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Son uno de los sectores 
de la sociedad que más 
está sufriendo los 
constantes cambios

MUYFAN  |  PÁG. 14

Niños y jóvenes 
vuelven al cole 
aún si la ansiada 
‘normalidad’ge

nt
ed

ig
ita

l.e
s  

MENYS RESTRICCIONS  |  PÁG. 4

El repte d’incentivar 
la vacunació

S’estudia a nivell estatal totes les possibilitats per augmen-
tar la vacunació, incloent el passaport covid  El Procicat 
aprova flexibilitzar algunes mesures que afecten drets fo-
namentals, aforaments i manifestacions  Unes 15.000 
persones amb immunodepressió rebran la dosi de reforç 

    ACN

La cultura popular protagonitzarà la Mercè
FESTA MAJOR DE BARCELONA  |  PÁG. 12-13

La Mercè recupera actes de cultura popular en el seu 150è aniversari però manté les 
activitats amb cita prèvia  Més d’un centenar d’artistes catalans actuaran a les festes

Bona part de la demanda prové del nord d’Europa.    ACN

El nombre d’hectàrees d’aquest cultiu 
s’ha duplicat en cinc anys i ja representa 
el 44% del total de les vinyes  Ha estat 
motivat per  l’impuls de les mateixes 
Denominacions d’Origen i la demanda  
de zones com els països nòrdics 

La demanda 
impulsa 
l’auge de  
les vinyes 
ecològiques  

TENDÈNCIES  |  PÀG. 8

“Los amantes somos 
ahora de quita y pon”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 10 El artista madrileño 
Marwan presenta 
‘Una mujer en la 
garganta’, su poe-
mario más rebelde
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Data límit al tancament 
de l’oci nocturn

l Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) ha donat temps fins 
dimarts que ve a la Generalitat perquè 
presenti les seves al·legacions per ar-
gumentar el tancament de l’oci noc-
turn. La Fecasarm havia demanat me-
sures cautelars urgents per tornar a 
autoritzar l’obertura dels locals noc-
turns, però la sala contenciosa-admi-
nistrativa ha rebutjat les mesures ur-

gents i dirimirà l’assumpte per la via ordinària. 
Així, el Govern pot presentar els seus informes 
fins les 12 del migdia del dimarts 14 de setembre. 
L’entitat patronal va impugnar aquest dimarts la re-
solució de la Generalitat del 2 de setembre que pro-
rrogava i modificava el decret del 27 d’agost sobre 
mesures anti-covid. En concret, es protestava con-
tra el tancament de la restauració a les 0.30 hores 
de la matinada, i el tancament dels locals musicals 
nocturns que no tinguin espais a l’aire lliure.  

En aquest últim cas, només es poden fer servir 
els espais interiors com a lloc de pas cap als espais 
exteriors o els lavabos, i no s’hi pot ballar ni adqui-
rir consumicions. La Fecasarm va demanar al TSJC 
que derogués les limitacions de forma cautelarís-
sima sense escoltar la Generalitat. Els magistrats 
no hi estan d’acord i al·leguen que les mesures 
són la pròrroga de mesures anteriors.

E

La Generalitat haurà d’argumentar les restriccions.

RESTRICCIONS PER LA COVID

El salari mitjà català ha 
guanyat un 1% de po-
der de compra, segons 

les dades analitzades en el ‘Mo-
nitor Adecco’. Degut als ERO, és 
un dels més baixos dels últims 
anys.

El salarguanya un 1% 
de poder de compra,

El teatre català va rebre 
1,4 milions d’especta-
dors la temporada pas-

sada, un 45% menys que el 
curs previ a la pandèmia. El 
sector reclama “avançar” cap  
al 100% dels aforaments”.

Un 45% menys 
d’espectadors

El Govern i les universi-
tats es coordinen per 
acollir estudiants refu-

giats de l’Afganistan. El pla vol 
posar especial atenció en les 
dones i garantir el dret a l’edu-
cació de les persones.

Les universitats 
pensen en com acollir

El Govern valora tornar a instal·lar carrils addicionals transitoris a l’AP-7 i 
la C-32 per evitar embussos en hores punta com els que hi ha hagut el 
darrer cap de setmana, el primer sense peatges en aquestes vies. Una 
altra mesura és informar als conductors de rutes alternatives.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Desapareixen 
els peatges però 
no les caravanes

POSSIBILITAT DE TRIAR

Els professors van pteguntar personal-
ment a cada alumne en quina de les 
tres llengües oficials vol fer les proves,  
lsegons es indicacions del TSJC,

Selectivitat en tres llengües
Sobre l’ampliació del’aeroport, a ti-
nenta d’alcaldia de Barcelona acusa el 
Govern d’haver comprat “el model 
‘desarrollista’ espanyol del segle XX”

Janet Sanz

“S’ha demostrat 
que la 
Generalitat  
ens ha mentit”

LA XIFRA

24%
Al tancament de l’any passat l’endeuta-
ment a l’Estat va vorejar el 120% del PIB –
amb un increment de 24,4 punts percen-
tuals en comparació amb el 2019-

Augment del deute públic

LA FRASE
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Salut estudia oferir descomptes en espectacles als vacunats i demana al  
govern espanyol que reguli el passaport covid  Unes 15.000 persones amb 
immunodepressió greu rebran la dosi de reforç en les properes setmanes

Menys restriccions però amb el 
repte d’incentivar la vacunació

SALUT

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

La secretària de Salut Pública, 
Carmen Cabezas, ha afirmat 
aquest dimecres que estan 
estudiant en les comissions 
tècniques estatals totes les 
possibilitats per augmentar 
la vacunació, incloent el pas-
saport covid. Així ha respost 
en roda de premsa després 
que aquest dimarts el Govern 
assegurés que no es planteja-
va implantar l’ús del passa-
port covid-19 mentre que Sa-
lut sí que ho havia posat sobre 
la taula.  

Cabezas també ha mati-
sat que per incentivar la vacu-
nació estan pensant en pro-
postes per posar-la en valor, 
però no “en descomptes”. So-
bre la dosi de reforç per a al-
gunes persones amb immu-
nodepressió greu, Salut pre-
veu que seran unes 15.000 les 

candidates i que es co-
mençarà a organitzar des dels 
hospitals quan ho aprovi la 
Interterritorial. 

Sobre el certificat sanitari, 
una mesura que alguns països 
apliquen i que en les darreres 
setmanes s’ha posat sobre la 
taula a l’estat espanyol i Cata-
lunya, Cabezas ha assenya-
lat que estan estudiant a nivell 

de les comissions tècniques 
de Sanitat “totes les possibi-
litats que puguin tenir un pa-
per per incrementar la vacu-
nació”, però no ha entrat en 
més detalls. 

També s’ha referit sense 
massa concrecions a altres 
accions que estudien, en 
aquest cas el Govern, per aug-

mentar la vacunació, sobretot 
entre els més joves. La se-
cretària de Salut Pública ha 
indicat que estan treballant  
altres accions que “posin en 
valor” la vacunació, però que 
no seran descomptes adreçats 
a les persones que rebin el 
vaccí. 

Descomptes per vacunats 
Cabezas havia apuntat aquest 
dimarts que podrien ser des-

comptes en especta-
cles culturals o en 
serveis com els al-
bergs juvenils, però 
que buscaven una 
fórmula que fos “jus-
ta” i que no suposés 
l’incentiu només per 
al que es vacuna ara 
sinó també per al 
que ja ho està. 

Des de l’agost, el 
ritme de la vacunació 
de la covid-19 a Cata-
lunya ha baixat i per 
això Salut està posant 
esforços per incenti-
var-la amb diverses 
accions, com truca-
des o obertura d’es-
pais en llocs es-
tratègics, com a les 
universitats. En la da-
rrera setmana, s’han 
administrat 226.387 
vacunes, sobretot se-
gones dosis, mentre 
que a principis de ju-
liol se n’havien arri-
bat a posat més de 
700.000 en una set-
mana.El Govern busca com incentivar la vacunació.    ACN

LA MASCARETA 
SEGUEIX SENT 
OBLIGATÒRIA  

PER ALS MAJORS 
DE 6 ANYS

Dues terceres parts dels 
alumnes majors de 12 

anys començaran el curs, 
el proper dilluns, amb la 

pauta completa de la co-
vid-19. Aquesta és la pre-

visió de Salut comptant 
els adolescents que re-

bran la segona dosi al 
llarg d’aquesta setmana. 
El departament ha facili-

tat les dades disgrega-
des per sexe i s’observa 

que les dones es vacu-
nen més que els homes 
en tots els grups d’edat 

fins als 60 anys. Salut 
també ha fet una crida a 
les persones que es van 

contagiar en la cinquena 
onada que ja es poden 

començar a vacunar, en 
haver passat dos mesos.

TORNADA A L’ESCOLA

Les noies es 
vacunen més 

que els nois

El Govern aixeca a partir 
d’aquest divendres la res-
tricció d’un màxim de 10 
persones a les trobades i la 
limitació d’aforament als 
centres religiosos. D’altra 
banda, la Generalitat tam-
bé estudia augmentar del 
30% al 40% l’aforament en 
espectacles esportius de 
més de 10.000 persones.  
       Sobre el manteniment 
ara com ara de l’oci noc-
turn tancat, Cabezas ha in-
sistit que volen preservar 
“al màxim l’inici de la pre-
sencialitat a les escoles”. 
“L’important en aquest 
moment és intentar co-
mençar el curs de la millor 
manera possible, amb la 
presencialitat a les aules i 
que la gent pugui treba-
llar en un entorn de no 
onada, i això implica que 
ara anem amb molta cura”, 
ha afirmat.  

El número de UCIs 
Un dels factors que en per-
metrà l’obertura serà la 
dada de tenir menys de 
100 persones ingressades 
a les UCI: “És un dels punts 
a tenir en compte per po-
der fer la reobertura”.

Tot i flexibilitzar 
les mesures  l’oci 
nocturn es 
mantindrà tancat

FINS LES 12.30
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postco2; el telèfon 012; L’ATC 
us truca: 93 551 51 51; les en-
titats financeres col·labora-
dores: atc.gencat.cat/bancs, 
i les oficines de Correus. 

Les persones que van do-
miciliar el pagament abans 
del 15 de juliol i es van subs-
criure a la notificació elec-
trònica, gaudeixen d’un 2% 
de bonificació de la quota i re-
bran un càrrec en compte el 
dia 5 de novembre. A partir 
d’ara, es pot continuar domi-
ciliant el pagament de l’im-
post per a l’exercici 2021 i els 
posteriors. 

Qui tributa per l’impost? 
Estan obligades a tributar per 
l’impost sobre les emissions 
de CO2 les persones (físiques 
i jurídiques) que siguin titu-
lars d’un vehicle (turisme, 
furgoneta o motocicleta) amb 
domicili fiscal a Catalunya el 
2020. I, també, les persones 
jurídiques sense residència 
fiscal a Catalunya, però que hi 
tinguin un establiment, su-
cursal o oficina i vehicles re-
gistrats durant el 2020.  

Estan exempts de tributar 
els vehicles 100% elèctrics, 
els ciclomotors, els camions o 
vehicles de més de 3,5 tones, 
els autocars i els vehicles au-
toritzats a transportar més de 
9 persones (incloent-hi el 
conductor). Els vehicles amb 
matrícula de vehicle històric 
i els vehicles clàssics gaudei-
xen d’una bonificació del 
100% de la quota íntegra i, 
per tant, tampoc tributen. 

 L’Agència Tributària de 
Catalunya posa a disposició 
de la ciutadania i els contri-
buents els canals d’atenció 
següents per atendre i resodre 
qualsevol dubte sobre aquest 
impost: 

 
• Seu electrònica de 
l’ATC: consulta del padró 
i tota la informació sobre 
l’impost, pagament, as-
sistent virtual, domicilia-
ció de l’impost i altres 
tràmits relacionats 
atc.gencat.cat/impostco2  
 
• Telèfon 012. Consultes 
de caràcter general. 
 
• Telèfon 93 551 51 51. 
Assistència en la consul-
ta del padró, pagament i 
altres gestions relaciona-
des amb l’impost. 
 
• Oficines de l’ATC. Úni-
cament amb cita prèvia. 
Cal demanar-la a través 
del telèfon 93 551 51 51. 
 
Per saber-ne més, visiteu el 

web impostco2.gencat.cat.

quest setembre s’inicia el 
període de pagament de 
l’impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni (CO2) 
dels vehicles de tracció 
mecànica, un tribut propi de 
la Generalitat, alineat amb la 
fiscalitat verda i sostenible 
que es promou des d’Euro-

pa per lluitar contra el canvi climàtic. 
L’impost, que gestiona l’Agència Tri-
butària de Catalunya (ATC), s’aplica a tu-
rismes, furgonetes i motocicletes sobre 
la base de les emissions de CO2 del 2020.  

Finalment, per a l’exercici 2020, han 
quedat subjectes a l’impost 1.650.342 

A
ELS VEHICLES 

100% ELÈCTRICS 
ESTAN 

 EXEMPTS  
D’AQUEST TRIBUT

contribuents i 2.267.168 vehi-
cles, que es preveu que ge-
nerin una recaptació de 
65.969.630,04 €, la qual es 
destinarà íntegrament i a 
parts iguals al Fons climàtic i 
al Fons del patrimoni natural, 
amb l’objectiu d’invertir en 
accions de millora de l’en-
torn i del transport públic, fo-
mentar les energies renova-
bles i els vehicles nets, i im-
pulsar la mobilitat sosteni-
ble, la gestió dels parcs 
naturals i la recerca. 

Un cop acabada la reso-
lució d’al·legacions, l’1 de se-
tembre s’ha publicat a la seu 
electrònica de l’Agència Tri-

NOU TRIBUT

 El període de pagament  
de l’impost sobre el CO2 
dels vehicles comença 

aquest setembre
 Segons el padró definitiu, publicat l’1 de setembre, 

hauran d’abonar el tribut més de 2,2 milions de vehicles, 
que corresponen a 1,6 milions de contribuents

TEXTO DE  GENTE (redaccion@genteenbarcelona.com)    

Aquest nou tribut està alineat amb la lluita contra el canvi climàtic que es promou des d’Europa.    GENTE

butària de Catalunya el pa-
dró definitiu dels vehicles 
amb quota a pagar per l’im-
post i s’ha iniciat el període de 
pagament, que es pot fer en lí-
nia des de la mateixa seu, ac-
cedint-hi amb l’idCAT Mòbil 
(o altres sistemes d’identifica-
ció digital) o amb NIF i matrí-
cula. 

A partir del mes d’octubre, 
quan el contribuent rebi la 
notificació amb la carta de 
pagament on consta la quota 
que ha de pagar, també en 
podrà abonar l’import a tra-
vés de les diverses vies dis-
ponibles: la seu electrònica 
de l’ATC atc.gencat.cat/im-

El tribut afectarà més de 2,2 milions de vehicles.   ATC

LA RECAPTACIÓ ES 
DESTINARÀ A 

ACCIONS PER A 
MILLORAR  
L’ENTORN

MEDI  AMBIENT
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Seran de lloguer i es finaciaran amb els 160 milions d’euros 
(MEUR) dels fons europeus Drets Socials fa una crida als 
ajuntaments a cedir terrenys públics per facilitar-ho

El Govern preveu construir 
3.000 habitatges socials 

Un dels solars on es farà part de la construcció.    ACN

AJUDES

M. L. 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El Govern preveu la construc-
ció d’almenys 3.000 habitatges 
socials en règim de lloguer 
amb els 160 milions d’euros 
(MEUR) dels fons europeus. 
El secretari d’Habitatge i In-

clusió Social, Carles Sala, ha 
explicat que la convocatòria 
encara s’ha de perfilar però 
que, en funció de la “franja de 
suport” que es doni per habi-
tatge, se’n podran construir 
3.000 anuals (entre el 2022 i el 
2023) o 3.000 en total.  

Per fer-ho possible, la con-
sellera de Drets Socials, Vio-
lant Cervera, ha fet una crida 
als ajuntaments per tal que 
cedeixin terrenys públics on 

poder aixecar els pisos. Cer-
vera ho ha dit durant la signa-
tura del conveni amb l’Ajun-
tament de Girona, que per-
metrà la construcció de 105 
pisos de protecció oficial amb 
una inversió de 12,5 MEUR. 

La previsió és que les bases 
surtin “en breu” però el Go-
vern preveu, d’entrada, que 
els 160 MEUR dels fons euro-
peus Next Generation per-
metin la construcció d’al-
menys 3.000 habitatges de 
lloguer social. Així ho ha 
avançat Habitatge, que ha ex-
plicat que la xifra global de-
pendrà de la franja d’ajut que 
es doni per a cada pis. Això 
implicarà que se’n puguin ai-
xecar 3.000 en total o 3.000 
anuals entre el 2022 i el 2023. 
Una dada que suposaria uns 
6.000 pisos socials. 

Només en terreny públic 
El Departament de Drets So-
cials ja va avançar fa unes set-
manes que preveuen desti-
nar part dels fons a crear es-
pais residencials de llarga du-
rada per a col•lectius 
vulnerables. Aquest dilluns, 
ha concretat també que po-
drien destinar-se tant a famí-
lies en situació d’emergència 
com a joves o gent gran. “El 
que és segur és que seran de 
lloguer assequible”, ha preci-
sat el secretari d’Habitatge. 

El requisit: aixecar-los en 
terrenys públics. Per això, la 
consellera Violant Cervera ha 
fet una crida als ajuntaments 
perquè es posin en contacte 
amb el departament i cedei-
xin espais per fer-ho possi-
ble. “En aquest sentit, Cerve-
ra ha posat com a exemple 
l’Ajuntament de Girona, amb 
qui aquest dilluns han signat 
un conveni de col•laboració. 

 La previsió és que prope-
rament el liciti la redacció del 
projecte i que les obres co-
mencin el  2024.

EL GOVERN 
ASSEGURA QUE 

SERAN DE 
LLOGUER 

ASSEQUIBLE

Cap alumne de cicle 
formatiu sense plaça
Cambray assegura que tots els sol·licitants  
d’FP de grau mitjà tindran plaça i n’habilitarà  
a l’IOC per als més demanats

GENTE 
El conseller d’Educació, Jo-
sep González-Cambray, ha 
garantit que “cap alumne” 
que vulgui cursar un cicle for-

matiu de grau mitjà es que-
darà sense plaça. El conse-
ller ha afegit però que potser 
alguns ho han de fer de ma-
nera telemàtica, per això s’ha-
bilitaran places de manera 
il·limitada en aquells cursos 
que ofereix l’Institut Obert de 

Catalunya (IOC), que inclou 
els dos de més demanda -cu-
res auxiliars d’infermeria i 
sistemes microinformàtics i 
xarxes-. Aquesta oferta no in-
clou cursos que ara no oferei-
xi l’IOC.  

Un cop finalitzada la ma-
tricula, Educació ha creat 
4.479 places noves, que su-
mat a les vacants, han permès 
obrir un procés extraordina-
ri de preinscripció amb 6.539. 
Els alumnes que havien que-
dat fora del primer tindran 
prioritat.L’oferta inicial amb 
38.000 places però es van re-
bre 52.000 sol·licituds. 

EDUCACIÓ

GENTE 
El preu mig de compartir un 
habitatge de lloguer a Cata-
lunya és actualment de 398 
euros, un 25% més que fa cinc 
anys tot i que en relació al 
2020 ha retrocedit un 2%. Així 
es desprèn de l’estudi ‘Habi-
tatges compartits a Espanya al 
2021” de Fotocasa basat en 
els preus de l’habitatge en llo-
guer corresponent al mes de 
juny dels darrers cinc anys.     

De fet, Catalunya és el te-
rritori de l’Estat on llogar una 
habitació en un habitatge 
compartit és més car, amb 
398 euros; seguit de la Co-
munitat de Madrid, (371 eu-
ros); les Illes Balears (356 eu-
ros) i el País Basc, amb 350 

euros; una xifra que coinci-
deix amb la mitjana de tot el 
territori espanyol. D’altra ban-
da, el major creixement des 
del 2016 s’ha produït a 
Canàries amb un 28%, fins 
als 289 euros. 

Catalunya va experimentar 
el segon creixement més des-
tacat, fins als 398 euros; seguit 
del País Valencià, amb un 24% 
més (267 euros); Galícia, amb 
un 21% mes (235 euros); i 
Castella-La Manxa, amb un 
21% més (232 euros), entre 
d’altres. 

Barcelona al capdavant 
Pel que fa només al territori 
català, l’estudi de Fotocasa 
determina que la ciutat més 
cara per llogar una habitació 
en un habitatge compartit és 
Barcelona, amb 418 euros.

Barcelona és la ciutat més cara.   ACN

Compartir un habitatge 
a Catalunya costa un 
25% més que fa 5 anys
Es tracta del territori de l’Estat on aquesta 
modalitat és més cara  Els preus s’han enfilat 
fins arribar als 398 euros de mitjana 

HABITATGE

L’impuls a la formació professional és el repte del nou curs.    ACN



7P U B L I C I D A DG E N T E   |   D E L  1 0  A L  1 7  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 1



D E L  1 0  A L  1 7  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 1   |   G E N T E8 C ATA L U N YA

Comença la temporada 
de fires i congressos
Fira de Barcelona encara l’últim quadrimestre  
del 2021 amb més de 40 salons, congressos  
i esdeveniments

GENTE 
Fira de Barcelona reprèn 
aquest setembre l’activitat 
congressual després del 
parèntesi estival i encara l’úl-

tim quadrimestre del 2021 
amb més de 40 salons, con-
gressos i esdeveniments, al-
guns ajornats fa uns mesos a 
l’espera d’una millora de les 
dades de la pandèmia de co-
vid-19. L’agenda arrenca el 14 
de setembre amb els salons 

Expoquimia, Equiplast i Euro-
surfas, les principals troba-
des de la indústria química, 
del plàstic i el tractament de 
superfícies, seguits de IAAPA 
Expo Europe, l’esdeveniment 
líder del sector de l’oci i les 
atraccions, durant l’última 
setmana d’aquest mes.  

Una de les grans cites de la 
tardor però serà l’Automobi-
le Barcelona, del 30 de se-
tembre al 10 d’octubre, amb la 
presència de grans marques 
del sector.El saló de l’au-
tomòbil estava previst inicial-
ment entre els dies 8 i 18 de 
juliol, però es va traslladar a la 

ECONOMIA

Darrera jornada de l’Automobile Barcelona.    ACN

NEGOCIS

M. L.  
redaccion@genteencatalunya.com 

La vinya ecològica a Catalun-
ya continua guanyant adeptes 
i, malgrat les dificultats dels 
últims anys, el seu ‘boom’ es 
va consolidant. Aquest tipus 
de cultiu ha multiplicat per 

dos el seu nombre d’hec-
tàrees durant els últims cinc 
anys, passant de les 13.852 
registrades l’any 2015 a les 
23.758 l’any 2020 segons les 
dades recollides..  

Per altra banda, l’ecològic 
ja representa el 44% del total 
de les vinyes a Catalunya, un 
percentatge que fa cinc anys 
se situava en el 22%, segons 
dades de l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya (Idescat). 

Els cellers atribueixen aquest 
fort creixement a factors com 
l’impuls de les mateixes De-
nominacions d’Origen (DO) 
o a l’auge de la demanda de 
zones com els països nòrdics 
i confien que el país es pot 
convertir en tot un refent. 
Si es fa una comparativa amb 
els últims vint anys, el creixe-
ment és exponencial.  

“Hem passat de les 400 
hectàrees a principis de segle 
a les més de 23.000 del 2020”, 
assenyala l’investigador i 
enòleg de l’Institut Català de 
la Vinya i el Vi (Incavi), Enric 
Bartra. I l’increment en l’ex-
tensió de les vinyes també ha 
anat acompanyada d’un in-
terès per part dels produc-
tors. “L’any 2000, Catalunya 
tenia 13 cellers de producció 
ecològica; ara n’hi ha al vol-
tant d’uns 300”, apunta. 

Sentiments i orografia 
Més enllà de l’interès comer-
cial, l’aposta pel vi ecològic 

Entre les DO amb major presència de vinya ecològica hi ha  la DO Penedès, la DO Alella i la DO Pla de Bages.   ACN

també s’explica per raons més 
aviat sentimentals.  

“També pensem en la terra 
que deixarem als nostres fills” 
comenta l’enòleg i copropie-
tari del celler Can Roda, ubi-
cat a Martorelles (Vallès 
Oriental). Per aquest viticul-
tor, el producte ecològic “cada 
cop es valora més” i creu que 
Catalunya s’està erigint en 
una de les “puntes de llança” 
tant a l’Estat com al sector en 
general. 

Barta encara apunta a un 
factor extra: l’orografia. “Els 
productors han vist que Cata-
lunya té unes possibilitats am-
bientals que faciliten la pro-
ducció ecològica; el clima i 
el conjunt de tècniques que 
s’utilitzen per treballar la te-
rra, juntament amb una bona 
oferta de formació, ajuden 
molt”, reconeix. “En l’àmbit 
mediterrani les condicions 
són molt més favorables que 
l’Atlàntic o qualsevol altra 
zona més plujosa”, afegeix.

Cada cop hi ha més adeptes del ci orgànic .

Aquest enfoc agafa força cada cop més a Catalunya gràcies 
a l’impuls de les DO i la demanda dels països nòrdics  El 
nombre d’hectàrees d’aquest cultiu s’ha duplicat en cinc 
anys i ja representa el 44% del total de les vinyes

El ‘boom’ de la vinya 
ecològica es consolida

EN  ELS ÚLTIMS 
VINT ANYS, EL 
CREIXEMENT  

HA ESTAT 
EXPONENCIAL

Si bé la vinya ecològica 
ha guanyat popularitat 
des de principis de segle, 
els últims anys han estat 
tot un repte. “L’any pas-
sat vam tenir el proble-
ma del míldiu i un perío-
de de pluges molt fort”, 
recorda Gil. De fet, tan 
sols un 15% de la collita 
va poder salvar-se. Cal 
tenir en compte que la 
vinya ecològica dóna un 
rendiment inferior als 
cultius més habituals –
entre un 10% i un 20% 
inferior. Enguany, però, 
les previsions són força 
més optimistes. “se’ns 
presenta una collita 
històrica”.

EL REPTE

Previsions molt 
optimistes de 
l’actual collita

tardor per augmentar la par-
ticipació de les marques i “un 
context més favorable”. A l’oc-
tubre, també serà el torn per 
a les noves edicions del Saló 
Nàutic, el més important 
d’Espanya en nàutica espor-
tiva i d’esbarjo, i Caravaning, 
amb les últimes novetats en 
caravanes i autocaravanes.  

Destaquen també el Gas-
tronomic Forum Barcelona 
que reunirà grans xefs, em-
preses i professionals de l’ali-
mentació, Swab, Manga Bar-
celona; i ja al novembre Biz-
barcelona i el Saló de l’Ocupa-
ció .
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oeta, músico, pero sobre todo 
comunicador. Marwan vuelve a 
ponerse al servicio de la pala-
bra en ‘Una mujer en la gar-
ganta’ (editorial Planeta), un 
poemario en el que aborda nu-
merosos temas, desde el amor 
entendido de una forma muy 
intensa hasta la maldita covid-
19, pasando por un pequeño 
tributo a Joaquín Sabina. Todo 

ello desde un prisma tan personal que aca-
ba pellizcando muchas emociones. 

 
Después de tres años sin publicar li-
bro, ¿cómo lleva ese paréntesis un au-
tor tan prolífico como tú? 
Bien. Entre medias he tenido la suerte 
de hace un álbum, voy alternando discos 
y libros. He creado mucho, aunque haya 
tardado un poco en publicar este libro: 
en diez años he sacado cuatro. Ese tiem-
po siempre sirve para hacer otras cosas, 
he estado escribiendo en periódicos, 
preparando muchas cosas, así que no he 
sentido que parara. Siempre ha habido 
cosas alrededor. También está del tema 
de las giras que hago, que son brutales. 
Quitando el año pasado, por la pande-
mia, estoy todo el día enfrascado. 

He leído que es tu poemario más re-
belde. No sé si estás de acuerdo con 
esa calificación. 
Sí, de hecho lo dije yo. Me cuesta mucho 
catalogar mis libros, porque suelo escri-
bir obras muy extensas, con muchas te-
máticas. Pero me puse a mirar el hilo de 
este libro y me di cuenta de que me re-
belo en muchos aspectos: hablo de los 
amores pasionales que escapan de las 
reglas, del inconformismo, de la necesi-
dad de no seguir al rebaño... Sí, siento 
que opto por ser un apátrida en muchos 
aspectos y no seguir los caminos esta-
blecidos, que a veces me parece que cer-
cenan esa libertad. 

El amor está presente en algunos de 
los poemas, entendido como algo muy 
pasional. Cantaba Rocío Jurado aque-
llo de “se nos rompió el amor de tanto 
usarlo”. ¿Crees que esa intensidad 
puede acabar quebrándolo? 
En el libro anterior hablaba de los amo-
res pasionales desde el punto de vista 
negativo, porque no soy idiota, he sufri-
do las consecuencias de esa pasión, 
cuando eres su siervo, la pasión hace 
contigo lo que quiere y puedes acabar 
muy magullado, muy dolorido, porque 
el fuego por el fuego no te asegura que la 
relación vaya a ir bien. El amor se rompe 
de tanto usarlo, pero ese tiempo que lo 
has disfrutado es lo que te llevas. Soy 
consciente de que las relaciones muy 
pasionales nos brindan muchas noches 
de insomnio, pero también momentos 
de absoluta gloria. Para alguien como 
yo, que vive las emociones de forma exa-
gerada, me gusta mucho disfrutar de 
ello, aunque también he huido cuando 
he salido escaldado, como es normal. 

En un amor no correspondido,¿qué 
duele más, tener a una mujer en la gar-
ganta o tenerla continuamente en la 
cabeza? 

P
Tenerla en la cabeza depende de qué 
manera está, si daña o no; tenerla en la 
garganta es tenerla atravesada sí o sí. En 
la cabeza nos da el 50% de opciones de 
que no haya mucho apego y, aunque 
esté presente, quizás se puede sobrelle-
varlo bien. En la garganta no. 

Parece que estamos en una época de 
cambio climático, no solo a nivel me-
dioambiental, sino también emocio-
nal. ¿Cómo crees que ha influido esa 
cultura del usar y tirar en las relacio-
nes tipo Tinder? 
En Tinder también hay gente que en-
cuentra el amor y relaciones bonitas, 
pero es verdad que no deja de haber un 
mercadeo de la carne y una cierta super-
ficialidad, que si la gente lo hace a gusto 
es estupendo, pero se puede salir muy 
escaldado de ese tipo de situaciones. 
Esto lo decía Zymunt Bauman cuando 
hablaba de la sociedad líquida, cómo ha 
proliferado en las relaciones todo lo re-
lacionado con el capitalismo, ese consu-
mismo exacerbado de esta época se ha 
extendido a las relaciones amorosas y se 
acaban convirtiendo en algo de quita y 
pon, los amantes nos volvemos produc-
tos sobrantes, de reciclaje. Siento que se 
lucha un poco menos por las cosas, se-
guramente influenciado por el tiempo 
que nos ha tocado vivir.   

Hay un poema en el libro, 'Sesen-
taydiez', que está dedicado a Joaquín 
Sabina. ¿Qué significa para ti este ar-
tista? 
Es uno de mis dioses. Joaquín Sabina 
tiene una influencia absolutamente infi-

nita en mi obra, en mi vida y en mi edu-
cación sentimental. Lo amo por encima 
de todo. 

Otro de los temas que tocas en el libro 
es la covid-19. Llama la atención que 
no solo reflejas las emociones que nos 
puede hacer sentir la pandemia sino 
que también hay un ajuste de cuentas 
generacional. 
Siempre ha habido un reproche a los jó-
venes después de la dictadura sobre que 
no han vivido ciertas cosas. Quizás es un 
poco anecdótico el poema, pero me pa-
rece justo hacerlo. Los jóvenes tienen 
unas esperanzas laborales paupérrimas, 
un futuro muy oscuro, han sufrido dos 
crisis y ahora, encima, una pandemia: ya 
podemos decir que hemos vivido nues-
tra guerra. Se les niega la entrada en el 
sistema y los alquileres son una locura. 
Está la cosa muy complicada.

ENTREVISTA A MARWAN

“El amor pasional genera 
insomnio, pero también 

momentos de gloria”
Fiel a su filosofía de intercalar discos y libros, el autor 

madrileño publica ‘Una mujer en la garganta’,  
un poemario que él mismo califica de “rebelde”

ENTREVISTA DE FRANCISCO Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE GENTE

“LOS AMANTES AHORA 
SOMOS DE QUITA Y PON, 

UN PRODUCTO  
PARA EL RECICLAJE”

“TRAS VARIAS CRISIS Y 
UNA PANDEMIA, LOS 

JÓVENES HEMOS VIVIDO 
NUESTRA GUERRA”

MUY DE MADRID:  
El Templo de Debod, la 

plaza de las Letras... 
Marwan tiene muchos 
rincones inspiradores
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GENTE 
La primera temporada de 
Carme Portaceli al capdavant 
del TNC tindrà el primer plat 
fort en la vida i l’obra de Víc-

El TNC obrirà la Sala Gran amb 
un ull a la vida de Víctor Català

TEATRE  |  ESTRENES

tor Català. La Sala Gran 
s’obrirà a l’octubre per acollir 
‘La Víctor C.’, un muntatge 
d’aproximació a la figura de la 
dramaturga catalana, que sig-
na Anna Maria Ricart i prota-
gonitza Rosa Renom.  

La programació inclou 38 
espectacles, una xifra sense 
precedents, i com ja va anun-
ciar Portaceli al juliol, inclou 

La temporada inclou 
molta autoria catalana 
contemporània i 
reivindica la diferència

El Coliseum es 
transforma en un 
hotel per reines

NOU XOU

 El teatre Coliseum acollirà a 
partir del 3 de setembre i fins 
el dia 12 el xou ‘Gran Hotel de 
las Reinas’, un espectacle drag 
protagonitzat per les partici-
pants del reality ‘Drag Race 
España’ que combina la mú-
sica en directe, el ball, el ca-
baret i la “provocació”.

Els teatres de Focus 
oferiran 70 espectacles 
Els seus escenaris van reunir 255.000 espectadors  
la temporada passada, un 70% d’ocupació sobre 
l’aforament permès degut a les restriccions

ESPECTACLES  |  LA NOVA TEMPORADA

M. L.  
redaccion@genteenbarcelona.com 

l Grup Focus pre-
senta una tempo-
rada 2021-22 amb 
una setantena 
d’espectacles, vint 
dels quals de pro-
ducció pròpia, als 
teatres Romea, Vi-

llarroel, Condal i Goya.  
Entre els títols del curs hi 

ha l’adaptació de l’’Assassinat 
a l’Orient Express’, al Condal, 
amb Eduard Farelo; el nou 
text de Jordi Casanovas 
‘Immunitat’, i ‘Començar’, 
amb David Verdaguer i Mar 

Ulldemolins, tots 
dos a la Villarroel; 
Jordi Boixaderas 
protagonitzarà al 
Romea amb Jordi 
Bosch ‘Final de par-
tida’, de Beckett, diri-
git per Sergi Belbel; 
i al Teatre Goya s’es-
trenarà l’obra de Joel 
Joan i Héctor Clara-
munt, ‘El gran co-
mediant’. 

La presentació de la tem-
porada teatral del Grup Focus 
ha estat precedida del balanç 
del curs passat, que va supo-
sar “el pitjor tràngol de 
l’existència professional” 
pròpia i de tot el sector, en 

L’empresa celebra 35 anys sobre els escenaris.    GENTE

‘EL PARAÍSO 
PERDIDO’ ÉS UNA 

DE LES 
PRODUCCIONS 

MÉS AMBICIOSA

paraules de Daniel Martínez. 
En la temporada 2020-21 es 
van oferir 47 espectacles, i es 
van assolir els 255.000 espec-
tadors, un 70% de l’ocupació 
respecte l’aforament permès 
que equivaldria a una ocu-
pació del 60% d’un curs nor-

mal, segons Martínez. Els tea-
tres de Focus van facturar 5 
milions d’euros. 

En contrast, el president 
del grup de teatres ha anun-
ciat un programa ambiciós 
amb una setantena llarga 
d’espectacles.

molta autoria catalana con-
temporània (Benet i Jornet, 
Helena Tornero, Victòria 
Spunzberg i Marta Carrasco, 
entre altres) i el retorn de les 
produccions internacionals. 
‘El TNC, una porta al món’ 
és el lema d’un curs que rei-
vindica la diferència i l’hospi-
talitat amb les obres escollides 
i les activitats paral·leles. 

Amb un pressupost que 
no creix respecte l’anterior, i 
continuïtat en els preus de 
les entrades i els abonaments, 
el teatre ha ampliat el nombre 
de coproduccions per poder 
oferir  38 espectacles.

Alguns nous projectes 
que posarà en marxa son 
un “hub” de pensament 
que serà presentat el 5 
d’octubre; la BaAF (Bar-
celona Artist Factory), 
un nou projecte artístic i 
formatiu que es farà pú-
blic a començaments 
d’any; o, la presentació 
de Lantia Escénica, un 
nou centre de producció 
amb seu a Madrid.

HUB PER PENSAR

Nous projectes 
de la companyia

E
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FESTA MAJOR DE BARCELONA

Les festes de la capital catalana celebren 150 
anys amb una edició descentralitzada i marcada 

per la reserva prèvia i el control d’aforaments  
 Se celebraran del 23 al 26 de setembre

La Mercè aposta per 
la cultura popular, 

però amb cita prèvia

rriba una de les festivitats 
més importants i multitu-
dinària de la ciutat. La Mer-
cè tindrà lloc els dies 23, 
24, 25 i 26 de setembre i 
commemorarà el 150è ani-
versari de la primera Festa 
Major organitzada per 
l’Ajuntament de Barcelona, 

amb més de 500 activitats i un miler 
d’artistes. L’horari també marcat perles 
restriccinons anirà des de les 10 del matí 
finsles 12.30 de la matinada. 

Tot i les limitacions encara presents 
per la pandèmia, enguany es recupera en 
part la programació de cultura popular 
amb una jornada (divendres 24) de cer-
caviles i correfocs que no es van poder 
fer l’any passat. Serà en un espai perime-
trat al Passeig de Gràcia. La mostra es di-
vidirà en tres franges horàries. Les acti-
vitats del matí seran d’accés lliure, amb 
control d’aforament, i per a les de la tar-
da caldrà reserva prèvia. 

La festa manté les característiques 
de l’any passat: activitats més repartides 
per tota la ciutat, control d’aforaments i 
reserva prèvia de localitat en –gairebé- 

A

totes les activitats. Els espais 
amb més aforament de les 
festes seran l’Estadi Olímpic 
i la plataforma del zoo marí al 
Fòrum, amb 3.000 localitats. 
En aquest sentit, el tinent d’al-
caldia de Cultura, Jordi Mar-
tí, ha demanat responsabilitat 
als ciutadans a l’hora de fer les 
reserves, i ha recordat que es 
poden cancel·lar, per evitar 
el que va succeir l’any passat 
amb alguns escenaris amb 
localitats buides que havien 
estat prèviament reservades. 

Activitats al carrer 
Més de 100 companyies par-
ticiparan al festival d’arts de 
carrer, amb diverses seus, i la 
programació musical suma 
enguany més de 100 concerts 
entre el BAM (que estrena di-
recció de la cooperativa 
L’Afluent) i el Mercè Música. 

Un centenar dels artistes i 
músics participants seran de 
L’Havana, residents a Euro-
pa o que viatjaran des de 
Cuba per l’ocasió. I és que la 
ciutat serà enguany sí la con-
vidada de la Mercè, després 
que l’any passat s’ajornés la 
seva presència per la situa-
ció sanitària.  

Amb tot, Martí ha recone-
gut que no serà una presència 
com la de les seves prede-
cessores, sinó bastant més 
discreta, per la situació en-
cara de pandèmia. (Més infor-
mació ala pàgina següent). 

 ELS ACTES  
TINDRAN LLOC AL 

LLARG DE TOT  
EL PASSEIG  
DE GRÀCIA

 ES VOL DONAR EL 
PROTAGONISME A 

LA CULTURA 
POPULAR I 

TRADICIONAL

EN LA 
PROGRAMACIÓ DE 

MERCÈ ARTS DE 
CARRER HI HA  110 

COMPANYIES

L’alcaldessa Ada Colau, amb l’autora del cartell de la Mercè 2021, Malika Favre, destapant el cartell.    ACN

La majoria deles activitats es faran a l’aire lliure i amb cita prèvia.    GENTE
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L’alcaldessa Ada Colau, amb l’autora del cartell de la Mercè 2021, Malika Favre, destapant el cartell.    ACN

El Piromusical de la Mer-
cè 2021 tornarà a ser 
descentralitzat amb qua-
tre punts de llançament 
dels focs artificials distri-
buïts per la ciutat. Per 
segon any, s’aposta per 
aquesta fórmula per evi-
tar aglomeracions. L’es-
pectacle es podrà veure 
des dels balcons i les te-
rrasses, i en diferit per 
betevé.La Mercè 2021 
continua amb la voluntat 
de repartir la festa per la 
ciutat. Com l’any passat, 
no caldrà desplaçar-se 
fins a l’avinguda de la 
Reina Maria Cristina per 
veure el Piromusical, es 
podrà fer des de casa.         

Serà un espectacle 
d’aproximadament 20 
minuts de durada amb 
una música seleccionada 
pel dissenyador de so i 
bandes sonores per a es-
pectacles Jordi Bonet i 
pel crític i programador 
Jordi Turtós.Molts dels 
temes que sonaran al rit-
me dels focs seran un 
homenatge a l’Havana, 
la ciutat convidada

SENSE AGLOMERACIONS

Banda sonora 
d’homenatges al 
Piromusical

 
També per segon any el Piro-
musical serà “descentralitzat”, 
amb quatre punts distribuïts 
per la ciutat que permetin 
gaudir-ne des del balcó de 
casa (o bé amb l’habitual re-
transmissió per TV3 i Cata-
lunya Ràdio).  

Com a novetat, es recupe-
ra el toc d’inici tradicional 
posterior al pregó de la Mer-
cè, a la plaça de Sant Jaume, 
tot i que en una versió “peti-
ta” i sense multituds a la 
plaça. L’oficiaran Els Minis-
trils, el conjunt que dirigia el 
desaparegut Jordi Fàbregas, 
a manera d’homenatge al 
músic i activista cultural. 

Pregonera activista 
Custodia Moreno Rivero 
(Granada, 1943) serà la prego-
nera de les festes de la Mercè 
2021. Moreno Rivero és una 
activista feminista i líder 
veïnal molt recordada pel seu 
paper en la desaparició dels 
nuclis de barraques del Car-
mel i Can Baró.  

L’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, ha explicat que 
l’han escollit no només per 
seguir “corregint el biaix de 
gènere” històric en l’elecció 
dels pregoners sinó també 
pel seu activisme i per com 
connecta amb “l’ànima de la 
ciutat, la gent dels barris, i la 
Barcelona real, que batega 
cada dia”.

Més d’un centenar d’artistes principalment locals actuaran al BAM, BAM Cultura 
Viva i Mercè Música  L’Ajuntament de Barcelona proposa un aforament de 
50.000 persones amb reserva prèvia i demana “responsabilitat”

ELS CONCERTS DE LAMERCÈ  |  DEL 23 AL 27 DE SETEMBRE

La música sonarà de dia i a nous espais

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

n total de 114 artis-
tes principalment 
catalans però tam-
bé internacionals 
ompliran els es-
pais del BAM, l’Ac-
ció Cultura Viva i 
el Música Mercè. 

En una edició encara marca-
da per la pandèmia, l’Ajun-
tament de Barcelona oferirà 
un aforament total de 50.000 
persones amb l’Habana com 
a ciutat convidada.  

La música prendrà 12 es-
pais de la ciutat, alguns que 
repeteixen -el Grec, els Jar-
dins del Doctor Pla i Armen-
gol o l’Estadi Olímpic- i d’al-
tres que s’estrenen, com el 
Camp de la Vall d’Hebron o la 
Plataforma Marina del 
Fòrum. Es podran reservar 
un màxim de dues localitats 
per trams horaris i espais, no 
per actuacions. El consistori 
apel·la a la “responsabilitat” 
en l’ús de les entrades i dema-
na anul·lar-les si no s’hi pot 

assistir.Concretament, la Mú-
sica Mercè acollirà una 
seixantena de concerts de 
proximitat en set espais, entre 
els que destaca la programa-
ció al Teatre Grec, que serà 
un balcó obert al Mediterra-
ni. Des de la música del sud 
d’Itàlia fins a la fusió balcàni-
ca i fins i tot grans noms com 
Toti Soler o Carmen Linares.  

També destaca la progra-
mació als Jardins del Doctor 
Pla i Armengol, un club a l’aire 
lliure per a descobrir la nova 
cançó del segle XXI; o la Nit 
Africana amb les destacades 
Les Amazones d’Afrique a l’es-
cenari Mediterràniament de 
la Plataforma Marina del 
Fòrum. Les propostes cuba-
nes tindran lloc dissabte amb 

el pianista Roberto Fonseca, 
el grup Interactivo i la banda 
barcelonina d’origen cubà Ca-
ramba. 

De la seva banda, la nova 
direcció artística del BAM ha 
preparat una edició amb una 
trentena d’artistes clau des-
plegats per quatre escenaris - 
Plaça Joan Coromines, Anti-
ga Fàbrica Estrella Damm, 
Moll de la Fusta Besòs i Moll 
de la Fusta Llobregat- per en-
globar l’escena musical ac-
tual menys convencional. Les 
propostes seran sobretot de 
proximitat, però també de 
països veïns que mostren les 
alternativitats de la música 
actual. Concretament, oferi-
ran itineraris “estàtics” per 
explicar “deu històries”.

U

Concert ‘Homenatge a Xavi Turull’ al Park Güell, l’any passat.      GENTE

NOUS ESPAIS: L’antiga presó Model, la Casa de l’Aigua, el 
Teatre Grec, el Camp Nou, el Parc Güell, els Jardins del Doctor 
Pla i Armengol, la plaça major de Nou Barris, l’Aparcament de 
la Mar Bella i l’Anella Olímpica s’incorporen com a escenaris.
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MITJANÇANT UN 
SISTEMA 
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Una vuelta al cole como 
tránsito hacia la ‘normalidad’
El retorno de vacaciones no siempre es fácil y en la 
situación actual, quizás menos  Seguir algunas pautas 
puede ser útil para que los padres orienten ese proceso

EDUCACIÓN   |  PSICOLOGÍA

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

l informe ‘Young 
people champio-
ning post-pande-
mic futures’ ha re-
velado que los ni-
ños y los jóvenes 
se encuentran en-
tre los más afec-

tados por la situación de pan-
demia. 

Los constantes cambios 
en pleno desarrollo suponen 
un reto para ellos. De hecho,  
el Consejo General de Psico-
logía prevé que en los próxi-
mos años la demanda de te-

rapia podría aumentar hasta 
un 60% en niños. En este sen-
tido, la vuelta al cole puede 
ser un factor de estrés que 
las familias deben gestionar 
con cuidado. TherapyChat 
ofrece algunas estrategias. 

 Comunicar normas  
Tener una reunión familiar 
para explicar a los niños 
cómo va a ser la nueva situa-
ción escolar les ayuda a ir asi-
milando lo que viene. 

 Dejar que se abran  
Conviene crear un espacio de 
seguridad que permita a los 

Se acaban las vacaciones y los jóvenes deben volver a la rutina

LA PANDEMIA HA 
CONDICIONADO 

LA REALIDAD 
PREVISTA PARA 

LOS JÓVENES

niños mostrar sus preocupa-
ciones y decir qué sienten. 

 Darles autonomía  
Plantear distintas situaciones 
nuevas que pueden ocurrir 
en el colegio, para así antici-
parnos y ayudarles a imaginar 
distintas soluciones que con-
tribuyan al beneficio común. 
Para ello los ‘role playing’ son 
una herramienta que puede 
resultar de utilidad. 

 Estar alerta 
Atender a las distintas expre-
siones que pueden tener los 
jóvenes sobre la ansiedad y el 
estrés (mojar la cama, dolores 
de cabeza o estómago, cam-
bios en la alimentación, irri-
tabilidad o rabietas) y ofre-
cerles apoyo emocional tan-

to en familia como con un 
profesional. 

 Socialización  
Reanudar actividades extraes-
colares, preferentemente al 
aire libre, y animarles a tener 
contacto con familiares y ami-
gos utilizando la tecnología 
de forma controlada les ayu-
dará a canalizar sus emocio-
nes y evitar el aislamiento so-
cial. 

 El aquí y el ahora 
Enseñar a los menores la im-
portancia de conectar con el 
presente sin juzgar las cir-
cunstancias, ya sean positi-
vas o negativas, para poder 
desarrollar los mecanismos 
adecuados para la autorre-
gulación. 

Los más jóvenes están 
afrontando una etapa 
que resultaba impensa-
ble tiempo atrás, en la 
que han tenido que en-
frentarse a todo tipo de 
situaciones a las que no 
estaban acostumbrados. 
En el tránsito hacia la 
‘normalidad’, el retorno a 
los centros escolares 
este curso tras el parón 
estival cobra todavía si 
cabe más importancia. 
Hacer un esfuerzo por 
entenderles y compren-
derles puede resultar de 
gran ayuda 

JÓVENES

Tiempos 
convulsos

E

Los profesores, una  
pata más de la mesa

El trabajo de profesor, 
como encargado de ges-
tionar grupos que com-
prenden no solo a los 
alumnos sino a sus pa-
dres, puede resultar 
también muy estresan-
te. Por ello un buen 

El inicio del curso escolar también les afecta  
a ellos  En su caso esta modificación de 
hábitos se afronta con una mayor madurez

EDUCACIÓN  |   PISCOLOGÍA

arranque del año esco-
lar puede ser esencial 
para ellos.  

En su caso Therapy-
Chat les anima a seguir 
ciertos pasos. Uno de 
ellos pasa por crear ruti-
nas que ayuden al cum-

plimiento de las necesa-
rias medidas de seguri-
dad. Otro, dar autono-
mía a los niños ofrecién-
doles distintas activida-
des.  

Se les aconseja tam-
bién introducir en el ho-
rario un espacio para re-
solver dudas con padres 
en un contexto delicado 
como el actual, enfocar-
se en lo que sí pueden 
hacer o que desarrollen 
el autocuidado para te-
ner momentos de des-
conexión, relajación y 
disfrute para sí mismos 
que les alejen de pensa-
mientos negativos

ESTE ES OTRO 
CAMBIO MÁS DE  

LOS MUCHOS QUE 
HAN VIVIDO DE 

FORMA RECIENTE
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l talento es un ingrediente 
indispensable para cual-
quier carrera artística que 
se precie, pero con ello solo 
no basta. Sin formación y 
esfuerzo es probable que 
esas ilusiones por triunfar 
acaben esfumándose, una 
amenaza que Mar Fayos ha 

sorteado a base de experiencia y de una 
educación musical en el prestigioso 
Berklee College of Music. 

Ese empeño ya ha dado su primer 
fruto en forma de álbum, ‘Mi propia re-
ligión’, un título muy adecuado para una 
joven artista que se caracteriza, entre 
otras cosas, por el tesón y la fe. “El dis-
co es una declaración de intenciones y 
en él intento explicar cómo soy a nivel 
humano, que está conectado con mi 
perfil musical, una cosa va con la otra”, 

explica Mar Fayos en una en-
trevista con GENTE.  

Precisamente, el primer 
sencillo tiene el mismo nom-
bre, una canción con la que, 
“de alguna manera, animo a 
luchar por tus objetivos, no 
dejar que los demás te des-
motiven o te digan que no 
puedes hacer aquello que te 
apasiona”. Ese mensaje va 
acompañado de su ejemplo: 
“Hay que creer en uno mismo 
y no dejarse derrotar. Espero 
que esta canción llegue con 
esa energía y ese mensaje po-
sitivo, es la temática del dis-
co, que además, al ser el de-
but, también sirve como pre-
sentación”, detalla. Por el mo-
mento, ya ha conseguido algo 
tan bonito como inesperado: 
“Una cosa chula que está pa-
sando es que hay gente que 
está empezando a hacer algu-
nas versiones de este tema. 
Las canciones las están ha-
ciendo suyas y esa era la idea 
del proyecto”. 

Deseos y expectativas 
Entrando un poco más en de-
talle, en este álbum predo-
mina el jazz, pero “tiene mu-

E

sido difícil y duro para mí en 
muchos momentos. Nunca 
me voy a arrepentir de haber 
ido”. Eso sí, la humildad de la 
que hace gala no le impide 
añadir un punto de ambición: 
“Justo estoy empezando, es 
un poco precipitado decir que 
he llegado a mi objetivo. 
Quiero seguir trabajando, ir 
día a día y hacer una carrera 
más o menos estable y soste-
nible. Siento esto no como 
una meta, sino como el prin-
cipio”, finaliza.

cho de soul, de pop, de músi-
ca latina y mediterránea, así 
que básicamente tiene el 
mercado latino, tanto en Es-
paña como en Latinoamérica, 
donde hay un poco más de 
tradición de estos estilos”, ar-
gumenta Mar Fayos, quien 
reconoce tener “la esperanza 
de que el jazz sea menos mi-
noritario”, algo para lo que in-
tentará sumar su granito de 
arena “a través de una músi-
ca de calidad, pero que sea 
honesta y llegue a traspasar 

“NO SIENTO  
TODO ESTO  

COMO UNA META, 
SINO COMO  

EL PRINCIPIO”

“QUIERO HACER 
UNA MÚSICA DE 
CALIDAD, PERO 

QUE SEA MUY 
HONESTA”

MAR FAYOS

“Tengo la esperanza de 
que el jazz deje de ser  

un género minoritario”
La joven artista barcelonesa ha publicado su primer 

álbum, ‘Mi propia religión’  Gracias a su amplia 
formación musical ha dejado su sello en varios ámbitos

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    

Después de varios años 
en la música, Mar Fayos 
entendía que había lle-
gado su momento para 
lanzar un disco con can-
ciones propias, un pro-
ceso en el que ha dejado 
su sello tanto en la com-
posición de los temas 
como en los arreglos, mi-
rándose en varios espe-
jos: “Ya hay una genera-
ción de artistas que han 
sentado un precedente 
bueno en  nuestro país: 
El Kanka, Rozalén, Vane-
sa Martín... Gente que 
lleva muchísimos años 
realmente dedicándose 
a la música y haciendo 
ese trabajo de formarse 
bien, pisar mucho esce-
nario, tirar de carretera y 
manta y componer sus 
temas. Al final, ellos han 
entendido la música 
como un oficio, lo han 
trabajado desde el res-
peto y la profesionali-
dad. Para mí han esta-
blecido ese perfil de mú-
sico de hoy, un 'free-
lance' que tiene que 
saber hacer de todo”.

PERFIL ARTÍSTICO

Mucho más  
que una voz 
prodigiosa

“DE ALGUNA 
MANERA, ANIMO 

A LA GENTE A 
LUCHAR POR  

SUS OBJETIVOS”

esa barrera para llegar a un 
público más amplio”. 

A la espera de que la pan-
demia permita presentar este 
disco en directo, con la pre-
sencia de los músicos que co-
laboraron en su grabación, la 
artista barcelonesa también 
tiene tiempo para mirar bre-
vemente al pasado y valorar 
su etapa académica en tie-
rras norteamericanas: “Estoy 
muy agradecida por la expe-
riencia en Estados Unidos, lo 
que no significa que no haya 

“LA ENERGÍA Y  
EL MENSAJE 

POSITIVO ES LA 
TEMÁTICA DE 

TODO EL DISCO”


