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‘Guiris’ sense fronteres
Els nois d’Esade. El francès Emile, el suís Alain, l’alemany David-Dayanand i la catalana Clàudia col·laboren amb l’entitat altruista Barcelona Actua

LUIS BENVENUTY
Barcelona

L’escriptor de novel·la negra cali-
fornià de 33 anysGreg Sorkande-
dica totes les tardes dels dijous
que pot a ensenyar els noms de
les parts del cos en anglès a cria-
tures del barri deVallcarca. Tam-
bé els posa a cantar cançonsmolt
típiques i populars de Sacramen-
to. En Greg entén que un bon es-
criptor ha de tenir món. Per això
està fent la volta al planeta. Bar-
celona és una de les seves prime-
res parades. Fa un parell de me-
sos que és aquí i potser es queda
un parell de setmanes més. Des-
prés marxarà cap a l’Àfrica.
“De petit els pares em van en-

senyar que sempre has de fer co-
ses pels altres –diu en Greg–,
que d’aquesta manera aconse-
gueixes que tothom hi surti gua-
nyant, que la vida sigui millor,
més interessant. A San Francisco

faig classes d’escriptura creativa
a nens i adolescents. Intento
compartir amb els altres el que
sé fer. I el voluntariat també és
una oportunitat de fer turisme so-

cial, de conèixer d’una manera
més profunda els llocs que visi-
tes i els seus habitants. Això, en
realitat, és un intercanvi. Tots hi
sortim guanyant”.
Corren temps en què el guiri

és cada vegada més injuriat.
Molt sovint és vist com un visi-
tant irrespectuós que s’apropia
dels escenaris urbans més esti-
mats, comun que ve, passa de tot
i a sobre lloga apartaments il·le-
gals, fa molta nosa i no deixa a
dormir. Però entre els tòpics
molts viatgers, estudiants i pro-
fessionals demostren que hi ha
altres maneres de viatjar, de fer
turisme, de conèixer llocs nous.
Són gent que passa una tempora-
da a Barcelona i que, de tornada,

vol emportar-se a casa seva algu-
na cosamés que un grapat de sel-
fies als llocs més coneguts de la
ciutat.
“No fa gaire vaig estar d’inter-

canvi a Nova Zelanda –diu el

francès de 21 anys Emile Petit–, i
just en arribar em vaig apuntar a
associacions de gent d’allà, vaig
intentar relacionar-me com
menys millor amb altres estudi-

ants d’intercanvi que eren més o
menys com jo, que estaven en les
meves mateixes
circumstàncies… Si t’ajuntes úni-
cament amb persones que són
com tu no t’assabentes del que
passa al teu voltant”. Emile, l’ale-
many de 25 anys David-Daya-
nand Steves i el suís de 26 Alain
Bruttin són tres alumnes del
Master of Science in Innovation
andEntrepreneurship que l’esco-
la de negocis Esade imparteix a
Sant Cugat del Vallès.
“L’any passat vaig estar un pa-

rell de mesos a Hondures fent
unes pràctiques solidàries, treba-
llant per a una entitat dedicada

L ’ESCRIPTOR

“Ensenyo anglès
a la canalla, i així
conec món; en realitat
és un intercanvi”

L ’ESTUDIANT

“Involucrar-se en els
problemes de la gent
és la millor manera
de conèixer-la”

NOVES MANERES DE FER TURISME

GEMMA MIRALDA
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als microcrèdits –continua di-
ent l’Emile–. A causa de la feina
del meu pare vaig viure a molts
llocs, a França, Portugal, als Es-
tats Units, fins i tot en un veler
al Carib... A casa meva sempre
em van ensenyar que la millor
manera de conèixer un lloc no
era amb les guies i les recomana-
cions d’internet, sinó involu-
crant-se en els temes de la gent
que hi viu. Jo faig activitats de
voluntariat des dels quinze
anys. De vegades simplement
agafo un telèfon, i d’altres tinc
l’oportunitat de fer coses molt
més importants, com ara...”.
“Per un estudiant estranger

el més fàcil i típic és relacionar-
se amb altres iguals que ell –diu
en David-Dayanand–. Llavors
Barcelona sembla molt diverti-
da i molt pròspera, però ficant-
te en altres cercles coneixes per-
sones de totes les edats i condici-
ons i veus com viuen, com és re-
alment la ciutat on passes una
temporada”. Una de les assigna-
tures d’aquest màster d’Esade

consisteix a elaborar un pla de
desenvolupament per a l’entitat
solidària Barcelona Actua.
L’Emile, en David-Dayanand i
l’Alain, i també la seva compa-
nya de classe catalana Clàudia
Molins, n’acaben d’acabar un
per millorar la difusió de la pla-
taforma a través d’internet.
Ara, ja sense efectes en la no-

ta, fora de les hores de classe, de
franc, estan implantant el pla
que van acabar de perfilar a fi-
nals d’any, l’estan convertint en
una realitat. “Jo estic aprenent
molt sobre lamanera com funci-
onen les noves formes d’organit-
zació social –explica l’Alain,
que a Suïssa forma part d’un
grup escolta–, sobre com en
aquests moments la gent està
aprenent noves maneres d’en-
frontar-se a les dificultats, so-
bre la força de la voluntat. Aju-
dar aquestes persones a ajudar
els altres em resultamolt gratifi-
cant. A mi em fa molt feliç po-
der donar un copdemà aBarce-
lona Actua. A més, el nostre
màster tracta de la innovació i
de l’emprenedoria. Veure de
prop els nous models d’organit-
zació social també és molt útil

des d’un punt de vista professio-
nal. Aquí tots hi sortim gua-
nyant”.
“Jo no vaig venir a Barcelona

només a veure monuments i se-
guir les recomanacions de les

guies de viatges”, intervé la fin-
landesa de 42 anys ElinaNykae-
nen. Els dijous l’Elina també
passa per l’esplai que Barcelona
Actua organitza al barri de Vall-
carca. Li agrada el ioga. L’Elina
té un centre holístic sobremedi-
tació aAbuDhabi. Això li va per-
metre deixar de treballar en ho-
tels i viure sense problemes viat-
jant pel món. “També dono un
cop de mà en una associació de
suport a dones maltractades
anomenada Hèlia”.
L’Elina va viure a Nova York,

Florida, Califòrnia… i també a
Suècia, França, l’Equador… “Fa
un any i mig que sóc a Barcelo-
naperquè estic entestada amun-
tar un centre per a víctimes de
violència de gènere al barri del
Poblenou. Amesura que et rela-
ciones arreles sense adonar-
te’n. La meva estada aquí s’està
allargant. Quan viatges tens du-
es opcions: acabar amb gent
molt semblant a tu o barrejar-
te. I la millor manera de barre-
jar-se és l’intercanvi, oferir el
que saps fer més bé i agafar el
que t’ofereixin. També organit-
zo activitats de voluntariat per
a Internations, una xarxa social
on gent expatriada es pot conèi-
xer en festes, esdeveniments
culturals, esportius... i a més fer
contactes i involucrar-se en la
comunitat d’acollida. Jo ja sé
parlar castellà, i ara estic apre-
nent català”.
Tot això no s’ha d’interpretar

en termes de caritat a la manera
antiga, com qui diu mira que
bons que són aquests viatgers
que ens donen un cop de mà.
Sónmaneres de fer que s’inscri-
uen en una cultura més arrela-
da a la resta d’Europa i als Es-
tats Units, on no es llença res,
tot s’aprofita i molts ofereixen

les seves habilitats. A Londres,
si llences a les escombraries un
electrodomèstic, posa una nota
indicant si funciona o no. Als su-
burbis dels Estats Units la gent
ven les coses que ja no vol al jar-
dí de casa per un preu irrisori.
Noho fan per guanyar diners, si-
nó perquè algú aprofiti allò que
ells ja no fan servir. Els bancs
del temps, les xarxes d’intercan-
vi de favors, van néixer al Cana-
dà als setanta, i d’allà es van es-

I les xarxes d’intercanvi es consoliden

]En aquests moments, les
figures del que ajuda i del
que és ajudat són més difu-
ses que mai. Així ho expli-
quen a Barcelona Actua,
una entitat solidària nascu-
da en els anys més durs de
la crisi econòmica que pro-
picia recollida i reparti-
ment d’aliments com antiga-
ment però que també cons-
titueix una xarxa social que
permet als seus integrants
intercanviar objectes i ser-
veis, comprar-ne, vendre’n,
buscar feina, deixar roba,
demanar-ne, regalar-ne... El
seu tauler virtual, des que
es va muntar a finals del
2011, suma més d’11.000
anuncis. Curiosament són

més els que ofereixen coses
que els qui en demanen,
malgrat la situació. “Entre
els estrangers funciona
molt el boca-orella –explica
Laia Serrano, responsable
de Barcelona Actua–. Als
seus països l’intercanvi de
talents és molt més habitu-
al. Només has d’oferir-los
alguna activitat que sigui a
prop del seu barri, posar-
los-ho fàcil. Per a ells és
sobretot una manera d’acos-
tar-se a la gent d’aquí, de
no sentir-se simples especta-
dors de tot el que passa al
seu voltant. El voluntariat
serveix per fomentar els
sentiments de pertinença a
la comunitat”.

En Greg amb prou feines parla
espanyol, i ensenya anglès

LA VIATGERA

“Si t’involucres,
arreles, i al cap de
poc no saps quant
temps et quedaràs”

L ’OFICINISTA

“A la feina, tret
d’una companya,
tots som de països
diferents”

LA PROMOTORA

“Gràcies al
boca-orella cada cop
hi ha més estrangers
que s’impliquen”

La Christina porta i reparteix menjar a Gràcia cada dilluns

VIATGERS SOLIDARIS

L’Elina anima les tardes dels dijous de diversos nens de Vallcarca

JORDI PLAY

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

“Novincnomés a
veuremonuments”
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campar per Austràlia, l’Argenti-
na, el Regne Unit... El gran mo-
ment coincideix amb grans cri-
sis. Aquí, ara, els beneficiaris de
les noves organitzacions solidà-
ries veïnals són també els mem-
bres més actius.
“Si els dilluns no vingués a

Gràcia a repartir menjar no
aprendria castellà i català –diu
Christina Murphy, de 32 anys,
deLiverpool. Treballa a les ofici-
nes de Xerox. Va arribar a Bar-
celona el setembre passat. Al
cap de poques setmanes es va

fer voluntària–. A la feina tots
menys una persona som estran-
gers. Fer de voluntària em per-
met conèixer gent de la ciutat,
gent que ho està passant mala-
ment, que agraeix de debò tota
mena d’ajuda... i també perso-
nes que s’esforcen per ajudar
els altres. Des del 2006 vaig es-
tar vivint a Corea. Volia conèi-
xer el món, però em vaig posar
a ajudar en un orfenat i vaig aca-
bar passant un munt d’anys a
Corea. Ara no sé quant temps
passaré a Barcelona”. c

EL DESENCADENANT

La líder de BComú
diu que la política
de congressos “no
beneficia tothom”

MUNICIPAL

Xavier Trias ahir intervenint als Dinars Cambra

JORDI PLAY

Unsalarimínimdeciutat

JORDI PLAY

ÀLEX GARCIA

LA RESPOSTA

L’alcalde demana
que “amb segons
quines coses no hi
juguem ni de broma”

L’alcalde de
Barcelona defensa
les virtuts del
congrés de telefonia
de les crítiques de la
seva rival electoral

]Xavier Trias va aprofi-
tar la seva cita d’ahir a la
Cambra de Comerç per
repassar la seva tasca de
govern, però també per
llançar les primeres pro-
postes electorals, com la
possibilitat d’estudiar,
conjuntament amb empre-
saris i treballadors, la ins-
tauració d’un salari mínim
a la ciutat de Barcelona,
una opció que fa uns dies
ja havia plantejat l’alcalda-
ble d’ERC, Alfred Bosch.
Trias va argumentar que
viure a Barcelona té un
cost suplementari. La ciu-
tat podria seguir d’aques-
ta manera els passos de
Londres o Nova York, que

ja van iniciar experiències
sobre això. “Volem que
les empreses comprome-
ses amb la ciutat l’adaptin
com a propi de forma vo-
luntària. És el que jo en-
tenc com un bon exemple
de l’economia del bé co-
mú”. Trias va voler desta-
car que el salari mínim ha
de tenir un gran consens
social, estar avalat per
totes les parts implicades.
També es va comprome-
tre a fomentar la reindus-
trialització de la ciutat a
través de les noves tecno-
logies a fi de crear llocs de
treball, una altra de les
grans qüestions del debat
electoral.

LUIS BENVENUTY

Barcelona

Xavier Trias ahir va titllar Ada
Colau d’irresponsable per no
donar suport clarament a la ce-
lebració del Mobile World
Congress a Barcelona. Es trac-
ta de la primera fricció dels pri-
mers compassos de la cursa
preelectoral entre l’alcalde i la
candidata que, en aquests mo-
ments, com apuntava l’enques-
ta publicada per La Vanguar-
dia diumenge passat, sembla
que és la seva principal rival
en la cita amb les urnes del 24
de maig.
La candidata de la coalició

Barcelona en Comú, quan
aquest diumenge en una entre-
vista en RAC1 li van demanar
si vol que la ciutat sigui la seu
de la trobada del món dels dis-
positius mòbils, es va mostrar
molt crítica amb les estratègi-
es de desenvolupament basa-
des en els grans esdeveni-
ments i va dir que pensava que
calia revisar la política de con-
gressos de Barcelona perquè
en aquests moments, va desta-
car, no beneficia tots els ciuta-
dans. “Fan falta unes noves re-
gles del joc i una reorientació
del model productiu de la ciu-
tat –va dir Colau diumenge
passat–. Les polítiques de
grans esdeveniments a la ciu-
tat poden portar grans quanti-
tats de diners per a uns sectors
molt determinats. Fa falta un
estudi seriós, perquè la percep-
ció és que genera grans benefi-
cis per a unes quantes mans”.
Aquestes declaracions, se-

gons Trias, són una “irrespon-
sabilitat”. “Demano a tots els

que es presentin a les prò-
ximes eleccions que amb se-
gons quines coses no hi ju-
guem ni de broma”, va subrat-
llar ahir l’alcalde a la Llotja de
Mar, durant la intervenció en
el torn de preguntes dels Di-
narsCambra, davant una nom-
brosa representació del món
empresarial de la ciutat. Trias,
que va pronunciar la conferèn-
cia titulada Barcelona, una
capital en constant transfor-
mació, va insistir, amb un to

molt seriós i preocupat, que
amb la celebració del Mobile
la ciutat de Barcelona s’hi juga
molt, molt especialment du-
rant els pròxims mesos, quan
la GSMA haurà de decidir si
continua organitzant el seu
congrés a la capital catalana
després del 2018 o no.
L’enquesta publicada diu-

menge passat per La Vanguar-
dia situa l’alcalde com a favorit
a guanyar les eleccionsmunici-
pals del maig i Ada Colau, una
de les fundadores de la Plata-
formad’Afectats per laHipote-
ca, com la seva principal rival.
El marge en aquests moments
és molt ajustat.
Diumenge Colau va reiterar

aRAC1 que la formació que en-
capçala no ajudarà mai Trias a
mantenir l’alcaldia, que el seu
model ja està esgotat... I ahir
l’alcalde va tornar a manifes-
tar la seva disposició a pactar
amb altres forces polítiques
que obtinguin regidors. “L’im-
portant és que tothom tingui
la representació que té en la so-
cietat”, va dir Trias.c

Trias veu irresponsable que
Colauqüestioni elMobile


