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DOSSIER DE PRENSA 

 

Un llibre per a tots aquells que són o han estat activistes o 

voluntaris, pels que volen ser-ho i, sobretot, pels que creuen que les 

persones poden dur a terme grans canvis. 
 

 

 

La Ciutat es veu molt diferent si ets el fill d’un dirigent 

d’una central nuclear o la filla d’una política 

compromesa amb l’ecologisme i les reivindicacions 

socials. 

 

En Nico veu com el futur que havia planificat s’ensorra 

després de l’acomiadament fulminant del seu pare. De 

la mà de l’Aura, anirà descobrint que l’activisme juvenil 

és el pulmó de la societat.  

 
«En algun moment, tots dos haurem 

après què és el compromís» 

“Participar, comprometre’s, dedicar una part del teu temps als altres, aprendre i comprendre. 

La Ciutat  ha estat fruit d’un procés creatiu col·lectiu que hem dut a terme al llarg d’uns 

mesos amb un grup de joves de tot Catalunya que no volen assistir com a espectadors a allò 

que passa al seu voltant. Volen ser protagonistes d’un canvi cultural, social, econòmic i 

polític que ha de portar-nos a millorar com a societat i com a persones en aquest món que 

compartim. 

 

Totes elles i tots ells han decidit formar part de grups que, des d’àmbits molt diferents, 

construeixen en lloc de criticar, treballen en lloc d’observar. I, sobretot, prenen partit en els 

seus entorns: ja sigui participant en política, en plataformes ecologistes, en casals implantats 

en barris desafavorits, inventant noves formes de participació social o donant suport 

internacional en camps de refugiats. 

 

Crec que cal ser conscient de tot el que fan i oferir-los el nostre suport i reconeixement. 

Aquest projecte de creació literària col·lectiva pretén ser una eina de difusió i agraïment a tot 

allò que fan per construir un lloc millor on viure.”  Víctor Panicello 
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Sessions de treball de Barcelona i Tarragona 

 
 

Els autors 
 

Víctor Panicello és un autor consolidat amb més de quinze llibres publicats i una gran 

experiència en el treball literari amb grups de joves. Ha obtingut diversos premis nacionals i 

internacionals gràcies a una narrativa realista i compromesa. 

 

Aquesta novel·la és la tercera de la col·lecció Winners (Comanegra), que vol donar veu als 

joves mitjançant la literatura. 

 

Ariadna Bofill Matas, Torelló, 22/08/1996. Voluntariat social i cultural a Torelló 

És auxiliar d’infermeria a l’Hospital Universitari de Vic i està estudiant Infermeria a la 

Universitat de Vic. Participa en diferents entitats del seu poble, com la Colla Gegantera i 

Grallera de Torelló i la Coral Lloriana de Sant Vicenç de Torelló. És membre de l’Associació 

de Disminuïts Físics d’Osona, també coneguda com a ADFO, i és voluntària de la teràpia 

aquàtica que es fa amb joves amb diversitat funcional.  

 

Aina Constansó Ordeig, Torelló, 22/09/1999. Activisme cultural i teatre social 

L’Aina sap molt bé que l’art és una gran eina de canvi social, que apodera les persones per 

fer-les sentir protagonistes de la seva vida. En la seva experiència artística, el teatre sempre 

li ha semblat una manera d’interactuar amb gent diversa, que es retroalimenta amb les 

pròpies vivències, cosa que ha après en molts tallers de teatre i masterclasses d’alguns dels 

actors a qui admira. Per això recomanaria a tothom que, si té una mica de temps, anés a una 

masterclass de les que es fan arreu del territori de Catalunya per aprendre a interactuar amb 

les persones d’una manera diferent. 

 

Kevin Domínguez Bruque, Balaguer, 18/09/1997. Acció política i social a Balaguer 

Actualment cursa el tercer curs del grau en Dret a la Universitat Oberta de Catalunya i 

treballa en una empresa de Balaguer.. L’any 2013 es va afiliar a les Joventuts d’Esquerra 

Republicana de Catalunya (JERC) i el 2014 va ser secretari d’organització d’una secció local 

a Balaguer. Aquell mateix any va col·laborar com a voluntari amb la PAH de la Noguera i, 

juntament amb altres joves, va fundar l’Associació del Jovent de Balaguer-Joves BLG, de la 

qual actualment és el secretari. L’estiu del 2015 es va fer membre de l’ANC i l’any 2016 es va  

Afiliar a Esquerra Republicana de Catalunya, on és secretari de Política Municipal i 

vicepresident de la secció local de Balaguer. A les eleccions del 21 de desembre del 2017, 

va ser escollit cap de llista per a les JERC a la demarcació de Lleida. 
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Daniela Estefania Gil i Gamboa, Bogotà, 24/01/1996. Activisme polític i social a les Terres 

de l’Ebre 

Actualment estudia Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha participat 

activament en la Plataforma en Defensa de l’Ebre i dóna suport a la Fundació Gentis, una 

entitat sense ànim de lucre que treballa per aconseguir la inclusió social plena des de l’acció 

comunitària, la formació, el mentoratge, la mediació, el suport familiar i la intervenció 

psicològica i terapèutica. També és la presidenta de l’Associació Collverds, fundada a 

Amposta per un grup de joves amb la intenció de participar en activitats de caràcter juvenil, 

social i cultural. És militant d’Esquerra Republicana de Catalunya i anteriorment ho va ser de 

les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

Ayoub Khammous, Guissona, 12/11/1998. Circ social 

L’Ayoub és estudiant del curs d’accés al grau superior d’Integració Social i viu a Reus des de 

fa vuit anys. És formador dins el projecte Reus Circ Social, que fa servir les arts del circ per 

educar nens i joves en els valors d’una vida saludable, de superació personal i de compromís 

comunitari. La seva especialitat són els malabars.  Està molt motivat per acollir i integrar els 

menors immigrants no acompanyats que participen en el projecte de circ social a la societat 

catalana, perquè sap que, tot i que no és un circ de tres pistes, molts nois i noies hi 

descobreixen la màgia de participar i de sentir-se protagonistes. 

 

Albert Morales Raich, Cervera, 13/08/1992. Voluntariat als camps de refugiats d’Atenes i 

Idomeni 

És graduat en Comunicació Audiovisual a la Universitat de Vic i actualment treballa a Lleida 

TV. Des que va acabar els estudis, ha participat en diverses campanyes corporatives i 

projectes individuals en l’àmbit del periodisme i de la comunicació, tot i que ho ha hagut de 

compaginar amb altres feines. L’hivern del 2016 va decidir anar a Grècia com a treballador 

voluntari als camps de refugiats i va conviure durant uns mesos amb refugiats de guerra i 

amb altres voluntaris, creant punts de connexió i compartint vivències comunes que el van 

fer créixer des del punt de vista personal. Durant aquesta estada, va fer gravacions que 

posteriorment van convertir-se en el documental Heil Europe, on es mostra com era la vida 

allà. Aquest vídeo ha estat emès en dues televisions catalanes i ha rebut el reconeixement 

del Festival Gollut, de la Vall de Ribes. Està disponible a Youtube. 

 

Joan Roca i Torné, Pallerols de Talavera, 22/04/1992. Voluntariat als camps de refugiats 

d’Atenes i Idomeni 

Actualment és coordinador de programes de mobilitat internacional a l’Associació Alba, una 

entitat sense ànim de lucre creada l’any 1975 a Tàrrega, que té la missió acompanyar les 

persones en la realització dels seus desitjos i il·lusions, oferint recursos i serveis de qualitat i 

promovent un territori inclusiu i compromès. També és membre fundador de l’Associació 

Sociocultural Aimerics, una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2008 a Ribera d’Ondara 

per tal de promoure la cultura popular catalana a través d’una figura de bestiari: el Drac 

Aimeric. 
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Josep Silvestre Solé, Pla de Santa Maria, 30/05/1992. Política d’àmbit local 

Actualment és regidor de Joventut i Esports al seu poble natal, on ha dut a terme bona part 

de la seva vida social i professional en entitats municipals: desenvolupant projectes, com el 

Catesplai Planenc, posant en marxa casals, colònies d’estiu i un parc de Nadal, així com 

col·laborant amb la cavalcada de reis o l’Associació de Joves. Un dels grans projectes en 

què ha participat ha estat la creació i l’organització del Centre Obert del Pla, per donar suport 

a infants en el seu desenvolupament educatiu i personal. També treballa al Centre Obert del 

Pla i ha estat involucrat en altres projectes, com la restauració de l’antiga Fàbrica Tèxtil del 

Pla, la museïtzació del Centre d’Interpretació Tèxtil i la majoria d’obres i serveis que es duen 

a terme al Pla. 

 

Christiano Vargas Vela, Sucre (Bolívia), 10/06/1993. Voluntariat social 

Fa onze anys que en Christiano viu a Espanya i aquest 2018 és el setè any que fa de 

monitor al Centre d’Esplai Lluís Maria Chanut. Quan va començar, no era conscient de com 

el canviaria allò que estava fent. Aquest petit esplai és l’únic centre vinculat a Càritas i al 

Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans que es desplaça a barris humils, on els 

infants no tenen opcions de lleure. Actualment es troben al barri de Sant Roc, a Badalona. 

Quan mira enrere, només té paraules d’agraïment, ja que considera que, gràcies al seu 

esplai, és qui és. Diu que allà ha conegut i ha viscut històries increïbles, persones 

extraordinàries, famílies, monitors i monitores entregats, infants únics. I a tots ells els dona 

mil gràcies, perquè porta les seves llavors al cor. 

 

Joel Vera i Sunyer, Barcelona, 29/05/1999. Activisme polític i voluntariat a la Sagrera 

(Barcelona) 

En Joel és fotògraf i, des de sempre, ha estat molt vinculat al seu barri: la Sagrera. Fa prop 

de dos anys que milita a les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la secció 

local de Sant Andreu, i actualment ocupa la secretaria d’activisme d’aquesta secció. També 

ha participat en la creació de l’Assemblea de Joves de la Sagrera. Fa onze anys que forma 

part del cau AEiG Pau Casals, també al barri de la Sagrera, fundat l’any 1969, que té un 

centenar d’infants d’entre sis i divuit anys i una quinzena de caps.  

 

Aquesta novel·la s’ha dut a terme amb el suport de la  
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 

“La ciutat no és només un llibre. És un repte fet realitat. És un projecte nascut de la il·lusió i 

de saber que els projectes col·lectius no tan sols són positius, sinó que són imprescindibles. 

És el fruit de la voluntat de convertir els joves en protagonistes d’aquesta iniciativa i de fer un 

reconeixement a tota la generació de jovent compromesa amb el seu entorn. 
 

[...] Sigui de la manera que sigui, el cas és que la veu juvenil no només no es pot obviar, sinó 

que cal reforçar-la i empoderar-la. I així és com neix aquest llibre: fruit de la iniciativa de 

l’escriptor Víctor Panicello i a través d’una experiència de creació col·lectiva amb la 
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participació d’uns quants joves d’arreu del territori que, tot i ser molt diferents entre ells, 

tenen un fil comú: són joves que dediquen part del seu temps a millorar el món que els 

envolta. 

 

Els joves, per tant, han estat protagonistes en la creació. Les seves veus, sentiments, 

experiències, incerteses i il·lusions queden implícitament traslladades al llarg de les pàgines 

següents i donen forma a una novel·la intensa, sincera i sorprenent. [...]”   

Marta Vilalta i Torres 

Directora general de Joventut 

 

 

 

 

 

 

 

 La Ciutat 

 Víctor Panicello 

 ISBN: 978-84-17188-44-3 

 Data de publicació: juny 2018 

 Pàgines: 180 

 Altres pròleg de Marta Vilalta i Torres, directora general de 

Joventut 

 Col·lecció: Winners 

 

 

 
 

 

 

Col·lecció Winners 
 

 

Una novel·la amb valor afegit, sorgida del treball 

literari de l'autor amb un grup de joves en risc 

d'exclusió social. 

 

Una història sorgida del treball literari entre 

l'autor i un grup de joves amb trastorns de la 

conducta alimentaria. 
 

 


