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EDITORIAL

Veïns
A finals dels vuitanta i principis dels noranta, TV3 va emetre dues sèries doblades
que van ser precursores de les telenovel·les de producció catalana: l’australiana
Neighbours, on apareixia una joveníssima Kylie Minogue, i la britànica Gent del
barri. Tot i ser dues propostes molt diferents partien d’una mateixa idea: la vida quotidiana d’un grup de veïns de barri. Van aconseguir la identificació amb una franja
tan àmplia de públic que a casa meva la seguíem quatre generacions diferents.
Des de ben petita he envejat les comunitats de veïns unides, les que fan sopars,
comparteixen anècdotes de la gent de l’escala, et reguen les plantes quan estàs de
vacances o deixen les criatures al cinquè un moment per anar al súper. I m’encanta
tafanejar les cases dels altres pisos, sobretot m’apassiona veure com un mateix
espai arquitectònic d’un pis més amunt pot tenir tantes variants segons els gustos
i les necessitats del qui l’ocupa.
També m’ha fet sempre molta gràcia les reunions de veïns a peu dret (alguns amb
sabatilles) al replà de l’entrada. Jo no ho he viscut mai perquè ara per ara no
he estat propietària, però no hi ha cap altre lloc més confortable? Suposo que la
intenció és buscar un terreny neutral però es podria crear un Doodle i organitzar
torns per anar canviant de pis, o si més no adequar la zona del replà per a l’ocasió
i fer-la més amable: una estora, uns coixins, unes plantetes, una nevereta amb
refrescos...
Per a aquest número, hem volgut parlar amb la cooperativa de veïns La Borda,
perquè ens interessava molt que ens expliquessin com han aconseguit aixecar
vint-i-vuit pisos de set plantes de fusta, en uns terrenys cedits per l’Ajuntament
i sense passar pel banc. I sobretot saber si no és massa arriscat participar en la
construcció de l’edifici amb els que seran els teus veïns, perquè en aquest cas és
la cohesió de la comunitat la que ha creat l’habitatge i no a la inversa.

Podeu consultar la graella d’activitats diàries i molt més a
elculturista.cat i, de manera bimestral i gratuïta, la revista en paper.
Si vols anunciar-te a El Culturista,
escriu-nos a: jaume@elculturista.cat
Seguiu-nos a:
facebook.com/El-Culturista

@culturista_bcn

@el_culturista

El Culturista
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ART / EXPOSICIÓ

El món de Giorgio de Chirico.
Somni o realitat
Per: Montse Martín

El que fa especial l’obra de De Chirico és la seva capacitat per crear obres enigmàtiques on res és el que sembla. Espais deserts, arquitectures impossibles i
alguna cosa que sempre, sempre inquieta. Amb motiu de l’exposició El món de
Giorgio de Chirico. Somni o realitat al CaixaForum de Barcelona, l’activitat Enigmes
i desconcerts convida els més petits a crear un escenari on col·locaran diferents
elements que trobaran a la sala del taller. Important: no tingueu por de barrejar
colors, formes i textures. Si en l’univers de De Chirico tot era possible, en el vostre
també, petits culturistes. Un cop hagueu posat tots els elements en escena, poseu
un títol a la vostra creació i mireu-la atentament: què us diu? En què us fa pensar?
I ara fixeu-vos-hi bé: creieu que si canvieu algun element, l’obra pot canviar de
significat? I, sobretot, no tingueu por de barrejar i fer combinacions impossibles:
l’art és infinit!

CaixaForum Barcelona

Fins al 22 d’octubre
De dilluns a divendres i festius, de 10 h a 20 h
Dimecres de juliol i agost, de 10 h a 23 h
Per a tots els públics / Visita familiar: 2 € (consulteu descomptes)
agenda.obrasocial.lacaixa.es
06
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MÚSICA / TALLERS

Petit Brunch
Per:

Isaac Casals

El brunch és un d’aquells fenòmens que un bon dia, de forma sobtada, van envair la
nostra ciutat. Com els cigarrets electrònics o els escape rooms. El soufflé del brunch,
però, ha resistit els capricis de les modes i els locals més moderns encara l’utilitzen
com a reclam. Al cap i a la fi, es tracta de trencar els esquemes habituals dels àpats i
deixar que el temps passi d’una altra manera. Una fórmula que devien considerar els
creadors del Brunch In The Park el dia que van decidir muntar sessions d’electrònica
en un indret tan agradable i alhora poc conegut com els Jardins de Joan Brossa
a Montjuïc. I una de les claus d’aquest esdeveniment que se celebra tots els diumenges d’agost i els tres primers de setembre és l’espai reservat perquè els infants
puguin gaudir de la festa com els adults, el Petit Brunch. De 13 h a 19 h de la tarda
trobaran arguments tan persuasius com tobogans d’aigua, esports d’aventura, pràctiques de skate, el joc de música i construcció Buildasound (exposat a l’Ars Electronica
Center) o tallers de música i dansa. I si no, sempre us quedarà l’opció d’estirar-vos
a la gespa, menjar alguna cosa i deixar passar el temps veient com us sobrevolen
les cabines del telefèric.

Jardins de Joan Brossa

Tots els diumenges fins al 17 de setembre
De 13 h a 19 h / Familiar
Consulteu preus i programació a barcelona.brunch-in.com
07
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Retrat de família
Per:

Elm Puig

El pas del temps, quin maldecap! Com s’esmunyen els moments. Perquè, que no
us hi haguéssiu quedat per sempre, en aquelles vacances d’aquell estiu? Nosaltres
també! Però, ja que no el podem retenir, el temps, disposem de mecanismes per
recrear el passat: el més important, la memòria, que ens ve de sèrie i de franc. N’hi
ha d’altres que els humans hem fabricat per poder tornar sempre que vulguem allà
on vulguem: un d’ells —ho heu endevinat!—, la fotografia i, per filar més prim, els
retrats de família, que ens permeten evocar com érem, d’una tirada. Doncs, vosaltres, incondicionals dels tallers, que sapigueu que des del MACBA us suggereixen
una activitat per a petits i grans en la qual s’entrellacen la fotografia, el vídeo, el so
i el record per unir passat i present familiar a través d’un exercici d’activació temporal. És a dir, retrats dels participants en vídeo, gimnàstica de memòria, narracions
sonores i transformació en retrats familiars. Tot això, de la mà d’Alejandra Pombo,
una artista que habita entre les arts visuals, plàstiques, el cinema i les arts en viu.
Que els moments s’esmunyen és una evidència, però també ho és que, gràcies als
retrats de família, sempre ens hi podrem tornar a acostar.

MACBA

Rock en família
Per: Sandra Carrau

Per als vells rockers i els seus petits, enguany el recinte de Montjuic ens ofereix
dins les Nits d’Estiu Rock en família, on podrem gaudir dels clàssics del gènere sota
un cel barceloní. A ritme de les versions en directe dels grans hits de Iron Maiden,
Metallica, AC/DC, Ramones, The Beatles o Queen, podrem ballar i cantar en família
aquelles tornades que ens sabem millor que la taula de multiplicar... Ai, sí!
Si sou dels que als concerts us col·loqueu a primera fila però us poseu taps a les
orelles, no us preocupeu, aquí no n’haureu d’utilitzar, perquè el volum estarà adequat
als més petits.
I també pensant en ells, perquè els futurs reis del rock s’introdueixin en l’alta cultura del gènere, cada concert s’enceta amb un contacontes que explicarà una versió
adaptada de la història i algunes singularitats de la banda tribut de cada cas.
Rock a part, si voleu canviar de registre, dins les Nits d’Estiu, també hi ha espai per
als amants del blues i els eterns amants dels musicals, on podrem cantar al karaoke
la banda sonora de pel·lícules com ara Grease, Lalaland i Mamma Mia, mentre gaudim d’animació en directe. Aquesta és la intenció del 22 de juny al 14 de setembre, la
qualitat del ball corre a càrrec de cada família.

Poble Espanyol

Tots els dimecres d’agost a les 11.30 h
De 6 a 12 anys / 3 € / Places limitades
macba.cat

5 i 26 d’agost i 2 de setembre a les 20.30 h
Familiar / Entre 8 € i 10 € / poble-espanyol.com
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Activitats Centre de la Platja
Per:

Festa Major de Gràcia
Per: Clara Drudis

Joan Villarroya

Hola, culturistes! Ja heu anat a la platja aquest estiu? Si voleu combinar uns banys
refrescants amb alguna activitat per gaudir tota la família, us recomanem que us deixeu
caure pel Centre de la Platja. Aquest centre ofereix una sèrie de tallers lúdics i formatius
relacionats amb el litoral i les platges de Barcelona.
Entre la variant d’activitats que proposen, us en recomanem tres per a sensibilitats ben
diferents. A principis d’agost podeu fer una visita al CRAM (Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins). Aquesta fundació dedica molt d’esforç a recuperar l’ecosistema marí mitjançant el rescat i la recuperació d’espècies amenaçades
que arriben a la costa catalana (principalment tortugues, cetacis i aus marines que han
patit lesions o malalties causades per la intervenció humana). El CRAM proposa un taller en forma de conte, on les famílies coneixereu la quotidianitat del centre i els animals
que s’hi estan recuperant. Sense deixar els animals, a mitjan agost podeu participar en
un taller per aprendre els secrets d’unes bèsties ben misterioses: les meduses. A través d’un conte i un taller sensorial, aprendrem la biologia d’aquests invertebrats (més
enllà del que ja sabem tots, que piquen moooolt!). Finalment, per als que no estigueu
tan interessats en la zoologia, a finals de setembre podeu fer una visita al planetari
de la Facultat de Nàutica de Barcelona, on us explicaran com n’és d’important saber
interpretar les estrelles del cel per ser uns bons navegants.

Per molts anys, Gràcia! Dos-cents anys de participació i creació cultural anònima
que han fet de la Festa Major de Gràcia tot un clàssic de la cultura popular a la ciutat,
aquella que es construeix amb la implicació voluntària dels veïns i veïnes en el desenvolupament cultural dels nostres barris.
Enguany Gràcia es torna a vestir de festa i una seixantena d’entitats del barri han
organitzat prop de quatre-centes activitats al llarg de l’any per a tots els públics. Els
Jardinets ja escalfen motors amb exposicions, concerts i representacions teatrals,
entre altres propostes culturals.
Estarem atents a la publicació de la programació d’agost, però ja podem avançar que
el carrer Gran es tornarà a guarnir per donar la benvinguda a la festa major.
Visca la festa major!

Vila de Gràcia

Centre de la Platja (platja del Somorrostro)

6 d’agost d’11 h a 13 h, 20 d’agost d’11 h a 12.30 h i 21 de setembre d’11 h a 13 h
Familiar / Gratuït / barcelona.cat

Del 15 al 21 d’agost
Per a tots els públics / Gratuït
festamajordegracia.cat
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ARTS ESCÈNIQUES / TALLERS

Festa Major de Sants

Vine a berenar al Castell!

Per: Andreu Gabriel i Tomàs

Per: Olga Portella

Malgrat tot, a Barcelona encara és possible viure alguna festa de barri sense tenir
la sensació d’estar dins d’un entramat prefabricat d’aires de franquícia institucional. Per exemple, a Sants. Cada any pels volts del seu patró, sant Bartomeu, les
associacions de veïns aconsegueixen fer una gran festa oberta a tothom i que, al
mateix temps, és ben pròpia. Els carrers engalanats llueixen en un cert desordre
poc embafador. I és dins d’aquesta lleugeresa on es poden dur a terme ben a gust
incomptables activitats per a tota la família. Xocolatades i berenars a la majoria de
carrers, tallers de circ i de percussió com els que impartiran a l’espai de circ i dansa
La Sala al carrer de Canalejas o el músic Camilo Vernazza, cursos de manualitats
aquí i allí, lectures de contes dramatitzats, banys d’escuma, guerres d’aigua... Impossible dir tot el que el barri ha preparat per a les famílies de la ciutat. Remeneu
bé pel programa: trobareu el que busqueu i difícilment us equivocareu.

Montjuïc s’acomiada de l’estiu amb tres caps de setmana dedicats a les famílies i
al món del circ. Si voleu fugir de la calor i la ciutat, els diumenges veniu a berenar
als jardins del Castell. Us hi espera una programació diferent cada setmana perquè
pugueu repetir. No hi ha excusa que valgui! Agafeu l’agenda:
Diumenge 3 de setembre, A Wish
Un somni, un desig, una espera. Un espectacle mut sobre la història de dos pallassos absorbits per l’avorriment que acaben descobrint que en la tragèdia rau el seu
èxit i l’alegria de viure.
Diumenge 10 de setembre, Professor Karoli, l’home roda
El professor Karoli es desplaça dins d’una roda amb motor i ve carregat de sorpreses:
monocicles, artefactes amb rodetes, bicis minúscules... Sense posar els peus a terra,
vol ensenyar-nos tot el que sap fer i encomanar-nos la seva passió pel món de la roda.
Diumenge 17 de setembre, The Flamingos tornen per primer cop...
Un espectacle de circ per a tota la família amb més de deu anys d’història. Els malabars, l’humor i el monocicles són les eines de The Flamingos per guanyar-se el públic.

Barri de Sants

Castell de Montjuïc

Del 19 d’agost al 27 d’agost
Per a tots els públics / Gratuït
festamajorsants.cat

3, 10 i 17 de setembre de 17 h a 20 h
Familiar / Gratuït
ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca
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Terra líquida
Per: Gemma Esteban

Quan en una activitat per a la canalla t’avisen que has de portar roba que es pugui
embrutar i una capsa de sabates, pinta bé. Es tracta del taller Terra líquida, una
activitat familiar pensada per aproximar-nos a la història i la tècnica d’un material
molt present en les nostres vides: la ceràmica.
Plats, gerros, gots, estufes, rajoles... Són molts els utensilis als quals els humans
hem anat donant forma al llarg de la història gràcies a aquest material i a la nostra
capacitat creativa. Durant la primera part de l’activitat, ens guiaran a través de la
important col·lecció de ceràmica del Museu del Disseny i ens mostraran alguns
d’aquests objectes.
A continuació... toca arromangar-se! Passarem al taller per experimentar diferents
tècniques de fabricació d’aquest material. A partir de motlles, creats pel reconegut
dissenyador industrial i ceramista Xavier Mañosa, els participants podran treballar
la seva pròpia peça. Ah! I la capsa de sabates serveix per emportar-se aquesta
creació única cap a casa.

Museu del Disseny

Diumenges a les 11.30 h del 10 de setembre a l’1 d’octubre
A partir de 4 anys / Durada: 2 hores / 3 €
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny
15
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Dissabtes amb artistes
Per: Clara Queralt

Els dissabtes de setembre segueix el pla estiuenc per a famílies al MNAC: l’art contemporani es cola a les sales del museu! Joves artistes emergents acompanyaran
les famílies en un acte de creació col·lectiva.
Monstres romànics amb Aldo Urbano
Per als infants, l’art romànic és ple de motius fascinants i captivadors. Possiblement és tot el repertori de bèsties amb més o menys ulls, ales i cues monstruoses
el que els crida més l’atenció. En aquesta activitat, podreu deixar volar la imaginació i repensar la forma original (penseu que al museu només se’n conserven fragments) de l’animal del bestiari que més us agradi, dibuixar-lo i finalment adaptar-lo
en un suport natural, tal com les pintures romàniques s’adaptaven a les esglésies.
El resultat serà un fris que ens haurà permès entendre la relació entre la pintura i
l’arquitectura medievals.
Aixecar un edifici amb un dit amb Eulàlia Rovira i Adrian Schindler
Us heu fixat mai que al Retaule de Santa Bàrbara i a altres obres del museu hi ha
personatges que sostenen edificis amb les mans? En aquest taller es treballaran
els símbols de la casa i s’estudiaran les possibilitats que l’art ofereix per desafiar la
física: el pes, l’escala, el volum... Els infants construiran la maqueta d’un edifici amb
el qual estiguin estretament relacionats i després hauran de decidir com i on volen
aparèixer-hi representats. Al final hi haurà una sessió fotogràfica amb les maquetes
de record! Ja podeu anar pensant quin és el vostre edifici ideal.

MNAC

2, 9, 16, 23 i 30 de setembre de 17 h a 18.30 h / A partir de 4 anys / Gratuït
Places limitades / Reserves: 93 622 03 75 o grups@museunacional.cat / museunacional.cat/
16
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Cada dia es publiquen més de 35 llibres
per a nens, es miren més de 50 sèries infantils
i s’escolten 200 cançons de bressol.
Si ets dels que es perd en un mar de possibilitats,
dóna un cop d’ull al que ve a continuació.
A la selecció culturista us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,
que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius.
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LLIBRE

Una història de colors

El veí pesca un peix
Koen Van Biesen
Tramuntana

Mercè Canals
Combel

A partir de 2 anys
Per: Infraganti

Si existeixen dos clàssics punts de trobada amb els veïns, deixant de banda les
reunions, són indiscutiblement l’ascensor i el celobert (per estendre la roba).
El cinema té un bon recull d’escenes i converses interessants entre veïns despenjant mitjons o estenen llençols. A Una història de colors és la mainadera la que
recull la roba per vestir un parell d’infants de casa bona. El llibre forma part d’una
col·lecció dirigida als més petits per treballar els primers conceptes: colors, formes,
nombres, etc. Llibres de cartró ben resistent i amb encaixos per llegir, mirar i jugar
que ens transporten a la França del segle xvii. Que no us sorprengui que les criatures portin perruca!

A partir de 4 anys
Per: Laura Bernis

/ libresdemandarina.blogspot.com.es

«Veí, veí! Han picat…». No us podreu treure del cap aquesta frase; m’aventuro
a dir que l’acabareu cantant i tot! Si us agraden els llibres poc convencionals i
originals, aquest és perfecte, tot i que utilitza l’esquema clàssic de la repetició que
agrada tant als petits. Al final del llibre, tots us haureu après la cantarella del veí i
cridareu les onomatopeies sonores que omplen el llibre.
El veí i la nena volen anar a pescar, però han de travessar tota la ciutat amb bicicleta per arribar al rierol. Una ciutat que va de pressa, consumista i estressant, que
han de deixar enrere per trobar la tranquil·litat. A mesura que anem passant les
pàgines, captem la rapidesa i el ritme trepidant en què ens movem habitualment
en una ciutat dia a dia.
Les il·lustracions de Koen van Biesen són fantàstiques: traços a llapis, fotografies
reals, aquarel·les, múltiples textures que omplen les pàgines de detalls sumant mil
històries paral·leles que fan volar la creativitat dels petits. (Que aixequi la mà a qui
el veí li recorda, una mica, Monsieur Hulot d’El meu oncle, de Jacques Tati.)
Acabarem tots perseguint el veí i la nena fins al rierol per passar un dia en calma,
però qui sap si pescarem un peix o qualsevol altra sorpresa.

20
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Els bons veïns

Barris de colors

Kike Ibáñez & Ana González Menéndez
Editorial Milrazones

LLIBRE

Yun-Jeong Choi
Il·lustracions: Seok-Wun Choi
Editorial Joventut

A partir de 5 anys

A partir de 7 anys

Per: Tamara Sánchez

Per: Luz Verdaguer

La nena protagonista d’aquest conte i els seus veïns aconsegueixen retornar
els colors a un barri que uns homes de color gris s’han endut al crit de «S’ha
d’estalviar!». Aquest llibre, premi al millor àlbum il·lustrat Lazarillo 2017, entronca
amb una tradició de conte social i polític que va sorgir a Amèrica Llatina als anys
setanta, època en què les dictadures s’estenien per gran part de la regió. En aquell
context, el matrimoni Doumerc-Barnes va publicar, entre d’altres, El pueblo que no
quería ser gris, i va obrir el camí pel qual ara transita Barris de colors. Han passat
quaranta anys des de llavors i els dictadors sanguinolents han deixat pas a un capitalisme global i ferotge, però una idea es manté força vigent: la creença que la gent,
les comunitats i els veïns tenen a les seves mans el poder de canviar les coses.

Vet aquí una història sobre dos veïns que són també bons amics. Qui no ha desitjat
mai tenir els amics al veïnatge, o ha acabat fent amistat amb el veí de dalt?

Compartir és un exercici present en la vida diària de tots els nens i nenes, i aquesta
història ho transmet d’una manera senzilla, bonica i il·luminadora.

22
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Els bons veïns és una història sobre l’amistat, la generositat i aprendre a compartir.
Dues famílies veïnes, la de l’ós i la del mico, s’avenen i s’ajuden en tot. Un dia
troben dos sacs de llavors i decideixen plantar-les. A partir d’aquí, treballen junts la
terra, ajudant-se i repartint-se els fruits. El lector haurà de pensar com es dividiran
el menjar de manera equitativa, fent servir termes com ara meitat, tros, tot i porció.
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LLIBRE

MÚSICA

Marcel·lí

Madness

Blackie Little Books

Sire, 1980

Jean-Jacques Sempé

Madness

A partir de 8 anys

Per: Sergi Monroy

Per: Jorge Manzanilla

Els dibuixos de Sempé són ben coneguts per tots els lectors d’El petit Nicolas. El
que potser no sap tothom és que, a més de ser un mestre amb el traç del llapis,
Sempé —sense la intervenció de Goscinny— és un mestre a l’hora de contar històries. Aquest Marcel·lí n’és un bon exemple. Amb una extraordinària delicadesa i
un finíssim sentit de l’humor, Sempé dibuixa i narra la relació d’amistat que sorgeix
entre dos nens veïns molt poc comuns. L’un no pot evitar posar-se vermell tots els
cops que no passa vergonya, és a dir, viu constantment ruboritzat. L’altre esternuda sempre, sense necessitat d’estar refredat. Una història d’amistat irresistible.

The Rise and Fall és el quart disc dels britànics Madness, una de les bandes que,
juntament amb The Specials, van ser responsables del retorn a la popularitat de l’ska
a finals dels anys setanta. El disc es va plantejar al principi com un treball conceptual sobre els records que cadascun dels membres de la banda tenien de la seva
infantesa, però d’aquesta idea inicial només en van mantenir un parell de temes:
el que dóna nom al disc i «Our House», probablement la cançó més popular de
Madness, un cant a la nostàlgia i a la innocència de la infància. A The Rise and Fall
Madness van anar més enllà del 2 Tone i l’ska i van introduir noves sonoritats. Del
jazz al new wave, es van posicionar políticament contra el govern de Thatcher i van
acabar donant forma a un gran disc de pop, que amb el temps s’ha considerat el seu
treball definitiu.
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Antònia Font
Taxi

Discmedi Blau
Per: Toni Terrades

L’any 2004 Antònia Font va assolir un dels seus cims creatius, potser el més alt de
tots. Amb les composicions de Joan Miquel Oliver i la veu de Pau Debon al capdavant, a Taxi, treball conceptual i de referència, hi conviuen astronautes, extraterrestres i robots que són molt més a prop del que podria semblar. Així, a partir d’aquests
veïns entranyables, solitaris i a estones deprimits, s’arriba fins a la descripció d’un
paisatge tan local i universal com és el de la Mallorca envaïda pel turisme. Amb
temes cabdals que van des d’«Armando Rampas» fins a «Extraterrestres», «Robot», «Portaavions», «Holidays» i «Astronauta rimador», mai és tard per tornar a
aquesta obra mestra que, com a tal, manté una vigència absoluta.
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Les lliçons del
Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar

Molt abans que vosaltres naixéssiu van existir obres
audiovisuals espectaculars que van fer dels vostres
progenitors millors persones. No sentiu curiositat
per aquells programes, pel·lícules i sèries?

El meu veí Totoro

Daniel El Trapella

Estimats, vaig accelerat, els professors no sempre poden donar lliçons tan importants com la d’avui. Vet aquí la joia dels Estudis Ghibli i sí, una de les millors
pel·lícules animades de la història. El món de dues germanes trontolla mentre la
seva mare es recupera d’una malaltia. Per ser a prop de l’hospital i poder visitarla, s’han mudat amb el pare al Japó rural. Són fortes, tenen dins tota l’alegria del
món i passen els dies fent-se companyia l’una a l’altra i descobrint la natura que
les envolta. Però l’amor dels pares i de la resta d’adults que tenen cura d’elles
no és suficient per superar la tempesta de dubtes i pors que suposem que ha
esclatat dins seu des que la mare va caure malalta (tan acostumats com esteu a
productes allargassats fins a l’extenuació valorareu més que ningú l’exercici modèlic d’economia narrativa, canalla). Només un nou veí, Totoro, un esperit del bosc
d’aparença monstruosa però bondadós, de moviments lents i silenciosos, les podrà
ajudar. És real, en Totoro? Se l’inventen la Satsuki i la Mei per evadir-se d’una realitat que les espanta? Una escena de la pel·lícula crec que resoldrà l’enigma, alhora
que explica una idea cabdal en l’obra del seu creador, Hayao Myazaki: Totoro ha
visitat les nenes durant la nit; junts han plantat unes llavors i les han fet créixer a
gran velocitat, fins a convertir-les en pocs segons en un arbre gegantí. De bon matí,
l’arbre ha desaparegut, però sí que en queden els primers brots. La imaginació
infantil només ha exagerat un misteri que, si enfoquem bé, petits i grans, podrem
trobar al nostre voltant. I en descobrir-ne els brots, les germanes exclamen: «Era
un somni! Però no era un somni! Era un somni! Però no era un somni!».

Atenció, ara ens referirem a una sèrie de dibuixos animats produïda l’any 1986.
A veure si algun progenitor dels estimats lectors la va veure, però apunteu-ho bé,
catòdics, Daniel El Trapella va ser creat com a personatge de tira còmica a principis
dels anys cinquanta. Dennis the menace, es deia en l’original nord-americà (si ho
pronuncieu bé en anglès, resulta que rima). En el número d’El Culturista dedicat als
veïns no podíem oblidar-nos de la relació entre el tal Daniel, un nen d’uns cinc o sis
anys, i el seu veí de la porta del costat, el Sr. Wilson. Les aventures d’aquest duet
còmic estaven totes tallades pel mateix patró: Daniel, granota vermella, tofa de
cabells rossos, curiositat infinita, cap carregat de bones intencions però de males
idees per dur-les a terme, considera que un dels seus millors amics és el seu veí
George Wilson, ja corbat per l’edat, entregat a la vida afable de la jubilació, als hàbits, a tenir cura del petit jardí. El còctel és evidentment explosiu. En Daniel irromp
constantment a casa del Sr. Wilson i, tot i que té un bon cor i pretén ajudar-lo, acaba
sempre destrossant-li els nervis… Assumiu-ho, catòdics, a vegades és difícil conviure amb la vostra energia demolidora, però no penseu que Daniel El Trapella ens
parla d’una gent que seria més feliç si canviés de domicili. Més aviat al contrari, en
el fons ens explica com els vincles veïnals poden arribar a generar relacions quasi
tan potents com les familiars o les d’amistat: que ningú s’enganyi —ni s’abstingui
de trucar a la porta del costat—, si en Daniel deixés de visitar-lo un dia, el Sr. Wilson
segur que el trobaria a faltar.
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Cansats d’escoltar
«Let it go»
Ja teniu la llista d’elculturista
a l’Spotify!

EL PETIT

LICEU
DESCOBREIX LA

NOVA
TEMPORADA
2017/18
EL JOVE BARBER DE SEVILLA
Octubre 2017. Dies 14, 15, 21, 28 i 29

ALLEGRO VIVACE
Novembre 2017 dia 18

LA PETITA FLAUTA MÀGICA
Desembre 2017 dies 2, 3 i 10

ROMEU I JULIETA AL LABERINT MÀGIC
Gener 2018 dies 20, 21 i 28

IT DANSA

Febrer 2018 dia 17

GUILLEM TELL

A partir de

10€

Març 2018 dies 17, 18, 24 i 25

ELS MÚSICS DE BREMEN
Maig 2018 dies 5 i 6

liceubarcelona.cat
902 787 397

Joguines
Per:

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

Blocs
de
Manhattan

Les casetes
i els nins
de Grapat

bajo.eu

grapat.eu

A partir de 18 mesos

Manhattan, una illa poblada de persones de tota mena i condició. Un
poti-poti d’allò més interessant farcit
de cultures i mestissatge. Aquest
set de blocs de fusta sostenibles
permetrà que juguem a construir i
desconstruir aquesta fascinant urbs
mentre ens imaginem les històries
que s’amaguen darrere de cadascuna de les seves finestres.
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02

03

Modern
House
by Djeco

De 2 a 8 anys

A partir de 4 anys

djeco.com

Meravelloses casetes i homenets
de fusta per jugar a allò que els nostres petits vulguin. Un disseny d’allò
més subtil per incitar el joc lliure. De
ben segur que els menuts inventen
mil i una històries amb aquestes figuretes fabricades seguint processos tradicionals i amb materials de
km 0. Són tan boniques que no et
farà res veure-les pel terra de casa.

Em vaig passar la infantesa demanant una caseta de nines, però el
més semblant que vaig aconseguir
va ser una construcció minimalista
feta amb suro i dissenyada per la
meva germana. Les meves Barbies, Pinypons i clicks de Playmobil hi vivien feliços, entre aquelles
quatre parets maldestres, però
estic convençuda que encara ho
haguessin estat més en aquesta
preciosa casa que recorda el millor
disseny retro.
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És tendència

a Pedra Paper i Tisora!
LA BOTIGA DE JOGUINES DEL POBLENOU

My Tree Puzzle
De 5 a 8 anys

Ens hem enfilat a la caseta de
fusta del nostre arbre i hi hem
trobat molts amics, alguns ja
els coneixíem i d’altres són nouvinguts. Un puzle sorprenent de
70 cm d’alçària i REVERSIBLE
(primavera-tardor)!!

Circular
Domino
I Want

De 5 a 8 anys

Un puzle de Londji molt gran i
amb sorpresa, la bola del món
es pot separar de la resta i és
reversible, si som a Rio de Janeiro podem muntar-la d’una cara,
si som a Barcelona de l’altra.

My River Puzzle

De 3 a 8 anys
28 peces magníficament il·lustrades
adaptades als més
petits de la casa.
L’objectiu: quedarse sense fitxes,
com el dòmino de
sempre.

Around My Planet
Puzzle

De 5 a 8 anys

En el riu un panda es refresca sota un
cirerer, els pirates amaguen tresors i els
nens cavalquen damunt peixos de colors.
Un puzle de 54 peces i 3 m de llarg on
aniràs descobrint aquest riu fantàstic a
mida que el vagis muntant.

pedrapapertisora.com

C/ Marià Aguiló 118
08005 Barcelona
Telf: 931 067 064

Segueix-nos!

Pedra Paper Tisora

Des de fa quatre anys torn a tenir veïns a l’antiga. Dels que en saps
la feina, quants són de família i si van a dormir d’hora o de matinada.
Vivim en un cornaló estret a una illa triangular de l’Eixample i això
ens acosta als habitants de la finca de l’altre carrer... per la part de
darrere. Podria explicar-vos batalletes de tots i cadascun dels balcons
que veig des de la cuina, però és a la meva escala i a la porta de davant
on he trobat «La Veïna», amb qui coincideisc més del que cap
de les dues hauríem imaginat anys enrere.
El nostre replà és el de les bessonades d’octubre. Un parell d’anys
i ritmes de diferència, però la singularitat i la coincidència ens fa
somriure des del principi, a la veïna i a jo. Compartim balconada
per davant (una plaça temporal, plataners gegantins, crits nocturns
i diürns) i per darrere. És aquí, a les bambalines de les nostres cases,
on som més autèntiques: ens hem vist despentinades, en pijama,
ofegades de feina o preocupacions. Sense filtres, vaja. És en aquest
balcó de darrere on compartim petits secrets i complicitats, on
estenem la bugada i tenim llargues converses sobre el barri,
els llibres que volem llegir, els fills o la feina.
Tornar a tenir una veïna amiga és un regal per a la quotidianitat!
Per: Pema Maymó

1. La veïna i jo coincidim poc en els nostres gustos es-

tètics i ho sabem del cert per la bugada. La comparativa
de samarretes, vestits, tovalloles o llençols no dóna treva
ni enganya. És així com som i és així com mos entenem. A
ca nostra, predomina la roba negra, els colors neutres, la
monocromia. A ca seva, l’alegria del taronja, el lila, el verd
i les flors. Coincidim només en les ratlles de tota mida a
vestits i samarretes i, quan estenem aquestes bugades al
mateix temps, pens en dues famílies passejant pel barri
vestits com mariners saludant-se amb complicitat.
Però des que he descobert la família Pegzini, m’imagin
com serien les nostres esteses compartides si totes dues
tinguéssim aquests personatges il·lustrats per Inbal Hoffman. «Em passes l’acròbata que fa joc amb la faldilla
rosa?» o «Me deixes el malabarista per als mitjons sense
parella?». Ja que les nostres converses de bugada són
com un circ que passa d’una temàtica a una altra com per
art de màgia (i amb certa gràcia!), que els complements
siguin els més encertats! / eu.mnkbusiness.com
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2.

3.

A part de la veïna confident, a casa
poden aparèixer els de dalt o els de
baix en qualsevol moment. Un «et
puc demanar un favor si demà ets a
casa?» o un «no et podries quedar
la nena una estona mentre vaig a la
farmàcia?» potser t’agafen desprevinguda però no et costen gens. I encara
són més bons de fer si has obert la
porta i per darrere apareixen els hereus de ca teva vestits amb aquell toc
comfy però chic d’un pijama com els
de Moumout. Colors de revista francesa de disseny, teixit niu d’abella
fet 100% de cotó i un disseny senzill
i perfecte, digne de les millors fotos
d’Instagram de mares supersòniques
amb fills ideals. Mentre escric això
vaig pensant si comprar-ne tres del
mateix color o fer un joc de tonalitats
a joc amb la tapisseria del sofà...

Vos ha passat mai pel cap fer un regal al nounat de l’escala però no hi
ha prou confiança per demanar als
pares què necessiten? Tenc un regal
preciós i simbòlic com pocs, un regal
que implica escalfor de llar i benvinguda: una manteta casa per al petitó! Feta amb llana d’ovella escocesa, també pot servir per escalfar els
genolls de la iaia del 1r 2a... al vostre
gust (o necessitat)!
*Atenció als dissenys de la britànica
Donna Wilson, que no es limiten a
les mantes de llana o cotó. Doneu
un cop d’ull al seu web donnawilson.
com i vos enamorareu dels ninos,
els coixins o els seus plats i tasses
il·lustrats. Com m’agradaria tenir-la
també de veïna!
donnawilson.com

mymoumout.com/
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Per la ciutat

Veïns
il·lustres
A la plaça de la Hispanitat,
rebatejada fa pocs mesos com la
plaça de Pablo Neruda, s’aixeca
una de les balconades més
il·lustres de la metròpolis: Balcons
de Barcelona. Petits culturistes,
permeteu-me introduir-vos
un nou concepte artístic, el
trompe-l’oeil, o enganyatalls
en català, que ocupa 400 m2 de
paret i que il·lustra amb pèls i
senyals una comunitat de veïns
representatius de l’art i la cultura
de casa nostra.

Fotografies:

Isaac Casals
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Fa vint-i-cinc anys que es va inaugurar,
coincidint amb l’any dels Jocs Olímpics i
la fal·lera de «Barcelona, posa’t guapa», i
l’obra la van portar a terme una cooperativa d’artistes de Lió, Cité de la Création,
experts en murals urbans. Als baixos,
on hi ha les botigues, hi trobareu Raquel Meller, actriu i cantant, i l’escriptora
Mercè Rodoreda. Al primer pis, Jacint
Verdaguer, Joan Miró, Carmen Amaya i
Pablo Picasso, a veure si els reconeixeu!
També hi veureu Josep Anselm Clavé i
Pau Casals. Fins a sis pisos ocupats per
personalitats vinculades a la ciutat.
Si voleu seguir amb el joc, us donaré algunes pistes per localitzar els personatges dels altres pisos. A dalt de tot n’hi ha
un que assenyala Amèrica; al segon pis,
l’arquitecte de la Sagrada Família, acompanyat pel creador de l’Eixample. Hi ha
tres presidents, un filòleg i un gran inventor… Busqueu, busqueu!
La mitgera dóna pas a una àrea verda, amb una pista rodona de patinatge,
coneguda popularment com l’aspirina.
Si us apropeu al vespre, des de fa uns
anys, s’hi juga a bike polo, una modalitat entre el polo i l’hoquei damunt d’una
bici. És bastant espectacular veure un
partit d’aquest esport i amb una mica
d’entrenament podreu llançar-vos a la
pista.
Recentment s’ha ampliat l’espai verd i el
que era l’antic solar de Mecaplauto, al
costat del carrer de Lepant, s’ha transformat en un parc per als veïns. Ara hi ha un
espai de joc infantil i un altre per a la gent
gran, i tot això al costat de la casa pintada
del carrer dels Enamorats, 19-92.
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Baixos: Raquel Meller i Mercè
Rodoreda. Primer pis: Jacint
Verdaguer, Joan Miró, Carmen Amaya,
Pablo Picasso, Josep Anselm Clavé,
Pau Casals i Antonio Machín. Segon
pis: Antoni Gaudí, Bartomeu Robert,
Ildefons Cerdà, Francesc de Paula
Rius i Taulet, Francesc Macià, Lluís
Companys i Josep Tarradellas. Tercer
pis: Joan Maragall, Pompeu Fabra,
Francesc Ferrer Guardia, Narcís
Monturiol i Ignasi Barraquer. Quart
pis: Àngel Guimerà i Margarida Xirgu.
Cinquè pis: Santiago Rusiñol. Terrat:
Joaquín Blume i Cristòfor Colom.

Bones idees

Pastís
de benvinguda
Per: Marta Carnicero
Il·lustracions de: Laia Casanova

Un trasllat no sempre és fàcil i sociabilitzar-se amb
els nous veïns pot ser una mica dur, però segur que
la situació milloraria si adoptéssim aquesta tradició
americana i els veïns ens rebessin amb un pastís de
xocolata per donar-nos la benvinguda.
Necessitem:
100 g d’ametlla en pols, 4 ous, 180 g de sucre, 100 g de mantega, 90 g de farina,
100 g de xocolata en pols (de la que s’utilitza per fer xocolata desfeta),
10 g de llevat químic (tipus Royal) Per a la cobertura: 250 g de xocolata de
cobertura, 100 ml de nata líquida per muntar

01.

Prepareu tots els ingredients. Demaneu a un adult que preescalfi el forn a 180ºC.
Mentrestant feu fondre la mantega al microones o en un cassó a foc suau. Barregeu
la farina amb la xocolata en pols i el llevat i passeu-los per un sedàs o un colador fi.

02.

Poseu la mantega fosa, el sucre i els rovells en un bol. Remeneu-ho bé. Afegiu-hi la farina i la xocolata i continueu remenant. Aboqueu-hi l’ametlla i barregeuho bé fins a aconseguir una pasta llisa.

03. Sota la supervisió d’un adult, munteu les clares a punt de neu amb la batedo-

ra elèctrica i l’accessori per a clares. El més important és que tots els estris estiguin
ben nets i secs, i que a les clares no hi quedi gens de rovell. Un cop muntades, les
clares augmentaran molt de volum. Sabreu que estan a punt quan gairebé pugueu
girar el recipient sense que caiguin. Comproveu-ho amb compte!

04.

Afegiu una tercera part de les clares a la barreja del bol, tot fent servir una llengua (espàtula flexible) amb suaus moviments. Feu el mateix amb la resta de clares.

05.

Agafeu un motlle antiadherent de fons desmuntable, d’uns 22 cm de diàmetre. Demaneu a un adult que posi el pastís al forn, a 175ºC, durant uns 15-20
minuts (fins que, en punxar-lo amb una broqueta o una agulla de fer mitja, aquesta
surti seca). Un cop cuit, deixeu-lo refredar completament damunt d’una reixeta i, un
cop fred, desemmotlleu-lo.

A la Marta li agrada cuinar i a la Laia, la seva filla, li encanta dibuixar. Juntes fan un tàndem perfecte per
elaborar receptes de cuina senzilles i molt artístiques. A
El Culturista, tenim la sort de tenir aquest gran equip i de
poder tastar les seves personalíssimes receptes.
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06. Per a la cobertura del pastís: poseu els 200 ml de nata dins un cassó.

Demaneu a un adult que la posi al foc fins que tot just comenci a bullir, i que després
l’aboqui sobre la xocolata feta a bocins. Remeneu-ho bé fins que la xocolata es
fongui del tot i obtingueu una preparació llisa i homogènia. Col·loqueu el pastís
damunt una reixeta de forn amb una safata a sota, i aboqueu-hi la xocolata per
damunt fins a cobrir-lo completament. Si voleu, podeu decorar-lo amb ametlla torrada picada. Deixeu refredar el pastís i, un cop fred, conserveu-lo a la nevera fins
al moment de menjar-lo. Temps aproximat: 1 hora i mitja (+ temps de nevera, fins
que la xocolata prengui).
39
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Bones idees

Mmm, una torre al Maresme, un xalet a Altafulla...
normalment a tocar de cases veïnes.
Amb una mica de sort fareu amics i en pocs mesos
tallareu el carrer per fer sopars a la fresca.
Podeu anar fantasiejant
amb aquests apartaments de cartró.
Necessitem:

Cartró o
capsa de cartró

Retolador

Cera o llapis
blanc

Cúter

Llapis i goma

01

Agafeu dos trossos de cartró de la mateixa mida i dibuixeu en cadascun la silueta
de les quatre cases, torres o xalets que voleu fer. N’heu de fer dues a cada tros
de cartró. La part de sota haurà de ser recta. Ah, i recordeu de dibuixar les portes!

02

Demaneu ajuda a un adult per retallar amb el cúter les siluetes de les cases i les
portes. Just a la meitat d’un dels trossos de cartró retallat (entre les dues cases),
feu un tall o obertura per la part de sota (més o menys que arribi a la meitat de
l’altura). Feu el mateix amb l’altre tros de cartró però just per la part superior.
Haureu d’encaixar els dos trossos per construir la comunitat de veïns.

03

Per:

Aina
Bestard

Cases
adossades
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Amb el retolador de color blanc, dibuixeu i decoreu les façanes de cada casa.
Haureu de pintar per les dues cares del cartró, sigueu imaginatius!

04

Ara ja podeu muntar les dues peces i tindreu unes cases adossades.

Més informació a elculturista.cat
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Brometes
inofensives

En general, els veïns semblen avorrits.
A vegades falta un petit cop d’efecte
perquè l’escala s’ompli de vida i es
creïn lligams entre la comunitat.
Vosaltres hi teniu un paper important!

Com fer que veïns
del mateix replà
es relacionin...
Haureu de ser dos per portar
a terme aquesta operació.
Necessiteu una corda prou
llarga per lligar-la de porta
a porta del replà. Cadascun
s’haurà de col·locar al costat
del timbre de cada porta.
Quan la corda estigui ben
lligada, truqueu als dos
timbres alhora, els
costarà una mica
obrir la porta...

Canvi d’estores
Ben senzill, només
cal que intercanvieu
les estores de la porta
de cada veí. Podeu
jugar amb les del
mateix replà o ser més
agosarats i canviar-les
de porta i de pis!

Què sabem
de la gasela
dorcas?
ELS AMICS
DEL ZOO

GASELA
DORCAS
Estan en

PERILL
D’EXTINCIÓ!

És una espècie que
es troba en greu perill
d’extinció.

Biologia
DESCRIPCIÓ

És de mida petita, la part superior del cos és
de color marró clar semblant a la sorra del
desert i les parts inferiors, de color blanc. Les
banyes, presents en ambdós sexes però més
grans en els mascles, són anellades i tenen
forma de lira.

Pot pesar entre

REPRODUCCIÓ

i mesurar

La gestació dura uns sis mesos
i neix una sola cria en cada part,
excepcionalment dues.

15-20 Kg
100 cm

d’alçada.

És una espècie originària
d’Àfrica.

BIOLOGIA
Hàbitat:

Zones desèrtiques, subdesèrtiques
i estepàries i sorrenques amb
vegetació dispersa.
Alimentació:

El Zoo de Barcelona
col·labora amb el CSIC
(Consell Superior
d’Investigacions
Científiques) i altres zoos
d’Europa en un important
projecte de reintroducció
de la gasela dorcas en
un dels països africans
d’on és originària aquesta
espècie, el Senegal.

És la més adaptable a les
condicions del desert de totes
les gaseles, i s’alimenta de fulles,
flors i beines de diferents espècies
d’acàcies, així com de fulles, arrels
i fruits de variats tipus d’arbusts.
És capaç d’estar molt temps sense
beure aigua.
Comportament:

Quan les condiciones del medi
són molt dures, acostuma a moure’s
en parelles, però quan aquestes són
més favorables, acostumen
a agrupar-se en petits ramats
formats per un mascle adult,
diverses femelles i exemplars joves de diferents
edats.

ACTIVITATS
OBERTES
AL ZOO
Els dies de vacances
escolars, com tots els
caps de setmana i dies
festius durant la resta
de l’any, el zoo organitza
activitats incloses en
el preu de l’entrada,
adreçades sobretot
als més petits, però
interessants per a tota
la família.
Més informació:

zoobarcelona.cat

L’entrevista

Sandra Girbes

«Aquest tipus d’habitatge també és
una manera de recuperar els vincles socials
i de viure en col·lectivitat, i això ens dóna
molts beneficis com a veïns»
Com va sorgir la idea d’engegar aquest projecte?
La idea de crear una cooperativa d’habitatges va néixer el 2012 com un projecte
més de Can Batlló, impulsat per la comunitat que es va organitzar en el procés de
recuperació del recinte industrial, i del teixit veïnal i cooperatiu del barri de Sants.
L’Ajuntament ens va cedir els terrenys de Can Batlló per a setanta-cinc anys. Va
ser una cessió de sòl públic destinat a la protecció social. A diferencia del sòl de
protecció social, aquests terrenys sempre seran sòl públic. En el cas de la protecció
social, quan l’Ajuntament atorga el sòl, deixa de ser públic i passa a ser dels propietaris dels habitatges. En el cas de La Borda, això no passarà mai. La cessió d’ús
és una manera de protegir el sòl públic, no es privatitzarà mai aquest sòl. Al cap de
setanta-cinc anys, la concessió de sòl es renovarà o bé passarà a ser un bé públic.

Quins passos vau seguir per dur a terme aquest projecte? Com es finança?
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Un cop vam tenir el terreny, va arribar el moment de buscar finançament. La Borda
s’ha construït sense passar per un banc, es finança a través de l’economia social
i solidària. Aquest era un dels grans reptes: dur a terme aquest projecte fugint del
model capitalista de finançament. Per impulsar-lo, hem tingut diferents finançadors.
Els socis habitants també aportem un capital social inicial d’uns 15.000 euros aproximadament. Com que és capital social, vol dir que aportem capital a la cooperativa
i si marxem recuperem aquest capital. Un dels principals finançadors del projecte
és Coop57, i també tenim altres socis col·laboradors i entitats que creuen en el
model. I pel que fa al retorn d’aquests diners, quan nosaltres comencem a viurehi, pagarem una quota d’ús per anar retornant el préstec als socis col·laboradors.

Quins avantatges té aquest tipus d’habitatge respecte del model tradicional?
Té molts avantatges. D’una banda, evita que l’habitatge cooperatiu s’acabi privatitzant. Amb la cessió d’ús es protegeix la propietat, és un habitatge que mai es
podrà vendre, amb la qual cosa tampoc es podrà especular. I també es distancia
del model d’habitatge col·laboratiu, perquè aquest no és el model que nosaltres
defensem. El nostre és un model de resistència, per poder tenir una vida digna en
una ciutat com Barcelona. És una forma de no perdre els barris i la ciutat i dignificar
el dret a l’habitatge.
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l’hem dissenyat a través de processos participatius i és un edifici sostenible. De
fet, serà l’edifici més alt fet en fusta a l’Estat espanyol. És un edifici de sis plantes,
amb vint-i-vuit habitatges i set plantes, i hi viuran una cinquantena de persones.

Com està organitzat l’espai? Hi haurà espais comuns?
La Borda creu en el model cooperatiu, que no és mateix que el col·laboratiu, en
tots els sentits, i creiem que hi ha d’haver un bon equilibri entre la vida privada i
la col·lectiva. Per això l’edifici té espais comunitaris, com una sala polivalent i la
bugaderia. Es tracta d’uns espais col·lectivitzats dins l’edifici.

Per tant és un model que facilita el vincle entre els veïns?
Nosaltres fa molts anys que estem treballant amb els que seran els nostres veïns
i hem creat lligams. Tot es decideix en assembles i treballem en comissions autogestionades. Per tant, totes les decisions les prenem conjuntament els veïns i les
veïnes. Recuperem, així, el concepte de veí. Aquest tipus d’habitatge també és una
manera de recuperar els vincles socials i de viure en col·lectivitat, i això ens dóna
molts beneficis com a veïns.

El model de La Borda ha creat un precedent?
A altres països existeix aquest model d’habitatge?
Sí, de fet nosaltres no ens hem inventat res nou. La cessió d’ús és un model molt
estès al nord d’Europa, sobretot a Dinamarca. Però nosaltres sobretot ens basem
en la FUCVAM, que és la federació de cooperatives d’habitatge de l’Uruguai. Allà
sí que hi ha molta promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i sobretot és un
model que es construeix des de baix, des de sindicats, treballadors i ferroviaris amb
pocs recursos, que han aconseguit crear aquest model cooperatiu.

I en aquests països han aconseguit, com vosaltres, finançament sense haver
de recórrer als bancs?
Nosaltres hem après molt dels models que hem analitzat. El model de Dinamarca és el propulsor i ha creat molt de parc, però s’ha pervertit perquè s’ha acabat
privatitzant, i nosaltres hem après d’aquests errors. Per nosaltres és molt importat
blindar la cessió d’ús, perquè no acabi passant això, perquè quedi molt clar que la
propietat és de la cooperativa i que hi ha uns topalls, perquè si no, s’acaba privatitzant el model. A l’Uruguai han sabut mantenir-ho i a Dinamarca no.

Sí, de fet ja en tenim evidències. Ara mateix s’està treballant per crear un altre
projecte com el de La Borda i hi ha altres entitats que estan interessades en el
projecte. Per nosaltres, ha estat molt complicat, des del punt de vista legal, però
hem obert el camí perquè per a altres grups sigui més fàcil. En aquest sentit, s’ha
creat una fundació, que es diu La Dinamo, que pretén donar recolzament tècnic
a aquests nous grups que volen crear un habitatge cooperatiu amb cessió d’ús.

Creieu que és un model d’habitatge cap al qual es tendirà?
L’objectiu de La Borda és replicar el model de cooperativisme en cessió d’ús perquè tingui un impacte en el parc immobiliari i sigui una alternativa real. Nosaltres
no només volem establir ajuda mútua entre els membres de La Borda, sinó també
en futures promocions, perquè tinguin el recolzament que nosaltres no vam tenir.

La Borda ha estat pionera per molts motius. El principal és pel model de cessió
d’ús, que és el que el fa més únic, però també per l’aposta arquitectònica. L’edifici

La Borda és una cooperativa que ha començat a construir un bloc de vint-i-vuit
pisos, de set plantes, on hi havia l’antic complex fabril de Can Batlló, a Sants, en
uns terrenys cedits per l’Ajuntament. La peculiaritat del projecte és que ofereix un
nou model d’accés a l’habitatge amb una fórmula de propietat col·lectiva, a través
d’una cooperativa. A més, aquesta obra es construirà amb fusta, perquè sigui
més respectuosa amb el medi ambient. Per conèixer el projecte, hem parlat amb
Sandra Girbes, sòcia i habitant de La Borda.
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Com serà l’edifici de La Borda?

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les propostes,
idees i recomanacions
més culturistes!

Il·lustració: Roger Padilla
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