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“Siempre queda
algo por escribir”

La poeta Elvira Sastre
es uno de los nombres
propios de la séptima
edición del popular Inverfest

La nova modalitat seria la general.

ACN

NOU PLA | PÁG. 6

Educació
prepara un
batxillerat
nou molt més
flexible

gentedigital.es

Es vol sumar una nova modalitat de
batxillerat a les especialitats ja existents
i donar la possibilitat de fer el batxillerat
en tres anys, i no dos  El departament
vol aplicar el nou currículum a partir del
curs 2022-2023

MUYFAN | PÁG. 12

ACN

MESURES PEL 14-F | PÁG. 4

Eleccions blindades
per esquivar el virus

L’Ajuntament de Barcelona ha assegurat que té preparat
un dispositiu “sense precedents” per garantir un 14-F segur
 Es resumeix en més col·legis electorals que mai, nous
equipaments com mercats i pavellons, menys votants assignats a cada mesa i un dispositiu de neteja extraordinàri

Les estrenes
de cinema passen
a les grans
plataformes
Entre les més
destacades hi ha la sèrie
documental sobre
l’Hospital Parc Taulí.

DEPORTES | PÁG. 10

La crisis también llega a los fichajes
El mercado invernal se ha cerrado con un importante descenso en el número de refuerzos
respecto a años precedentes  La fórmula de la cesión ha sido de lo más recurrente

OPINIÓN

2
LA FRASE

“Les persones
infectades no han
de sortir a votar”
Oriol Mitjà
L’epidemiòleg ha demanat a la Junta
Electoral Central que “es faciliti el
vot per correu a les persones
infectades per covid-19 però
no se les permeti votar presencialment.
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Abandonament escolar

En marxa l’annex de Can Ruti

La taxa d’abandonament escolar prematur
a Catalunya es va situar en el 17,4% el 2020,
Això la situa per sobre de la mitjana a la resta de l’Estat.

Can Ruti- de Badalona estrenarà demà
dilluns l’annex hospitalari que permetrà guanyar 4.277 m2 assistencials en
tres plantes i 100 nous llits de crítics.
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El Covid ha motiva una caiguda de l consum. ACN

CAIGUDA DE LA DESPESA

Les families estalvien
perquè no consumeixen

E

spanya és el país de la Unió Europea on
més es redueix la despesa interanual
de consum de les llars el tercer trimestre del 2020 amb una disminució
del 8,5%, seguida d’Itàlia (-7,4%). Segons dades de l’Eurostat sobre l’efecte de la covid-19, Espanya és l’únic
estat membre on ha disminuït la renda bruta disponible el tercer trimestre
del 2020. D’altra banda, la taxa d’estalvi a les llars de la UE s’ha disparat el 2020 per la caiguda històrica del consum. El creixement de l’estalvi va començar a finals del 2019 i ha assolit el pic
màxim el segon trimestre del 2020 per la covid-19.
El tercer trimestre de l’any la taxa d’estalvi ha caigut respecte al segon i se situa 4,5 punts percentuals
per sobre respecte al mateix període del 2019.En
la majoria de països l’increment interanual ha estat més baix respecte al del segon trimestre de
l’any a causa d’una recuperació en la despesa del
consum individual de les llars, que també es manté més baixa que el 2019 en tots els estats membres
menys a Polònia i Portugal, on ha crescut un 3,8%
i un 0,2% respectivament.
El principal motiu de l’augment interanual de
la taxa d’estalvi de les llars és que la despesa de consum final de les famílies a la UE és inferior que el
2019, concretament d’un 3,6% menys.

Una supervivent
de la grip de
l’any 1918

Una àvia de 105 anys d’Arbúcies (Selva), Trinitat Rosell, ha rebut ja la segona dosi de la vacuna contra la covid-19. Ara fa unes setmanes ja li van
administrar la primera dosi . La Trini t ha recordat que durant la grip
espanyola de 1918 es van morir tres germans seus.

EL SEMÁFORO

“Cal investigar la
vacunació irregular”

“No estarem quiets
fins tenir un acord”

Més professionals a les
residències públiques

L’Oficina Antifrau de
Catalunya (OAC) demana a les administracions
que investiguin i sancionin si
s’escau els casos que s’han produït a Catalunya de vacunació
irregular de la covid-19.

Els treballadors de Nissan no descarten noves
mobilitzacions si les reunions de la mesa de reindustrialització segueixen estancades. Els sindicats han lamentat
queno avancen.

El Govern ha aprovat
aquest dimarts reforçar
17 residències públiques de gent gran i persones
amb discapacitat amb la contractació de 192 professionals
de diversos perfils.

@gentedigital
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ELECCIONS 14-F

Més de 9.000
persones
s’excusen per no
anar a les meses

Les taulee seran de 4 metres per assegurar la distància de metre i mig entre els membres.

Quatre de cada deu barcelonins votaran en un lloc diferent i hi haurà
94 col·legis electorals més  Mercats, pavellons i l’auditori del Barça
són alguns del molts dels nous punts de votació a lacapital catalana

N. BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

Quatre de cada deu barcelonins, un 37%, votaran el 14-F
en un lloc diferent a l’habitual.
Hi haurà 94 col·legis electorals
més fins arribar als 365 i 495
meses més. Entre els nous

equipaments hi ha mercats,
pavellons esportius i l’auditori del Barça. Una de les novetats és que s’ha fixat un
màxim de 800 electors per
mesa, molt per sota dels 1.500
que hi ha habitualment. Les
taules seran de 4 metres per
garantir les distàncies entre
membres de la mesa. I hi
haurà un miler de voluntaris
de l’Ajuntament que vetllarà
pel compliment de les mesu-

Els vehicles privats no
circularan pels laterals
Barcelona prohibirà a partir del 8 de febrer
que utilitzin els laterals de Diagonal i Gran Vian
 Podran circular-hi bicicletes, taxis, busos i veïns

MOBILITAT
GENTE

L’Ajuntament de Barcelona
vol convertir algunes de les
mesures provisionals adoptades durant la pandèmia als

carrers en estructurals. Per
això, a partir del 8 de febrer
prohibirà als vehicles privats
utilitzar els laterals de l’Avinguda Diagonal i els de la Gran
Vias. L’objectiu del consistori és pacificar els laterals de
forma permanent i per tant,

Mesures als centres

Suplir amb voluntaris

Pel que fa a l’organització als
col·legis electorals, hi haurà
entrades i sortides per llocs
diferents, que les cues es faran
al carrer i que es garantirà
que no hi hagi creuament de
persones amb circuits de circulació. Així mateix, també
s’assegurarà les ventilacions
necessàries perquè els membres de la mesa puguin passar
la jornada amb garanties.
Aquesta vegada els presidents
de les meses es trobaran ja
les taules muntades, que seran de 4 metres per assegurar
la distància de metre i mig
entre els membres.

Davant aquesta allau de
sol·licituds, la Junta Electoral de Barcelona valora
fer un protocol per reclutar voluntaris i cobrir els
buits ràpidament, algo
que ja es fa habitualment
La bossa que s’està enllestint estaria formada
per càrrecs públics, que
haurien d’estar en prealerta. També es podria
comptar amb els suplents de mesa, que en
cas que la seva mesa estigui coberta podrien desplaçar-se allà on hi hagi
falta de gent.

ACN

Dispositiu sense precedents per
garantir unes votacions segures

ELECCIONS 14-F

res anti-covid. La gerent municipal, Sara Berbel, ha volgut
llançar un missatge de tranquil·litat garantint que tothom
podrà votar amb “total seguretat i complint les mesures
sanitàries”.

Més de 9.000 persones
han presentat excuses
per no formar part de les
meses electorals el 14-F,
segons dades facilitades
pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC). En concret, i a
data de 29 de gener, la
junta de Barcelona ha rebut 3.250 excuses; la de
Granollers, 849; la de Terrassa, 622, i la de Sant
Feliu de Llobregat n’ha
registrat 838.
El termini per impugnar la incorporació a una
mesa electoral és de 7
dies naturals des que es
rep la comunicació, sens
perjudici que, finalitzat
el termini i fins al moment de conformar les
meses, les Juntes Electorals atendran totes aquelles causes sobrevingudes.

AGENTS I VOLUNTARIS

Mobilització de persones
Pel que fa als voluntaris, es necessiten unes 900 i ja n’hi ha
1.085. És a dir, que ja n’hi ha suficients per fer front a la jornada electoral. A banda dels voluntaris, es preveu una mobilització de 1.000 agents de la Guàrdia Urbana i unes 200
persones en serveis auxiliars. En total, 2.200 persones sense comptar la brigada de neteja. Està prevista la neteja i desinfecció dels punts de votació i també de la via pública.

només permetre el pas de
vehicles en alguns casos. Només hi podran circular bicicletes o vehicles de mobilitat personal, taxis, vehicles
de càrrega i descàrrega, busos
i veïns o usuaris d’un pàrquing, així com clients d’hotels. A banda, la velocitat
màxima de circulació serà de
30 km/hora i s’obligarà a fer
girs obligatoris en alguns carrers, excepte taxis o bicis.
La mesura que restringirà
de forma estructural el pas
de vehicles vol impedir que el
trànsit privat circuli en línia
recta al llarg dels laterals.

Llogar pisos turístics per
celebrar festes il·legals
SEGURETAT
GENTE

Entra en vigor el dia 8.

ACN

L’Ajuntament de Barcelona
ha detectat que a la ciutat es
lloguen pisos turístics per ferhi festes saltant-se les restriccions que estan vigents, segons ha explicat el tinent d’alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, al 324.
“Tenim indicadors i radars

per veure com es produeixen,
lloguen un pis turístic i hi
col·loquen gent, són casuístiques i coses pintoresques que
poden passar”, ha dit. Batlle ha
destacat un “compliment general” de les normes per part
de la ciutadania, però sí tenen
detectats alguns “incompliments”, de dia en espais públics com Montjuic, el Turó de
la Rovira o algunes places de
Gràcia.
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Salut preveu arribar al 70%
de vacunats a finals d’estiu
A aquest porcentatge s’hi arribaria sempre i quan hi hagin
prou vacunes i en el temps establert  De moment només
hi ha l’1,3% de vacunats amb les dues dosis a Catalunya
SALUT
M.L.

redaccion@genteenbarcelona.com

La pregunta que tothom es fa
ara és si el ritme de vacunació
és adequat o no. De moment,
la realitat és que s’ha vacunat
un percentatge molt petit de la
població. A Catalunya, han
rebut les dues dosis ne-

cessàries, 83.600 persones,
que representen l’1,34% de la
població de més de 18 anys. A
Espanya, el percentatge és una
mica menor, de l’1,08%.
Són les xifres després de 5
setmanes de vacunació durant les quals hi ha hagut ensopegades com l’incompliment i els retards en els lliuraments de les farmacèutiques;
els problemes en la conservació i el transport de les primeres vacunes, que han alen-

A CATALUNYA,
QUEDEN PER
POSAR GAIREBÉ 9
MILIONS DE DOSIS
ENCARA

tit el procés, i se’n plantegen
d’altres com l’aparició de noves variants del virus. Ara,
l’objectiu és arribar al 70% de
la població adulta a finals de
setembre. És l’objectiu anunciat pel Ministeri de Sanitat i
la consigna a tota la Unió Europea.

Hi ha prou vacunes?
La Unió Europea, que lidera
les negociacions per adquirir
les vacunes, assegura que a finals d’estiu hauran arribat 540
milions de dosis de Pfizer, Moderna i AstraZeneca. D’aquestes, a Espanya li pertoquen 57
milions de dosis i a Catalunya,
9,3 milions. Totes tres són de
doble dosi, per tant, servirien
per immunitzar 4,6 milions a
Catalunya. La incògnita és si
aquestes vacunes arribaran
amb prou temps perquè es
puguin subministrar abans
d’acabar l’estiu.

De moment cal que esperin a després del part.

La vacuna a l’embaraç:
falten evidències
per recomanar-les
Diverses expertes es mostren convençudes que
quan el vaccí arribi a tota la població hi haurà
dades de la seguretat en gestants

SALUT
GENTE

Professionals sanitàries de l’Hospital del Mar atenent un pacient ingressat a l’UCI.

ELS EFECTES MENTALS | SANITARIS EN LA TERCERA ONADA

“Ens hem habituat a l’esgotament”
La sobrecàrrega i la pressió “crònica” dels professionals s’està traduint
en alguns casos de depressió i ansietat  Les infermeres, un dels
col·lectius clau en l’atenció a la covid-19, estan ‘patint molt’.
Amb prop d’un any de
pandèmia a l’esquena,
els professionals sanitaris continuen remant en
la mar enrabiada del coronavirus. “El personal
sanitari està molt cansat
i presenta senyals d’esgotament”, observa el
coordinador de la covid-

19 a l’Hospital del Mar,
el doctor Juan Pablo
Horcajada, que adverteix que la pressió a què
estan sotmesos és
“crònica” des de fa mesos i que s’està traduint
en alguns casos en problemes de salut mental,
com depressió o ansie-

Salut destaca que “no hi ha indicis” de problemes de la vacuna de la covid-19 en l’embaràs, però ara com ara no
recomana a les gestants rebre-la per falta d’evidència
en aquest grup, exclòs dels
assaigs clínics. Ara bé, el protocol de Salut recull que en situacions “molt particulars”
es pot plantejar la vacunació
d’acord amb la valoració benefici-risc.
Ara, només les professionals de residències i sanitàries
poden rebre la vacuna. La cap
de de Secció d’Obstetrícia de
Vall d’Hebron, Anna Suy, i la
presidenta de l’Associació Catalana de Llevadores, Gemma

ACN

tat. “Ens hem habituat a
l’esgotament. Tirem la
feina endavant, però ens
passa una factura personal”, diu la metgessa intensivista Yolanda Díaz,
enfundada en un EPI de
màxima protecció, quan
l’hospital comença a notar una davallada dels

ingressos de la tercera
onada però no a les UCI.

Pressió eterna
El coordinador de la covid-19 al Mar parla de
l’impacte de l’esgotament en els professionals sanitaris: “ Potser el
rendiment no és el mateix. I hi ha algunes persones que s’han agafat la
baixa per depressió o
ansietat. O gent que falta
alguns dies a la feina,
necessiten descansar. És
massa pressió. I una
pressió important,
crònica i permanent durant molts mesos”.

ACN

Falguera, coincideixen que,
en aquests supòsits, s’ha de
valorar cada cas i confien que
quan la vacuna arribi a la població general ja hi haurà dades sobre la seva seguretat en
gestants.
El document de Salut de
recomanacions de vacunació contra la covid-19, actualitzat el 27 de gener, recull
que si bé “no hi ha indicis de
cap problema de seguretat”
en embarassades, “no hi ha
evidència suficient” per recomanar-la. Les indicacions
són tant per a la vacuna de
Pfizer-BioNTech com per a la
de Moderna.
Així, doncs, Salut assenyala que, en termes generals,
s’ha de posposar la vacunació
d’embarassades fins al final
de la gestació.

La covid és malaltia
professional pels sanitaris
SALUT
GENTE

El govern espanyol ha aprovat
aquest dimarts una modificació perquè els sanitaris que
s’han contagiat de covid rebin
les mateixes prestacions que
tindrien en cas d’una malaltia professional. Des del mes
de setembre la covid es considerava com una “contingèn-

cia professional derivada d’un
accident de treball”, fet preveia
una cobertura de cinc anys
en cas de patir els seus efectes a llarg termini.
El canvi a la tipificació de
“malaltia professional” permet que rebin cobertura de
per vida en cas que els sanitaris pateixin seqüeles. De
moment s’han contagiat a
l’estat 118.000 professionals
sanitaris.
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EDUCACIÓ
N. BLANCH

redaccion@gentenbarcelona.com

Luis Bárcenas a la comissió d’investigació.

ACN

Bárcenas confessa
que Rajoy coneixia
l’existència de la caixa B
L’extresorer del partit afirma a Anticorrupció
que l’expresident espanyol va destruir
personalment documentació

TRIBUNALS
GENTE

L’extresorer del PP Luís Bárcenas ha enviat un escrit a la
Fiscalia Anticorrupció en el
qual confessa que el partit tenia una caixa B de la qual l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy era “perfecte coneixedor”. “Des de
l’any 1982 va existir institucionalitzat un sistema de finançament del Partit Popular
amb percepcions en B que es
realitzaven a través de donatius”, afirma en l’escrit al qual
ha tingut accés l’ACN. Bárcenas afirma que “de totes
aquestes actuacions era perfecte coneixedor Mariano Rajoy, fins al punt que a principis del 2009, vam tenir una

reunió al seu despatx, en la
qual li vaig mostrar els papers d’aquesta comptabilitat
B”.
Bárcenas relata que Rajoy
va dir-li que “com podia seguir conservant tota aquesta
documentació comprometedora” que va acabar “personalment destruint en la
màquina destructora de papers”. L’extresorer diu que Rajoy ho va fer sense saber que
Bárcenas “guardava còpia
d’aquesta documentació”.
En l’exercici 2007 la comptabilitat paral·lela tenia uns
ingressos anotats de 500.000
euros, en l’exercici 2008 d’una
mica més d’un milió d’euros
dels quals al voltant de
900.000 euros es van destinar a la remodelació de la seu
del PP al carrer Gènova.

Augment del 45%
de l’atur juvenil
El Govern català creu que la destrucció de
llocs de treball es mantindrà mentre durin
les restriccions per la pandèmia

LABORAL
GENTE

Catalunya va destruir al gener
36.770 llocs de treball respecte al desembre i 72.759 respecte fa un any. El director

general de Relacions Laborals del Departament de Treball, Enric Vinaixa, ha explicat
que el Govern preveu que la
destrucció de llocs de treball
es mantingui mentre durin
les restriccions per frenar la
pandèmia, almenys fins “al

El Departament d’Educació
treballa en un nou model de
batxillerat més flexible i competencial per renovar el currículum actual, del 2008. A més,
també es vol sumar una nova
modalitat de batxillerat a les
especialitats ja existents que
sigui de caràcter més general
i permeti a l’alumne anar definint l’especialitat a mesura
que avança.
D’altra banda, es possibilitaria fer el batxillerat en tres
anys, i no dos. Segons Maite
Aymerich Boltà, directora general de Currículum i Personalització del departament,
la idea és que el batxillerat
“doni resposta a la necessitat de l’alumnat d’estar preparat fer una trajectòria personal”. “Volem que sigui un currículum competencial, obert,
flexible, facilitador i orientador”, ha dit.
El nou batxillerat tindrà tres
modalitats -científic/tecnològic, humanístic/social i
artístic- i una de nova, la modalitat ‘general’, amb més
“passarel·les” i opcions de diverses modalitat

Un model actual desfassat

També contempla que els dos cursos de batxillerat es podran fer en 3 anys.

ACN

Educació treballa en un
nou batxillerat més flexible
El departament vol aplicar el nou currículum a partir del curs
2022-2023  L’alumne se’l podrà fer a mida i tindrà una quarta
modalitat  L’objectiu és que sigui molt més útil

Educació considera que l’actual currículum està desfassat,
ja que és de l’any 2008. Les
xifres també són un motiu
més fer reformular aquesta
etapa educativa. Segons les
últimes dades, el curs passat,
dels més de 49.000 alumnes
de primer de batxillerat, gairebé 10.000 no van fer el pas
a segon; més de 3.000 perquè
van repetir curs, i més de
3.700 perquè van canviar a
l’FP. Pel que fa a als prop de

3.000 restants, no se sap quin
recorregut van seguir.
El Departament d’Educació, conscient que cal un canvi, fa un any que treballa en el
nou decret del batxillerat, per
fer aquests dos cursos més
competencials, és a dir, que
els estudiants siguin capaços
d’aplicar i utilitzar aquests
continguts, tot el seu coneixement, en el seu dia a dia.L’objectiu que es busca és que si-

llindar del primer trimestre”.
També ha expressat la seva
preocupació amb l’alta incidència de l’atur juvenil.
Dels menors de 25 nys,
que quest gener van sumar
41.129 desocupats, això són
2.240 més que al desembre i
fins a 12.848 més que el mateix mes del 2020, quan els
afectes de la pandèmia encara no s’havien deixat sentir.
Sobre el total, representen el
5,8% del total. “Això ens fa fer
una definició molt incisiva de
les polítiques d’ocupació que
s’han d’adreçar cap aquest
col·lectiu”.

Catalunya ha registrat l’increment interanual de l’atur més elevat des del 2013.

A LES QUATRE
MODALITATS
ACTUALS SE N’HI
AFEGIRÀ UNA:
LA GENERAL

gui una etapa educativa “útil
en ella mateixa” i que, per
exemple, el segon any no estigui tan orientat a les proves
d’accés a la universitat (PAU).
En aquest sentit, matisen
que no ha de ser una etapa
“traumàtica” ni anar només
orientada a anar a la universitat, sinó que ha d’oferir “itineraris i camins” i tenir un
component “molt orientador”.

ACN
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FÚTBOL | LIGA SANTANDER

Un mercado
invernal
bajo cero
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de la Superliga Turca.

ALTERNATIVA A SUÁREZ:

Cesiones

El hueco dejado por Diego
Costa ha sido ocupado por un
ex del Lyon, Moussa Dembele

Los clubes de la máxima categoría se han
movido mucho menos en esta ventana
de fichajes que en años precedentes  El
gasto total ha sido casi siete veces menor
comparado con el de la pasada campaña
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

No, no está la economía para
alegrías, ni siquiera la de los
clubes del fútbol de élite, un
área donde los dispendios se
habían convertido hasta ahora prácticamente en rutina.
Esa es la conclusión más evidente que deja el reciente
mercado invernal, una ventana que si bien no suele albergar grandes traspasos, sí que
es usada por los equipos con
dificultades, ya sea en la clasificación o por bajas de larga duración, como un lugar
habitual para buscar remedios.
Las cifras no engañan. El
número de movimientos ha
caído bruscamente, pasando
de 84 bajas y 77 altas en el
2020 a las 47 y 41, respectivamente, de este año. Estos datos han tenido un impacto
importante en el movimiento
de dinero: la Liga Santander

FICHAJES MÁS SONADOS

Dos nombres
propios
Tan poco gasto se ha
producido en este mercado invernal que solo
dos jugadores acaparan
más de la mitad del dinero gastado en fichajes.
Carlos Fernández, nuevo
delantero de la Real Sociedad, deja en las arcas
del Sevilla 10 millones,
un poco menos de lo que
gastó el club hispalense
por el ‘Papu’ Gómez.

ha desembolsado 21,25 millones de euros, casi siete veces
menos que hace doce meses
(151,15 millones).

Contexto
Esta dinámica debe valorarse,
cómo no, dentro de la pandemia actual, una situación que

LIGA SANTANDER | JORNADA 22

Otra prueba después del
gran esfuerzo en la Copa
El Barça visitará el campo del Real Betis este
domingo tras la épica remontada en Granada
 Ya está por encima del Real Madrid en la tabla
En medio de la tempestad institucional a la que
la publicación del contrato de Messi ha añadido
más presión, el Barça trata de dejar todo eso a un
lado para avanzar en el
terreno deportivo. Por el

momento, los pupilos de
Ronald Koeman ya están
en las semifinales de la
Copa del Rey después de
superar por 3-5 en la prórroga a un combativo
Granada. Más allá del
pase a la siguiente ronda,

tampoco es ajena a otros clubes del viejo continente. Eso
explica que ni siquiera la Premier League, cuyos clubes
manejan en los últimos años
los presupuestos más suculentos, haya optado mucho
por sacar la chequera. Eso sí,
los ingleses encabezan este

ranking invernal, con un gasto de 85,5 millones, seguidos
por la Serie A italiana (77,6
millones) y la Bundesliga alemana (48,6), nada nuevo bajo
el sol, aunque sí que llama la
atención que LaLiga Santander esté en la séptima posición, por detrás, por ejemplo,

la imagen ofrecida por jugadores como De Jong,
Pedri, Jordi Alba o Griezmann invita a pensar en
que el cuadro blaugrana
puede remontar el vuelo.

da posición al aprovechar
la pasada jornada el tropiezo del Real Madrid.
Este domingo 7 de febrero (21 horas), los
hombres de Koeman se
verán las caras con otro
de los equipos que también ha competido esta
semana en la Copa del
Rey, el Real Betis Balompié. De la mano de Manuel Pellegrini, el cuadro
verdiblanco busca una
regularidad que le permita mejorar la séptima plaza que ocupa en la actualidad. El antecedente del
año pasado se saldó con
un 2-3 para el Barça.

Los nombres
A la espera del regreso de
una de las competiciones
que genera más ilusión,
la Champions League (el
duelo de ida de los octavos de final frente al PSG
se disputará el 16 de febrero), el Barça afronta
otro tramo del calendario
de la Liga Santander, una
competición en la que ya
se ha colocado en segun-
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Millones:

Carlos Fernández (Real Sociedad) ha protagonizado
el traspaso más caro.

Curiosamente, de
los tres primeros
clasificados, solo el
Atlético de Madrid
ha optado por reforzarse, el equipo que,
a priori, menos lo
necesitaría, pero la
llegada del delantero Moussa Dembele
responde a la salida
de Diego Costa. En
cuanto a caras nuevas, la palma se la
lleva el Valencia, que
ha cerrado hasta
cuatro incorporaciones. Eso sí, Cutrone,
Ferro, Christian Oliva y el retorno de
Piccini no han supuesto desembolso
alguno, ya que todos llegan, de una
forma u otra, en calidad de cedidos.
Esa fórmula, la
de la cesión, ha sido
usada por uno de
los representantes
madrileños en la
máxima categoría.
El Getafe ha incrementado el potencial de su plantilla
con la llegada del
defensa Chakla
(procedente del Villarreal) y sobre todo
los centrocampistas
de corte ofensivo
Carles Aleñá y Takefusa Kubo, a los que
Barcelona y Real Madrid, respectivamente, han buscado
un destino para seguir con
su crecimiento como futbolistas. Por contra, uno de los jugadores que ha abandonado
la disciplina azulona es Víctor
Mollejo, que ahora defenderá los colores del Mallorca.

El Barça, un poco más cerca de levantar otra Copa del Rey

ENTREVISTA | MUYFAN
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C

on apenas 28 años, ya puede
presumir de tener un hueco
destacado dentro de la poesía española, un espacio ganado a pulso a través del trabajo y el talento, dos elementos
sin los que no se puede entender la figura de Elvira Sastre. La poeta segoviana daba
este pasado martes 19 otra
muestra más de su pasión por
el arte, con un recital de parte de su obra
acompañado por música, todo ello bajo el
espectacular escaparate del Inverfest.
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REIVINDICATIVA:

Aprovechando su popularidad en redes, la
poeta es activa en la
defensa del feminismo

No es la primera vez que llevas una
obra a un auditorio. ¿Cómo se plantea
un evento así?
Lo llevo haciendo mucho tiempo, pero sí
que es verdad que el espectáculo que
preparamos para el Price es distinto, vamos creciendo. Antes me acompañaban
guitarra y piano, mientras me dedicaba a
leer los poemas. Ahora lo hemos dado
una vuelta. Saqué un disco de poemas
recitados en plena cuarentena y está
mucho más producido. Al músico le di
libertad total, le hemos metido muchos
más efectos e instrumentos, hay partes
que tocan la electrónica... Es un espectáculo que yo al menos, desde mi ignorancia, no había escuchado nunca. Eso sí, la
gente que vaya a alguno de mis espectáculos, que no espere el típico recital
muermo de poesía; es una cosa bonita,
con emociones de todo tipo.
Te hemos podido ver los días previos
ensayando con uno de los músicos.
¿Cómo se logra esa sincronización y
en qué medida marca la melodía al
poema y viceversa?
Llevo trabajando con Manu Míguez casi
desde el principio de mi trayectoria, así
que tenemos una sincronía que sale de
manera casi natural. Aparte él tiene un
talento increíble, es un músico impresionante y, además, el tema tecnológico
lo controla mucho. Escuchamos los poemas, mete una base musical y empezamos a darle vueltas para ver qué podemos añadir y fluye muy bien. En los ensayos se nos van ocurriendo cosas y las
grabamos, ambos lo gozamos mucho.
Hablando de poesía y música, la segunda se ha convertido en un fenómeno masivo, mientras que la primera
parece tener un nicho más reducido.
¿Crees que espectáculos como este
pueden abrirte más puertas?
Sí, por la experiencia que tengo, al unir
estas dos artes se crea una tercera. A la
gente le encanta, porque les llega de una
manera diferente. Cuando tienes música
de fondo, parece que cualquier cosa que
recites queda bonito, también hace que
sea un poco más accesible para ese público que no está tan metido en el mundo de la poesía.
Hemos dejado atrás un año 2020 para
olvidar y este 2021 parece haber empezado muy fuerte. ¿Qué es mejor, formar parte esos ‘relocos’ o dejarse llevar por los recuerdos?
(Ríe) Creo que hay que tener un poco de
locura para arriesgarse a hacer según

ELVIRA SASTRE

“Necesito sentir que me
falta mucho por aprender”
La poeta segoviana ha supuesto un soplo de aire fresco
en la literatura española  Es uno de los nombres
propios de la presente edición del Inverfest  Gracias
a sus recitales, acerca la poesía a otros públicos
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

“ADEMÁS DE LOS QUE
SUBIMOS AL ESCENARIO
HAY UN ENGRANAJE
QUE NECESITA COMER”
“LA NARRATIVA Y LA
POESÍA SON DIFERENTES,
ME PERMITEN CONTAR
COSAS DISTINTAS”

qué cosas en esta época, sobre todo relativas al mundo de la cultura. Sin embargo, todos los que nos dedicamos a esto
llevamos una pasión por dentro que es
muy difícil desoír. Por ejemplo, durante
la pandemia decidí sacar el disco sin poder hacer gira, pero vi que la gente estaba necesitada, lo demandaba tanto que
podía ayudar en esa parte emocional a
la que apela la poesía. También hay que
tener en cuenta que no te puedes quedar solo con los que nos subimos al escenario; detrás hay todo un engranaje
que también necesita comer: si el artista

no tiene ese punto de locura, esas familias no van a poder trabajar.
¿Qué te inspira más a la hora de escribir, una cuarentena o una borrasca
como ‘Filomena’?
A esta última estoy un poco más acostumbrada, eso sí, me ha impactado ver
cómo la gente lo ha recibido. En la cuarentena me costó muchísimo escribir,
cuando la vida está parada necesito movimiento para poder inspirarme. Para mí
fue una época más de reflexión hacia
dentro que hacia fuera.
Echando un vistazo a tu trayectoria,
¿sientes que le debes un poema a algo
o a alguien?
Siempre queda algo por escribir, por lo
menos es algo que intento cuidar. Si con
28 años creo que ya lo he escrito todo, es
que he hecho las cosas muy mal. Necesito sentir que me queda mucho por
aprender y, por tanto, mucho que contar. Eso sí, no me meto prisa.
Probaste suerte con la novela. ¿Qué
género tiene más pros y cuál más contras a la hora de escribir?
Es complicado. Es verdad que estoy más
cómoda en la poesía, es un género en el
que surge todo de una forma un poco
más natural. En la narrativa puedo pasarme un año entero pensando sobre
qué escribir. Ambos géneros me permiten contar cosas distintas y eso es algo
que necesito.

MUYFAN | OCI
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OTRAS SERIES

‘EL INFILTRADO’, A FILMIN: és una minisèrie documental de
Mads Brügger filmada amb una càmera oculta que posa de
manifest les perilloses pràctiques del règim més secret del
món: el de Corea del Nord.

‘CONFINADOS’, A HBO: de Doug Liman, i protagonitzada per
Anne Hathaway i Chiwetel Ejiofor. Una parella, després de trencar, es veu obligada a conviure durant un confinament. També
compta amb la interpretació de Mark Gatiss i Ben Stiller.

‘UNA HISTORIA, UNA CANCIÓN’, A MOVISTAR+: és una
minisèrie de quatre episodis i que de la mà de la cantautora
Zahara vol donar protagonisme a cançons amb històries personals potents i que han estat ignorades.

PEL·LÍCULES I SÈRIES | NOVETATS

‘Vitals’ i ‘Devils’, estrenes en
una setmana sense cinema
La situació de les sales per la pandèmia deixa les
cartelleres gairebé sense nous films, per això les
plataformes han agafat el relleu de les novetats  A la
gran pantalla destaca la reestrena de ‘El noi’ de Chaplin
M. L. (redaccion@genteenbarcelona.com)

E

l tancament de la gran majoria de sales per les restriccions per la pandèmia
ha fet ajornar gran part de
les estrenes, i la majoria de
noves produccions que
arriben aquesta setmana
als espectadors ho faran un
cop més a través de les plataformes. Entre les més destacades hi ha
la sèrie documental ‘Vitals. Una història
humana’, a HBO, un testimoni en primera línia de l’impacte de la covid-19 a
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Els seus tres capítols esperen
commoure i emocionar però també
conscienciar la població. També destaca, a Movistar+, la sèrie ‘Devils’, amb Laia Costa i Patrick
És un thriller si‘VITALS ESPERA Dempsey.
tuat al Londres del 2011 sobre
COMMOURE I el cruel món de les finances
EMOCIONAR PERÒ en una adaptació de la no‘I Diavoli’, de Guido MaTAMBÉ vel·la
ria Brera.

CONSCIENCIAR

HBO ARRENCAEL
MES AMB
L’EXPERIMENT
SOCIAL ‘FAKE
FAMOUS’

Destacats de Netflix
A Netflix destaca ‘El baile de
las luciérnagas’, adaptació cinematogràfica de la novel·la
homònima de Kristin
Hannah, sobre la història de
dues amigues inseparables a
través de tres dècades difícils. Netflix estrenarà també la

ESTRENA A LES SALES

La tristesa còmica
centenària de
Charles Chaplin
Una de les poques estrenes que es podran veure
a les sales de cinema
aquesta setmana és la
versió restaurada del
clàssic ‘El chico’, de Charles Chaplin. Coincideix
amb el centenari de la
seva estrena el 1921. La
pel·lícula, una de les més
destacades del còmic,
torna a les sales en versió 4K. Al film, el petit
Jackie Coogan, de la
sèrie televisiva de ‘La familia Addams’ es posa a
la pell del personatge infantil. El sensesostre
Charlot es veu obligat a
adoptar un nadó abandonat al qual ensenya
tècniques de supervivència al carrer. Cada escena de la pel·lícula viu
en un rar equilibri entre
la crueltat i el sentimentalisme.

‘El noi’ coincideix amb el centenari de l’estrena del film. ACN

‘Devils’ compta amb Laia Costa i Patrick Dempsey.

ACNGENTE

pel·lícula ‘Malcolm y Marie’,
una història dramàtica i
romàntica on un cineasta i la
seva parella tornen a casa
després de l’estrena de la posada de llarg de la seva pel·lícula, amenaçada per detalls
sobre la seva relació que surten a la llum.
Netflix també estrenarà
‘Barrenderos espaciales’, una
pel·lícula sobre escombriaires
de l’espai que troben una nau
amb una nena de set anys a
l’interior. Així mateix, ‘Despójate, elévate’ serà una de
les novetats de la setmana a la
plataforma, obra de la directora nominada als Oscar Michèle Ohayon. És un film íntim al voltant d’un grup de
dones que cerquen guarir-se
de traumes i reconciliar-se.
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ESPECTACLES | AL TEATRE LLIURE

L’únic guió de cinema de
Garcia Lorca salta al teatre
El ‘Viaje a la Luna’ es converteix en una “festa dels
sentits”  El projecte, a càrrec deMarta Pazos, és una
coproducció amb l’Institut del Teatre
NÀDIA BLANCH

redaccion@genteenbarcelona.com

L

’únic guió de cinema de Federico Garcia Lorca
arriba al Teatre
Lliure de Gràcia
fins el 14 de febrer
amb dramatúrgia
i direcció de Marta Pazos, en un projecte amb
l’Institut del Teatre (IT).
Escrit durant la seva estada a Nova York el 1929, el guió
és una resposta a Luis Buñuel
i a Salvador Dalí després de
l’estrena del curtmetratge surrealista ‘Un chien andalou’. El

MARCA DEL FUTUR

La simbologia
lorquiana
La importància de la
sang en aquesta proposta simbolitza els nutrients d’allò que serà la
seva literatura posterior.
“El que veurà el públic és
poesia visual i l’àlbum
d’un viatge a través dels
seus grans símbols”. Per
exemple els peixos, les
mans fragmentades, els
dibuixos del poeta i
“molt de vòmit”.

resultat és un muntatge carregat de
simbolisme i erotisme, en una mena de
‘road movie’ entre
el son i la vigília. En
roda de premsa, Pazos ha avançat que
l’espectacle és “una
festa dels sentits”, on
es plasma el desig L’obra, escrita en 72 seqüències i sense text, no estava pensada per a teatre. ACN
de tornar a estar en
‘Viaje a la Luna’ “és un
contacte amb els cossos i amb després d’un desamor molt
L’OBRA VA SER nera,
Lorca sense paraules” que es
l’eròtica a través de l’expe- fort, i arriba amb la voluntat
ESCRITA DURANT va escriure per al cinema mut,
riència en directe, lluny de de cercar “una nova pell”. “Hi
ha molts paral·lelismes amb
les pantalles..
LA SEVA ESTADA i que, per contra, confia pleels artistes d’avui. Va viure el
en el poder de la
A NOVA YORK, nament
El poder de la imatge
crac del 29 i un desmoronaimatge. A través de les imatLorca arriba a Nova York des- ment del món”, ha descrit la
AL 1929 ges, Lorca proposava un viatprés de ‘Romancero gitano’ i dramaturga. D’aquesta mage a un lloc “més profund”.

GALARDONS | AL TEATRE SOHOCAIXABANK DE MÀLAGA

La gala dels Goya farà l’entrega
de premis de manera telemàtica
Es farà un espectacle
en directe amb
actuacions musicals
que es retransmetrà
GENTE

L’Acadèmia del Cinema Espanyol ha anunciat que la
gala d’aquest any dels Goya
serà híbrida, combinant el

AL 2020

La Sagrada Família,
monument més
destacat del món
La Sagrada Família ha
guanyat com a monument
més destacat del món 2020
als Remarkable Venue Awards
de la plataforma Tiqets. El
temple d’Antoni Gaudí s’ha
imposat al MoMA de Nova
York i al Musée du quai Branly - Jacques Chirac.

format telemàtic i el presencial.
Els candidats es connectaran en streaming per evitar
riscos per la covid-19, mentre
que al Teatre SohoCaixabank
de Màlaga –seu de la celebració- es farà un espectacle
en directe sense públic amb
actuacions musicals amb artistes com Vanesa Martín o

Aitana, acompanyats d’una
orquestra simfònica. Durant
la cerimònia, que tindrà lloc
el 6 de març, s’homenatjarà
Luis García Berlanga, que donarà el tret de sortida de l’Any
Berlanga. Antonio Banderas
i Maria Casado exerciran de
mestres de cerimònies
Al teatre només s’hi espera la presència dels lliuradors de premis i els artistes
que protagonitzaran les actuacions musicals, en un format inèdit en els 35 anys
d’història del premi. Els premiats, es connectaran per
streaming.
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LIMITACIONES:

La reducción de los aforos es
una de las medidas que lastra
los beneficios de las salas.

REPORTAJE

El futuro que se proyecta
en las salas de cine para
evitar el fundido a negro
El director general de Cinesa, Ramón Biarnes, expone
algunas de las nuevas vías de negocio que ya explora
este sector  Pide ayudas desde las administraciones
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

A

punto de que el enrevesado
2020 baje el telón, quedan
pocas dudas de que este
año ha supuesto un punto
de inflexión en la vida de
muchas personas y empresas, teniendo que adaptarse a unas circunstancias
que, hace apenas 365 días,
parecían impensables.
Un claro ejemplo de esa adaptación
forzosa al nuevo escenario lo encontramos en las salas de cine. Previamente a
la crisis sanitaria y económica de la Covid-19, estos espacios ya se veían obligados a reformular su oferta para los consumidores por diferentes motivos, lo
que llevó a compañías como Cinesa a
apostar por “diversificar el cine”, tal y

EL USO DE LAS
SALAS PARA
REUNIONES O
PARA ‘GAMING’,
ALTERNATIVAS
“LO ESTAMOS
PASANDO FATAL,
ESTÁ CLARO
QUE NOS HACEN
FALTA AYUDAS”

como expone su director general, Ramón Biarnes: “Disponemos de estos espacios
durante todo el día pero solo
los usamos desde el mediodía
hasta la noche. Así, ofrecemos la posibilidad a empresas
y colectivos de poder usar los
cines para reuniones de trabajo. Hemos hablado también con alguna escuela de
negocios y hasta una iglesia
evangelista para que hicieran aquí sus eventos religiosos los jueves y domingos.
Además, debido a la limitación de capacidad que tenemos, hemos pensado en ofrecer algo exclusivo: que los espectadores puedan tener una
sala para llevar a un grupo
de familiares o amigos para
ver una película en exclusiva.
Por último, debido a la tecnología que tenemos en los cines también hemos apostado
por el ‘gaming’, para que un
público joven y no tanto pudiera ver partidas en una pantalla enorme, lo cual está teniendo una gran aceptación”.

Situación límite
Con todos estos argumentos
queda claro que esta parte de
la industria del cine ya se estaba moviendo en busca de
nuevas fuentes de ingresos,
una urgencia que se ha visto
acrecentada por la pandemia: “Con limitaciones de
aforo y toques de queda en al-

COMPETENCIA

Las plataformas,
una realidad
desmitificada
En muchas ocasiones se
ha hecho una radiografía
del sector cinematográfico como parte perjudicada por la proliferación
de nuevas plataformas,
como Netflix o Amazon
Prime Video, que ofrecen contenidos en
‘streaming’. Para Ramón
Biarnes, esta visión no se
corresponde exactamente con la realidad:
“Tenemos que desmitificar un poco las plataformas ‘online’, que tienen
su espacio igual que el
cine. Siempre hago una
analogía: las cocinas que
tenemos cuentan con
avances, y la gente no ha
dejado de ir a los restaurantes”, refrenda.
Para el director general de Cinesa, hay precedentes que demuestran
la fortaleza de esta industria: “Al cine también
lo mataron cuando apareció el VHS, después el
DVD y por último el
Blue-Ray y seguimos teniendo una compatibilidad con ellos”, finaliza.

gunos puntos de España debemos cerrar las salas a las
diez de la noche, que es la
hora en la que normalmente
solíamos poner una sesión,
todo eso lastra nuestros beneficios. Como empresa, y no
somos los únicos en el mundo, nos tenemos que reinventar un poco”, valora Biarnes.
Uno de los puntos sobre el
que explorar un nuevo nicho
de mercado es el sector de
los videojuegos. “Hemos visto que hay un canal de televisión en Movistar + que se dedica a ello, lo que significa
que la gente, además de jugar,
también ve cómo otros juegan. Tuvimos dos experiencias con sendas finales de un
videojuego en Barcelona, con
el cine completo”, afirma el
director general de Cinesa,
para quien el sector afronta
un momento crítico, al que
solo se podrá hacer frente
con ayuda institucional: “Lo
estamos pasando fatal, hay
muchas personas en ERTE.
Un colega de otra distribuidora cifraba en 40 millones la
cantidad de dinero necesaria para que el cine sobreviviera. No sé si 40 o 60, pero
está claro que nos hacen falta ayudas. Por otro lado, cada
comunidad autónoma hace
lo que considera y, operativamente, nos dificulta mucho,
es un caos”, lamenta.

