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GENT DEL BARRI
EL QUIQUE – BARCELONA

Un retrat dels
veïns de l’àrea metropolitana
de Barcelona. Qui són? Com és
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el seu dia a dia? Quin és el seu
consum cultural? Tenen algun
desig per complir? Perfils de
gent del carrer per conèixer
qui dona vida a una
realitat diversa

IDEOLOGIA
BARRI

Té 20 anys. Viu a la Sagrera, al districte de
Sant Andreu. El que li agrada més és que sigui
un barri amb molta activitat per a joves i
grans. El que menys, l’incivisme. “Pero son
casos aislados. Suele ser un barrio tranquilo”.

FEINA
Treballa al Park Güell. S’ocupa d’atendre els
visitants –sobretot turistes– i els ajuda a
comprar les entrades. Abans havia fet de
conserge en una instal·lació de Montjuïc i
treballat al departament d’enginyeria de TMB, al
Bon Pastor. En el futur vol tenir alguna feina
relacionada amb els autobusos.

Es va involucrar en Barcelona Com Tu, una
plataforma ciutadana que, al final, no va poder
concórrer a les eleccions municipals. Quant
a la religió, es defineix com a no creient.

FORMACIÓ
Va fer la primària i la secundària
a l’escola pública. “Es buena, pero
también mejorable”. Si tingués
un fill, assegura que el duria a la
pública. Té un grau mig de
mecànica de vehicles, que va
cursar en un centre concertat.

SANITAT
Té mútua familiar i la utilitza. “Te lo
hacen en la mitad de tiempo”. Només va
a la pública si s’ha d’agafar una baixa.

FAMÍLIA
El seu pare és conductor d’autobús des de fa 20
anys i la mare treballa al Metro. De petit, ell se
l’emportava a la feina per fer junts els últims
trajectes. D’aquí li ve la fal·lera per un mitjà de
transport que ara és la seva afició més gran. És el
membre més jove de l’Associació per a la
Recuperació i Conservació d’Autobusos (ARCA).

PROJECTE
Té una pàgina web (miniautobusero.com) on aboca
els seus coneixements sobre les darreres novetats
en matèria de mobilitat, un àmbit en què és tot un
expert. La va crear fa uns 10 anys, quan en tenia
11. També és molt actiu a les xarxes socials
Instagram i Twitter. Des de fa vuit anys col·labora
en el Ral·li Internacional d’Autobusos Clàssics.

INTERESSOS
A banda dels autobusos, també li agraden molt
els trens. En alguna ocasió ha sortit a la recerca
de models difícils de veure. També li agrada la
fotografia, cada cop més. Fa fotos amb el mòbil,
les passa a l’ordinador i les retoca.

HÀBITS
No acostuma a llegir. S’informa a través
d’Internet i de les xarxes socials. Les notícies
sobre Barcelona i l’àrea metropolitana les
segueix a Betevé i el canal 3/24. Amb els amics
se sol relacionar mitjançant el WhatsApp.

MOBILITAT
Per la feina dels pares, té el transport públic gratuït.
Així que normalment es mou amb autobús, metro o
tren. Té cotxe, però l’utilitza molt poc. Potser els
festius, quan la freqüència de pas és menor i cal
esperar més. “Pero Barcelona hoy en día està bien
conectada gracias al transporte público”.

El Quique, a l’entrada de l’estació
de rodalies de Sant Andreu Arenal.

ALIMENTACIÓ
Li agrada la pasta, la pizza, les
hamburgueses..., però també les
torrades fetes a casa. El seu restaurant
preferit és el d’un familiar que viu
al Prat de Llobregat i que s’ha especialitzat
en el pollastre, de pota blava.

ACTIVITAT
Es lleva a les 6 del matí per anar a la
feina. Entra a les 7.30 i surt a les 16.00.
Ja quan feia de conserge entrava a
treballar a les 5.30, i quan estava a
TMB, a les 6.30. Amb aquests horaris és
normal que, quan arriba a casa, li agradi
descansar. En ocasions, però, encara
troba temps per sortir a passejar.

CULTURA
A casa tenen Netflix, però ell no és gens
serièfil. Del poc que ha vist, destaca el
documental El Pionero, sobre Jesús Gil,
exalcalde de Marbella i expresident de
l’Atlètic de Madrid. Quant a pel·lícules,
prefereix anar al cinema i ben acompanyat. La darrera que ha vist ha estat la
tercera part de John Wick. La pròxima
serà l’última de la saga Fast and Furious.

VIATGES
Va sovint a convencions i fires. Londres
ha estat un dels destins que més li han
agradat. Aquest estiu té previst viatjar
a Astúries, per desconnectar. I a l’octubre
anirà a Bèlgica amb el seu pare, a la fira
internacional d’autobusos i autocars que
se celebra cada dos anys, per posar-se
al dia. Ja han comprat els bitllets d’avió.

