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Alguna cosa profunda està canviant a les nostres ciutats: dels 
llocs de treball -espais de coworking-, a la manera de despla-
çar-se -compartint cotxes o amb l’ús massiu de la bicicleta-, 
passant pel sector turístic amb els populars free tours en què 

el turista posa el preu segons la seva satisfacció amb el servei rebut. 
Fins i tot algunes ciutats comencen a implementar monedes locals. Són 
només alguns exemples cridaners, però n’hi ha molts més, tots els conei-
xem, i no es limiten a la ciutat.

No són canvis superficials, sobretot perquè afecten de manera pro-
funda les nostres relacions, la base de tot el teixit social. Parlem de nous 
espais, nous costums, noves maneres de col·laborar i de treballar, nous 
reptes i noves oportunitats. I també activitats o costums antics que tornen 
a ser actuals. El món al revés? No. Tampoc podem afirmar que tot és 
positiu, però hi trobem moltes oportunitats per (re)crear la nostra manera 
de viure, fins al punt d’haver-nos de reinventar més d’una vegada. D’ai-
xò parlem en aquest número d’estiu, un temps que convida a reinven-
tar-se.

També fem un pas endavant en la nostra voluntat de ser una comu-
nitat col·laborativa, treballant amb diverses persones i institucions, 
i sense perdre aquella vocació inicial del saurí que busca els corrents 
d’aigua subterrània. Així doncs, gran part del contingut l’hem elaborat 
conjuntament amb el programa Design for City Making, que explora 
les possibilitats d’una ciutat cada vegada més col·laborativa. Concreta-
ment, hem col·laborat amb el grau en Disseny, d’Elisava, per donar veu 
a la tasca dels alumnes de descobrir aquells productors invisibles (Invi-
sible Makers) que treballen per (re)fer de l’antic Manchester Català, el 
barri industrial del Poblenou de Barcelona, un lloc nou, un Poble Nou. 
Persones i projectes que estan treballant i teixint des de baix, que tant pot 
ser un hort o una nau industrial, cap a dalt.

Un dels projectes que han descobert els nostres saurins del Poblenou 
és un hort amb vocació social. Es diu Connecthort i no és només un solar 
buit amb tomaqueres i enciams, sinó un “espai dinàmic i de trobada que 
pretén impulsar la consciència mediambiental dels usuaris i fomentar 
la convivència  veïnal.” Un Hort Nou, per anar teixint un Poble Nou i, 
d’aquí, una Ciutat Nova.

Sovint tenim la tendència a culpar el sistema, així, en general, de tot 
i, en canvi, tots, des del carrer, del tu a tu, hi podem fer molt. Aquí en te-
nim algunes mostres i les dues tasses de cafè de la portada ens conviden 
a seure al bar i començar a teixir, a (re)connectar la ciutat des del lloc 
més petit i més ambiciós: les relacions personals. 
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Aquest número de Ciutat Nova ha estat ela
borat en col·laboració el programa Design 
for City Making del DesisLab Elisava, en 
treball conjunt amb el professorat i l’alumnat 
del 3r curs del grau en Disseny a l’assignatura 
Producte, Context i Usuari d’Elisava.
La identitat visual i les imatges són de Raquel 
Banchio (raquelbanchio.com) i el seu projecte 
de Fotografia Vivencial, que coincideix amb 
l’estil de proximitat i personalització de Ciutat 
Nova.
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“L’obertura d’una 
ciutat depèn més 

Enric Miralles

de la capacitat 
d’emancipació de 
la seva gent que de 
la voluntat dels
arquitectes.”
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Han col·laborat
Sumari

10 32 36

Lucas Cerviño
Nòmada d’aquest batec de Vida i Amor que
sosté i alimenta la realitat. (p.48)

Danae Esparza
Cap d’Estudis en Disseny a Elisava. Amb la Da-
nae, tranquil·la en les formes però eficaç execu-
tora, hem vist els productors invisibles (Invisible 
Makers) que presentem en aquest número. (p. 42)

Raquel Banchio
Responsable de la identitat visual de la revista, i 
de la secció Històries Vives mentre recorre el dia 
a dia de la ciutat. (p.36)

Marta Amorós
Connectora d’idees i persones. Ajuda a generar 
sinergies que accelerin la transformació social a 
través de la col·laboració entre persones i organit-
zacions. (p. 56)

Prosocialitat
Models col·lectius de con-
vivència i prosocialitat. 

Projectes
Can Waldes és l’última 
indústria del Poblenou 
“d’abans”. 

El diàleg en...
Amartya Sen: dialogar per 
potenciar les capacitats.
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Grans persones
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Josep Maria Miró
Parlem amb un innovador, 
un expert de la reinvenció 
personal i social.

Ezio Manzini:
Connectant punts amb una 
mirada positiva però no in-
gènua sobre les coses.

Històries Vives
Coneixem un projecte que 
fa un mapa dels Invisible 
Makers del Poblenou.

Arianna Mazzeo
Co-directora de la xarxa internacional Desis 
Network i del DesisLab d’Elisava, l’Arianna és 
una apassionada de la innovació social que entusi-
asma amb totes les seves iniciatives.

Robert Roche
Psicòleg prosocial convençut que estimar als al-
tres és funcional per a la nostra salut integral i per 
crear harmonia i unitat en les relacions. (p.28)



9



1110 | Ciutat Nova 174 |  Estiu 18

T’has passat la vida 
reinventant-te i ara 
ajudes els altres a 
fer-ho.

Sí. És que no ens n’ado-
nem, però ho planifiquem 
tot, planifiquem els projec-
tes, planifiquem les vacan-
ces, els caps de setmana... 
i, en canvi, no ens plani-
fiquem a nosaltres. Parlo 
de planificar en el sentit 
de trobar un sentit, una 
direcció. Generalment, per 
entrar -o tornar- al mercat 
laboral, es parla d’adquirir 
habilitats, de formació i, 
en canvi, ens oblidem del 
pas previ. Tu, cap a on vols 
anar, què vols fer? En què 
ets bo? En què t’ho passes 
bé? Si no alinees bé això 
d’entrada, després les eines 
que puguis aprendre en tota 
mena de cursets i màsters, 
no et serviran de gaire res.

I qui necessita aquesta 
ajuda per reinventar-se?
Avui en dia no només els 
joves s’han d’inventar. 
Persones que han arribat als 
40 anys en porten 20 fent 
el mateix i volen canviar, 
sèniors que amb 55 anys 
els han prejubilat i encara 
tenen corda, dones que 
han estat fora del mercat 
laboral cuidant fills, gent 

que surt de la presó i s’ha 
de reincorporar al mercat 
laboral..., tots ens hi podem 
trobar alguna vegada a la 
vida, o més d’una.

Ens cal un lloc on fer-ho.
És el lab, el “laboratori 
social”. A vegades tenim 
clar que volem fer algun 
canvi, però a on anem per 
parlar-ne amb algú? On ens 
trobem? Això és el lab. Un 
lloc, un laboratori, on està 
permès experimentar coses. 
Ara ho estem reinventant 
tot. Circumstàncies com la 
crisi i la mateixa evolució 
de la tecnologia ens hi em-
penyen i necessitem aquest 
espai. Si ho fas sol tens 
moltes mancances, però, si 
et pots trobar amb altres, la 
cosa canvia. A mi m’agrada 
dir que al lab és on hi ha el 
lío, on passen coses.

Ja tenim el lloc. Ara ne-
cessitem les eines.
A JovesLab fem servir la 
metodologia del Design 
Thinking, que pot servir 
per desencallar. Són les 
mateixes eines que fem 
servir quan volem dissenyar 
aquesta taula, aquest sofà: 
Primer (1) empatitzem –
ens coneixem...-, després 
(2) definim el problema, 

(3) ideem i seleccionem 
les idees que ens semblen 
bones, (4) fem prototips, 
petites accions que ser-
veixen per provar coses, i, 
per acabar (5) les posem 
a prova, les testegem. Tot 
això ens serveix per no fer 
grans inversions ni grans 
errors perquè massa sovint 
estem acostumats a fer 
grans recorreguts formatius 
per preparar-nos per una 
activitat o un ofici i al final 
descobrim que allò no ens 
interessa de veritat, que no 
ens omple o que no tenim 
el talent per fer-ho. Amb 
aquestes eines del Design 
Thinking, i si ho fem amb 
altres persones, ens podem 
estalviar molt de recorregut.

(RE) INVENTOR
Posats a fer invents, tam-
bé t’has inventat un nom 
per al teu ofici, que és més 
aviat una vocació: Antro-

Els que ja tenim uns anys hem vist com les expressions reciclar i 
actualitzar s’anaven posant de moda. Ara ja no en fem prou i ens 
cal “reinventar-nos”. En Josep Maria Miró, a qui els nostres lec-
tors coneixen pel projecte JovesLab que vàrem presentar al dar-
rer número i per la seva participació a l’acte La Ciutat (re)Nova 
a Platja d’Aro, és un expert de la reinvenció personal i social.

Josep Bofill
@josepbofillp
Curiós de mena. De petit sempre preguntava “per què”, 
i segueixo igual. No m’agrada trobar gent que “té” res-
postes, sinó descobrir persones que “són” respostes.

Josep Maria Miró
connectant idees i persones

ENtrEvista

Ho planifiquem 
tot, però ens 
oblidem de 
planificar-nos a 
nosaltres.
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prenedor. Al teu perfil de 
les xarxes ho expliques 
així: “etnògraf del món 
per pensar-lo de manera 
diferent; emprenedor per 
fer-ho possible”. Em sem-
bla molt suggeridor.
Mira. En aquest àmbit hi ha 
tres perfils força diferents. 
L’innovador, que té idees, 
però no engega les coses; 
l’emprenedor, que és el 

motoret i posa els projectes 
en marxa, engega la maqui-
nària, i l’empresari, que, a 
més d’agafar la calculadora 
i fer números, va repetint 
els processos d’èxit, que 
funcionen. Al llarg de la 
meva vida he fet una mica 
els tres papers, però on em 
trobo còmode és entre el 
primer i el segon. A més 
tinc de la mirada d’antropò-

leg sempre em fa buscar el 
com, el què, el perquè i el 
per a què.

Per altra banda, em 
considero un convençut de 
la societat, de fer coses per 
millorar la societat. Sóc 
un innovador, un disrup-
tor, però per millorar la 
societat.

No m’estranya que hagis 
canviat tant de lloc i de 
feina. De Vilafranca a 
Barcelona, Califòrnia, 
Bolívia, Colòmbia, Nova 
York, Suïssa, Barcelona, 
Àustria i, de  nou, amb tot 
aquest bagatge, a Vila-
franca. Roda el món i...
Sí, sembla una bogeria, 
però ara veig que hi ha 
un fil conductor. A més 
cada època és diferent i és 

important saber reconèixer 
els cicles professionals i 
vitals i en quin moment et 
trobes tu. 

Mira. A mi, ben aviat les 
coses em van anar bé, però 
resulta que el suposat èxit 
que tenia el projecte on em 
vaig embarcar, a mi em va 
cremar. M’havia convertit 
en un empresari del món 
educatiu, amb molt d’èxit, 
però jo no ho aguantava 
més. No podia limitar-me 
a repetir processos. No 
serveixo per això. Sóc un 
creador, no un empresari, i 
tot el dia penso en fer coses 
noves.

I ho vas deixar sense tenir 
res previst.
Sí. Vaig buscar als anuncis 
del diari i hi vaig trobar 
una feina del tot diferent, 
a una ONG. Acabat aquest 
segon cicle, vaig entrar a 
l’ajuntament de Barcelona, 
i vaig tornar al meu “estat 
natural”, perquè van sortir 
oportunitats noves de rein-
venció. Veig necessitats, 
veig una idea que genera 
consens, i la solució pot 
incorporar una tecnologia 
que ja és a l’abast. Els 
astres es van alinear i amb 
el projecte Vincles, que 
aquest any ha arribat a una 
implantació a tota la ciutat, 
Barcelona va guanyar el 
premi Bloomberg a la ciutat 
innovadora europea. I, 
acabat aquest altre cicle, en 
vaig començar un altre, i 
després un altre, fins ara.

Amb el projecte Vincles, que 
aquest any ha arribat a una im
plantació a tota la ciutat, Barcelo
na va guanyar el premi Bloomberg 
a la ciutat innovadora europea.

Hackatons
Explorem, bus
quem tendèn
cies, generem 
idees, connectem 
sectors que hi ha 
a la ciutat.

Design 
Thinking
1. Empatitzem
2. Definim el 
problema
3. Ideem i selec
cionem les idees 
que ens semblen 
bones
4. Fem prototips, 
petites accions 
que serveixen 
per provar coses
5. Testegem, po
sem a prova els 
prototips.

Que tornes a tenir la seu 
central d’operacions a 
Vilafranca del Penedès...
És que, tot i voltar tant, o 
potser per això precisament, 
jo sóc molt del lloc, m’haig 
de sentir ancorat. Per altra 
banda, a nivell professional, 
i fent d’assessor d’innova-
ció social, em motiva molt 
trobar oportunitats d’ajudar 
a fora de la gran ciutat. Si 
només mirem a Barcelona, 
sembla que ja hi ha de tot i 
que tot ja està inventat, que 
estem a l’última, però, en 
canvi, quina innovació es fa 
a Alcarràs? 

Portar innovació on es 
necessita i generar aquests 
espais diferents m’atreu i 
em fa sentir útil. A més, hi 
ha negoci.

He vist el vídeo d’una 
hackató que vàreu orga-
nitzar a Vilafranca amb 
una botiga d’esports. 
Efectivament. Va ser una 
iniciativa per repensar un 
comerç local. És una acció 
puntual per ajudar quan 
estàs encallat, baixen les 
vendes...

I tu vas al ciutadà i li 
dius: dóna-li feedback, 
dóna-li idees. És un 
laboratori ciutadà on els 
ciutadans dones idees al 
senyor de la botiga i ell 
s’inspira. Sempre en clau 
d’innovació, fent servir les 
eines del Design Thinking. 
El petit comerç pateix 
molt i aquests labs amb els 
ciutadans, aquestes hacka-
tons, no són la panacea, 

web
joveslab.com
@JosepMiro

ENtrEvista

Actituds del dissenyAdor
Sigues curiós, parla amb la gent, prova coses! 

Curiosity
Ganes d’experimentar 

coses noves

Bias to aCtion
Ens agrada fer,

més que analitzar

reframing
Reformular creences

 que ens limiten

radiCal

CollaBoration
Dissenyar els passos amb 

els altres

mindful

of proCess
Estàs en un procés de 
construcció permanent
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però et poden donar pistes, 
llums. Explorem, busquem 
tendències, generem idees, 
connectem sectors que hi 
ha a la ciutat, al poble... 
Fem xarxa. Són recursos 
que hi ha a la localitat i per 
innovar has de mobilitzar 
els recursos que ja hi ha, 
per generar noves coses. 

MAN IN THE MOON
També assessores a nivell 
tecnològic, tot i que tens 
molt clar que la tecnologia 
no ho arregla tot.
I tant que no. De fet, tenim  
un bon problema amb la 
tecnologia. Per exemple 
amb tot això del Mobile, la 
Smart City... segons com 
t’ho miris, pots dir no anem 
ben encaminats. Tenim 
tecnologia, molta tecnolo-

gia, però per a què? Sembla 
que estiguem en la fase 
“tecnologia en busca de 
problemes”. El 5G, perquè 
el volem? On volem anar 
tant de pressa? Jo sóc un 
convençut de la tecnologia, 
però m’has de dir què anem 
a fer, a on anem. Si no 
em dius on anem, perquè 
em cal anar més ràpid? I 
sembla que d’això no en 
vulguem parlar.

Sovint recordo quan el 
president Kennedy, l’any 
1962, va dir: “hem escollit 
anar a la lluna”. Quina és la 
missió? Hem d’arribar allà. 
Com s’hi va? No ho sé, 
però hem d’anar allà. Quan 
els d’iniciatives com les del 
Mobile World Congress fa-
cin un “man in the moon”, 
ens aclarirem i entendrem 

perquè és tan important 
això de la tecnologia, per-
què necessitem el 5G.

Ens cal saber cap a on 
volem anar i els nostres 
líders haurien d’anar en 
aquesta direcció. 
I tant! Imagina’t que et 
diuen: en 10 anys no hi 
haurà persones sense sostre 
a Barcelona. T’imagines un 
alcalde fent això? Engres-
ques a la gent.

Efectivament, en Josep 
Maria és una persona que 
s’engresca i contagia la 
seva il·lusió. Ens calen 
persones com ell, que ens 
ajudin a mirar lluny i a 
caminar en la direcció que 
volem anar.

“L’amor gravita 
cap el cel, mentre 
que l’odi s’enfonsa 
en direcció con-
trària. La bondat 
no rebutja ningú. 
El semblant atrau 

al semblant; 
l’amor atrau 

amor” 
(Dr. Hawkins)

Facebook: Gestaltfis
Twitter: @GestaltFIS

amb aquest codi qr es pot accedir als 
articles sobre nivells de consciència i 

evolució espiritual que anem publicant 
al blog de Ciutat Nova  
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Passejant per
La ciutat

a foNs

Cruzar la ciudad andando es una experiencia interesan-
te y, generalmente, también gratificante. Es posible ha-
cerlo en pueblos y villas, también en ciudades pequeñas 
y medianas. Pero las sensaciones que se experimentan, 
posiblemente sean extrapolables a las ciudades de mayor 
tamaño. ¿Os animáis?

Francesc Brunés
@ fbrunes

Economista de formació. Pensaire per afició.
De vocació i professió pedagògica. Jubilat amb 

causa. Escric per necessitat vital. Col·laborador en
seccions d’opinió, de pensament i reflexió.
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CAMINAR PER LA CIUDAD
Recorrer la ciudad andando es 
como visitar universos diver-
sos, pararse en uno por breves 

momentos y continuar avanzando hacia el 
siguiente. Líneas a menudo imaginarias 
van delimitando y configurando escenarios 
diferentes a medida que vamos caminando. 
La transición a veces es rápida y brusca, en 
otros casos progresiva y más suave. 

Existen calles y vías de comunicación 
que sirven para unir y otras, en cambio, 
que separan. Hay puentes que acercan y 
otros que dividen. El paisaje urbano se 
va transformando a lo largo del camino. 
Cambia la tipología de las construcciones y 
viviendas, lo hace también la composición 
de vehículos aparcados en las calles. Cada 
barrio ofrece y muestra unas características 
sociológicas distintas. La anchura de sus 
calles, la proliferación de plazas, la amplitud 
de los espacios verdes, el grado de conser-
vación del mobiliario urbano, la cantidad 
de personas que circulan por las calles; 
todo varía según el universo en el que nos 
encontremos. 

Universos distintos, llamados a construir 
uno de común. Un mosaico embellecido 
con todas y cada una de las piezas que lo 
forman. La experiencia, a medida que avan-
za en su recorrido, proporciona un par de 
sensaciones comunes.

La primera es la percepción de encontrar-
nos justo en medio de la “piña” de castillo 
humano, allí donde se fundamenta y el 
esfuerzo colectivo que nadie ve proporciona 
la fuerza a la construcción. Desde allí no 
puede verse el ‘enxaneta’, el niño “caste-
ller” que corona el castillo; sólo se convive 
con el polvo de la tierra y, a veces, con el 
barro. Así pues, es a pie de calle, donde 
vive el recuerdo escondido de los cimientos 
que, desde el subsuelo, mantienen en pie la 
vivienda. Se tiene la impresión de encon-
trarnos allí dónde todo empieza. 

La segunda sensación tiene que ver con 
necesidades y déficits que afectan a los 
diferentes universos urbanos. Necesidades 
de comunicación, de relación, de espacios 
para el encuentro, lugares donde romper el 
aislamiento individualista a que nos aboca 
la sociedad de la competición y la produc-
tividad. Falta de una atención adecuada de 
las muchas desigualdades que persisten y se 
profundizan. Falta de un trato comunitario 
de las diversidades cada vez más plurales y 
heterogéneas.

¿HACIA DÓNDE CAMINA?
Es ya sabido que las dimensiones global y 
local se encuentran en las ciudades. En la 
ciudad las diversidades pueden encontrarse 
o enfrentarse. Los problemas de dimensión 
transnacional, como el terrorismo, el cambio 
climático, la inmigración o los mercados 
globales, afectan directamente a las ciuda-
des. En este sentido, las ciudades se mues-
tran más interactivas y mejor preparadas 
que los Estados para proponer soluciones a 
estas problemáticas. Además, las ciudades 
acostumbran a tener una posición más prag-
mática cuando toca resolver problemas que 
tienen un claro enfoque urbano, caracterís-
tica que les otorga un papel de importancia 
creciente en el contexto actual.

Por otra parte, las ciudades se encuentran 
en una situación muy complicada al tener 
que hacer frente a las consecuencias de 
una crisis económica que no han generado, 
como la desigualdad o la pobreza. Pero 
también gozan de enormes potencialidades 
y oportunidades ya que los principales agen-
tes económicos se encuentran en la ciudad, 
viven en ella. Empresas, industrias, bancos 
y, sobre todo, familias y personas, forman 
parte de la ciudad. Existe, por tanto, mayor 
convergencia de intereses entre el gobierno 
local y estos agentes económicos y sociales 
que con los Estados.

Tampoco se puede olvidar que los go-

biernos locales, que actúan a pequeña escala, 
acostumbran a ser más participativos. La 
proximidad genera más confianza hacía los 
gobiernos locales y un mayor grado de com-
promiso de los ciudadanos hacía su ciudad. 
El conjunto, favorece la proliferación de 
redes participativas y un tejido social que, en 
muchos casos, se manifiesta como funda-
mental en la vida local.

Todas las ciudades son iguales y distin-
tas al mismo tiempo. Son iguales porque 
deben afrontar los mismos problemas, pero, 
cada una tiene una cultura propia y única, 
unas circunstancias y una estructura econó-
mica diversas. Esto las convierte en el lugar 
ideal desde el que compartir las buenas prác-
ticas que llevan a cabo. De hecho, se están 
creando redes urbanas que ya protagonizan 
iniciativas concretas como, por ejemplo, la 
United Cities and Local Governments (uclg.
org). Em este sentido, tal como propone el 
politólogo Benjamin Barber, sería nece-

“La gente funda 
la ciudad para 
salir de casa y 
encontrarse con 
los demás, que 
también han sali
dos de su casa.”

José Ortega y Gasset

a foNs
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sario dar un paso más para ir encontrando 
espacios de gobernanza conjunta por parte de 
las ciudades, desarrollar un marco legisla-
tivo y políticas públicas comunes. Por esto, 
Barber promociona la interesante iniciati-
va del Parlamento Mundial de Alcaldes 
(globalparliamentofmayors.org) que tiene la 
voluntad de aglutinar, no sólo a las grandes 
ciudades, sino también a las más pequeñas 
a través de acuerdos federativos entre ellas. 
Este aspecto resulta especialmente intere-
sante para aquellas zonas como Catalunya, 
donde el 87 % de sus municipios no supera 
los 10.000 habitantes.

Retos de gran envergadura, pero...

¿CÓMO SE TRANSFORMAN?
En las últimas décadas es fácil observar 
como las ciudades van experimentando 
un proceso de transformación que intenta 
acercarlas a las condiciones necesarias para 
poder afrontar los desafíos que el presente y, 
sobre todo, el futuro inmediato les plantea. 
El proceso no es lineal y, a menudo, se detec-
tan idas y venidas, errores y aciertos, dudas y 
contradicciones. Todo esto es lógico cuando 
el escenario tiene un grado de incertidumbre 
y de cambio constante, muy elevado. 

Más allá de las transformaciones concre-
tas en campos como ocupación, actividad 
económica, educación, salud, perspectiva 
de género, vivienda, espacios públicos y 
equipamientos o medio ambiente, existen al-
gunos aspectos transversales que se pueden 
destacar:

• Sin dejar de lado la preocupación por 
la remodelación física de la ciudad, se abre 
paso una preocupación mayor por las cues-
tiones sociales, con una clara voluntad de 
beneficiar a los grupos sociales más desfavo-
recidos.

• Se produce una revisión de los acto-
res que deben protagonizar los procesos de 
transformación, rompiendo el paradigma de 
que deben ser liderados por la Administra-
ción Pública y apostando por una mayor par-
ticipación de actores diferentes en diversos 
momentos de los procesos.

• Se observa un crecimiento del esfuerzo 
por entender la complejidad y reconocer 

Segons les Nacions
Unides, el 2050
el 70% de la població
viurà en àrees urbanes.

la heterogeneidad creciente de las poblacio-
nes, hasta llegarse al replanteamiento de su 
categorización por edades, revisar los roles 
de género y el tratamiento de las personas 
inmigradas. Se entrevé que la forma de 
afrontar determinados problemas está en la 
interacción entre colectivos y, por tanto, no 
es eficaz focalizarlos a través de las catego-
rías clásicas.

• Se intenta evitar la polarización y 
encapsulamiento de colectivos determinados 
en áreas geográficas concretas, favoreciendo 
la multiplicidad de usos del espacio y la con-
currencia de poblaciones diversas por origen, 
edad o género.

• El énfasis creciente de proyectos de 
innovación social, que implica un cambio en 
el acento en relación al papel que se espera 
que tenga la acción ciudadana en el proceso 
de transformación. 

• La proliferación y desarrollo de ‘ciu-
dades inteligentes’ (smart cities) surgidas, 
en parte, por el enorme reto que supone la 
previsión de Naciones Unidas, en el sentido 
de que el 70% de la población mundial vivirá 
en áreas urbanas en el 2050. Estas grandes 
concentraciones urbanas incitan a buscar en 

la tecnología nuevas formas de participación 
y de interacción entre ciudadanos y adminis-
tración, entre administraciones, y también 
entre los mismos ciudadanos.

Son caminos que las ciudades están 
tomando para transformar ‘la ciudad en 
ciudadanía’ como proclama el Ayuntamien-
to de Barcelona. Este eslogan sugiere que la 
ciudad tiene un ‘alma’ – la ciudadanía – y al 
mismo tiempo exige una interdependencia y 
una implicación transversal en la resolución 

a foNs

No acceptis com a
natural tot el que
és habitual.
En temps de desordre,
de confusió organitzada, 
d’humanitat 
deshumanitzada,
res hauria de 
semblar natural.
Res hauria de semblar 
impossible de canviar.

Bertolt Brecht
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de los problemas.

¿QUIÉN ‘CONSTRUYE’  LA
CIUDAD?
Todas las construcciones se empiezan desde 
abajo. Es más, para dotar de solidez la edifi-
cación, es necesario excavar por debajo del 
nivel del suelo, allí donde nadie lo ve, para 
dotarla de unos buenos cimientos. También 
las ciudades, villas y pueblos se tejen desde 
abajo, allí donde mucha gente anónima y no 
visible trabaja calladamente y, a menudo, 
invisible a los ojos de la mayoría.

La innovación social, que va tomando 
un papel capital en el proceso de transfor-
mación de las ciudades, depende más de la 
robustez del tejido social preexistente, que 
de las necesidades sociales de la población. 
Los cimientos continúan siendo imprescin-
dibles para levantar el edificio. La resolu-
ción de las necesidades será más factible a 
través de la creatividad propia de la innova-
ción social, si ya existe un espacio comuni-
tario rico en relaciones de buena vecindad, 
comprometido en el cuidado de quien más 
lo necesita y con un entorno asociativo 
fuerte y vital.

La convivencia en barrios y ciudades, 
que cada vez tienen más diversidad, depen-

derá también de la capacidad de identificar y 
de poder en relación tres elementos básicos: 
(1) las necesidades sociales, que detecta 
mejor quien vive a su lado; (2) los proyec-
tos y recursos que la misma sociedad civil 
es capaz de reivindicar, liderar y canalizar; i 
(3) las líneas de actuación que son nece-
sarias para asegurar una eficaz cooperación 
entre los agentes públicos y los comunita-
rios. Este último elemento pone de relieve 
la necesidad de que el edificio llegue hasta 
arriba. El gobierno local debe ser capaz de 
apoyar sin sustituir, aquellas iniciativas que 
le llegan de quien vive las necesidades en 
primera persona. El grito, a menudo discreto 
y atenuado, de aquellas personas anónimas 
que están zurciendo la sociedad desde abajo. 
La ciudadanía debe encontrar en la Admi-
nistración, escucha, puertas abiertas, volun-
tad de canalizar, de coordinar, de favorece...

Las tecnologías de la información y la 
comunicación que las smmart cities pueden 
poner a disposición de la ciudadanía no 
deben quedarse sólo en una aplicación de 
móvil que, además, puede hacer crecer la 
fractura tecnológica. Todas estas herramien-
tas deben ser instrumentos para ayudar a 
las personas a encontrar personas. La 
soledad se alivia con el abrazo, no acti-

vando una opción en un menú. El hambre 
se mitiga compartiendo un almuerzo, no 
tramitando una solicitud vía telemática. La 
pobreza puede suavizarse dando una mano, 
no rellenando un formulario digital. La 
tecnología no puede ser una finalidad por 
ella misma, sino un medio para facilitar la 
comunidad.

El humus, a pesar de ser sucio y oscu-
ro, es imprescindible para que las plantas 
crezcan. La cimentación es incómoda y 
nada vistosa para un edificio, pero impres-
cindible para su solidez. La ciudad debe 
tener muchos colores, como las flores; debe 
ser bonita y bien fundamentada, como las 
construcciones más diversas que la confi-
guran. El ‘enxaneta’ puede ser aplaudido 
cuando levanta la mano, porque la piña del 
castillo humano y los niveles inferiores han 
resistido. Las personas son, pues, el centro 
de las ciudades, sus cimientos y su humus. 
Sólo desde esta base es posible transformar-
las para encarar los envites del presente y 
del futuro.

a foNs

També diuen...

“Les ciutats tenen 
la capacitat d’oferir 
alguna cosa a tots, 
només perquè, i no 
només quan, es creen 
per a tots”.

JaNE JaCobs

“Mai no ho dubtis: 
un petit grup de 
ciutadans reflexius i 
compromesos poden 
canviar el món; de 
fet, és l’única cosa 
que alguna vegada ho 
ha aconseguit.”

MargarEt MEad

“El que ens fa lliures  
no és l’absència de 
lligams i la manca 
d’arrelament, sinó els 
vincles i la integra-
ció.”

byuNg-Chul haN

“Un arbre. Resulta 
que allò que està a 
sota és igual i té la 
mateixa potència 
que allò que està a 
dalt. Una cosa és 
visible i l’altra no. 

Però, qui diu que és menys arbre això que 
allò altre?”
“El lloc, l’arrelament, és on es troba tant 
allò que es veu com el que no es veu.”

itziar goNzálEz

LA CUÁDRUPLE HÉLICE
Ahora es posible ‘democratizar la innovación’, en palabras 
del professor del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), Eric von Hippel. És decir, la innovación impulsada 
desde el ciudadano y para el ciudadano. La innovación al 
alcance de todos y en beneficio de todos. Una política de 
innovació abi
erta y centra
da en el u su
ario, re   quiere 
la pro  moción 
de or ganiza-
ciones ba sa  
das en la cuá
druple hélice.



PoEsia

Lluís Moregó
Escric per recordar, per agrair i no perdre de vista el que importa de 
veritat. Si ho tinc present, la resta fa baixada. El millor que he fet 
en 22 anys de vida ha estat envoltar-me de les persones amb qui he 
decidit compartir-la.
blog: algunsaprenentatges.wordpress.com
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Have the streets grown wider
Now that no one is around?
There’s a great white sky
Above my dark umbrella
And grey cold rivers
In the ground.

There’s a song that takes me 
through these
Lonesome sidewalks made of 
stone.
And though my socks are soaking
Your voice is warm
And this makes it feel a bit like 
home.

A song for the
Rain
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Ciutat Nova fomenta la creativitat!
Si vols col·laborar, envia’ns les teves obres a:

poesia@ciutatnova.org

S’han eixamplat els carrers
Ara que no hi ha ningú al voltant?
Tinc un immens cel blanc
A sobre del meu paraigües fosc
I freds rius grisos
Per l’asfalt. 

Una cançó em porta per aquestes
Solitàries voreres de pedra.
I, encara que duc els mitjons xops
La teva veu és càlida
I em fa sentir una mica a casa.

Desitjaria asseure’m a un banc del parc
I contemplar la pluja que cau.
Escriure sobre aquesta estranya sensació 
De no preocupar-me si sóc l’únic.

Però m’han dit que no em mulli
Que esquivi totes aquestes llàgrimes.
Doncs m’entorno al refugi
D’un sostre construït amb la por. 

S’han eixamplat els carrers
Ara que no hi ha ningú al voltant?
Tinc un immens cel blanc
A sobre del meu paraigües fosc
I freds rius grisos
Per l’asfalt.

Cançó per la pluja

I wish I could sit in a park bench
And stare at the rain falling down
Write about this strange sensation
Of not caring if I’m the only one.

But I’ve been told not to get wet
That I should keep dry
From all these tears.
So I head back to the shelter
Of a roof that got built out of fear.

Have the streets grown wider
Now that no one is around?
There’s a great white sky
Above my dark umbrella
And grey cold rivers
In the ground.
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Teixint lligams
En una sardana ens donem la mà per anar formant un
cercle paritari, de dones i homes, que miren de seguir
col·lectivament el ritme de les notes musicals, mentre
estan oberts a noves incorporacions.

Tot el que envolta la vida d’una 
població, gran o petita, pot 
semblar complicat. Però al 
capdavall, tot està contingut 
entre un ‘tu’ i un ‘jo’. Esten-

dre la mà a la humanitat és una idea, però 
donar la mà al meu veí és un acte que 
crea un vincle. Els barris, carrers i places 
es dissenyen amb idees i es construeixen 
amb una multiplicitat d’actes concrets i 
continuats que van teixint lligams que ens 
cohesionen. El ciment uneix els maons 
que té al costat fins que l’edifici queda 
configurat, i les persones podem teixir la 
trama i l’ordit que ens vinculen impedint 
que ningú quedi al marge de la comunitat.

La manera en què tot això es concreta, ni 
pot venir establerta des de l’administració 
local, ni és universal. No hi ha fórmules 
estàndard que es puguin aplicar a tort i 
a dret. Cada lloc ha d’anar trobant les 

seves pròpies formes. Cada barri i cada 
localitat estan configurats per persones 
diverses que, com passa en qualsevol 
família, han d’anar descobrint les pròpies 
estratègies inclusives. Anar-se donant la 
mà un a un, fins que es completa un teixit 
sense exclusions.

L’experiència familiar pot obrir-se i 
estendre’s, com si de cercles concèntrics 
es tractés, a porcions de societat determi-
nades i cada cop més àmplies. Al voltant 
de cada persona, de cada família, hi ha 
moltes necessitats que demanen de ser re-
cosides: entre generacions, entre gèneres, 
entre veïns, entre cultures, entres religi-
ons, entre classes socials, entre escoles i 
famílies, entre administració i ciutadania, 
entre... Cercles que parteixen d’un ‘tu’ i 
un ‘jo’ i que generen una espiral de major 
participació i solidaritat. 

@mbofill_art

EiNEs
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MODELS
COL·LECTIUS
de convivència i prosocialitat

Cal consolidar un teixit social positiu que permeti la convivència 
harmònica a tots els nivells, salvaguardant la identitat i la salut com 
a persones, grups o països, i a la vegada actuant solidàriament. Això 
vol dir augmentar l’estima mútua entre els sistemes humans i trobar 
camins operatius de comunicació de qualitat per a la negociació.

Entre els beneficis de la prosoci-
alitat podem ressaltar la preven-
ció de la violència i la competi-
tivitat agressiva a mig termini, 
amb la consegüent millora del 

clima social, i l’augment de la intel·ligència 
emocional i la salut mental i integral de tots 
els subjectes o grups implicats.

Quant a les accions que responen al 
comportament prosocial, destaquem l’ajuda 
física o verbal, donar i compartir, el consol 
verbal, la confirmació positiva de l’altre, 
l’escolta profunda i l’empatia, la solidaritat i 
la cohesió i unitat.

PROSOCIALITAT COL·LECTIVA I 
ESTRUCTURES
No obstant, si bé l’individu és fonamental, a 
l’hora de considerar una optimització social, 
hem d’afrontar de manera imprescindible 
l’estructura social en el seu conjunt. En 
aquest article prenem la ciutat com a marc 
de referència en el que la persona es mode-
la, es conforma, se socialitza.

La psicologia interpersonal ens demostra 
que una relació entre dues persones difícil-
ment serà funcional, ajustada, harmònica, 
madurativa i fins i tot durable si la seva con-
vivència es limita a una dinàmica controlada 
per regles, acords o pactes negatius. Qualse-
vol especialista intentaria, doncs, construir 
un teixit d’intercanvis positius que progres-
sivament fonamentessin noves actituds.

Gràcies a la teoria sistèmica, avui sabem 
que és possible una certa generalització 
dels processos terapèutics positius, des de 
l’àmbit interpersonal al social, gràcies a una 
relativa semblança de les propietats de tots 
els sistemes i de les relacions entre ells, des 

dels sistemes sub-atòmics fins als microcòs-
mics. I possiblement aquesta semblança és 
més gran encara entre els sistemes personals 
i socials.

Coneixem que els supra-sistemes condi-
cionen els sistemes i aquests, al seu torn, els 
sub-sistemes, però també és cert que aquests 
últims s’influeixen a uns i altres. Igualment 
podem dir que les estructures, les lleis, les 

EiNEsRobert Roche
Investigo des dels anys 80 si la ciència psicològica pot
confirmar que estimar els altres és funcional per a la salut
integral de la persona i per crear harmonia i unitat en les
relacions interpersonals. N’estic convençut.

ELS FACTORS
Factors dels model Unipro d’in-
tervenció a la ciutat:
01. Respecte i estima per al “des-
conegut”, l’antipàtic, el diferent.

02. Habilitats de relació interper-
sonal i social.

03. Valoració positiva de les acci-
ons de “l’altre”.

04. Creativitat i iniciativa proso-
cials en la vida ciutadana.

05. Comunicació de qualitat pro-
social.

06. Anàlisi d’alternatives proso-
cials en els conflictes.

07. Generació d’accions solidà-
ries.

08. Prosocialitat entre ciutats i 
pobles.
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institucions conformen els individus, però, 
de la mateixa manera, els individus, les 
famílies, els grups informals, les organitza-
cions, les empreses, poden ser agents actius 
de canvi de la realitat social.

La ciència, especialment des de la peda-
gogia i la psicologia, ha deixat d’analitzar 
i descriure únicament els obstacles de les 
dinàmiques socials i s’està comprometent 
en la recerca d’estratègies que permetin 
assenyalar els camins optimitzadors per 
construir actituds i comportaments facilita-
dors de dinàmiques sanes.

Existeix, doncs, una prosocialitat col·lec-
tiva, és a dir aquelles accions col·lectives 
prosocials puntuals, o aquelles caracte-
rístiques de grups, col·lectivitats o pobles 
que s’han perpetuat com a típiques i que es 
poden reconèixer entre les seves arrels, cos-
tums, tradicions, refranys, història, instituci-
ons, personatges que sobresurten per la seva 
significació prosocial i, en definitiva, per la 
cota de civisme i ciutadania.

L’existència d’aquests models col·lectius 
de convivència social ens permetrà ajudar a 
incrementar conductes grupals prosocials, 
tant en el si d’aquests com en relació amb 
els altres.

LA CIUTAT, MODEL EDUCANT
A la ciutat, els líders socials, els legítims i 
els espontanis, han d’oferir camins d’inter-
venció per facilitar les conductes concretes 

que alimentaran la identitat prosocial.
Un projecte d’optimització prosocial de 

la ciutat es basa en els següents valors:
1. el respecte vital de la dignitat de qual-

sevol persona
2. l’estima per l’altre
3. la comunicació de qualitat
L’aplicació d’un programa d’optimització 

requereix apuntar als qui estan animats per 
una consciència i motivació per al canvi 
prosocial, ja que ells donaran el primer pas 
que es tradueix en un cost o inversió de 
temps, energia i recursos.

En una ciutat comptarem, per un costat, 
amb funcionaris i treballadors de l’adminis-
tració local i dels serveis públics en general, 
i a l’altre costat hi trobarem els receptors: 
els ciutadans, persones que visiten la ciutat, 
grups en risc d’exclusió o en situacions de 
marginalitat.

EL MODEL UNIPRO
La prosocialitat col·lectiva proposa el 
model UNIPRO que es pot consultar en els 
enllaços i bibliografia al final de l’article. 
Es tracta de promocionar grups creatius de 
ciutadans que mitjançant un mètode partici-
patiu elaboren una llista de comportaments 
prosocials personals i d’actuacions socials a 
aplicar després dels cursos de formació.

La formació ciutadana es realitza a 
partir de cursets específics per als agents 
o operadors de cada servei de la ciutat, i 
mitjançant els mitjans de comunicació per a 
tota la ciutadania, evitant confondre’s amb 
la publicitat a vegades enganyosa, o amb 
campanyes promocionals i eslògans.

També es planifiquen programes espe-
cífics per a joves, persones grans i grups 
necessitats, així com un servei de mediació 
prosocial, per oferir a la vida dels barrris, 
amb possibilitat d’intervenció entre grups en 
conflicte.

Per llegir més: Roche, rocherobert@wordpress.com

Escritos socio-políticos.
“La Prosocialidad, alternativa de calidad para la vida  ciudada-

na. Algunos elementos ilustrativos para un proyecto concreto”. 
Roche, R. (Ed). Ciudad Nueva -Buenos Aires 2010)

a la CuiNa

Sóc davant el repte de trobar una recepta 
de cuina que vagi acompanyada d’una 
anècdota que transcendeixi la mera 

informació culinària.
He començat a remenar en el receptari 

de la memòria i de receptes ja en trobo. Em 
condiciona la funció que pot tenir l’anècdota 
en el total de la recepta. Em conformo amb 
dibuixar un somriure en l’ànim del lector, 
qualsevol altra pretensió se’m fa excessi-
va i a la cuina els excessos tenen efectes 
catastròfics. 

Bé, som-hi. Recordo una conversa amb el 
meu cosí. Parlàvem  de la senzillesa a la cui-
na i d’un ingredient que sovint s’esmenta en 
donar una recepta. És l’ingredient invisible. 
Quantes vegades no heu sentit a dir que a la 
cuina s’hi posa molt d’amor, molt d’afecte? 
En la meva opinió és cert. La cuina és una 
activitat que permet exercitar-te en la regla 
d’or: estimar els altres com a ells els agrada-
ria ser estimats. 

Feu-ne la prova, una simple truita a la 
francesa. Pregunteu a cada comensal com 
els agrada la truita. Veureu quina diversitat 
de gustos que posaran a prova la vostra 
capacitat d’empatitzar i que us constrenye-
ran a superar el pensament que les truites 
les feu sempre igual i us queden la mar 
de bé. Doncs no. Hi ha a qui li agrada ben 
cuita, quasi torrada per fora, altres la volen 

cuita per fora i sucosa per dins i d’altres la 
prefereixen cuita homogèniament per fora i 
per dins. Qui ho diria, que la cuina pot ser 
una bona escola per aprendre a gestionar la 
diversitat.

La disposició d’escoltar, d’entendre els 
gustos del comensal, us portarà també a afe-
gir-hi ingredients del seu gust i augmentarà 
la diversitat i riquesa dels resultats. 

Tècnicament és fàcil de fer: ous, oli 
d’oliva, un polsim de sal, opcionalment all 
i julivert picat ben fi. Una bona paella que 
no enganxi.

Un cop heu batut l’ou o els ous, ni poc ni 
massa, s’aboca a la paella ben calenta que 
haurem untat amb un rajolí d’oli. Mante-
nint a pols la paella lleugerament inclinada 
fem lliscar l’ou, que encara és cru, mentre 
enrotllem sobre si mateixa la part ja cuita 
fins a tancar-la del tot. La serviu acabada de 
fer, ben calenta. 

Sempre m’he preguntat per què en 
diem truita a la francesa. Em sembla 
que té a veure amb l’ingredient invisible. 
Sona tan bé en francès: l’amour; toujours 
l’amour.

Bon appétit
Pere Bugés

Tens una història i una recepta per compartir amb els 
lectors? Ens la pots fer arribar a través de les xarxes, o 
escrivint a info@ciutatnova.org

Truita 
a la

francesa
o... L’INGREDIENT INVISIBLE

La ciència investiga 
estratègies que
contribueixin a
actituds i comporta
ments facilitadors
de dinàmiques sanes
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Vostè es defineix 
com un “optimis-
ta professional” 

i afirma que, junt amb 
totes les evidències de la 
“catàstrofe”, està emer-
gent una nova civilització. 
Quins són aquests senyals 
positius que vostè veu i 
com podem cultivar-los?  

El món, tal com el co-
neixem avui, està carac-
teritzat per la difusió, -i en 
aquests moments també per 
la seva crisi-, dels models 
econòmics, de les idees i 
pràctiques polítiques del 
neoliberalisme. Una manera 
de pensar i d’actuar que 
ha estat tan invasiva que 
és impossible no veure-la i 
no veure la catàstrofe a la 
qual ens està portant. De 
fet, en colonitzar la inno-
vació tecnològica, aquesta 
manera de fer i de pensar 
està concentrant en poques 
mans enormes quantitats 
de poder i de riquesa i està 
comprometent de manera 
irreversible els ecosistemes 
en els quals, i gràcies als 
quals, vivim. Tot això entra 
en la nostra vida quotidi-
ana no només com a crisi 
ambiental, sinó també com 
a atur, treball precari, mar-
ginació i, com a reacció, 
en la forma d’involució 
antidemocràtica a la què 
estem assistint en diverses 
parts del món. A més a 
més, en voler reduir tots els 
aspectes de la nostra vida a 
la categoria de competició 
i d’eficiència econòmica, 
està afavorint els processos 

de disgregació social, de 
desertificació de tot el que 
és públic i relacional i de 
mercantilització dels béns 
comuns.

Però, per més invasores 
que siguin la manera de 
pensar i de fer neoliberals, 
no ocupen tota l’escena. 
Una mirada més atenta a la 
realitat contemporània ens 
permet observar un paisatge 
social complex i dinàmic 
en el què existeixen altres 
maneres de pensar i de fer. 
Són el resultat de la inicia-
tiva de persones creatives i 
emprenedores que, quan es 
troben amb un problema o 
amb una oportunitat, ima-

ginen i posen en pràctica 
noves solucions dotades de 
valors individuals i soci-
als a la vegada. Des dels 
grups d’ajuda mútua fins a 
comunitats de cura, des de 
formes de producció a pe-
tita escala fins a la regene-
ració de béns comuns de la 
ciutat. Aquestes iniciatives 
tendeixen a (re)connectar 
les persones amb el lloc on 
viuen i a regenerar confi-
ança recíproca i capacitat 
de diàleg. I, actuant així, a 
crear noves comunitats.

Amb el temps, aquestes 
activitats, fruit en un princi-
pi de la iniciativa de petits 
grups d’entusiastes, s’han 
estès, han evolucionat i han 
trobat un reconeixement 
institucional fins a perfilar 
tendències contràries que es 
poden observar en tots els 
àmbits de la vida quotidia-
na: serveis socials col•labo-
ratius, formes de producció 
descentralitzada i oberta, 
benestar cooperatiu, xarxes 
alimentàries basades en una 
nova relació entre produc-
tors i consumidors i propos-
tes ciutadanes encaminades 
al bé comú. El tret comú a 
tot això és que les persones 
implicades trenquen amb 
l’individualisme proposat 
per la cultura dominant i 
decideixen col·laborar per 
arribar, tots junts, a resultats 
que valguin per a cadascú 
i per a tots. És a dir per als 
que hi participen i per a la 
societat en el seu conjunt. 

Aquestes activitats que 
parteixen de la iniciativa de 

EZIO MANZINI
una mirada optimista

ENtrEvista

Per veure el
canvi cal
connectar els 
punts i que
aparegui la
imatge d’altres 
mons possibles.
Cal una mirada 
optimista, però 
no simplista o 
ingènua, sobre 
les coses.

El fundador de la xarxa internacional Disseny per a la Innovació Social 
(Desis), assegut al seu despatx d’Elisava, explica que la ciutat no es canvia 
mirant-la i planificant-la des d’un helicòpter, sinó des de baix, amb les activi-
tats i iniciatives de petits grups. Col·laboradir també al Politècnic de Milà, i 
les universitats xineses de Tongji (Shanghai) i Jiangnan, de Wuxi.
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petits grups i poden arribar 
a incidir sobre les instituci-
ons i també sobre la política 
a gran escala, és el que 
podem anomenar amb l’ex-
pressió innovació social: un 
terme que s’ha usat molt en 
els últims anys, donant-li 
diferents significats (veure 
requadre)

Certament, la primera 
part del concepte està en 
clar contrast amb la segona: 
com poden compaginar-se 
aquests dos punts de vista? 
La pregunta és legítima. 
Però hi ha una resposta 
plausible: el món actual, 
en la seva complexitat, no 
pot ser explicat amb una 
sola història. Per això cal 
desenvolupar la capacitat 
de portar endavant diver-
ses narracions al mateix 
temps, posant en relleu, a la 
vegada, el dramatisme de 

l’actual estat de les coses, 
amb les seves tendènci-
es nefastes dominants, i 
l’existència d’un univers 
de persones, grups, orga-
nitzacions i, també, sectors 
d’institucions que es mouen 
en sentit contrari. És cert 
que aquest arxipèlag de 
maneres de fer i de pensar 
sostenibles encara té poca 
visibilitat, però a mi em 
sembla que és tan real i 
concret com la tendència 
catastròfica dominant. I és, 
en potència, igual de capaç 
d’incidir en el món.

Però per veure-ho, cal 
connectar els punts i fer 
sorgir la imatge d’altres 
mons possibles. Fer-ho 
significa, segons la meva 
opinió, tenir una mirada 
optimista, però no simplista 
o ingènua, sobre les coses.

Per tant, quan dic que 
sóc “un optimista profes-
sional”, vull dir que sóc o 
tracto de ser, una persona 
que reconeix la natura 
catastròfica de les tendèn-
cies actuals, però també 
la realitat concreta de les 
tendències oposades i que 
tracto de treballar sobre 
aquesta base.

Crec que aquesta manera 
de veure les coses hauria 
de ser adoptada per tots 
aquells que volen encarar 
la vida enfocant-la com un 
projecte. I pels joves en 
primer lloc.

Al programa Design for 
city making que estan 
portant a terme a Elisava, 

hi ha un projecte sobre els 
Invisible Makers. Qui són?

Amb l’expressió Invisi-
ble Makers vull referir-me 
a totes aquelles persones 
que, a la ciutat, treballen en 
cicles productius que sovint 
no són considerats amb tota 
la seva importància, que 
no és només econòmica, 
sinó també social i cultural: 
dels artesans que treballen 
en activitats productives 
tradicionals, a tots aquells 
que s’ocupen de la manu-
tenció i reparació de les 
cases i de les coses. Dels 
que treballen dins del marc 
d’una economia formal, als 
que treballen en l’economia 
informal, de l’ajuda mútua i 
del “fes-ho tu mateix”.

Com deia, tots aquests 
productors tenen una re-
llevància econòmica, però 
també social i cultural: de 
fet participen a la producció 
i reproducció de l’ecosis-
tema urbà. I, en la seva 
multiplicitat i diversitat, 
contribueixen a donar-li 
més cohesió i resiliència.

Observar amb més 
atenció aquesta constel·la-
ció d’actors, i treballar per 
donar-los veu i visibilitat, 
avui és especialment impor-
tant. I ho és per dues raons 
complementàries.

Per una banda en aquests 
anys, les maneres de veure 
i pensar neoliberals han 
envaït la ciutat amagant tot 
el que no era coherent amb 
les seves pràctiques i les 
seves idees, és a dir, totes 
les activitats que, valorades 

segons els seus paràmetres, 
no són competitives -com 
el petit artesanat- o que no 
es poden transformar en 
productes de mercat, com 
moltes de les activitats 
de manutenció i cura. Per 
contra, canviant el punt 
de vista, es pot observar 
fàcilment que són activitats 
de primordial importància, 
com ja hem dit, perquè 
creen i mantenen la 
cohesió social i la 
diversitat de l’eco-
sistema urbà.

La segona raó 
és que en aquests 
mateixos anys s’ha 
desenvolupat el 
filó de les activi-
tats dels makers 
i dels tallers de 
fabricació digital 
(fablabs), activitats 
productives que, utilitzant 
les tecnologies digitals i les 
oportunitats obertes per la 
gran reducció del tamany 
de moltes màquines i eines, 
permeten realitzar sistemes 
productius que, per les se-
ves dimensions i per no ser 
invasius, poden situar-se 
dins el teixit urbà. Aquesta 
innovació tecnològica, inte-
grant-se amb les innovaci-
ons socials paral·leles, obre 
la possibilitat de repensar 
els models productius 
utilitzats fins ara, basats en 
les regles de l’economia 
d’escala, per dissenyar un 
nou model productiu, la 
producció descentralitzada, 
coherent amb el model 
econòmic de les economies 

d’objectius.
D’aquesta manera ens 

podem imaginar un escena-
ri on la tendència cap a la 
producció descentralitzada, 
tal com la proposen els 
fablab -els podríem ano-
menar els visible makers- 
pugui trobar-se amb la 
constel·lació d’activitats 
productives que encara 
existeixen als barris de la 

ciutat, els que hem anome-
nat Invisible Makers, fent 
aparèixer un nou escenari 
urbà i productiu: la nova 
manufactura urbana. Això 
és: la re-generació del teixit 
productiu de la ciutat.

Quins són els principals 
reptes I oportunitats que 
vostè veu a la Ciutat de 
Barcelona avui en dia?
Aquesta és una pregunta 
massa difícil per a mi! He 
arribat fa poc i encara em 
costa distingir els meus 
somnis i els meus precon-
ceptes del que veritable-
ment és la realitat d’aquesta 
ciutat. M’explico més bé. 
Quan se’m va proposar 
treballar aquí per un temps, 

vaig estar molt content. De 
fet pensava que, si accep-
tava, tindria l’oportunitat 
d’aprendre molt: Barce-
lona, amb la seva història 
social i urbanística i amb 
el seu present de projectes 
avançats, podria ser un 
lloc òptim per experimen-
tar l’escenari de la ciutat 
col·laborativa que, com 
a DESIS Network, estem 

elaborant.
Al cap de sis 

mesos, encara tinc 
la mateixa idea, però 
no puc dir que l’hagi 
verificat amb dades 
concretes. Dit això, 
continuo pensant 
que Barcelona té 
una possibilitat 
extraordinària de 
ser proposada com 
a ciutat col·labotiva. 

El repte que veig és aconse-
guir portar endavant aquest 
extraordinari experiment 
social en moments difícils 
com el que tots, a Barce-
lona, però no només aquí, 
estem travessant.

Josep Bofill

Última publicació: “Cuando todos 
diseñan”. Experimenta, 2015.
Properament: “Politics of the 
Everyday”. Bloomsbury (Febrer 
2019)

INNOVACIÓ
SOCIAL
“Canvi del siste-
ma sociotècnic, la 
natura del qual i 
els seus resultats 
tenen també un 
valor social, amb 
el doble significat 
de solució als pro-
blemes socials i de 
(re)generació dels 
béns comuns físics 
i socials“. 
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Històries vives
Raquel Banchio

 raquel.banchio
Us presentaré moltes Històries Vives explicades per alumnes de disseny 
d’Elisava, però primer deixeu-vos portar pel text que us proposo per endin-
sar-vos en la realitat dels “Invisible Makers” i, un cop entès el concepte, 
us convido a visitar els links i el nostre bloc per conèixer com es posa en 
pràctica i es fa realitat.

Aquí els tenim, creant, generant, convergint, 
renovant, reciclant artísticament, socialment 
i, per tant, culturalment l’espai que habiten i 
el barri que cohabiten.
Aquestes persones i els seus processos solen 
ser invisibles. Molts volen continuar així i 
aquesta és la gràcia, per això els vull retratar 
a través de les seves eines.

Però com? De quina manera? Quan? Fins 
quan? I per a què?

Per on començar a destramar, a recórrer 
i conèixer les Històries Vives que juntes 
formen i donen sentit al concepte Invisible 
Maker desenvolupat pel DesisLab d’Elisa-
va?
Aquests estudiants del tercer curs del grau 
de disseny estan a la primera fase de la in-
vestigació, que consisteix a conèixer i reco-
nèixer les persones que, sense pretendre-ho 
ni voler-ho, van inspirar i esdevenir focus i 
exemple d’aquest concepte innovador. Com 
que no tot el que fan i generen és visible 
a simple vista, el DesisLab ha encunyat el 
concepte Invisible Maker.
Intentaré, estimat lector, explicar-te a la 
meva manera aquesta gran Història Viva 
contenidora de tantes altres. Segueix lle-
gint...

Els estudiants de 
disseny a Elisava 
coneixen i reco
neixen les perso
nes que, sense 
pretendreho ni 
voler-ho, van ins
pirar i esdevenir 
focus i exemple 
d’aquest con
cepte innovador: 
Invisible Makers.

DESCOBRINT L’ESSÈNCIA D’UN INVISIBLE MAKER
Prenent com a exemple el model de preguntar-se d’Històries Vives, vaig proposar el 
mateix exercici als estudiants de disseny. Al respondre’m havien de tenir en compte 
el factor humà de les persones que havien entrevistat i que encarnaven el concepte 
Invisible Maker.
A les pàgines que segueixen veureu les respostes que representen l’essència de qual-
sevol Invisible Maker (Productor Invisible).
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històriEs vivEs

INVISIBLE MAKER
Un color: El verd
Un lloc: El món
Una paraula: Efímer. Espontani. Sincer. Genuí. Obert.

Si observéssim aquest projecte com si fos-
sin capes visuals d’una gran maqueta vista 
des de dalt, a la primera capa hi trobaríem 
artesans, líders d’associacions, hortolans, 
grafiters i treballadors de tota la vida a una 
fàbrica que és l’última de la seva espècie.
Potser a primera vista no captem res 
d’especial en aquesta maqueta imaginària 
i aparentment estàtica, però qui és bon 
observador i curiós pot sentir que, evident-
ment, a sota i als quatre costats d’aquestes 
persones -els nostres makers- s’hi generen 
coses, vincles, sinèrgies, xarxes, petites 
o no, però sempre dinàmiques. Algunes 
d’aquestes xarxes perduren en el temps, 
d’altres són fugaces, però en el seu breu 
existir donen origen a una altra cosa.

Tornant a la idea d’aquesta maqueta de 
barri on ens endinsem aixecant capes... 
Què podríem veure si, per exemple, 
aixequéssim la capa de l’artesà?

Descobriríem que la peça en què està 
treballant ara mateix serà la seva apor-
tació personal, artística i desinteressada 
als veïns per a la foguera de Sant Joan. 
Gràcies a aquesta acció molts es retroben 
amb l’excusa de veure aquesta nova obra 
d’art, i pot ser que en sorgeixi alguna cosa, 
o no, però el que aquí importa és que són 
moltes les persones que es mouen, que es 
relacionen... i d’on dos o més es relacionen 
amb certa regularitat, una cosa nova en pot 
néixer. I si no sorgeix, la mateixa relació 
entre aquestes persones crea una certa 
familiaritat que acaba materialitzant-se en 
una simple salutació al carrer un dia qual-
sevol, i aquest salutació segueix generant 
possibilitats d’alguna cosa nova.

A lA primerA cApA 
hi veiem
artesans
líders d’associaci
ons
hortolans
grafiters
i treballadors de 
tota la vida a una 
fàbrica que és 
l’última de la seva 
espècie...

...A sotA i Als 
quAtre costAts 
d’aquests makers 
s’hi generen
coses,
vincles,
sinèrgies,
xarxes,
petites o no,
però sempre 
dinàmiques.
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Un moment: Quan mires per una mirilla i vols conèixer què hi ha a 
l’altra banda, saber què fan, i perquè ho fan. Aquest moment que quedes 
amb algú i mostres la teva millor versió. Quan desconnectes del teu món 
per connectar amb el seu. I llavors t’abstreus.
Una característica única: Són un pressentiment constant i intens. No 
paren de crear, de generar i de connectar els uns amb els altres, i els 
altres amb els uns.

històriEs vivEs

Continuant amb la nostra particular dinà-
mica improvisada per endinsar-nos en el 
concepte Invisible Maker, imaginem ara 
que a dues o tres illes de l’artesà hi ha els 
hortolans. 

Què trobaríem a l’hort? Què en surt, de  
cada hort, de dins enfora, i viceversa?

Primer en neixen salutacions i diàlegs, 
obrint així la porta a una relació, a l’opor-
tunitat d’ampliar i intercanviar opinions, 
també de dissentir, i aquestes relacions fuga-
ces no deixen de ser una llavor. L’essència 
tan particular i invisible d’aquests makers 
és que van generant situacions visibles que 
inspiren actuacions concretes per part de les 
institucions per millorar i innovar l’espai, el 
barri, la ciutat.

I és que tots els ciutadans tenim la capa-
citat de generar petites xarxes a partir del 
que fem, del que comuniquem i generem 
amb el nostre ser ciutadans co-dissenya-
dors de l’espai que cohabitem.

Som Invisible Makers, i això pot ser que no 
sigui la gran novetat, però sí que podria ser 
el punt de partida perquè cada xarxa per-
sonal es conegui i reconegui amb les altres 
xarxes, per, finalment, teixir i estructurar 
aquesta amalgama social i cívica que d’una 
forma dinàmica i contínua va connectant-i 
creant noves iniciatives amb i en altres àrees 
de la ciutat.

Aquests makers 
van generant 
situacions
visibles que
inspiren
actuacions
concretes per 
part de les
institucions per 
millorar i innovar 
l’espai, el barri, 
la ciutat.

Tots podem ser 
Invisible Makers 
i aquest podria 
ser un punt de 
partida.

QR per accedir 
a tots els tre-
balls sobre els 
Invisible Makers 
del Poblenou.
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1. Espais verds
2. Ceràmica
3. Soundmakers
4. Montse Creus, 
“memòria del barri”, 
amb dues alumnes
5. Connecthort
6. Evoluicó “natural” 
del barri
7. Al centre de pro
ducció Hangar

Fent un mapa dels
Invisible Makers

Els 80 alumnes de 3r de 
Disseny a l’assignatura 

“Producte, context i usu-
ari” mapegen els Invisi-
ble Makers d’un barri de 
Barcelona, aquesta vegada 
el Poblenou. Amb aquest 
treball, dins del projecte del 
Design for City Making del 
DesisLab d’Elisava, s’inter-
relacionen vàries branques 
del coneixement humanístic 
-economia, arquitectura, 
sociologia, història, antro-
pologia i art- per obtenir un 
mapa cognitiu del món en 
què vivim. 

Ciutat Nova col·labora amb 
la visualització del treball 
innovador d’aquests alum-
nes, així com dels projectes 
i persones que van desco-
brint, fent-ho públic a través 
d’aquesta revista en paper 
que tens a les mans i que es 
complementarà amb el que 
publicarem a ciutatnova.org.

del Poblenou

1

76

543

2

Danae Esparza, Toni Llàcer, Marien Ros i Na
omi Bueno de Mesquida són els professors de 
l’assignatura Producte, context i usuari.
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20
pinzellades per connectar

Realitzen projectes personals01
02 Participen en activitats socials

03 Desconnecten creant vincles

Per motivació personal, sense fins 
lucratius

06

07 Es preocupa per mantenir l’essència
humana de crear amb les mans

05 Associacions, esdeveniments i 
activitats col·lectives, art (mú-
sica, ball, ceràmica...)

EiNEs

08 Aspira a crear un teixit de barri a través 
de col·laboracions comunitàries o per a 
la comunitat
Es preocupa per reutilitzar el material i 
té cura de l’entorn.

09

12 Realitzen projectes a nivell 
personal que podrien plante-
jar-se a nivell col·lectiu

13 Casals de barri i centres cívics: 
espais comuns que ofereixen activitats 
per a diversos perfils i s’involucren en 
projectes personals

14 Cases particulars: tallers personals

Amb eines disponibles al taller, 
la botiga, la casa o el lloc on es 
realitzin

11

10 A partir de materials trobats al 
carrer o que han sobrat d’altres 
projectes

QUI SÓN

QUÈ FAN

PERQUÈ
20 Possibilitat d’enriquiment 

cultural i social del barri

19

18

17 Espais creatius
16 Establiments comercials
15 Horts urbans i altres espais públics

COM HO FAN
possibles
RELACIONS
entre ells

ON
els podem trobar

04 Mobiliari, instal·lacions,
productes de decoració...

Plantejar una plataforma 
que ofereixi als makers
un espai comú per
realitzar projectes i
relacionar-se entre ells

Donar visibilitat 
al vincle comú entre
diferents col·lectius que, 
sense saber-ho, realitzen
activitats amb finalitats 
similars

Adaptació d’una infografia elaborada per
Laura Gusart, Amalia Puga, Andrea Guevara i Qionxing Fan

Invisible Makers:
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A vegades cons-
truïm màquines 
complicades amb 
tecnologia inte-

grada d’última generació 
per a aplicacions senzilles 
que realment no ho reque-
reixen. Aplicant el principi 
KISS (Keep It Simple, 
Stupid) estem pensant en 
criteris sostenibles i cohe-
rents i estem dissenyant de 

debò. A partir dels proces-
sos més primitius i rudi-
mentaris podem extreure 

principis útils aplicables.
Si aneu a la nau d’Indus-

trias Waldes quedareu me-
ravellats. És com entrar en 
un univers paral·lel: olors, 
textures, soroll i processos 
que creen una atmosfera 
molt especial; no diries mai 
que ets al Poblenou. Quan 
hi hem anat ens hem sentit 
invisibles observant sense 
pretendre alterar la sinergia 

Mariona San José, Cristina Gallés, 
Júlia Claveria, Helena Pérez
Estudiants de 3r de Disseny a l’escola 
universitària Elisava.

ProJECtEs

de l’espai. A Waldes tot té el 
seu compàs, cada màquina 
va al seu ritme constant i 
monòton, totalment oposat 
a la vida de la ciutat. Des 
de fora, Waldes i els seus 
treballadors són invisibles 
per als veïns del barri, de la 
mateixa manera que quan hi 
entrem, esdeve-
nim invisibles 
observant en 
tercera persona 
l’activitat de la 
nau. Buscant 
els makers invi-
sibles ens vam 
trobar nosaltres 
mateixos dins d’Industrias 
Waldes.

Parlant amb en Pere, la 
part humana, tangible, pro-
pera, de superació i resistèn-
cia d’Industrias Waldes es fa 
evident: “Waldes no seguiria 
avui dia si no fos per la lluita 
obrera constant que es va 
anar fent durant les èpoques 
més difícils.” I el fet d’esde-
venir cooperativa va suposar 
un punt d’inflexió per a 
la fàbrica perquè, a partir 
d’aquell moment les deci-
sions preses per la direcció 
estaven totalment contrasta-
des amb les dels operaris i 
així ha estat fins ara.

PoblENou: dEls ProduCtEs 
taNgiblEs als digitals
Avui dia es consumeix molt 
producte virtual i serveis de 
la xarxa. Això ha comportat 
el naixement d’una nova 
indústria que també neces-
sita un espai per desenvo-
lupar-se, coexistint amb la 
indústria convencional  anar-

la desplaçant. En Pere ens 
parla, també, del trasllat de 
la producció a països on 
la mà d’obra és molt més 
econòmica, de l’abús dels 
drets laborals. Els produc-
tes que segueixen aquesta 
filosofia explotadora 
competeixen amb un preu 

més baix amb 
els productes 
d’empreses 
com Industrias 
Waldes que, 
per tal de pro-
duir localment 
i amb sous 
dignes, neces-

siten buscar camins per ser 
competitius.

oPortuNitats dE
visualitzaCió
Waldes és part del patri-
moni industrial del 22@, 
un districte que promou 
un model urbà divers, en 
el qual els nous edificis i 
espais públics conviuen 
amb les traces històriques i 
els elements representatius 
del passat industrial del 
barri i creen un entorn de 
gran valor cultural, on hi 
conflueixen la tradició i la 
innovació.

El Pla Especial de Patri-
moni Arquitectònic Histò-
ric-Artístic de la ciutat de 
Barcelona inclou Industrias 
Waldes donant a conèixer 
el recorregut històric de 
Indústries Waldes amb (1) 
workshops per gent del 
barri i a treballadors en atur 
i (2) esdeveniments men-
suals amb els nous artesans 
de Poblenou. 

EN PERE
el treballador 
més veterà de la 
casa

CAN WALDES

Industrias Waldes, que fabrica derivats del filferro i del llautó aplicats al 
teixit -gafets...- és l’última fàbrica industrial en actiu del Poblenou. És 
important conèixer l’antiga indústria i mantenir-la, perquè és a la base de 
tota l’evolució posterior.

“Quan jo vaig entrar 
el 1970 érem 220. 
Les línies de produc
ció eren manuals i es 
requeria molta mà 
d’obra. A la coope
rativa van començar 
90 persones i des 
de l’any 1981 ens hi 
hem quedat 34.”

“Ara compres un 
texà nou per 5 euros 
i ja està. Jo crec que 
a tots ens agrada 
gastar poc, el con
cepte del lowcost, 
però hem de ser 
conscients que això 
té unes conseqüèn
cies. Hem de ser 
conscients de quant 
cobren els treballa
dors que fan aquests 
texans.”

En Pere amb el seu fill,
a Industrias Waldes

Veure el treball

l’última indústria
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Lucas Cerviño
Nòmada d’aquest batec de Vida i Amor que sosté i alimenta 
la realitat. Teòleg per als àmbits acadèmics. Per als amics, 
cercador assedegat d’espais interculturals i sapiencials que 
harmonitzen la diversitat i les diferències.

Amartya Sen
dialogar per potenciar les capacitats

Alguns anomenen Amartya Sen (Santiniketan, Bengala, 1933) 
la Mare Teresa del món de l’economia. Professor a Harvard, 
Oxford i d’altres importants centres universitaris, la seva vida 
ha estat enfocada a transformar realitats com la fam, la po-
bresa, la desigualtat i la injustícia

Algunes experiències d’infan-
tesa han anat configurant la 
seva vida i el seu pensament. 
Quan tenia nou anys (1943) 
els japonesos s’apoderaren 

de la veïna Birmània i bombardejaren Cal-
cuta. Les collites no eren dolentes, però els 
britànics, privats de les reserves birmanes, 
tenien una gran demanda de menjar. Temo-
rosos de les revoltes en els centres urbans, 
compraven en els camps a qualsevol preu. 
El resultat va ser l’augment de preus i que 
els pagesos pobres no podien menjar. Un 
desastre que va provocar entre 2 i 3 milions 
de morts. La fam va començar al juliol 
i els anglesos no van donar cap ajut fins 
novembre. 

Abans de la separació entre l’Índia i 
el Pakistan, quan tenia onze anys, es van 
multiplicar els enfrontaments entre hindús 
i musulmans. L’Amartya estava jugant tot 
sol al jardí de casa seva, a Dhaka quan, de 
sobte va entrar un jornaler musulmà que 

havia estat atacat davant del portal. Sagna-
va molt, li va donar aigua i el va portar a 
l’hospital, on va morir. Pel camí, li va ex-
plicar que era conscient d’haver-se arriscat 
massa anant a buscar feina a un barri majo-
ritàriament hindú. Fins i tot la seva dona li 
havia suplicat que no ho fes, però no podia 
suportar veure la seva família morint-se de 
fam. A la zona hindú mataven musulmans, 
a la zona musulmana mataven hindús.

El diàlEg EN...

Il·lustració de
Jan Morovic

La llibertat és la capa
citat real, factible i no 
teòrica, que cada ser 
humà té per ser o fer 
alguna cosa.
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D’aquestes experièn-
cies, amb el temps, 
Sen en va treure al-
gunes conclusions vi-
tals. La fam i la mort 
massives sovint no 
es produeixen per la 
falta d’aliments, sinó 
per una distribució 
injusta que impedeix 
comprar aliments als 
més pobres. A més, 
els pobres, no només 
estan privats de la 
llibertat de treballar 
i de menjar, sinó que 
ni tan sols són lliures 
de conservar la seva 
vida. Ho explica així: 
“el fet que la privació 
econòmica pugui generar altres formes de 
privació, se’m va fer palès d’una manera 
clara”.

CAPACITATS HUMANES
La reflexió de Sen parteix de la vida de la 
gent tal com es presenta, i no d’un ideal 
de societat perfecta: “no cal concentrar-se 
només en les institucions, sinó sobretot en 
el fet real que la gent aconsegueix-hi, o no 
aconsegueix-hi, viure” i “donar prioritat 
a l’exercici pràctic, preguntant-nos com 
eliminar la injustícia”. Aquest original i 
respectat pensador va rebre el premi Nobel 
d’Economia el 1998 per aportar nous cri-
teris per a l’anàlisi del benestar econòmic: 
analitzar les capacitats humanes de poder 

fer alguna cosa i no 
limitar-ho només a 
la possessió de béns 
materials.

Centrant-se en les 
capacitats, Sen fa una 
valuosa aportació a 
les ciències socials, 
establint una diferèn-
cia entre els drets que 
cada persona posse-
eix i la capacitat per 
exercir-los, és a dir, 
de portar-los a terme. 
Això darrer és el més 
fonamental i qualse-
vol govern ha d’ava-
luar-se per la capaci-
tat que els ciutadans 
tenen d’exercir els 

seus drets. De què serveix tenir dret a votar 
si llavors no hi ha la capacitat de mobilitat 
(trasllat), la instrucció (educació) i l’auto-
nomia (fins i tot econòmica) per fer-ho?

Promoure el benestar integral, no passa 
per defensar drets teòrics i en abstracte, 
sinó per identificar, activar i promoure les 
capacitats dels ciutadans per exercir-los i 
transformar les situacions de fam, pobresa 
i injustícia. La llibertat és la capacitat real, 
factible i no teòrica, que cada ser humà té 
per ser o fer alguna cosa.

DIÀLEG GLOBAL
Per activar i promoure les capacitats huma-
nes, Sen considera que “el fet de raonar, i 
de fer-ho juntament amb altres, és el que 

“La capacitat té a veure amb 
el grau de llibertat de què dis
posa una persona per a poder 
canviar de vida, si la que té no 
és prou bona. Pot canviar-la? 
Pot començar-ne una altra?
Algú vol comprar un Rolls: té la 
llibertat de comprar un Rolls? 
Sí, la té. Però, té la «capaci
tat» de tenir un Rolls? La res
posta és no. La «capacitat»  va 
lligada a la llibertat, al fet de 
no trobarse impedit de fer al
guna cosa, al que les persones 
són efectivament capaces de 
fer, a allò que poden perme
tre’s de fer, a allò que tenen 
els instruments per poder fer. I 
això depèn de la seva riquesa, 
de la seva educació, del tipus 
de societat on visquin...
L’enfocament basat en la 
«capacitat» se centra en la 
vida humana i no només en 
les comoditats que s’han as
solit, com els ingressos o els 
productes bàsics que algú pot 
tenir. Proposa abandonar una 
visió basada en els mitjans per 
viure, per interessar-se per les 
possibilitats reals de viure.”

CAPACITAT
I LLIBERTAT

Amartya Sen
en una entrevista amb Martin Legros

ha de determinar les nostres prioritats”. Per 
això “les qüestions centrals en una compren-
sió àmplia de la democràcia són la participa-
ció política, el diàleg i la interacció pública”. 
D’aquí prové la importància del diàleg 
públic per buscar solucions a les injustícies 
des de les capacitats humanes.

La justícia global exigeix un intercanvi 
que l’economista defineix com a diàleg 
global i que va molt més enllà del que 
estableixen institucions com l’ONU o 
l’Organització Mundial del Comerç (OMC) 
i d’altres. El diàleg global és l’intercanvi que 
es dona “a través dels mitjans de comunica-
ció, l’agitació política, el treball compromès 
de les organitzacions ciutadanes i les ONG, 
i el treball social basat, no només en les 
identitats nacionals, sinó també en altres 
col·lectius, com els moviments sindicals, 
les cooperatives, les campanyes a favor dels 
drets humans o les activitats feministes”.

Davant de desafiaments com el terroris-
me, que va més enllà de totes les fronteres, 
i la crisi econòmica que afecta milions de 
persones, Sen pensa que “resulta difícil 
acceptar que simplement no som capaços 
d’entendre’ns els uns amb els altres a 
través de les fronteres de la nostra comu-
nitat”. El diàleg públic i global són un mitjà 
indispensable per activar i promoure les 
capacitats del ciutadà per teixir i entreteixir 
societats més justes, solidàries i inclusives. 
El diàleg és la manera de treure el millor de 
cadascú per activar les capacitats d’acció i 
fer una aportació al repte de la convivència 
intercultural.

“El desenvolupament
és més que
un número.”
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graNs PErsoNEs

L’Antonio
un hortolà del Poblenou

Entre els productors invisibles (Invisible Makers) que ens han 
presentat els col·laboradors, alumnes del grau de disseny d’ 
Elisava, us volem presentar l’Antonio, un protagonista invisi-
ble que ens demostra que la vida de poble i els seus valors no 
s’acaba del tot encara que n’hagis marxat fa molts anys. 

Només de coneixe’ns l’Antonio 
m’ensenya on viu i quina és concre-
tament la seva finestra.

Veus aquesta finestreta amb els draps de 
cuina penjant? És casa meva, els draps de 
cuina els rento a mà.

Veus la finestra del costat amb testos? Bé, 
tenia a la finestra una planta ja força gran 
que no cabia en el test i un dia vaig baixar 
per aquí i la vaig plantar. És aquesta que 
veus!

I veig una planta robusta i enorme. L’Anto-
nio l’assenyala orgullós i em diu: D’això ja 
fa uns 30 anys, mira si porto anys a sobre!

Li pregunto d’on ve, com va arribar fins 
aquí. L’Antonio vivia a un poblet d’Osca 
tan petit que no figurava ni figura al mapa. 
Eren 30 cases, i un dia tots van començar a 
anar-se’n, ell inclòs, i va arribar a Barcelona 
amb 15 anys.

L’Antonio em parla pausat. Amb un flaix 
m’explica la seva vida i interlínies intueixo 
la seva ànima senzilla i lluitadora, la seva 
vitalitat treballadora i el seu amor infinit 
per la natura i la vida de poble que va ser el 
seu hàbitat fins que va venir a Barcelona. 
Em parla de les seves nits sota les estrelles 
cuidant les ovelles, de quan feien el pa que 
durava 3 setmanes, de les pomes que guar-
daven a les golfes i duraven tota una estació. 
Quan li dic que parlem el mateix idioma, 
que jo també em vaig criar al camp, se li 
il·lumina la mirada i em diu: Doncs així sí 
que m’entens! Saps de què parlo. El contac-
te amb la terra es porta a l’ànima i es troba a 
faltar tota la vida.

Aquesta malenconia de camp va portar 
l’Antonio a Hangar (hangar.org), un centre 
de producció i recerca en arts visuals del 

Poblenou que ha acollit els alumnes d’Eli-
sava en la seva feina de descobrir Invisible 
Makers. I els d’Hangar em van parlar de 
l’Antonio.

Des de la finestra ell veia una jove que 
treballava un trosset de terra a darrere de 
les oficines d’aquell local i un dia va passar 
a preguntar si els podria ajudar a treballar 
l’hort. Va ser benvingut i des de llavors 
l’Antonio posa les seves eines al carret 
d’anar a comprar i passa algunes estones 
fent el que li agrada.

Havent acabat em diu, escolta: que els de 
poble, la gent de pagès, no som tontos, eh! 
De fet, només callem, però de tontos no en 
tenim un pèl.

Què és el que més t’agradava de la vida al 
poble, Antonio? Parlar amb la gent, ens co-
neixíem tots, érem una família. El temps no 
tenia les presses de la ciutat. Ens ajudàvem 
sempre que podíem, compartint les eines i 
la vida.

I em deixa amb una certa pressa, perquè ha 
d’anar a cuinar, que li encanta! 

Raquel Banchio



5554 | Ciutat Nova 174 |  Estiu 18

Montse Bravo
Veus i Imatges Internes per 
escoltar i estimar el nostre 
meravellós cos.

RESPIRA... l’aire entra de fora 
endins; ajuda a posar dreta la 
teva columna i a expandir-te; 
pots respirar perquè ets un 
ésser viu complet amb un 

sistema respiratori instal·lat dintre del teu 
meravellós cos.

Col·loca els peus rectes i sent com es 
recolzen en el terra: els dits per davant; el 
taló per darrera; el costat exterior recolzat i 
l’arc interior.

Balanceja lleugerament la planta del peu 
de davant a darrera. Pots fer-ho gràcies a 
l’articulació del turmell. Aquesta articulació 
et permet cercar i modificar el teu centre 
de gravetat i et permet estar recolzat en els 
dits o en els talons. L’os del taló, el calcani, 
és un os gran, fort, dissenyat per aguantar 
pes. Per davant els dits són més llargs del 
que semblen a cop d’ull. El seu origen està 
amagat en la primera articulació, al coixinet 
del peu, on és recomanable que et recolzis si 
no vols que s’encongeixin. Balanceja’t, dels 
coixinets als talons, i busca el teu centre, el 
teu punt d’equilibri, aquest punt on sents 
l’arc del teu peu més lliure, aquest punt 
on tens la sensació que la columna es posa 
dreta i el cos s’allarga.

Si alguna d’aquestes sensacions no arriba 
de seguida no et preocupis. A vegades si el 

EiNEs

Ens construïm
a nosaltres mateixos
dia a dia.

Som un ésser únic i complet, 
vivint una experiència físi-
ca única i completa, en una 
societat única i completa, 
en un viatge espai-temporal 
d’evolució per un univers 
únic i complet, ens constru-
ïm a nosaltres mateixos dia 
a dia, segon a segon, pas a 
pas, respiració a respiració.

cos ha sofert o està sofrint, pot trigar algun 
temps en aparèixer. L’important és que tu 
sàpigues que en algun moment poden apa-
rèixer. Són sensacions plaents, tranquil·les, 
que ens diuen que les coses estan al seu lloc. 
Val la pena saber que existeixen, buscar-les i 
esperar que facin acte de presència.

Sent les teves cames davant del peu com 
dues columnes fortes i flexibles sobre les 
quals se sosté el teu cos i des d’on surten 
una gran varietat de moviments.

A sobre, col·loca la cintura pelviana on 
es donen tantes funcions importants. La 
pelvis està unida per darrera a l’inici de la 
columna vertebral. Magnífica, vital, potent. 
Còccix i sacre cap enfora (cifosi), 5 lumbars 
cap endins (lordosi), 12 dorsals unides a les 
costelles cap enfora (cifosi) i 7 cervicals cap 
endins (lordosi). La raó de ser de les corbes 
fisiològiques de la columna és el reparti-
ment del pes i les pressions que s’originen 
amb el moviment.

Dalt del tronc, la cintura escapular i els 
membres superiors: braços, avantbraços i 
mans. Les nostres meravelloses mans.

Per sobre del tronc, el cap unit a la 
columna. Una boleta en un lloc privilegiat, 
a dalt de tot, amb grans habilitats i grans 
responsabilitats. La cara per davant, el nos-
tre senyal d’identitat més visible i des d’on 
majoritàriament ens comuniquem amb el 
món a través dels nostres sentits.

Per desconeguts mecanismes d’actua-
ció, amb el cap pensem i creem projectes; 
il·lusions que només podem realitzar amb 
l’activitat motora del nostre cos.

Respira... construeix la teva vida... i fes 
realitat les teves il·lusions. 

constructors
D’IL·LUSIONS
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Marta Amorós
@marta_amoros
Connectora d’idees i persones. Des de l’àmbit de la gestió del canvi  
treballa per la col·laboració entre persones i organitzacions per 
generar sinergies que accelerin la transformació social.

Salt, 7 de juliol de 2018,
Som a la Factoria Comacros. La sala és 
plena. Varietat de públic en edat i procedèn-
cia. Entitats socials, ciutadans del carrer i 
epresentants del govern local i altres pobla-
cions properes, així com del consolat del 
Marroc. Ambient expectant i alguns nervis 
d’última hora.

La Salima Abdessamie, una de les 
impulsores principals d’aquest projecte, ens 
dóna la benvinguda i un vídeo ens convida a 
fer una volta al món en 3 minuts: Milà, Pa-
rís, Montevideo, Málaga, Venècia, Madrid, 
Nova York... Un passeig de la mà de joves 
socialment compromesos i amb talent, que 
volen ser protagonistes d’un món millor. 

La Sanae Benali, una altra peça clau 
en la gestació d’aquesta associació, ens 
parla de la “fórmula Azahara”: connectar 
ciutats, empreses, persones i organitzaci-
ons com a elements protagonistes per a la 
transformació.

Salt (Girona) és la ciutat que acull una de 
les seus d’Azahara. No es podia trobar un 
lloc més adequat pel seu exemple de con-
vivència i per la seva diversitat, conceptes 
fonamentals en la solució que ens plantegen 
a través d’una nova manera de fer.

Les tecnologies de la informació són un 
vehicle imprescindible per a la comunitat 
Azahara. A través de la seva plataforma, 
azahara.org, es facilitarà l’intercanvi de bo-
nes pràctiques en innovació social. Aquest 

espai està obert a persones amb vocació de 
participació ciutadana i a organitzacions 
culturals i socials. Un espai per impulsar 
projectes socials i de cooperació internaci-
onal.

Continuem amb una taula de joves 
catalanes d’origen marroquí: una integra-
dora social, una pedagoga i una estudiant 
de ciències polítiques de l’administració. 
Totes elles amb vocació de construir un 
futur millor del que van tenir els seus pares. 
L’educació és clau per trencar prejudicis i 
per ajudar a construir una societat millor i 
tampoc no es rendeixen en el món laboral 
i lluiten per superar les barreres que sovint 
troben. 

A continuació, el president a l’associa-
ció, en Mohamed ElAmrani, ens presenta 
l’enfocament dels projectes comunitaris 
d’Azahara: impulsar el co-desenvolupament 
evitant l’assistencialisme,  incloure totes les 
generacions, reconciliar-nos amb les nostres 
arrels tenint sempre presents els nostres orí-
gens i treballar per l’encaix de les religions 
a les ciutats perquè no quallin els missatges 
d’odi i la por que aquests comporten. A ni-
vell comunicatiu cal generar impacte donant 
visibilitat a bones pràctiques utilitzant tots 
els canals al seu abast. Aquesta és la contri-
bució d’Azahara a una bona convivència a 
les ciutats.

I, per acabar, una actuació musical de 
dues persones que fa visible la bellesa de la 
diversitat entre homes i dones, entre gene-
racions, entre pobles, units per un mateix 
objectiu. Una mostra del que és Azahara.

JovEs EMPrENEdors

Una plataforma que neix per crear i transformar, per 
trencar barreres i estereotips. Amb llavor a les dues 
ribes de la Mediterrània.

CONNECTANT
persones, empreses, ciutats i organitzacions

BENVINGUDA, AZAHARA
PROJECTES FORMATIUS 2018
Summer Camp: monitors de lleure
Poda i gestió d’olivarsazahara.org

Foto : Majda Banani
xarxa d’empreses

xarxa de Ciutats
projeCtes 

Cooperatius

xarxa de talent
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Girant per la cultura

CECI N’EST PAS UN 
GRAFFITI
saMuEl bouJNah

doCuMENtal d’artE tv

“Cada vegada hi ha més 
ajuntaments i associacions 
que no tan sols permeten, 
sinó que subvencionen el 
grafitti. És positiva aquesta 
institucionalització?”

LA PENÚLTIMA 
BONDAT
JosEP M. Esquirol

assaig

Valuosa aportació filosòfica 
a partir del concepte de 
«replec del sentir». «Aquí, 
als afores, no només vivim, 
sinó que som capaços de 
vida».

llibrEs

PEr aNar-hi

FESTIVAL
DE DANSA
les preses - girona

21/08 - 26/08
esdansa.cat

Dansa d’arrel tradicional per 
ser ballada avui. Gran part 
dels festival és formativa i 
participativa.

SALTVS IVGERVM
ExPosiCió dE PErE bEllès

museu de la mediterrània

torroella de montgrí fins el 
3 de setembre

Projecte artístic a partir de 
l’observació del cultiu d’un 
hort que engloba agricul-
tura, història, llengua, art i 
pensament.

ens pots 
enviar la teva 
opinió 
soBre les 
propostes 
d’aquesta
seCCió o 
d’altres que 
estiguin
relaCionades 
amB el tema
de la revista.
ho Compar-
tirem a les 
nostres xarxes 
soCials.
email:

cultura@ciutatnova.org

Maria Jesús Dorca
@gestdorcultural
Historiadora de l’art, especialitzada en comunicació i 
creació de continguts culturals. M’agrada navegar per 
les xarxes i buscar propostes interessants. Quan l’art i 
la vida van de la mà, tot té més color!

ELS AMANTS DE LA 
RAMBLA DEL CELLER
víCtor alExaNdrE

NovEl·la

Històries de parelles per 
diversos llocs coneguts de 
Sant Cugat, des de bars i 
cafeteries fins a llibreries, 
però també de Barcelona 
o París.

CiNEMa

2010 i 2011: més de 
100 ConCerts a festi-
vals Com els de terras-
sa, girona o platja 
d’aro. 
esCenaris mítiCs Com el 
jamBoree o el palau de 
la músiCa a BarCelona.
2012: pel·líCula doCu-
mental a film aBout 
kids and musiC soBre 
la sant andreu jazz 
Band.
es poden Consultar els 
ConCerts al weB
santandreujazzband.blogspot.com

La Sant Andreu 
Jazz Band, va 
néixer l’any 2006 
de la llavor plan-

tada en el si de l’Escola 
Municipal de Música del 
barri popular i antic poble 
industrial de Sant Andreu, 
tota una fàbrica de talent 
feta realitat gràcies a la te-
nacitat ia la tasca educativa 
del seu alma mater, fun-
dador i director musical, 
Joan Chamorro, saxofo-
nista que sap transmetre 
als més joves l’amor i la 
passió per la música Jazz 
i que ha col·laborat amb 
Manhattan Transfer, Tete 
Montoliu, Bebo Valdés, 
Stevie Wonder...

El treball i la dedicació 
d’aquest viver de músics 
d’entre 8 i 20 anys va 

destil·lant els seus fruits i 
cada any produeix collites 
de nous artistes de jazz 
com Andrea Motis, Eva 
Fernández, Èlia Bastida, 
Rita Pagès, Marc Mar-
tin... i projectant a nivell 
nacional i internacional 
compartint escenari amb 
prestigiosos músics.

El seu nou àlbum, “8”, 
mostra el treball realitzat 
en el 2017 en diferents 
contextos i incorpora nous 
arranjaments. La banda 
cerca reptes i descobreix 
nous solistes que tenen 
l’oportunitat de compartir 
la seva creativitat i la seva 
capacitat de generar un 
discurs propi, aconseguint 
resultats meravellosos.

Xavi Muriel

“Quan treballes amb músics tan joves és molt impor-
tant el que ensenyes, però encara és més important 
el que pots transmetre i com ho fas. Així sentiran la 
música seva, i de manera apassionada i il·lusionant”. 
-Joan Chamorro- 

MúsiCa

Jazzing des de Sant Andreu
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I això, ha quadrat amb el pas del temps?
C. Jo diria que no... (Riu) Ara soc farmacèu-
tica.
A. Fer cases no és tan diferent com fer fàbri-
ques... ara soc enginyer.

Què us agradaria canviar del vostre barri, 
de la ciutat, del món?
A. No gaire lluny de casa, veig zones on hi ha 
gent vivint en un solar, en barraques; també 
una mica més enllà, a les Glòries, i en altres 
parts de la ciutat. M’agradaria que això no hi 
fos, que tots els que som a la ciutat poguéssim 
viure bé, que ningú s’ho passés malament. Al 
món? Que no hi hagués guerres i que hi ha-
gués respecte entre les diferents sensibilitats.
C. Jo gaudeixo de la bellesa de la diversitat: 
dels paisatges, de les cultures, de les religi-
ons... En canvi, veig que la diversitat genera 
molts problemes i tensions i m’agradaria que 
es desenvolupés una sensibilitat per apreci-
ar-ne la bellesa.
Avui dia molts conflictes volen lligar-los a les 
religions, però jo observo que, fent créixer 
aquesta sensibilitat positiva envers la diver-
sitat, compartint el teu jo amb l’altre, es fa 
l’experiència que l’essència en les diferents 
tradicions religioses és comuna: que hi ha un 
sol Déu que ens depassa i se’ns fa present en 
cultures diferents i al llarg de la història, com 
a camí perquè l’anem coneixent. Fins i tot par-
lant amb els que nosaltres anomenem politeis-
tes, se’m fa evident que hi ha un sol Déu!

si hi hA d’hAver

entesA en el món,
hAs de començAr pels 
que tens Al costAt.

La Cinta Lacasa i l’Albert Capdevila, 
amics de Ciutat Nova, que volen ser en-
trevistats com un combi de dos, perquè 

realment són un per l’altre, aquest matrimoni.

Què és el que més us agrada del barri del 
Poble Nou, on viviu?
Cinta i Albert: Som nouvinguts al Poble Nou, 
encara que ja fa molts anys, concretament a la 
Vila Olímpica. Ens agrada molt, molt, estar a 

prop del mar. Ens hi hem fet molt bé al barri. 
Inicialment, vam fer molta pinya amb els 
veïns, perquè tots vam arribar nous alhora. 
Després, amb la coral, la parròquia, l’esplai... 
vam anar teixint també moltes relacions amb 
els del Poble Nou, pròpiament.

Què volíeu ser de grans quan éreu petits?
C. Jo volia ser astronauta o perruquera.
A. A mi m’agradava fer cases, volia ser paleta. 

Amparo Gómez
@AmparoGomezO
Ciutat Nova és una part de mi. Sóc llicenciada en Filologia Hispànica 
i amb formació en periodisme, un tàndem ideal per a una amant de les 
llengües, de la comunicació, de teixir relacions i fer amics. Mitja vida a 
València, on he nascut, i mitja vida a Catalunya, un altre bon tàndem.

aMiCs dE Ciutat Nova

Albert i Cinta

Conversar amb
ells és trobar-se 
en un oasi de pau, 
compartir
vivències
i carregar-se
de positivitat.

Feu alguna cosa per contribuir a aquests 
canvis?
C. i A. Mirem de posar el nostre petit granet 
de sorra. Tot el món no el canvies de cop... Si 
hi ha d’haver entesa en el món, has de comen-
çar pels que tens al costat. Això es concreta a 
casa, on ens agradaria que tots ens sentíssim 
sempre estimats; en un cert tarannà a la feina, 
teixint relacions... 
En un viatge a Madagascar vam conèixer la 
realitat d’aquest país a través del Focolars i 
especialment d’en Fortunat. Aquestes vivèn-
cies directes ens han portat a muntar, com a 
família, una ONG que es diu Edugascar. El 
desig és el d’incidir en l’educació a les esco-
les, començant pel tema mediambiental, que 
està molt degradat. Com a eina per arribar-hi, 
estem orientant els primers passos a construir 
pous d’aigua a les escoles per poder regar i 
gaudir de la natura. Aviat començarem una 
prova pilot. És un camí lent, però anem fent 
passos.

Una sorpresa que us ha regalat la vida
C. L’Albert. 
A. La Cinta.
C. Després d’aquesta sorpresa primària, tan 
gran, també hi ha les altres sorpreses deriva-
des: els fills, el crear una família. Sempre hem 
sigut molt feliços.

Com voldríeu que us recordessin els altres?
C. i A. Que ens hem estimat i que s’han trobat 
bé amb nosaltres, acollits. Que hem intentat 
ser bones persones.

Per què sou “amics” de Ciutat Nova?
Vam conèixer la revista perquè una amiga, la 
M. Àngels, ens va regalar la subscripció. Ella 
ens va fer conèixer la revista i el moviment 
dels Focolars.
Així va entrar a casa, però s’hi ha quedat i sí, 
ara en som amics. Amb el temps ha esdevin-
gut un vincle  i un lligam de proximitat tant 
amb el moviment com amb altres persones 
que hem anat coneixent. 
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PErE frEixa
M’agrada molt el contin-
gut i l’enfocament del nou 
model de la revista Ciutat 
Nova. El primer número 
de la nova etapa encara era 
una mica “incert”, però, a 
partir del segon, percebo 
que heu trobat una orien-
tació clara i els continguts 
són molt útils perquè el 
que necessitem són eines. 
Enhorabona!

MohaMEd
ElaMraNi

@mohamedelamrani
Enhorabona per la gran i 
interessant feina que esteu 
fent. Ciutat Nova està gene-
rant una comunicat social 
entorn a la revista que és 
molt potent i inspiradora.

Els lectors opinen

envia’ns la teva 
opinió i les teves 
propostes.
mail
info@ciutatnova.org
Twitter
@ciutatnova
facebook.com/ciu
tatnova/
WhatsApp
628891898

Acabo de 
llegir, amb 
ganes, el 
número dedi
cat als joves. 
M’ha agra
dat llegir els 
projectes, les 
inquietuds i 

les necessitats dels joves que 
hi participen, i dels no tan 
joves mentre parlen d’ells. 
M’ha agradat llegir entre 
línies la seva energia, solida
ritat i voluntat transformado
ra i tan de bo que se’ns en
comanin les seves il·lusions. 
Heu fet molt bona feina!
Ah! Per cert, m’agrada molt 
el format i un disseny gràfic 
i la manera com inseriu les 
col•laboracions de  poesia, 
pintura i fotografia. Enho
rabona i endavant!

Roser Maeso Alemany

Pilar
Cal que la política es torni 
a escriure amb majúscules i 
per això cal diàleg i que la 
fraternitat es faci present en 
les maneres de fer. La me-
diació és un camí per poder 
obrir el diàleg i les parts 
en conflicte haurien d’estar 
obertes a acceptar-ho. El 
fi és important, però els 
mitjans que s’utilitzen per 
assolir-lo també. Des dels 
sentiments és molt difícil fer 
política.
Com a política en actiu he 
patit en primera persona 
molta pressió i el que m’ha 
ajudat a no trencar les 
relacions amb les persones 
que veuen i senten les coses 
d’una manera diferent a 
com jo les veig ha estat no 
prendre-m’ho com una cosa 
personal.

sobre els
#diàlegsCN

Maria JEsús MaCias
Ahir al vespre vaig escol-
tar per FaceBook alguns 
moments de l’acte Camins 
de Diàleg.
A la pregunta que es va 
llançar del perquè tenim 
com por a la diferència tot i 
sabent que ens enriqueix... 
em va agradar el comentari 
sobre que estàvem bé a la 
nostra zona de confort...
Així de senzill i de sincer.
És ben veritat: tenim por 
que l’altre pugui condici-
onar els meus posiciona-
ments, evitem el diàleg. 
L’ego i la por de cadascú 
ens condicionen molt. La 
por a la diferencia neix de 
la por al diàleg.
Gràcies per tot el treball 
que feu en aquesta direcció!

M’àNgEls
M’ha agradat molt una apor-
tació que diferenciava entre 
utopia i profecia i he pensat 
que la fraternitat universal 
no és utopia, és profecia. 
Això dóna molta esperança.

CarlEs
El respecte i amor per 
l’altre, per la seva llengua, 
la seva terra, les seves 
aspiracions, és bàsic per a 
la fraternitat. Qui té fills o 
en la relació de parella, sap 
que no és mai una qüestió 
d’imposar, sinó d’estimar. 
Tot conflicte neix perquè 
algú no s’ha sentit estimat i 
respectada la seva persona i 
la seva llibertat. No és fàcil, 
però és la fórmula.

àNgEl
(sobre Un insòlit perdó, 
d’Antoni Pedragosa) Un 
exemple colpidor, Antoni. 
Tan de bo tots nosaltres 
poguéssim fer un exercici 
d’aquesta mena! A Catalu-
nya i a Espanya necessitem 
que l’esperit ens infongui 
aquesta llum de pau.

comentaris
sobre articles publicats 
al nostre blog

CiutatNova.org/blog

isaaC
(sobre La vida a la deriva, 
de Judith Jordà)
Grans veritats, gran anàlisi 
i gran vergonya de veure 
com pot arribar a degradar 
el tracte amb els seus iguals 
l’ésser humà.
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De què t’agradaria que
parléssim a les properes revistes?

El tema principal podria ser sobre:

Seccions que t’han agradat:

De quin tipus de temes t’agradaria que parléssim més?

Economia

Article
“a fons”

Política

Entrevista

Projectes 
inspiradors

El diàleg en...

Històries
personals

Històries 
vives

Espiritualitat

Amics de CN

Tendències

Creadors

Benestar

Eines

Valors

Projectes

Cultura

Valors Esports Altres

Comentaris

Comentaris

Altres suggeriments

retallant aquesta pàgina podràs contemplar la fotografia sencera. després ens pots enviar el 
formulari emplenat per correu o fer-li una fotografia i passar-la per whatsapp al 628891898.
també pots proposar temes directament a través de ciutatnova.org.
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aCoMPaNya’Ns
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////subsCriu-tE: CiutatNova.org//////

Les teves històries omplen les nostres pàgines

CONEIX PERSONES AMB
LES TEVES INQUIETUDS

DIALOGUEM & APRENEM

Esdeveniments




