ben muntat i el recinte és es-
pectacular. Ja hi estan acostumats a aquestes ma-
crofires, amb microbusos que et porten de pavelló
en pavelló perquè caminis el menys possible. I tot a
l’abast. La mateixa fira està a menys de 10 minuts
de l’estació central de trens de Frankfurt. I el millor
és que no només Frankfurt ha dedicat espai a les
seves agendes culturals per a la “Cultura Catalana
Singular i Universal”, sinó que altres ciutats com
Berlín, Tübingen o Munic, entre d'altres, tenen ac-
tivitats programades en què el català és la llengua
vehicular.�

Mònica Fernández
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ocs dies abans que
tingués lloc l’entre-
ga dels Premis Prín-
cep d’Astúries,

Oviedo va ser testimoni d’un al-
tre acte: la concessió del títol de
filla predilecta d’aquesta ciutat a
Letizia Ortiz. 

Precedents de l’acte
El títol de fill predilecte d’Oviedo
és un honor que pertany a aques-
ta ciutat. Aquest tipus d’honors
i de distincions neixen del desig
de la Corporació Municipal de
voler premiar públicament una
persona bé per mèrits especials
bé per serveis extraordinaris
prestats. No només hi ha el títol
de fill predilecte, sinó que també
n’hi ha d’altres com ara alcalde
honorari o Clau d’Or de la ciutat.
La totalitat dels honors està 
recollida a la normativa que en
regula la concessió: Reglamento pa-
ra la concesión de honores y distinciones

del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, pu-
blicat al BOPA (Butlletí Oficial del
Principat d’Astúries), núm. 37, del
14 de febrer de 2004.
Segons aquest reglament, el títol
de fill predilecte d’Oviedo és la ma-
jor distinció de la Casa Consistorial;
només pot recaure en persones nas-
cudes a Oviedo i que hagin assolit
una consideració pública notòria
(cap. 1, art. 3.1.). És de caràcter
honorífic; per tant, no confereix

cap dret ni econòmic ni admi-
nistratiu (cap. 1, art. 1.2.).
A més, les persones a qui se’ls
concedeix poden ser convidades
a acompanyar la Corporació en
actes o solemnitats als quals
aquesta assisteixi, ocupant
el lloc que se’ls assenyali
(cap. 2, art. 6).
Tota distinció té aparellats
uns atributs; en el cas de fill
predilecte, aquests es mate-
rialitzen en un diploma i en
una insígnia. El diploma s’ha
d’estendre en un pergamí ar-
tístic i ha de contenir la con-
cessió. A la insígnia ha de
constar l’escut de la ciutat i
la inscripció de fill predilecte
(cap. 2, art. 5.2.).
El procediment de concessió
d’honors i distincions s’inicia
amb un decret de l’alcalde i
amb el nomenament d’una
comissió especial constituïda
per regidors de l’Ajuntament.
La comissió serà la responsa-
ble de presentar la proposta
a l’alcalde i aquest, de sotme-
tre-la a l’Ajuntament en ple,
en una sessió extraordinària
(cap. 5).

Motivació de l’acte
A la sessió extraordinària del 3
de desembre de 2003, uns dies
després que es fes públic el
compromís d’enllaç entre els
actuals prínceps d’Astúries,

protocol
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Les claus de l'acte de concessió del
títol de filla predilecta d'Oviedo
La societat té diferents maneres de reconèixer les persones que, per motius diversos, puguin destacar.
Una d'aquestes maneres és mitjançant el lliurament de distincions. Una breu radiografia de l'acte de
concessió del títol de filla predilecta d'Oviedo ajudarà a entendre una mica més el simbolisme i la
rellevància d'aquest tipus d'actes. Eva-Maria Sans Blas (TRAD, 2001)
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el Ple Municipal va decidir
concedir el títol de filla predi-
lecta d’Oviedo a Letizia Ortiz
pel “paper històric que haurà
de desenvolupar i per les con-
tínues manifestacions i testi-
monis d’afecte vers la ciutat”.

Contextualització de l’acte
La concessió del títol va tenir
lloc el passat 24 d’octubre en
un acte sobri, solemne, oficial
i de caràcter especial, donat
que no té una periodicitat re-
gulada. Els convidats d’honor
van ser els prínceps d’Astú-
ries. Letizia Ortiz, la distin-
gida, va estar acompanyada
en tot moment pel príncep
Felip, qui va assistir, a més de
com a príncep d’Astúries, en
qualitat de consort de la dis-
tingida i d’alcalde honorari,
distinció concedida el 1988.
Donat que era un acte sobri,
es van utilitzar pocs elements
decoratius al Saló: un centre
de flors al peu del faristol. A
més, com que el Saló de Plens
es troba emplaçat a l’interior
d’un edifici públic civil d’àm-
bit territorial local, hi havia
tres banderes: la d’Espanya,
la del Principat d’Astúries i
la d’Oviedo.
El nombre de convidats va
estar condicionat a la capaci-
tat limitada del Saló de Plens
i es van ubicar a l’àrea de cadi-
res. S’ha de destacar que les
primeres autoritats van estar
a la primera fila del bloc dret
i els membres de la Corporació
Municipal, a les primeres
files del bloc esquerre.
Tant la premsa local com la

nacional van cobrir l’acte.
Al Saló de Plens van estar els
fotògrafs oficials i les càmeres
de televisió, només les que
pertanyien a l’única cadena
que podia retransmetre-ho en
directe. La resta de periodistes
va poder seguir el desenvolu-
pament de l’acte des d’una
sala annexa.

Desenvolupament de l’acte
En arribar els prínceps d’Astú-
ries a la plaça de la Constitu-
ció, el Grupo de Gaitas de la Ciudad
de Oviedo interpreta la Marcha de
Mayo, composta en ocasió de
l’enllaç dels prínceps i inter-
pretada per primer cop en
aquest, el 22 de maig de 2004.
Aquests són rebuts per les au-
toritats (president del Princi-
pat, presidenta de la Junta Ge-
neral del Principat, delegat
del Govern i alcalde d’Oviedo
–qui entrega el bastó de co-
mandament al príncep Felip
i, aquest, al seu torn, a la
princesa d’Astúries)–. Després
d’haver saludat els congregats
a la plaça, precedits per dos
macers fins a l’entrada princi-
pal, els prínceps i les autori-
tats que els han rebut es diri-
geixen cap a l’Ajuntament, on
saluden els membres presents
de la Corporació. Tots junts es
dirigeixen cap al Saló de
Plens, a l’entrada del qual els
esperen la consellera de Cultu-
ra i l’esposa de l’alcalde.
Al Saló es constitueix una pre-
sidència parell asseguda com-
posta per quatre persones: el
príncep Felip, ostentant-ne la
presidència; Letizia Ortiz, la

distingida; el president del
Principat i l’alcalde d’Oviedo,
a dreta i esquerra d’aquesta
respectivament. El president
del Principat és el responsable
d’obrir l’acte. A continuació,
la secretària municipal llegeix
l’acta de concessió del títol de
filla predilecta. L’alcalde d’O-
viedo intervé amb unes parau-
les dedicades a la distingida i
entrega el pergamí i la insíg-
nia. Letizia Ortiz agraeix breu-
ment la distinció i l’acte es
clausura amb els aplaudi-
ments del públic present. Just
en finalitzar l’acte, el Grupo de
Gaitas, encara present a la
plaça de la Constitució, inter-
preta l’himne del Principat
d’Astúries i el d’Espanya.
Abans d’abandonar l’Ajunta-
ment, els prínceps signen al
Llibre d’Honor al despatx de
l’alcalde, saluden els congre-
gats a la plaça des del balcó i
tornen al Saló de Plens per fer
la fotografia oficial de l’acte.
Finalment, se serveix un vi
espanyol a l’antiga plaça del
Peix; en el recorregut que
separa les dues places, dos
macers precedeixen la comiti-
va. Els prínceps d’Astúries són
acomiadats per les mateixes
autoritats que els han rebut.�

L’acte
en xifres

- 110 convidats
(4 primeres
autoritats,
26 autoritats
municipals,
4 autoritats
militars, 1 autoritat
universitària,
3 autoritats
eclesials,
12 personalitats
distingides,
16 familiars i amics
de la distingida, 44
convidats generals.
- 3 cossos de
seguretat
(Seguretat de la
Casa  Reial, Policia
Local i Nacional). 
- 30 mitjans de
comunicació
acreditats amb
uns 100
periodistes.

Fitxa de l’acte
Data: 24 d’octubre de 2007
Lloc: Saló de Plens de
l’Ajuntament d’Oviedo
Hora: 20.00 h
Duració: 30 minuts

Persones que hi intervenen
- Persona distingida: 

princesa d’Astúries, 
Letizia Ortiz

- Persona que obre l’acte:
president del Principat,
Vicente Álvarez Areces

- Persona que entrega la dis-
tinció: alcalde d’Oviedo,
Gabino de Lorenzo

- Persona que llegeix l’acta:
secretària municipal,
María Jesús de la Cuesta

Símbols
- Títol de filla predilecta:

Pergamí i insígnia
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aig conèixer la María
un dia que va posar-se
en contacte amb mi

per preguntar-me pels serveis de
l'Associació. A partir d'aquí hem
anat mantenint el contacte, ja que
demostra ser una antiga alumna
orientada a continuar el nexe amb
la resta d'antics alumnes. I aquest
nexe és un dels màxims objectius
de l'Associació: intentar mantenir
aquest esperit per crear xarxa entre
tots els membres de la comunitat
universitària de la UPF. 
Ha nascut a Santurtzi (País Basc), i
encara que tota la seva família en-
cara hi viu, va decidir estudiar la
carrera de traducció a la Pompeu,
i la majoria dels seus amics els
manté a Barcelona. Enyorada dels
seus, la ciutat comtal i el català...;
però també a gust a Madrid amb la
seva parella d'origen rus. 

Així doncs, com que jo no tenia
previst anar a Madrid ni ella venir a
Barcelona vam fer una “entrevista
virtual”, que sol passar-me molt so-
vint, ja que molts graduats de la
UPF estan arreu del món.

Com has posat en pràctica els teus
coneixements en traducció en el
món laboral?
He anat desenvolupant molt lenta-
ment el que es relaciona amb la
traducció. Perquè tenia molts dub-
tes si el que m'agradava era escriu-
re o traduir el que altres escriuen.
Aquest és el quid del meu dilema...
El que m'agrada molt és la traduc-
ció audiovisual, ja que m'enlluer-
na escriure guions i tot el que es
pugui trobar en el món de les
imatges. I quan trobo una feina re-
lacionada amb aquests temes,
m'apassiona!

Em deies que trobes a faltar
Barcelona pels amics i el País
Basc per la família... 
Has pensat a tornar-hi?
De moment no ho hem pensat
seriosament...; però no descarto
tornar a Barcelona en un futur.
Per estar junts a Madrid, el meu
marit va demanar el trasllat com
a operador de satèl·lit a Lavinia,
l'empresa catalana d'unitats mò-
bils vinculada a Telecinco. A
més, ara per ara no pot fer un al-
tre trasllat. Viu molt còmode en
ciutats grans, ja que ha estat en
una d'aquestes característiques:
Moscou.

Com va començar la teva trajectò-
ria professional a Madrid?
El fet de fer un màster sobre es-
criptura per al cinema i la televi-
sió a la Universitat Autònoma de

Marta Fernández Moreno (RL, 2002) entrevista a María Alonso (TRAD, 2004),
traductora a Madrid i una associada des de la seva graduació, que va
acceptar la proposta d'entrevistar-la amb molta il·lusió.
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Hi estic
associada pel
sentiment de
grup que volia
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graduar-me.»
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Barcelona va donar-me l'oportu-
nitat de fer unes pràctiques a la
productora de Cuéntame cómo pasó
a Madrid. Després d'aquestes,
la productora em va posar en
contacte amb dos companys
més, i l'estiu passat vam treba-
llar al programa Hay que vivir, de
TVE 1. Ens vam encarregar de
fer-ne la cerca documental, l'es-
quelet de la ficció, i vam assistir
als guions... No obstant això,
per les condicions laborals
precàries vaig decidir abando-
nar la productora...

I a partir d'aquest moment,
vaig començar les meves col·la-
boracions amb Mediapro com a
traductora autònoma, fent clas-
ses d'anglès en empreses i fent
de guia per Europa a l'estiu amb
la majorista Panavision Tours.

T'agradaria treballar en projectes
conjunts entre universitat i em-
presa si aquests projectes tenen
continguts audiovisuals interes-
sants?
A qualsevol format, sigui com
sigui, si té relació amb qües-
tions audiovisuals..., m'hi
apunto! 

Ha quedat clar el teu interès pels
mitjans audiovisuals (escolto
les nostres rialles a través del
telèfon).

Quins serveis de l'Associació
són els que utilitzes més? 
Sobretot, hi estic associada pel
sentiment de grup que volia
mantenir després de graduar-
me. I m'agrada rebre les comu-
nicacions que m'envia l'Asso-
ciació per estar al dia dels esde-
veniments de la comunitat
universitària UPF.

Quina és la teva proposta per a
l'Associació? 
Continuar fent aquestes troba-
des com la Diada del Graduat, i
sopars de promoció que tant
ajuden a retrobar els com-
panys i fer una important xar-
xa de contactes.

Moltes gràcies pel teu temps,
els teus comentaris, i m'agra-
darà conèixer-te algun dia en
persona.�

Feedback: 
marta.fernandez07@aaa.upf.ed

Perfil professional

María Alonso

Nascuda a Santurtzi (País Basc) 
el 6 d'abril de 1981.
Viu a Madrid
És llicenciada en Traducció i 
Interpretació per la Universitat
Pompeu Fabra (UPF).

Ha fet un màster sobre escriptura per al cinema i la televisió a la
Universitat Autònoma de Barcelona en línia.
És associada de l'Associació d'Antics Alumnes des de l'any 2004.

Ha estat traductora autònoma de Mediapro (projecte:
“Mundial Superbikes”, encarregat per ONO a Mediapro) i
també d'altres empreses no vinculades al món audiovisual.

Ha fet pràctiques a Madrid a la productora de la sèrie Cuéntame
cómo pasó, i després va formar part  de la productora Ganga Pro-
ducciones com a guionista (projecte: Hay que vivir, de TVE 1).

A més, ha sigut directora, guionista i realitzadora de
curtmetratges i de vídeos industrials en una productora a
Badalona, propiedat de la seva parella.

També és professora d'anglès en empreses, i durant l'estiu ha
sigut guia acompanyant per a la majorista Panavisión Tours, viat-
jant per tot el nord d'Europa.

I li agrada mantenir el nexe amb els antics alumnes de la UPF.

María amb el seu ordinador.

www.anticsupf.net
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a França
es va desenvolupar un moviment
literari anomenat Oulipo (acrònim
en francès d’‘Ouvroir de Littératu-
re Potentielle’, Taller de Literatura
Potencial), impulsat per l’escriptor
Raymond Queneau i el matemàtic
François Le Lionnais.

La seva intenció era aplicar
a la literatura una sèrie de con-
traintes (limitacions, restriccions)
per estimular la imaginació dels
creadors i experimentar amb no-
ves formes. Per exemple, van es-
criure textos sense una lletra
(George Pérec, La disparition) o van
aplicar conceptes matemàtics a la
poesia (Queneau, Cent Mille Milliards
de Poèmes).

Aquest “fer amb restriccions”
s’ha aplicat al llarg del temps a
d’altres àmbits, i el 1990 va arribar
al món del turisme de la mà de
Joël Henry, amb la creació del La-
tourex, acrònim de ‘Laboratoire de
Tourisme Expérimental’. La consa-
gració del moviment va arribar el
2005, quan Lonely Planet va publi-
car la Guide to Experimental Travel.

Definició difícil
La guia intenta definir el tu-

risme experimental com una for-
ma divertida de viatjar, en què
“la metodologia del viatge es co-
neix, però la destinació potser no”.
La idea és alliberar-se de les con-
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cafè (undrinkable) en una màquina
de cafè d’un bar... Però mai no se
sap què hi podrem trobar a la qua-
drícula K2 d’un mapa.

Tant a la guia com a la web,
hi ha un munt de suggeriments
perquè tothom pugui trobar algu-
na manera nova de viatjar. Alguns
són realment divertits i fàcils d’a-
plicar, amb resultats i finals real-
ment sorprenents. Per exemple, el
“viatge alternant” pretén sortir de
l’origen a peu i girar a la dreta.
Al carrer següent, tombar a l’es-
querra; l’altre, a la dreta; el tercer,
a l’esquerra; i així fins que s’acabi
el camí d’alguna manera. Molt
fàcilment s’acaba en un lloc desolat
davant del riu Besòs.

Un experiment que pot posar
a prova una parella i que resulta
especialment excitant és l’“erotu-
risme”. La idea és acordar amb 
algú un lloc per visitar i una data.
Després, cadascú s’organitza el
viatge pel seu compte, busca el seu
transport i no es queda ni a una
hora ni en un lloc concret. Una ve-
gada a la ciutat, ens hem de bus-
car, tot refiant-nos del coneixe-
ment que tenim de l’altra persona.
L’autor de la guia ho va provar amb
la seva dona a Venècia i...

El món ens espera, de l’A a
la Z, amb una vena als ulls o
sense, de nit o de dia!�V
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vencions clàssiques del turisme,
tot agafant-ne a canvi d’altres. 

La web del Laboratori
(http://www.latourex.org, en francès i
en anglès) llista sintèticament dife-
rents formes experimentals de viat-
ge. La guia en paper, de la qual n’hi
ha un bon tast en línia
(http://www.lonelyplanet.com/experi-
mentaltravel, en anglès només), és
més explícita i afegeix a la pura de-
finició els ingredients necessaris
(apparatus), el mètode d’actuació i
una explicació dels resultats. 

Però la millor manera d’enten-
dre tot plegat és veient-ne uns
exemples.

Alguns experiments
Expedició al K2. Es tracta de

descobrir una part desconeguda
d’un lloc tot anant a la quadrícula
K-2 d’un mapa. Hem d’agafar a
l’atzar un mapa amb coordenades
(una pàgina d’un atles, per exem-
ple) i buscar el creuament de les
referències K i 2. La guia proposa
que explorem la cultura i la gas-
tronomia dels llocs K2.

Un col·laborador del Latourex
va fer una expedició al K2, sobre un
plànol de Melbourne (Austràlia). El
resultat va ser una mica desolador,
ja que va acabar a prop d’un polí-
gon industrial, un dia de pluja i
vent. Només va poder prendre un

Com viatjar experimentant
Esteu cansats de viatjar
sempre de la mateixa
manera? Teniu la sensació
d'estar seguint sempre les
mateixes pautes
turístiques? Quan arribeu
a un lloc, llegiu les guies
clàssiques i busqueu els
monuments 'que s'han de
veure'?  Si esteu contestant
que sí a aquestes preguntes
i voleu tallar aquesta
dinàmica, el turisme
experimental és la solució.

DURANT ELS ANYS  SEIXANTA, 
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arribar a ser
uns dies molt “tontos” si un s'ho
proposa. Fins i tot ho acostumen a
ser sense proposar-s'ho. L'excursió
és, doncs, molt adequada per a un
diumenge d'aquells que, amb noc-
turnitat i traïdoria, els pares –o els
sogres, que per al cas és el mateix–
han decidit abandonar-nos a la nos-
tra sort i ens han privat dels inefa-
bles canelons o del clàssic arròs del
dia del Senyor. 

Si us trobeu en aquesta tessitura po-
deu destinar la jornada a recórrer en
bicicleta les platges de Barcelona
enllà fugint, però, dels llocs co-
muns com la Barceloneta i la Vila
Olímpica, que, a aquestes altures,
no compto pas que hi hagi cap lec-
tor que no hagi visitat.

Per fer la sortideta –es poden me-
nester des de dues hores fins a tot el
dia, depèn de les ganes que tingueu
d'estirar-la, del sol que faci i de la
vostra curiositat innata– només ne-
cessiteu una bicicleta, un entrepà i
una ampolleta d'aigua. O calerons a
la butxaca, això ja depèn de vosal-
tres, perquè enmig de l'itinerari les
temptacions de fer vermut i fonda
són atractives i variades. A qui no li
ve de gust asseure's al sol d'hivern
en una terrasseta, cerveseta a ban-
da, mentre contempla l'horitzó de
la Mediterrània? Ai, que no sabem
el que tenim!

Ubicarem el punt d'inici del passeig
a la platja de la Mar Bella, al barri
del Poblenou. Uns metres després,
sempre cap al nord, ens trobarem
el restaurant amb forma de vaixell
L'Oca, on podríem degustar uns
arrossos excel·lents, si no fos perquè
acabem de començar a pedalejar i,
per anar bé, no haurien de ser més
de les 10 del matí.

Després de passar per la platja de la
Nova Mar Bella arribem a la zona
del Fòrum, que tan gran record ens
porta a tots els barcelonins i barce-
lonines. El panorama que ofereix
un diumenge d'hivern –no vull pen-
sar com deu ser un dimecres d'hi-
vern– aquest monument a la mega-
lomania progressista és força deso- V
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ELS DIUMENGES PODEN

DIUMENGE EN BICI

lador, com de parc fantasma.
Continuant cap al nord per un
traçat que no té pèrdua –es tracta
d'anar el més enganxat al mar
possible per un camí quasi perma-
nentment assenyalat– travessa-
rem per un relativament nou pont
per a vianants i bicis que creua el
riu Besòs. Estem ja a Sant Adrià, i
aquí el paisatge litoral abandona
el disseny i la modernitat postfo-
rulímpica per inserir-se en la llet-
jor i la decadència postindustrial.

Arribar aquí és com clavar-se en el
túnel del temps i aparèixer en una
Barcelona –digues-li àrea metro-
politana– desconeguda, irreal, se-
tantesca. La Barcelona de les plat-
ges davant les fàbriques, de l'ai-
gua contaminada on el bany està
prohibit, la dels solars on els gos-
sos campen i els nanos juguen, la
Barcelona de l'antiglamour: una
alenada d'aire fresc –els laborables
no és tan fresc perquè la famosa
fàbrica de Sant Adrià empesta
l'ambient– abans de creuar el
nou port de Badalona, on
canviem sorra per ciment abans
de retornar de nou a la platja.

És aquí on es troba un dels pocs
xiringuitos al vell estil que tant
costa de topar-s'hi en aquests
temps en què el Chill out, el dj i
la gran clavada han arribat a les
portes del mar. Jo, en canvi,
parlo de portes de fusta pintades
de blanc i blau, sostres de canya
i preus raonables. A partir d'aquí,
i un cop enfilat el passeig
Marítim, tornem a camins més

convencionals però no per això
menys interessants. 

Xino-xano i arran de sorra anirem
fins a Montgat, i després, al port
del Masnou, on l'oferta gastronò-
mica és variada. Però si encara és
massa d'hora per dinar teniu l'op-
ció de pujar fins a Alella i anar a
fer el vermut a la Cooperativa de
Vins: Marfil i llaunes de conser-
ves amb salsa Espinaler a dojo. De
nou al mar, el passeig val la pena
continuar-lo fins a Premià, però a
partir d'aquí la cosa en bicicleta
es complica i l'itinerari es veu in-
terromput. No obstant això, per
als més atrevits hi ha l'opció de
prendre el Camí del Mig i anar
fins a Mataró, tot passant per  Vi-
lassar (de Mar i de Dalt, Cabrera
de Mar, a uns 5 km del nucli
urbà, per arribar finalment a la
capital del Maresme). El camí dis-
corre majoritàriament per zones
agrícoles i està, en bona part, as-
faltat. L'antic camí rural ha anat
convertint-se en una via de comu-
nicació de les explotacions agríco-
les i de les zones industrials, mo-
tiu pel qual és força transitat du-
rant els dies laborables. No obs-
tant això, els caps de setmana es
converteix en una via alternativa
per al lleure molt emprada pels ci-
clistes de la zona. Són uns 18 km
que es poden fer tranquil·lament
en una hora o una mica més, que
afegits als 10 que podeu portar a
l'esquena faran un total de 28 km.
No està malament per a un dia
“tonto” i una sortida tan campet-
xana com aquesta.�

viatges d’estar per casa
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Catalunya són el
conte de mai acabar i la mobili-
tat a la regió metropolitana de
Barcelona és un malson per a
centenars de milers de persones
cada dia.

Aquest article hauria de ser una
benvinguda de l’AVE a la ciutat
comtal després de catorze anys
d’espera impotent. Malaurada-
ment la data fixada com festa d’i-
nauguració preelectoral, el 21 de
desembre de 2007, ha hagut de ser
ajornada. Els treballs de construc-
ció de la Línia d’Alta Velocitat
(LAV) entre Madrid i Barcelona es-
tan gairebé enllestits i els trens
d’alta velocitat estan en proves
fins al Prat. Però una sèrie d’in-
cidències al barri del Gornal de
l’Hospitalet han obligat a tallar
la via de rodalies de Vilanova, que
afecta les línies R10, R2, regionals
i llarga distància; i la línia de Fer-
rocarrils de la Generalitat (FGC)
entre plaça d’Espanya i l’Hospita-
let. Un fet que ha deixat sense ser-
vei de transport milers de perso-
nes. Un error en la construcció del
túnel de la LAV en el punt que pas-
sa per sota del túnel dels FGC, en
un subsòl inestable, ha causat es-
llavissades de terra. I per un cú-
mul de circumstàncies, una ac-
tuació d’urgència per tapar l’esvo-
ranc amb la tècnica del jet grouting,
injecció de formigó a alta pressió,
va trencar el túnel dels FGC. Tot
plegat una situació que converteix
els desplaçaments en un calvari

ELS FERROCARRILS A diari. No hi ha dubte que ho solu-
cionaran, que el servei de rodalies
tornarà a la normalitat i que l’AVE
arribarà a Sants probablement a
finals de gener. Això sí, amb un
cost molt important, no econò-
mic, sinó en pèrdua de confiança
en els polítics i l’obra pública.

Hi ha dos factors que són clau a
Catalunya: la discussió política
sobre les infraestructures a Cata-
lunya (en especial, l’accés de la
LAV a Barcelona) utilitzat com a
etern instrument electoral; i la
nul·la inversió en infraestructu-
res ferroviàries durant els últims
15 anys. Tenim la mateixa xarxa
de rodalies de fa 25 anys amb gai-
rebé el 20% de població més que
requereix d’una major mobilitat
i noves necessitats.

Des de fa uns pocs anys s’està do-
nant un tímid impuls, encara
suficient. Es va fixar un calenda-
ri per l’arribada de l’AVE a Sants i
França, i s’estan començant a
posar damunt de la taula nous
projectes ferroviaris. L’execució
d’aquests nous projectes implica-
ran obres i maldecaps als usua-
ris. Per això, encara que tinguem
les rodalies normalitzades i l’AVE
en funcionament, el futur sem-
bla complex en l’aspecte de la ex-

plotació ferroviària. En l’aspecte
polític ho serà irremeiablement
en funció del calendari electoral
i l’usuari ho notarà de nou espe-
cialment: a l’estiu, quan co-
mençaran les obres per ampliar
i modernitzar l’estació de Sants,
així com les obres del famós tú-
nel pel carrer Mallorca i la nova
estació de la Sagrera. Si bé en
aquest indret hi ha espai per
compatibilitzar les obres amb el
servei ferroviari, a diferència de
Sants, l’afectació de tot el corre-
dor de Sant Andreu Comtal
tindrà també conseqüències en
el servei de rodalies nord. Les
obres per soterrar les vies de Vi-
lafranca i de Vilanova a l’Hospi-
talet, així com la nova estació
intermodal de la Torrassa amb
connexions a les línies 1, 9 i 10
de metro s’iniciaran durant el
2008-2009, i suposarà una reor-
denació de les línies de rodalies.

Amb aquest panorama tindrem
quatre o cinc any més d’obres,
que requeriran una paciència
infinita, per modernitzar allò
que tenim i completar una xar-
xa de transport públic adequa-
da. Però encara insuficient a la
espera d’enllestir l’eix ferroviari
transversal (Girona-Vic-Manre-
sa-Igualada-Lleida), la línia or-
bital de rodalies (Vilanova-Vila-
franca-Martorell-Terrassa-Saba-
dell-Granollers-Mataró), i la no-
va línia pel costat muntanya en-
tre Castelldefels, Sant Boi i Cor-
nellà. I tot això a l’espera del
traspàs de l’1 de gener de 2008
de la gestió de rodalies, del qual
encara no coneixem detalls. Ini-
ciatives que requereixen impres-
cindiblement de l’assignació
pressupostària corresponent i
un calendari d’execució.

Amb el gran volum d’obres d’in-
fraestructura que es faran no
tinc dubte que el sentiment not
in my back yard continuarà escol-
tant-se. Especialment a Barcelo-
na. Mentrestant, al desembre
les ciutats de Màlaga i de Valla-
dolid tindran AVE; Barcelona
encara no.�
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indignat a alguna guia estressa-
da la primera escletxa de la Sa-
grada Família.

Més patates calentes: l’apagada
de juliol a Barcelona. Les de-
claracions dels qui posen els
cables i les dels qui hi passen
el corrent, per parlar en termes
planers, són dignes d’aparèixer
en un manual de retòrica. De
fet, en un programa de TV3
(crec que en Alguna pregunta més?)
ja van posar-les una al costat
de l’altra en format partida de
ping-pong de consola pre-
històrica. Realment hi havia
per llogar-hi cadires. 

De fet, no seria mala idea mun-
tar un negoci de llogar cadires
al nostre país, si tot continua
com fins ara. Així la gent tin-
dria on caure de cul després de
sentir segons què, dit per se-
gons qui, en segons quines cir-
cumstàncies.�

Però aquí no acaben els tubercles.
El moniato de la Renfe també ens
ha deixat escenes de veritable in-
terès dramàtic, amb informadors
desinformats amb poques ganes
d’informar, amb passatgers resig-
nats convidats a cafè i passejats
amb autocars robats a l’IMSERSO,
i amb polítics aferrats amb dents i
ungles al càrrec com gossos de
presa. El Govern català acusa el
Govern espanyol; el Govern es-
panyol no veu on és el problema,
però per si de cas acusa les empre-
ses subcontractades; els treballa-
dors acusen les empreses subcon-
tractades de treballar amb mesu-
res de seguretat pèssimes (les xi-
fres de treballadors morts a les
obres de l’AVE són esfereïdores), i
les empreses acusen els governs
d’haver-los imposat unes condi-
cions gairebé impossibles de com-
plir. 

Aquesta llista pot continuar quan
algun turista japonès assenyali

la llei de Murphy

pública assis-
tim embadalits a un seguit de pas-
sades de patata calenta que comen-
cen a esgotar el públic en general,
perquè en definitiva no solucionen
res i ens deixen amb el mateix sen-
timent d’impotència davant dels
diversos problemes (les patates) i
amb les orelles escalfades.

El primer exemple és el del creua-
ment d’acusacions per l’augment
de motoristes morts en l’últim
any. Mentre les autoritats viàries
responsabilitzen els motoristes
d’aquest augment, els motoristes
es manifesten contra un Govern
(i els anteriors) que, diuen, no in-
verteix en seguretat a les carrete-
res. El problema és que, dels sei-
xanta i escaig morts que ja hi ha
hagut en el que portem d’any,
cada cas és diferent i, com sem-
pre, les generalitzacions esdeve-
nen una eina política que uns i al-
tres fan anar per cargolar els car-
gols que tenen més fluixos.
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DARRERAMENT A L’ESCENA

MEA CULPA NON EST
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Si participeu a l'activitat proposada o si voleu proposar-ne una o parlar del vostre lloc preferit per descarregar

adrenalina, etc., podeu escriure a evamariasans@yahoo.com. La vostra aportació serà ben rebuda!Nota al peu

UNA ACTIVITAT PER A CADA DIA . Eva-Maria Sans Blas (TRAD, 2001)

ELS ORÍGENS
Laie pren el nom de la tribu que es va
assentar als voltants de l'actual Via
Laietana.

LAIE A BARCELONA
La filosofia de Laie es troba emplaçada en
alguns dels principals centres culturals bar-
celonins. Tant els llibres com els objectes
que s'hi ofereixen s'adapten a l'entitat del
centre que els acull, tenint per objectiu
estendre l'experiència de la visita de l'edifi-
ci o exposició.

LES ESPECIALITZACIONS
Llibreria de Pau Claris
Humanitats i literatura
Llibreria del CCB
Art, disseny, fotografia, cultura contem-
porània, humanitats
Llibreria-Botiga de La Pedrera
Modernisme, Barcelona, bibliografia espe-
cialitzada de les exposicions i altres activi-
tats que se celebren al centre
Llibreria-Botiga de CaixaForum
Disseny i art modern i contemporani, revis-
tes d'art, llibre infantil relacionat amb l'art i
la creació artística i seguiment bibliogràfic
de les exposicions que s'hi celebren
Llibreria-Botiga de Cosmocaixa
Ciència, en totes les seves vessants
Llibreria-Botiga del Museu Picasso
Picasso i la seva època
Botiga del Liceu
Música, teatre i àmplia selecció de CD i
DVD d'òpera

LES DATES
Llibreria de Pau Claris 1980
Cafè de Pau Claris 1990
Botiga del Parc Güell 1996
Cafè a l'Illa Diagonal 1996
Llibreria del CCB 1999
Llibreria-Botiga de La Pedrera 2001
Llibreria-Botiga de CaixaForum 2002
Llibreria-Botiga de Cosmocaixa 2004
Cafè-restaurant de CaixaForum 2005
Llibreria-Botiga del Museu Picasso 2007
Botiga del Liceu 2007

ujant per Pau Claris, entre
Casp i Gran Via, el vianant es
troba amb Laie. Un local de
dues plantes on s’ubica una
llibreria-cafè que convida a

perdre’s en el món del saber.
Amb gairebé 30 anys d’experiència,

Laie destaca per la seva vessant cultural i
pel tracte personalitzat que ofereix als
seus clients. Es defineix com una llibre-
ria internacional de fons, “basa l’oferta
no en les novetats, sinó que té una selec-
ció més o menys exhaustiva dels llibres
que considera imprescindibles de cada
tema. Per tant, tot i que es fa un segui-

ment de les nove-
tats, no totes
passen a formar
part del fons,
només les que con-

siderem importants”, precisa Conxita
Guixà, directora de llibreries. Fent una
tasca de servei, l’oferta de la llibreria es
completa amb butlletins electrònics de
novetats per matèries i una web on cons-
ta una base de dades.

Si la llibreria es troba a la planta
baixa, unes escales exteriors permeten ac-
cedir al pis superior, on es troba instal·lat
el cafè. Darrere d’una porta de vidre, un
llarg passadís empaperat parcialment de
llibres convida a anar cap a les dues sales
interiors. Una d’elles és una galeria trans-
formada en un saló cobert. Durant el dia,
la llum natural envaeix gairebé tots els
racons de les sales. Al capvespre, una llum
càlida cobreix els tertulians. És el sabor de
la complicitat cultural que transmet tran-
quil·litat i benestar.

La galeria es transforma les nits de
dijous per donar cabuda als artistes que
delectaran els comensals amb les notes
jazzístiques i la poesia musical. La pro-
posta del jazz sorgí el 1997 i només es feia
a l’hivern; la de la poesia, el 2006. La idea
d’aquest tipus de sopars era oferir des del
cafè “la possibilitat d’una activitat que
relacionés la gastronomia amb algun as-
pecte cultural, com pot ser la música o la
poesia”, comenta Conxita Guixà. “És un
espai que valora els components gas-
tronòmic, musical i lúdic en un ambient
acollidor”. 

Al cafè es poden fer tots els àpats
del dia. L’esmorzar i el berenar destaquen
pels bufets. El primer, amb pastes,
entrepans i sucs. El segon, amb pastissos
i pastes que es poden acompanyar de
xocolata, tes i cafès diversos. Tant el di-
nar com el sopar es caracteritzen pel
menú, els combinats gastronòmics i
“Laie a la carta”. La curiositat és que
s’indica quins plats són aptes per a per-
sones diabètiques o celíaques. La seva
cuina es defineix com imaginativa, com-
binant plats tradicionals amb influències
d’altres cuines.�

L’oferta d’activitats es complementa amb:
– Presentacions de llibres
– Xerrades
– Cicles dedicats a temes culturals o 

d'actualitat

Per a més informació:
Tel. de la llibreria: 93 318 17 39
Tel. del cafè: 93 302 73 10
www.laie.es

p

“Nits de poesia
musical i jazz”

ON
Laie Pau Claris llibreria-cafè
Pau Claris, 85
08010 Barcelona

Els dijous a Laie Pau Claris, llibreria-café
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avantatges

nexe us presenta una tria de les ofertes i dels descomptes que ofereix l’Associació als seus membres

SALUT
Unipsa-Sanitas
Preus especials de l’assegurança mèdica 
(46,41 euros), independentment d’edat i sexe.
INFO 93 488 08 37

Qualimèdic
Condicions especials als seus serveis.
INFO www.qualimedic.net i SÍLVIA LOZANO, 
93 240 01 10

Allianz
Assegurances mèdiques a preus especials
per a socis i familiars (de 30,07 a 34,06 ¤)
INFO ÁNGELES PESQUERA, TEL. 656 300 675

Institut Català de la Retina
Condicions especials graduats i familiars de 1r grau
INFO www.icrcat.com

Clínica Baviera 
Condicions especials a l’operació de correccions de
miopia i astigmatisme amb làser
INFO CÈLIA ALONSO. Dep. Comercial 93 260 05 10

SERVEIS JURÍDICS
Ribas y Martín, Asesores y Abogados SL
Primera visita gratuïta i 20% de descompte en els
serveis. 
INFO 93 347 25 14 / www.ribasimartin.com

Mellado & Associats, Gabinet Jurídic
Primera visita gratuïta i 20% de descompte en els
serveis. 
INFO 93 818 25 52

VG / Advocats
Primera visita gratuïta i descomptes especials en
els serveis. 
INFO 93 318 06 41

FORMACIÓ
IDEC
5% de descompte en màsters i postgraus. 
INFO www.upf.es/idec

JEF
Condicions especials als cursos.
INFO www.joveempresafabra.org

PEI
Preus de comunitat universitària (un 25% de
descompte en el 2n idioma triat) als cursos
d’idiomes.
INFO 93 542 19 21, pei@fun.upf.es 
i www.upf.es/pei/

PANGEA
Preus especials. 
INFO 93 401 56 64 i
http://www.pangea.org/pangea/curses.shtml

RACC
20% de descompte en la matrícula de les seves
autoescoles i un any gratuït com a soci del RACC.

EVIU
Preus especials i accés preferent en els  cursos
d’idiomes. 
INFO www.eviu.com

UOC 
Els nostres associats poden accedir a la formació
de postgrau de la UOC amb un 10% de descompte
sobre els preus de venda al públic. 
L’oferta inclou màsters, postgraus,
especialitzacions i actualitzacions.

Per beneficiar-se del descompte és necessari
presentar el carnet de soci d'AnticsUPF. 
Es pot accedir a la informació sobre els cursos:
http://www.uoc.edu/masters/cat/web/index.html.

ESPORTS I OCI
Àmfora Diving Center
Condicions especials als cursos 
de submarinisme. 
INFO www.lamfora.com

5 Oceans
10% de descompte en totes les
seves activitats nàutiques i de vela. 

INFO Joan de la Matta a 
info@5oceans.es 
i http://www.5oceans.es

Estació Nàutica Badia
Ofertes en activitats nàutiques. 
INFO www.estacionauticabadia.com

Rubber River
10% de descompte a les seves activitats
d’esports d’aventura.
INFO www.rubber-river.com

GHT HOTELS
Descompte d’un 10% (segons la tarifa vigent)
INFO ferran.navas@ghthotels.com

Altitud Extrem
10% de descompte en cursos de muntanya.
INFO www.altitudextrem.com i
info@altitudextrem.com

DiR
10% de descompte en la quota mensual.
INFO 901 30 40 30 i 93 450 48 18,
mkextern@dirfitness.es i www.dirfitness.es

Restaurantes GAMT
10% de descompte en àpats a la carta
i menús per a grups a preus de majorista.

INFO reserva prèvia a: Cristina Garcia, 
666 52 43 52 – 93 301 00 37 
cristina@grupoamt.es
Web: www.restaurantesgamt.com

TNC
Fins al 15% de descompte en el preu de les
entrades i altres promocions.
INFO www.tnc.es

VIATGES
Sol Meliá
Tarifes preferents als seus hotels amb el
codi especial d’AnticsUPF.
INFO www.solmelia.com (i introduint-hi el codi) 

Roc Blanc Hotels
Descompte fins al 20% en els seus serveis.
INFO www.RocBlancHotels.com

FINANCES
Caixa Catalunya
Avantatges financers exclusius per a AnticsUPF.
INFO Qualsevol oficina de Caixa Catalunya,
Tel.  902 43 88 43, 
www.caixacatalunya.es

Tecnocrèdit
Condicions especials en aquesta entitat del grup
Banc Sabadell, com exempció de comissions, 
préstecs a interès reduït...
INFO sabadellatlantico.com

LA SELECCIÓ D’AQUEST TRIMESTRE TOTS ELS AVANTATGES

Consulta: 
30 euros. 
Preus especials
en correcció
per làser, i fins
a un 20% de
descompte
en altres
tractaments i
serveis.
INFO
93 362 49 90

Contractació individual:
35 euros/any. 
Familiar -fins a cinc persones-:
60 euros/any.
INFO

902 15 89 40 
www.qualimedic.net
qualimedic@qualimedic.net

Consulta les seves activitats. 
Podràs gaudir fins a un 
50% de descompte

INFO

www.fundacio.lacaixa.es/
centros/caixaforumbcn_
ca.html 
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AnticsUPF
Ramon Trias Fargas, 25-27, despatx 40.069 
08005 Barcelona 

Tel.: 93 542 27 59 / Fax: 93 542 25 32
a/e: antics.alumnes@upf.edu
Web: www.anticsupf.net

Vinyeta de Javier Nicolás
(nico@anticsupf.net)

VIA 1

ESTACIÓ

AVE

`
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