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Fase d'impressió

Els secretaris de la redacció juntament 
amb els editors de les seccions fan una 
reunió per defi nir quins temes es cobri-
ran durant la jornada i cobrir la distri-
bució del “blanc” els espais disponibles 
per el material periodístic. 

Una vegada que està realitzada la dis-
tribució i la composició de les pàgines, 
els dissenyadors s'encarreguen de ma-
quetar les pàgines amb el suport de 
programes de maquetació. Col·loquen 
els textos, imatges, infografi es i il·lus-
tracions. 

L'equip de la redacció juntament amb el 
fotògraf s'encarrega de periodisme de 
base: anar a buscar la informació, acu-
dir als esdeveniments i activitats, i és 
l'encarregat de redacta el text i els fotò-
grafs de seleccionar les millors imatges

Després de la fase de maquetació, les 
pàgines són revisades per correctors 
especialitzats que s’esmenen els errors 
que poden aparèixer. Finalitzat aquest 
procés i una vegada agregats els recur-
sos gràfi cs, les pàgines estan prepara-
des per a ser impreses.

Finalitzat aquest procés les pàgines del 
diari s'envien a l’impremta en format 
PDF perquè sigui imprès. 

Despès de la impressió dels diaris, s’en-
via als quioscs per a les vendes.
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Els editors, defi neixen la distribució de les 
les pàgines i com es reparteixen els textos, 
les imatges, les infografi es i les il·lustra-
cions. Una vegada format aquest trenca-
caps, tornen les pàgines perque els seus 
encarregats editin els textos i agreguin 
títols, volants, baixades i epígrafs.
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Fotògraf, escriptor, 
historiador, col·leccionista 
i comissari d'exposicions

"ARTISTA 
POLIÈDRIC"

Escenaris d'una guerra (1987)

Encàrrec de la Comunitat Autònoma de Madrid 
que va invitat a una sèrie de fotògrafs que no ha-
vien viscut la guerra civil espanyola, a visitar i in-
terpretar fotogràficament alguns dels escenaris on 
es desenvolupar la guerra civil espanyola. 

Els comptes de Barcelona (2010)

Imatges utilitzades per a il·lustrar el llibre del ma-
teix nom, escrit per Josep M. Soria i editat per la 
fundació Comtes de Barcelona

P ere Formiguera és una de les figures claus 
per entendre la producció fotogràfica 
realitzada a Espanya en les últimes dè-
cades. Pertany a la primera generació de 

fotògrafs espanyols que va adoptar la fotografia 
com a mitjà artístic. Segons Juan Naranjo, direc-
tor de la galeria Showroom de Barcelona, és un 
artista “polièdric”: fotògraf, escriptor, historiador, 
col·leccionista i comissari d’exposicions. Des d’un 
posicionament avançat, s’ha interessat, de forma 
àmplia, per aquest mitjà, i a través de la recupera-
ció històrica de l’ensenyament i les exposicions, 
ha lluitat per la seva instuticionalització”.

Entre 1971 i 1977 va estudiar la llicenciatura 
d’Història de l’Art a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, especialitzada en fotografia. 
Va començar a realitzar les primeres fotogra-
fies l’any 1969. Però no serà fins al 1973, que 
no farà la seva primera exposició, Homenatge 
a François Arago, amb Lluís Milán, a la Sala 
d’Exposicions de la Biblioteca de Rubí.

El 1975 es trobava entre els autors que col·labo-
raven de forma habitual amb la revista Nueva 
Lente durant el seu segon període. A aquella 
època ja s’oposava a la classificació de la seva 
obra en límits fotogràfics estrictes, reivindicant 
la seva funció artística i experimental, així com 
el seu caràcter creador del fotògraf.

Va ser membre fundador del desaparegut grup 
artístic-fotogràfic Alabern. Grup que reivindi-
cava la fotografia d’autor als incicis dels anys 70 
format per Rafael Navarro Garralaga, Manuel 
Esclusa, Joan Fontcuberta, Toni Catany, 

Koldo Chamorro i Mariano Zuzunaga. Amb 
Joan Fontcuberta van treballar conjuntament 
sovint i en van sorgir diverses exposicions.

Més endavant, a partir del 1988, el trobarem 
combinant la fotografia amb tasques com a 
membre assessor i comissari de diferents expo-
sicions per a la Fundació Joan Miró i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. Va ser comissari 
entre d’altres de “Porta d’Aigua” (1989), “Josep 
Esquirol, Ricard Teré” (1995) o “Introducció a 
la Fotografia a Catalunya” (2000).

El 1983 publicarà el llibre de fotografies “Fauna 
secreta” que va ser una col·laboració amb el seu 
amic i fotògraf Joan Fontcuberta. El 1994 va 
obtenir el premi al millor llibre infantil de l’any, 
atorgat pel Ministeri de Cultura, gràcies a les 
il·lustracions del llibre infantil “El Petit Polzet”.
El 1997 va obtenir el premi Innovation a la 
Fira Internacional de Bolonya, pel seu llibre 
de fotografies “Se llama cuerpo”. El 2010 li fou 
atorgat el Premi Sant Cugat a la trajectoria ar-
tística. En paraules de Lluís Recoder exalcalde 
de Sant Cugat”[4]La seva relació amb la ciutat 
ha estat una constant en l’àmbit cultural sant-
cugatenc, tant pel que fa la seva activitat artís-
tica, com per la seva tasca de comissari de les 
exposicions fotogràfiques que en els derrers 
anys s’han presentat a la Casa de Cultura i el 
Museu de Sant Cugat”.

La seva obra fotogràfica es pot trobar a les 
col·leccions de museus com el MOMA de 
Nova York MNCARS de Madrid o de Barcelona 
MNAC, MACBA i CCCB.
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Habitatge a Sant Cugat Les solucions per garantir-ne l'accés

Treballant per implantar la
masoveria urbana a la ciutat
Fa temps que
l’Ajuntament va posar 
en marxa un projecte de 
masoveria, però no hi ha 
propietaris interessats

La masoveria urbana és un dels models 
d’habitatge alternatiu que existeix i 
que s’està implantant poc a poc a Cata-
lunya. És una fórmula contractual 
segons la qual el masover (o arrenda-
tari) gaudeix d’un habitatge cedit per 
un propietari a canvi de rehabilitar-lo, 
mantenir-lo en condicions i pagar les 
factures dels impostos municipals i 
subministraments. L’Ajuntament de 
Sant Cugat va apostar fa uns mesos per 
aquest model, tot i que a hores d’ara, 
més d’un any després de la seva posa-
da en marxa, cap propietari ha cedit la 
seva propietat per llogar-la amb aquest 
model. En canvi, hi ha un centenar de 
persones que volen fer de masovers. 
“Si realment no hi ha cap intenció de 
potenciar la masoveria i l’Ajuntament 
no va a buscar propietaris, la gent no 
ho coneix i no se’n fia. Si no hi ha un 
bon precedent, la gent no està ober-
ta a aquest tipus de canvis”, lamenta 
Marc Ríos, de 6 Claus.

Lluitant per la masoveria
El col·lectiu 6 Claus és una entitat que 
treballa per promoure aquesta fórmu-
la a Sant Cugat. Ríos destaca els avan-
tatges de la masoveria urbana: ‘Avui 
dia hi ha poc treball i molt temps lliu-
re. Tens temps de rehabilitar i donar 
un servei al propietari”. El membre de 
6 Claus creu que Sant Cugat és u bon 
municipi per tal de potenciar aquesta 
iniciativa: A Sant Cugat hi ha molts 
espais buits que es poden utilitzar com 
a masoveria urbana”.

Les cases dels mestres
El passat estiu, el col·lectiu 6 Claus 
va ocupar les cases dels mestres de 
la Florestat i la seva portaveu, Nàdia 
Serra, n’explica el motiu: “Les cases 
dels mestres les vam veure comt una 

“A Sant Cugat hi ha molts 
espais buits que es poden 
utilitzar com a masoveria 
urbana”

La masoveria no sorgeix de 
manera espontània, Has 
d’estar en contacte permanent 
amb els propietaris”

oportunitat per posar contra les cor-
des l’Ajuntament i que fos ell qui fes 
el primer pas per implantar la maso-
veria urbana”. Després de mesos de ne-
gociacions, l’Ajuntament i el col·lec-
tiu 6 Claus van arribar a un acord 
segons el qual el consistori ha cedit les 
cases a Promusa, que serà l’encarrega-
da de fer les obres majors. A con-
tinuació, Promusa les cedirà a Sostre 
Cívic, que s’encarregarà de gestionar 
el lloguer social a través de la maso-
veria urbana i altres formes de coope-
rativisme com l’intercanvi d’activitats. 
“S’ha avançat molt des de l’ocupació, 
però ara queda el gruix gran que és 
el projecte definitiu, el pressupost”, 
explica Ríos.

Convèncer propietaris 
La demanda de 6 Claus va més enllà de 

les cases dels mestres: “Una de les con-
dicions és que facin una activació real 
de la masoveria urbana Hi ha d’haver 
un cens de cases en desús i que estiguin 
malament i podrien formar part de la 
masoveria urbana”, explica Marc Ríos. En 
aquest sentit, el director de Promusa, 
Lluís Hosta, ha confirmat que estan 
en negociacions amb Sostre Cívic 
perquè elabori aquest llistat de cases 
buides. 

“La masoveria urbana no sorgeix de 
manera espontània. Has d’estar en con-
tacte permanent amb els propietaris, 
fer-los veure que és la millor opció per 
mantenir el seu habitatge. D’aquesta 
manera, aconsegueixes casos que et 
serviran d’exemple i així, després, amb 
publicitat aconsegueixes que més gent 
s’hi afegeixi”, explica Raül Robert, de 
Sostre Cívic. //

Marc Ríos
6 Claus

Raül Robert
Sostre Cívic

Les cases dels mestres de la Floresta és la primera experiència de masoveria urbana #ARTUR RIBERA

DECLARACIONS
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Està bé tenir pista de gel per Nadal?
Mónica Capell
Periòdista

M’agrada 
escriure bones 
notícies... 

La pista de gel que instal·larà l’Ajuntament 
aquest Nadal al parc de Ramon Barnils és el 
darrer ítem que consolida Sant Cugat en 

la seva posició privilegiada al capdamunt del 
rànquing de la fanfàrria i el luxe. Tant se val el 
cost que aquesta pugui arribar tenir en termes 
econòmics i ambientals. Tant hi fa si a vint-i-cinc 
minuts mal comptats de tren en tenim una 
altra plantada a la plaça de Catalunya de Bar-
celona. Allò que realment compta és que les 
pròximes festes la smart city lluirà un aspecte 
digne d’acollir qualsevol de les escenes de Love 
Actually. Sortiu a passejar desbordants de feli-
citat entre Ilumetes i aparadors. Disposeu-vos a 
invertir 8 euros (guants inclosos) en 45 minuts 
d’acrobàcies i somriures sense límits. No patiu 
per res. De ben segur que l’equip de govern ho 
té tot previst per fer fora el campament de la 
PAH del carrer de Villà abans que comenci el 
Nadal. No fos cas que la protesta contra l’estafa 
bancària interrompés el clímax de devocíó tan 
propi d’aquestes dates.//

Que instal·lin a pista de gel a Sant Cugat 
em sembla una gran idea. 
El usuaris poden practicar una acti-

vitat física de mànera totalment lúdica, que al 
mateix temps els permet fer-ho en família, ja que 
podran patinar tant grans com petitsCom a 
entrenadora de patinatge sobre rodes no des-
aprofi taré l’oportunitat d’anar amb les meves 
patinadores a passar una estona divertida i plan-
tejar-los reptes. 
Per a la ciutat, és una activitat nadalenca amb un 
èxit de públic assegurat i, per tant, d’ingressos, 
per la qual cosa estit quasi segura que s’a tofi -
nançarà. 
El fet que estigui situada al centre és pràctic i 
ajuda perquè la gent surti de casa i faci ciutat. 
Solament espero que la clim tologia acompa-
nyi i puguem gaudir tots els dies del patinatge 
sobre gel.
Animo tothom que no ho hagi fet a posar-se 
uns patins per primera vegada: és molt, molt 
divertit. //

“Tant se val el cost que aquesta 
pugui arribar a tenir en terme 
econòmics i ambientals”

"Animo tothom a posar-se uns 
patins. És molt, molt 
divertit"

F
a uns dies vaig tenir l’oportunitat 
d’anar al 25è aniversari de Vins Noe. 
Va ser una festa en forma de tast, com 
no podia ser d’altra manera. Sempre 
és satisfactori comprovar que hi ha 
empreses que segueixen endavant, 
tot i els temps en què estem. Una set-
mana més tard em van convidar a 

la inauguració de JM Automoción, un conces-
sionari de vehicles de luxe que s’ha instal·lat a la 
nostra ciutat, a la carretera de Rubí. “Valents”, 
vaig pensar. Perquè, estareu d’acord que, en 
aquests moments, obrir un negoci no deixa de ser 
un acte gairebé heroic... De la mateixa mane-
ra que la franquícia Barra de Pintxos, que 
ha obert el primer local de Catalunya a la nostra 
ciutat, a la rambla del Celler, amb una inversió de 
280.000 euros i que dóna feina a 8 persones. 

Gairebé alhora, llegeixo que la companyia 
japonesa Ricoh inaugura a Sant Cugat el seu Centre 
de Serveis pel sud d’Europa. Ha invertit prop 
de 20 M d’euros en dos anys i ha creat 300 llocs 
de treball. Per altra banda, Gas Natural agru-
parà els seus serveis informàtics al complex d’of ici-
nes del parc empresarial de Can Ametller i agluti-
narà en els pròxims mesos 800 empleats. 

I més... El passat dimarts el president Mas va 
venir a inaugurar les instal·lacions de l’ale-
manya GFT a l’avinguda de l’alcalde Barnils. Un edi� ci 
que dobla la seva capacitat, amb un espai de 
3.000 m2, i on podran treballar � ns a 900 persones.

Tot plegat, excel•lents notícies per Sant Cugat. 
L’última xifra sobre l’atur diu que, a la nostra ciutat, 
ha baixat � ns al 8,33% És una molt bona dada ( i 
més si tenim en compte que a la resta d’Espanya és 
del 24%). 

Si som exigents, però, encara hi ha 3.729 persones 
inscrites a les llistes d’atur. El fet singular 
és que, mentre a Catalunya els aturats amb titulació 
universitària mitjana o superior són el 5%, 
a Sant Cugat representen un 23 % Un alt per-
centatge d’aquest col·lectiu l’ocupen els majors 
de 45 anys i sembla que s’està cronificant. He 
vist que l’Ajuntament ha posat en marxa un pla 
específic per a ells Bona iniciativa. Desitjo de tot 
cor que funcioni. //

Albert Artigas
Arran Sant Cugat

Cristina Muñoz
Directora tècnica 
esportiva de l'Escola 
de Patinatge Artístic 
(EPA) de Sant Cugat

per Josep A. Teixidó
jteixido@catsalut.cat

Cara a cara Oci

Teixi

@mcap_sr3

Joan Alsina
Empresari

Jordi Casas
Historador

Desigualtat, 
més que mai A

vui començo fort. Cada cop som 
més els qui comencem a estar 
fi ns al monyo de qui en aquest 
país només es parli de la San-
tíssima Trinitat. Entenguis bé, 
parafrasejant el catecisme 
seria una cosa així: “Tres llistes 
distintes (les altres no comp-

ten) i un sol Déu vertader (Artur Mas). De tant 
parlar de pàtria, alguns s’obliden de referir-se a 
qui en formen part. De les seves situacions, de 
les seves necessitats i de les seves perspectives 
(o no perspectives), que no tenen perquè coinci-
dir amb les del món mediàtic que ens hem 
construït.

L’avantatge de la situació social actual, és per 
cercar-ne alguna, és que hom no té necessi-
tat de reivindicar-se marxista, que tampoc no 
és cap desgràcia d’altra banda, per denun-
ciar les desigualtats cada cop més creixents que 
ens envolten. Són, senzillament, una ofensa 
social i un insult a la intel·ligència. Abans de 
parlar del Sant Cugat dels nostres pecats, deixeu-
me recordar quatre dades que han apare-
gut fa uns dies (informe OIT) Els salaris reals 
dels països desenvolupats estan per sota dels del 
2007. A Espanya mentre el 2007 creixien un 
1,1%, e12013 queien un 1,3%. Les rendes més 
baixes han arribat a perdre durant la crisi un 
43% de poder adquisitiu, mentre les més altes 
només n’han perdut un 3%. Una altra dada: el 
que ha determinat el 90% de l’increment de la 
desigualtat a Espanya han estat les variació de 
la distribució salarial i les pèrdua de llocs de 
treball. On són els magní� cs bene� cis que ens 
havia de portar la reforma laboral de febrer del 
2012?

No cal.dir que Sant Cugat no és una excep-
ció en termes de desigualtat social o de renda. 
Però abans de referir-m’hi, deixeu-me que faci 
una referència -sense aportar dades, han estat 

A
quí tothom pot dir el que 
vulgui, que hi cap tot. Parlem, 
per exemple, de les previsions 
de creixement del PIB a Espanya 
per al 2015. En pocs mesos, han 
baixat des del 2,5% al 1,5% 
(banca d’inversions Suïssa), 1,7% 
(Comissió Europea i OCDE) o 

1,9% a 2% (serveis d’estudis de la banca nacional i 
ministre d’economia). Són previsions, totes elles 
raonades i ben explicades. Totes? N’hi ha una que 
no. Que es basa simplement en “allò que diu el 
Govern està bé, i punt!” Les raons que ofereix el 
ministre d’Economia per sustentar la seva optimis-
ta previsió són poques i poc concretes. “Com que 
nosaltres diem que el que fem està ben fet, els 
resultats que veurem el pròxim any (any d’elec-
cions, no ho oblidem) seran bons”. Fins i tot, ves 
per on, els millors d’Europa. Una Europa que 
contradiu al ministre amb una previsió sensible-
ment més baixa i amb força pessimisme pel que fa 
a la creació de llocs de treball. I, de sobte, des de 
Mèxic, contraataca el president del Govern i reitera 

que Espanya és el millor lloc per invertir i que 
creixerem molt. Perquè ell ho diu, i si ho diu és per 
alguna cosa. I els economistes s’ho miren i 
discrepen. I els mitjans ens van llançant les dades 
de previsió d’un i altre, en una mena de joc que 
sembla dissenyat per sembrar el caos i la confusió 
entre tots.

No es tracta de ser transparents. Es tracta 
de ser convincents. I sembla que a la política, la 
capacitat de convèncer va directament lligada a la 
capacitat de parlar sense parar, � ns i tot, sense dir 
res gaire interessant, concret, rigorós ni assenyat, 
sempre i quan s’acabi la frase amb una a� rmació 
del tipus “i el que passarà és...”, on es poden 
substituir els punts suspensius per qualsevol cosa 
que ens agradaria que passés. 

“Pregunti el que vulgui, que el que jo li 
contestaré és el que a mi m’interessa que 
quedi”. “Bla, bla, bla..., que ara li diré allò que vull 
que la gent recordi”.

De vegades somio que el rigor intel·lectual 
arriba a la política. Malauradament, és tan sols 
un somni //

Una bona part dels 
milionaris, en euros, 
que van veure pujar 
els seus ingressos el 
2013, viuen aquí

jordicasasroca@movistar.es

@joanalsinaj

Bla, bla, bla

publicades en aquestes pàgines a bastament 
a la pobresa i les situacions de risc d’exclusió 
social. Sabem que aquí també tenim situacions 
que cobreixen tot el catàleg de possibilitats, 
si se’m permet l’expressió. Les angúnies que 
passen moltes famílies per arribar a finals de 
mes, les que hi arriben però no estalvien ni un 
cèntim, les que no poden escalfar-se la casa, 
això, que hem denominat pobresa energètica, i 
les que no els arriba ni per menjar. Encara que 
potser avui, i gràcies al treballs d’algunes enti -
tats, és més fàcil aconseguir quelcom per menjar, 
que no pas poder pagar els consums domèstics, els 
quals s’han disparat durant els darrers anys. També 
coneixem el treball impagable que fan entitats 
com Càritas i la Creu Roja, i les desenes de 
voluntaris que hi col·laboren, per alleugerir la 
situació de centenars de famílies santcugaten-
ques. Com també sabem que el perfil dels 
usuaris ha canviat, ja no és cosa, si és que ho ha 
estat alguna vegada, d’immigrats, amb papers o 
sense, cada cop hi ha més autòctons (i de tot 
tipus) En definitiva, una nafra impresentable 
en una societat com la nostra. 

A més, des de fa uns dies (informe Fedea 
2014/12), sabem que Sant Cugat és la ciutat de 
més de 50.000 habitants més desigual de Catalun-
ya (i la tercera d’Espanya, després d’Alco-
bendas i Pozuelo de Alarcón). En la nostra ciutat 
el coeficient Gini marca un 0,549 (1, màxi-
ma desigualtat; 0, màxima igualtat). Però això 
no diu gran cosa. Aquesta dada sí: l’1% concen-
tra el 21,01% de la renda. Ara ja puc contes-
tar la pregunta que em feia fa mesos en aques-
tes pàgines: efectivament, una bona part dels 
milionaris, en euros, que van veure pujar els 
seus ingressos el 2013, viuen aquí. No debades 
som la ciutat catalana amb la renda per capita 
més elevada. Es pot ser molt ric i immensa-
ment desigual. Així som nosaltres, els santcu-
gatencs.//
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