
CATALUNYA
NÚMERO 558  ·  AÑO 13  ·  DEL 1 AL 8 DE OCTUBRE DE 2021

“Si es genuina, la 
música gusta a todos”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 11 El artista portugués 
Salvador Sobral 
nos habla sobre su 
nuevo álbum de es-
tudio, ‘bpm’

‘La pel·lícula 
‘Mediterráneo’ explica  
el drama de milers 
d’immigrants

MUYFAN  |  PÁG. 14

La història de 
l’ONG Proactiva 
Open Arms arriba 
als cinemesge
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AMB PASSAPORT COVID  |  PÁG. 4

Acceleràció per 
obrir l’oci nocturn

Catalunya estudia  reobrir tot l’oci nocturn amb passaport co-
vid el proper 8 d’octubre  El Govern amplia a 10 els comen-
sals per taula a l’interior de restaurants i autoritza el 60% de 
públic als grans espais  S’autoritza el 100% de l’aforament en 
esdeveniments esportius en recintes oberts

Cuina sostenible entre estrelles
MUYFAN  |  PÁG. 12

El Gastronomic Forum Barcelona torna a l’octubre amb 300 empreses i 60  
xefs amb 46 estrelles Michelin  El saló aposta per l’alimentació sostenible

Hi ha  30.811 plaçes de P2 vacants actualment a Catalunya.    ACN

El govern treballa perquè ho sigui tota 
l’etapa preescolar més endavant  
 Elpresident Pere Aragonés també  
ha anunciat una nova regulació sobre 
energies renovables i un pressupost total 
per 2022 amb 3.500 MEUR més

P2, l’últim 
curs de 
l’escola 
bressol,  
serà gratuït 

L’ANY QUE VE  |  PÁG. 8
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Nou pla aeroportuari 
sense l’ampliació del Prat

 i per una banda patronalsi conferea-
cions feien  una enèsima crida al diàleg 
per ampliar l’Aeroport de Barcelona – 
El Prat, per l’altra, el Consell de Minis-
tres aprovava aquest dimarts, tal com 
estava previst, el nou pla aeroportua-
ri espanyol per als pròxims cinc anys. 
I sense l’ampliació de l’aeroport ca-
talà. Finalment, la manca de diàleg  
ha evitat acordar  “la millor alternati-

va” per convertir l’aeroport en un ‘hub’ internacio-
nal, respectar l’ús de pistes actual i trobar solucions 
per compensar possibles afectacions mediam-
bientals. Un cop més, ha faltat diàleg. 

Els teixits econòmcs asseguren que l’ampliació 
de l’aeroport suposaria una inversió d’entre 1.600 
i 1.700 milions d’euros en una infraestructura amb 
una incidència de 5.000 milions d’euros anuals 
en el PIB i de 300.000 llocs de feina en el mercat de 
treball. En aquest context,  l’aeroport respon a una 
necessitat “d’interès general, social i econòmic” i 
reclama “consens” de totes les administracions. 
D’aquí la indignació i perplexitat general davant el 
desacord del Govern i l’executiu espanyol; per-
què ni els imperatius mediambientals ni les con-
sideracions reguladores aeroportuàries poden su-
posar ser uns  obstacles insuperables per a l’amplia-
ció de l’aeroport.

S

Una de les protestes contra l’ampliació.   ACN

NO HI HA ACORD

Els treballadors de 
l’OMS van cometre més 
de 80 abusos sexuals 

durant el brot d’Ebola al Congo, 
segons un comitè independent 
que assegura que l’organització 
n’estava al cas.

Acusacions a l’OMS 
d’abusos sexuals

Un total de 618 alum-
nes que es van presin-
criure en un cicle for-

matiu de grau de mitjà s’ha 
quedat sense la plaça. El ma-
teix els hi ha passat a 705 en el 
grau superior. 

1.323 alumnes no 
obtenen plaça a l’FP 

Pimec apel·la a la res-
ponsabilitat de les ad-
ministracions compe-

tents i demana que elaborin 
“plans de contenció” per com-
pensar els comerços saquejats 
durant els macrobotellots.

Ajudes pels   
comerços saquejats

 El port de Tarragona ha rebut el primer creuer després d’un any i mig 
d’inactivitat. El Bolette, de la companyia Fred Olsen Cruise Line, ha atra-
cat al dic de Llevant amb 481 passatgers a bord. De cara al 2022, la previ-
sió és la de rebre 40.000 passatgers en 30 escales, 

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El primer creuer 
turístic després 
d’un any i mig 

NOU JACIMENT

Troben a Castellet  el poblat fortificat 
de pedra més antic del Penedès Les  
excavacions confirmen l’existència 
d’un punt clau en el comerç del vi.

Un poblat de fa 2.700 anysEl consellerd’Interior  cri-
da a “reflexionar” sobre 

el model d’oci nocturn i 
promet perseguir les 

actituds delinqüen-
cials.

Joan Ignasi Elena

“No hem d’identificar 
delinqüència amb 
joventut”

LA XIFRA

66
Els violents incidents en els botellots del 
cap de setmana coincidint amb les festes 
de la Mercè a Barcelona han deixat un ba-
lanç de 66 detinguts, 19 d’ells menors.

detinguts pels aldarulls

LA FRASE
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El Govern amplia a 10 els comensals per taula a l’interior de restaurants i 
autoritza el 60% de públic als grans espais  L’executiu portarà l’ús del 
passaport covid per a l’oci nocturn al TSJC per assegurar-se el seu aval

Primers passos per accelerar 
l’obertura de l’oci nocturn

SOCIETAT

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

El Procicat ha autoritzat que 
els grans espais amb capaci-
tat per a més de 10.000 assis-
tents puguin acollir fins al 
60% del seu aforament. De la 
mateixa manera, també ha 
aprovat que l’interior de la 
restauració pugui tenir tau-
les de fins a 10 comensals, 
deixant enrere així la restric-
ció de fins a 6 persones.  

Aquesta nova resolució en-
tra en vigor aquest dijous i té 
una vigència de vuit dies. D’al-
tra banda, la portaveu del Go-
vern, Patrícia Plaja, ha expli-
cat que l’executiu portarà al 
TSJC l’ús del passaport covid 
per a l’oci nocturn per així as-
segurar-se el seu aval. Segons 
ha dit, “la data de reobertura 
no està tancada” però ha ex-
plicat que serà “el més aviat 
possible” atenent a les dades 

epidemiològiques i a l’aval 
judicial. 

En aquest sentit, Plaja ha 
confirmat que, tot i que des-
prés de la sentència del Su-
prem sobre Galícia es podria 
fer servir sense problemes, el 
Govern té previst portar al 
TSJC l’ús del passaport covid 
per entrar als locals d’oci noc-
turn que no tenen espai exte-

rior. D’aquesta manera, ha 
dit, l’executiu vol blindar ju-
rídicament la mesura i evitar 
nous sotracs a les decisions 
del Govern. I és que les veus 
que reclamen la reobertura 
del sector s’han multiplicat 
després dels incidents pos-
teriors als botellons massius 
d’aquest cap de setmana. Però 

segons Plaja, el Govern no 
contempla de moment cap 
“altre escenari” que no comp-
ti amb l’aval del passaport co-
vid per part del TSJC. 

Competicions esportives 
Pel que fa als aforaments en 
competicions esportives, en 
les instal·lacions o equipa-
ments amb un aforament su-
perior a les 10.000 persones, 
l’aforament màxim autoritzat 

passa del 40 al 60% 
en grups sectoritzats 
de màxim 6.000 per-
sones, i del 30 al 40% 
si són espais tancats, 
amb grups de com a 
màxim 1.750 perso-
nes. 

En les instal·la-
cions i equipaments 
en espais tancats, es 
manté l’aforament 
màxim del 70% però 
el número màxim 
d’assistents passa de 
1.000 a 1.750 perso-
nes. A més, en aque-
lles instal·lacions que 
compleixin les con-
dicions de ventilació 
i qualitat de l’aire re-
forçades i es garan-
teixin mesures de 
control d’aglomera-
cions, el número 
màxim d’assistents 
passa de 3.000 a 
3.500 persones amb 
grups sectoritzats 
d’un màxim de 1.750 
persones i respectant 
el 70% d’aforament.L’entrada als locals dependrà de si s’està vacunat o no.   ACN

EL GOVERN VOL 
CREAR UNA APP 

PER DEMOSTRAR 
QUE ESTÀS 

VACUNAT

El Servei Català de la Sa-
lut (CatSalut) calcula que 

en la pandèmia s’han 
diagnosticat un 30% 

menys de malalties.La 
directora del CatSalut, 

Gemma Craywinckel, 
afirma: “Som conscients 

que, de les categories 
principals de diagnòs-
tics, com poden ser el 

cor, el pulmó, neoplàsies 
o diabetis, n’han aflorat 

un 30% menys”. La di-
rectora del CatSalut indi-

ca que l’infradiagnòstic 
del càncer se situa al vol-

tant del 21%, si bé varia 
segons el tipus. D’altra 

banda, Craywinckel creu 
que es donen les “millors 

condicions” per reobrir 
l’oci nocturn.

DURANT LA  PANDÈMIA

Un 30% menys 
de diagnòstic  

de malalties 

Salut ha començat a tan-
car alguns dels punts de 
vacunació massius de la 
covid-19 i altres espais, 
com centres cívics, per 
adaptar l’estratègia 
d’inoculació al context 
actual. La Farga de l’Hos-
pitalet de Llobregat i la 
Facultat de Geografia i 
Història de Barcelona 
són alguns dels que tan-
quen aquesta setmana. 
Amb un 72% de la pobla-
ció amb la pauta com-
pleta, l’objectiu és arribar 
a les persones que enca-
ra no s’han vacunat i per 
això Salut deixarà 21 
punts. 

Per què no es vacunen 
Segons una enquesta te-
lefònica a més de 15.000 
persones d’entre 20 i 40 
anys que no s’han vacu-
nat, prop de la meitat ex-
pliquen que no ho veuen 
necessari. El segon mo-
tiu és la por als efectes 
adversos. Després de la 
fase de vacunació massi-
va, Salut l’adapta a es-
tratègies de proximitat 
per arribar a les persones 
no vacunades.

Salut comença  
a tancar els  
punts massius  
de vacunació

DESESCALADA
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Anticonceptius per frenar els avorts

El Departament de Salut 
està treballant en un pla 
de millora de l’anticon-
cepció per a noies me-
nors de 29 anys i dones 
en situació de vulnerabi-
litat. Aquest inclou faci-
litar a dones que hagin 
tingut una interrupció 
voluntària de l’embaràs 

Salut facilitarà mètodes anticonceptius de llarga durada a menors de 29 
anys i dones vulnerables que hagin avortat  El Departament garanteix 
a partir del 4 d’octubre l’avortament quirúrgic a Lleida en una clínica

AJUDES  |   MESURES PEL COL·LECTIU MÉS VULNERABLE

mètodes anticonceptius 
de llarga durada, com 
l’implant subdèrmic o el 
DIU de coure, per evitar 
nous embarassos. El 
2019 prop d’un 24% de 
les dones en estat fèrtil 
té una segona interrup-
ció de l’embaràs. El nou 
pla tindrà una dotació 

d’1 MEUR i es podria 
aplicar abans de finals 
d’any. D’altra banda, Sa-
lut ha explicat que 
l’avortament quirúrgic 
estarà garantir a partir 
del 4 d’octubre a Lleida a 
la clínica MiNova 
Aliança, dins del Siste-
ma sanitari Integral 

d’utilització pública de 
Catalunya (SISCAT). 

Fonts del Departa-
ment de Salut han expli-
cat que la nova acció del 
pla d’antinconcepció va 
dirigida en principi a 
dones que han fet més 
d’una interrupció de 
l’embaràs.  

   Tot i això, qualsevol 
dona que vagi a un cen-
tre d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) per demanar in-
formació i vulgui inte-
rrompre el seu embaràs 
també rebrà informació 
sobre aquesta possibili-
tat.

GENTE 
La Comissió Nacional del 
Mercat de Valors (CNMV) ha 
inaugurat aquest dimarts al 
districte del 22@ la seva nova 
seu a Barcelona, on acull en-
tre un 10% i un 20% de les ac-
tivitats de registre i supervisió 
de l’organisme.  

Les noves instal·lacions, 
ha dit el president de la 
CNMV, Rodrigo Buenaventu-
ra, permetran donar més vi-
sibilitat, feina i “potenciali-
tat” a la delegació barceloni-
na “com a pilar fonamental 
del mercat de valors espanyol 
i europeu”. Com a novetat, es 
podran organitzar des de Bar-
celona reunions internacio-
nals que en l’edifici actual, a 

la Borsa, no es podien fer. El 
primer tinent d’alcaldia, Jau-
me Collboni, ha dit que la 
ciutat aspira a ser un ‘hub’ 
en fintech i seguir sent “una 
plaça de referència en el sec-
tor financer”. 

Un ‘hub’ en finetch 
La CNMV, que va obrir per 
primera vegada seu a Barce-
lona fa 25 anys, confia que 
les noves instal·lacions supo-
sin un “salt endavant” i una 
oportunitat per “potenciar” 
la ciutat entre la comunitat 
financera internacional. Bue-
naventura ha destacat que 
Barcelona, com ha apuntat 
Collboni, s’està configurant 
com a ‘hub’ en fintech, i està 
adquirint un “protagonisme 
realment mundial en aquest 
àmbit”.

Reunió conjunta dels consells de la CNMC i la CNMV . ACN

La CNMV inaugura  
nova seu al 22@ de  
la capital catalana
L’organisme aspira a impulsar Barcelona “com  
a pilar fonamental del mercat de valors”  Acull 
entre un 10% i un 20% de les activitats 

Els plans de futur de  
les Tres Xemeneies

GENTE 
El Clúster Audiovisual de Ca-
talunya vol convertir l’espai 
de les Tres Xemeneies, entre 
Sant Adrià de Besòs i Badalo-
na, en un pol de creació au-
diovisual. Sota el nom de Ca-
talunya Media City, es vol ge-
nerar un flux d’activitat vincu-
lada a la producció de 

continguts, donant servei i 
acollint empreses del sector 
però també investigant a ni-
vell tecnològic noves tècni-
ques vinculades a nous for-
mats i al gruix de la indús-
tria, des de la producció de 
films fins a la publicitat.  
      La proposta ja s’ha traslla-
dat als diferents grups polítics 
amb representació al Parla-
ment i s’està treballant amb el 
per determinar com fer-la.

URBANISME

ORGANISMES

L’Associació Drets Sexuals denuncia en un esudi  
incompliment de les obligacions de les administracions, 
iniquitat territorial i agressions de fonamentalistes 

Una de cada tres dones triarà  
avortar almenys un cop a la vida

DRETS

Un grup de dones del col·lectiu feminista Adona’t de Vic sosté una pancarta a favor del dret a l’avortament.     ACN

M. L.  
redaccion@genteenbarcelona.com 

Una de cada tres dones avor-
tarà de manera voluntària al-
menys un cop a la vida a Ca-
talunya, segons un estudi im-
pulsat per l’Associació de 
Drets Sexuals i Reproductius. 
Segons l’Estadística d’Inte-
rrupcions Voluntàries de 

l’Embaràs del Ministeri de 
Sanitat, a l’Estat gairebé una 
de quatre dones hauran avor-
tat un cop a la vida.  

Malgrat això, l’estudi 
‘L’accés a l’avortament volun-
tari a l’Estat espanyol: princi-
pal barreres’ de l’organitza-
ció posa de manifest l’”in-
compliment” per part de les 
institucions de les seves obli-
gacions per protegir i fer efec-
tiu el dret a la informació so-
bre l’avortament. També de-
nuncien iniquitat territorial, 

segurat que encara es pro-
dueixen un gran nombre de 
vulneracions que provoquen 
violència institucional. 

Pel que fa a la iniquitat te-
rritorial, ha assegurat que un 
mínim de 6.407 dones i per-
sones gestants han de des-
plaçar-se cada any fora de la 
seva província, illa o fins i tot 
comunitat autònoma per ac-
cedir a la interrupció vo-
luntària de l’embaràs. A més, 
assegura que es limita l’ofer-
ta dels mètodes, s’imposa al-
gun d’ells o s’ofereix informa-
ció incorrecta; i assegura que 
més de 8.000 persones amb 
capacitat per gestar han patit 
assetjament a les portes de 
les clíniques acreditades.

DENUNCIEN UN 
GRAN NOMBRE DE 

VULNERACIONS 
QUE PROVOQUEN 

VIOLÈNCIA

l’objecció de consciència i les 
“agressions” de grups fona-
mentalistes. 

L’Associació ha afirmat que 
a Catalunya es dona per fet 
que es pot avortar però ha as-
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L’Automobile Barcelona obre portes amb l’ànim de  
presentar 18 vehicles fins ara inèdits, gairebé tots 
equipats amb motor elèctric

Els cotxes elèctrics 
que marcaran el futur

MOTOR

M. L.  
redaccion@genteenbarcelona.com 

L’Automobile Barcelona, que 
se celebra des d’ahir i fins el 10 
d’octubre al recinte de 
Montjuïc de la Fira de Barce-
lona, acollirà la presentació de 
18 vehicles fins ara inèdits, 
gairebé tots equipats amb 
motor elèctric.  
    El saló comptarà amb la 
presentació de 15 nous mo-
dels d’automòbil –entre elles 
una novetat mundial i una 
europea- i tres vehicles de 
mobilitat personal, segons ha 
detallat la Fira de Barcelona 

en un comunicat 
emès aquest dilluns. 
Pel president de l’Au-
tomobile, Enric La-
calle, la capital cata-
lana esdevindrà un 
any més en “un dels 
majors aparadors de 
la indústria”. Alhora, 
celebra que el saló 
torni a .Barcelona 
després que el juny 
passat decidís ajor-
nar-se per la crisi dels 
semiconductors. 

Fabricat a casa 
Una de les grans novetats de 
l’esdeveniment serà la pre-
sentació del nou Cupra Born, 
el model 100% elèctric de la 
firma de Martorell i que es 

elèctric, i el Qashqai Mild 
Hybrid. 

BMW presentarà dos vehi-
cles elèctrics –els models i4 i 
iX-, mentre que la firma 
britànica Mini –també pro-
pietat de BMW- mostrarà el 
seu Mini Electric.

El saló presentarà tres vehicles de mobilitat personal   GENTE

podrà veure per primera ve-
gada de manera física en un 
recinte firal. El grup per-
tanyent a Seat també donarà 
a conèixer l’Urban Rebel, un 
‘concept car’ que marcarà les 
línies mestres del disseny dels 
futurs vehicles de la factoria. 

UNA ALTRA 
PRIMÍCIA  

 SERÀ  LA NOVA 
FURGONETA 

TOWNSTAR

SEAT PRESENTA 
EL NOU CUPRA 

BORN, EL MODEL 
100% ELÈCTRIC 

També presentarà una pri-
mícia mundial la firma japo-
nesa Nissan, que desvelarà la 
nova furgoneta Townstar, dis-
ponible en versió elèctrica.    

    Al mateix saló, el grup 
nipó donarà a conèixer el nou 
Nissan Ariya, un SUV 100% 
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Pere Aragonès anuncia també una aportació de 80 milions 
d’euros a la xarxa de salut mental, una nova regulació sobre 
energies renovables i un pressupost amb 3.500 MEUR més

Un dels nous objectius 
socials serà fer el P2 gratuït

El govern ha detectat que amb la pandèmia s’han desescolaritzat molts nadons.    ACN

SOCIAL

N. BLANCH 
redaccion@genteenbrcelona.com 

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, ha anunciat 
la gratuïtat de l’accés a l’esco-
la bressol, vigent a P2, a par-
tir del curs vinent. Durant el 
discurs al debat de política 

general d’aquest dimarts, al 
ple del Parlament, Aragonès 
també ha exposat una nova 
regulació sobre energies reno-
vables.  

A més, el president ha ex-
plicat que el pressupost de la 
Generalitat pel 2022 comp-
tarà amb 3.500 MEUR més 
respecte el vigent -del 2020. 
Aragonès ha subratllat la im-
portància dels recursos eu-
ropeus React per permetre 

aquest increment. De cara als 
comptes de l’any que ve, el 
cap del Govern també s’ha 
compromès a destinar-hi 80 
MEUR a “reforçar i transfor-
mar” la xarxa de salut mental, 
sobretot la infantil i la juvenil. 

Cap a la gratuïtat total 
Així, a  partir de l’any que ve, 
l’últim curs de l’escola bressol, 
el P2, serà gratuït. Ha asse-
gurat que aquesta serà la pri-
mera fase del procés de gra-
tuïtat en l’accés a tots els ni-
vells l’escola bressol. “L’edu-
cació té un paper destacat en 
la construcció d’un país 
d’igualtat i equitat, i l’objectiu 
principal del govern és ga-
rantir el dret a l’educació de 
tot l’alumnat, amb la màxi-
ma inclusió i sense segrega-
ció.” 

Aragonès justifica la mesu-
ra perquè l’escolarització dels 
0 a 3 anys “és una oportunitat 
per al desenvolupament inte-
gral dels infants, i afavoreix 
la igualtat d’oportunitats i la 
conciliació de la vida laboral 
i familiar”. 

De moment, es començarà 
per la gratuïtat de P2, que ja es 
recollirà en els pressupostos 
del 2022.El president del go-
vern ha explicat que les fa-
mílies amb risc d’exclusió o 
dificultats econòmiques deri-
vades de la pandèmia “han 
estat les primeres a desesco-
laritzar els seus infants de 
l’etapa 0-3 anys” perquè no 
està considerada universal ni 
tampoc no és gratuïta. 

Pere Aragonès ha assegu-
rat que el govern també fa 
una aposta per l’oferta de 0-3 
a les escoles rurals per lluitar 
contra el despoblament on 
“les famílies acaben mar-
xant”.El conseller d’educació, 
Josep González Cambray, 
considera un “canvi de para-
digma” que P2 sigui gratuït 
el curs que ve.

L’OBJECTIU ÉS 
QUE TOTA L’ETAPA 

DE L’ESCOLA 
BRESSOL ACABI 
SENT GRATUÏTA

El govern espanyol vol 
més hores de castellà
La ministra d’Educació assegura que llengua 
castellana serà la matèria “amb més hores” a 
l’ESO  També es vol prioritzarles matemàtiques

GENTE 
La ministra d’Educació, Pilar 
Alegría, ha explicat que el go-
vern espanyol treballa en una 
nova distribució horària de 

les assignatures que donarà 
“més importància” al castellà. 
Es farà en la part del currícu-
lum que marca l’Estat i en els 
ensenyaments mínims, que 
representen el 50% de l’hora-
ri en les comunitats amb llen-
gua cooficial i un 60% a la res-

ta.  Alegría recorda que és al 
poder judicial a qui corres-
pon l’execució de les sentèn-
cies en relació amb la del Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya sobre el 25% de les 
classes en castellà i no entra 
a valorar la qüestió perquè és 
un procés obert al Suprem. 
En línies generals, assegura 
que llengua castellana serà 
la matèria “amb més hores” a 
l’ESO. 

Tambées treballa perquè 
la llengua castellana tingui 
una presència “important”, 
com també les matemàtiques 
i els ensenyaments artístics.

EDUCACIÓ

GENTE 
Els diferents cossos de segu-
retat van registrar 48.794 ci-
berdelictes el 2020 a Catalun-
ya, segons ha informat la De-
legació del govern espanyol. 
Amb aquestes xifres es va si-
tuar com el territori amb més 
ciberdelictes. Al conjunt de 
l’Estat se’n van detectar 
287.963, un 31,9% més que 
el 2019. Barcelona va ser la 
demarcació amb més fets de-
nunciats, amb un total de 
35.708, seguida de Girona 
(5.376) , Tarragona (4.683) i 
Lleida (3.027). Les dades des 
del 2016 confirmen que la ci-
berdelinqüència es troba en 
creixement i augmenta el seu 
pes proporcional dins del 

conjunt de la criminalitat. 
Així, el 2016 els més de 92.000 
fets detectats suposaven el 
4,6% del total de delictes, 
mentre que els del 2020 repre-
senten el 16,3%. 

Segons el VIII Informe so-
bre Cibercriminalitat de la 
Direcció General de Coordi-
nació i Estudis de la Secretària 
d’Estat de Seguretat, el 89,6% 
dels ciberdelictes de l’Estat 
van ser estafes informàtiques. 
A molta distància hi ha les 
amenaces i coaccions a través 
d’Internet (4,9%). 

El perfil del ciberdelin-
qüent és el d’un home 
(73,3%), d’entre 26 i 40 anys i 
de nacionalitat espanyola, 
presumptament implicat en 
la comissió de fraus in-
formàtics, amenaces i coac-
cions i delictes sexuals.

La majoria són estafes informàtiques.    ACN

Els ciberdelictes 
augmenten augmenten 
a Catalunya el 2020
Va  ser el territori de tot l’estat que més 
ciberdelictes va registrar, amb un total de 48.794 
 Representa un 31,9% més que el 2019

INTERNET

Haurà de representar el 50% del currículum.    ACN
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La Palma ya es zona 
catastrófica y recibirá  
10,5 millones con urgencia

AGENCIAS 
El Gobierno central declaró 
esta martes Zona Gravemen-
te Afectada por una Emer-
gencia de Protección Civil a la 

isla de La Palma, nueve días 
después de que comenzase 
la erupción volcánica que está 
arrasando una parte de su te-
rritorio. 

La primera consecuencia 
es el envío de una ayuda di-
recta de 10,5 millones de eu-
ros, de los que se destinarán 
5,5 a la compra de 107 vivien-
das y otros 5 millones se re-

La cantidad se 
destinará a la compra 
de viviendas y dinero 
para los afectados

Erupción volcánica en la isla de La Palma

partirán a través de una tarje-
ta monedero a los afectados 
para que las familias puedan 
adquirir los enseres más esen-
ciales.  

Plan Especial 
Esta partida es la primera del 
Plan Especial de Reconstruc-
ción de La Palma que el Eje-
cutivo central ha puesto en 
marcha y que se mantendrá 
en el tiempo durante la fase 
de recuperación, para que 
cuando el volcán pare se rea-
lice una evaluación de daños 
para iniciar a continuación 
la recuperación de la isla.

Las empresas tendrán que presentar una nueva solicitud  
y las exoneraciones estarán vinculadas a la formación  
 Acuerdo total entre Gobierno, empresas y sindicatos

Prórroga hasta el 28  
de febrero de los ERTE 
nacidos en la pandemia

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno central, los em-
presarios y los sindicatos al-
canzaron un acuerdo esta se-
mana para prorrogra los Ex-
pedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) 
hasta el 28 de febrero de 2022. 
La nueva normativa, que se 
aprobó el martes en el Conse-
jo de Ministros, contempla 
que los expedientes se man-
tendrán inalterables hasta el 
próximo 31 de octubre. Las 
empresas que quieran con-
tinuar con esta herramienta a 
partir de esta fecha tendrán 
que solicitar la prórroga entre 
el 1 y el 15 de octubre. En caso 
de no recibir una contesta-
ción en los siguientes días, el 
silencio administrativo se 
considerará como un visto 
bueno. 

Del 1 de noviembre de 
2021 al 28 de febrero de 2022 
entrará en vigor un nuevo es-
quema de ERTE en el que las 
exoneraciones de mayor 
cuantía estarán ligadas a que 
las empresas den formación 
a los trabajadores suspendi-
dos de empleo. Las empre-
sas de más de diez trabaja-
dores tendrán un 80% de exo-
neración en sus pagos a la 

llas superiores. Estas activida-
des deberán realizarse antes 
del 30 de junio de 2022 y se 
deben impartir durante la 
parte de la jornada que esté 
suspendida. 

‘Contador a cero’ 
La norma extiende el llama-
do ‘contador a cero’ hasta el 
31 de diciembre de 2022, de 
forma que el tiempo consu-
mido de desempleo por el 
trabajador que esté en ERTE 
desde septiembre de 2020 no 
computará cuando se pro-
duzca un despido por cual-
quier causa después del 1 de 
enero de 2023. 

También se establece en la 
norma una prestación ex-
traordinaria por desempleo 
para las personas con con-
tratos fijos-discontinuos, di-
rigida especialmente al sector 
turístico y concentrado singu-
larmente en Baleares; se ga-
rantiza el ‘contador a cero’ 
para este colectivo, que antes 
no estaba garantizado, y se 
mantiene en el 70% de la base 
reguladora el importe de la 
prestación a recibir por los 
trabajadores en ERTE duran-
te toda la vigencia de la pró-
rroga. 

El Gobierno cifra en 1.200 
millones de euros el coste de 
prorrogar los ERTE. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

EL MÉTODO 
ACTUAL 

CONTINUARÁ 
HASTA EL 31  

DE OCTUBRE

El Consejo de Ministros 
de este martes también 
aprobó la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) a 965 euros 
mensuales en 14 pagas. 
La medida tiene efecto 
desde el pasado mes de 
septiembre, por lo que 
las nóminas de este mes 
ya deben incluirlo.  

Gobierno y sindicatos 
pactaron hace dos sema-
nas esta subida de 15 eu-
ros respecto al anterior 
SMI, que estaba cifrado 
en 950 euros. A diferen-
cia de lo que ha sucedido 
con los ERTE, los repre-
sentantes de los empre-
sarios no han dado su 
visto bueno en esta oca-
sión, asegurando que no 
era el momento de tomar 
esta medida por la actual 
situación económica. 

Convicción 
La vicepresidenta segun-
da del Gobierno y minis-
tra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz, 
defendió tras la aproba-
ción que esta medida se 
enmarca en el marco de 
una recuperación justa. 
“Subir los salarios no 
solo forma parte de me-
didas de protección so-
cial, como indica el Ban-
co de España, sino que 
radica en la convicción 
firme de eficiencia eco-
nómica y del buen fun-
cionamiento de la eco-
nomía en España”, re-
marcó.

El salario mínimo 
sube hasta los 
965 euros en 
catorce pagas

DESDE SEPTIEMBRE

EL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

SE CONSIDERA 
UNA RESPUESTA 

POSITIVA

EL COSTE DE LA 
PRÓRROGA SE 

CIFRA EN 1.200 
MILLONES  
DE EUROS

Seguridad Social si imparten 
formación a los trabajadores 
en ERTE y un 40% en caso de 
no hacerlo. Para las compa-
ñías de hasta diez emplea-
dos, la exención será del 80% 
si imparten acciones forma-
tivas y del 50% si no lo ha-
cen. En el caso de optar por 
acciones formativas, las em-
presas tendrán que dedicar 
30 horas por persona si tienen 
entre 10 y 49 trabajadores y 40 
horas si cuentan con planti-
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ún siguen resonando los ecos 
de la última edición de Eurovi-
sión, un festival que, cuatro 
años atrás, daba a conocer al 
gran público un nombre: Salva-
dor Sobral. Los 758 votos obte-
nidos siguen suponiendo un 
récord histórico, demostrando 
que la unanimidad también 
tiene un hueco, en ocasiones, 
en este concurso. Pero Sobral es 

mucho más que un ganador de Eurovisión. 
Con ‘bpm’, su tercer álbum de estudio, que-
da patente su extraordinaria dimensión. 

 
Recientemente salía a la luz 'bpm', el 
tercer disco de tu carrera. ¿Cómo lo 
definirías? 
Es el primer disco con composiciones 
mías, después de hacer dos álbumes en 
los que cantaba temas de otros. Me he 
esforzado para sacar un trabajo com-
puesto íntegramente por mí, buscando 
una nueva sonoridad y nueva identidad. 
'bpm es el resultado de esto. 

¿Qué significado tiene el título? 
‘bpm' viene de beats per minute en in-
glés y batimentos por minuto en portu-
gués. En español estas siglas no funcio-
nan (entre risas), pero es lo que se cono-
ce como 'lpm', latidos por minuto. 
Cuando estaba en el hospital, me hacían 
muchos exámenes: ecocardiograma, 
electrocardiograma, biopsias... En todas 
aparecía en el monitor los bpm del cora-
zón y a mí me parecía que eran el único 
elemento musical en medio de toda esa 
experiencia hospitalaria.  

Con ese título y al calor de experien-
cias muy personales, con composicio-
nes únicamente tuyas, se puede decir 
que ha salido totalmente del corazón. 
Que salga del corazón es peligroso, por-
que uno nunca sabe cuándo tiene que 
cambiarlo (entre risas), mejor sale del 
alma o de las entrañas. Tiene un poco 
también del corazón de Leo (productor), 
que me acompañó en este proceso y me 
obligó a trabajar. 

Lo que se mantiene respecto al disco 
anterior es la apuesta por cantar en va-
rios idiomas, ¿cuál fue el origen de 
esta decisión? 
El origen son las personas, me encantan 
las personas y la sociabilidad y, como 
consecuencia, me encantan las distintas 
culturas y sus idiomas, todos. Aprender 
idiomas y hablarlos me fascina, sea el 
catalán, el sueco o el polaco. La música 
es una extensión de la vida, por lo que, 
como me encanta hablar distintos idio-
mas, me gusta mucho también cantar a 
través de ellos. Esto también proporcio-
na distintas interpretaciones, diferentes 
vocablos; la forma de escribir es distinta 
y hasta puedes tener distintas personali-
dades con esos idiomas.  

En este álbum cantas en español, en 
inglés y, por supuesto, en portugués. 
Me llama la atención que, con lo ligado 
que estás a Francia, no haya ningún 
tema en ese idioma. 
Es cierto, no salió ninguna canción en 
esa lengua. En el último disco sacamos 

A
'La souffleuse', pero después del proyec-
to que hice de homenaje a Jacques Brel 
sentí que necesitaba descansar de la 
francofonía. Simplemente no ha surgido 
ninguna canción en francés, aunque mi 
pareja escribió una letra para 'Só eu sei', 
que es el tema más pequeñito del disco. 

Eres un artista joven, gran defensor de 
un género como el jazz. ¿Hay alguna 
llave para conectar a nuevas genera-
ciones? 
Con este disco he hecho música muy va-
riada, no sé si lo llamaría solo jazz. Al 
público joven le gusta lo mismo que al 
público normal, cuando la gente se sien-
te tocada por la música, da igual la edad 
que tiene. Si la música es genuina, ho-
nesta y verdadera, creo que llega igual a 
una persona de 5 años que a otra de 84, 
esa es la belleza de la música, que se sin-
tió en Eurovisión: gente de diferentes 
edades y etnias se sintió tocada por ese 
tema (’Amar pelos dois’). 

Durante estos últimos meses has podi-
do hacer algunos conciertos. Has via-
jado y, por tanto, has comprobado el 
camino desigual a la hora de ir supe-
rando la pandemia. ¿Has sentido mie-
do en alguna ocasión? 
Sentía un poco de miedo antes de coger 
el virus, una vez que lo agarré, ya no vol-
ví a tener miedo. En Italia fue después de 
una ola enorme de contagios, sentí que 
les daba un poco igual. Lituania era un 
país donde tuvimos que hacer un mon-
tón de test, solo podíamos salir del hotel 
para ir a tocar. Cada cultura tiene su ma-
nera de lidiar con el virus y cada Gobier-

no lucha contra él como cree, ninguna 
es menos legítima que otra, pero es cu-
rioso de ver las distintas formas de en-
frentarse a esta pandemia. 

A nivel artístico, el confinamiento fue 
recibido de forma desigual: un periodo 
prolífico para unos y absolutamente 
improductivo para otros. ¿Cuál fue tu 
caso? 
Compuse todo este disco durante el 
confinamiento, por lo que para mí fue 
un momento muy productivo. Además, 
tuve tiempo para 'Región de canciones', 
donde interpretaba un tema para cada 
una de las regiones de España y lo iba 
colgando en YouTube. Como digo, fue 
muy productivo hasta que ya no pude 
más. El segundo confinamiento y me ha 
sentado peor, así que solo tengo puesta 
la vista en junio. Creo que ahí mejorarán 
las cosas, pero nunca se sabe.

“COMPUSE EL DISCO  
EN EL CONFINAMIENTO, 

FUE UN MOMENTO  
MUY PRODUCTIVO”

“CADA CULTURA Y CADA 
GOBIERNO TIENE UNA 

FORMA LEGÍTIMA DE 
LIDIAR CONTRA EL VIRUS”

SALVADOR SOBRAL

“Cuando una canción toca, 
da igual la edad del público”

El artista portugués  continúa con la presentación de 
‘bpm’, su tercer álbum de estudio  Tras darse a  

conocer a nivel internacional con la edición de 2017  
de Eurovisión, está forjándose una carrera excelente

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)
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ques, tastos i presentacions 
de productes tindran lloc a 
diversos escenaris i el deno-
minador comú serà la soste-
nibilitat a la cuina i la restau-
ració de qualitat. 

“Els cuiners més influents 
han apostat per tenir cura del 
medi ambient de manera ex-
plícita a través de projectes 
concrets, vinculant les seves 
marques o iniciatives que 
porten el segell de desenvo-
lupament sostenible i col·la-
borant amb institucions o 
grans empreses alimentàries”, 
ha recordat el codirector del 
Gastronomic Forum Barce-
lona, Pep Palau, que ha 
avançat la presència de grans 
noms de la cuina com Pierre 
Gagnaire (Gagnaire ***), Nor-
bert Niedekofler (Hubertus 
***), Ricard Camarena (Ri-
card Camarena ***), Ángel 
León (A Poniente ***) o Eneko 
Atxa (Azurmendi ***). 

No faltaran a la cita tam-
poc Joan Roca (El Celler de 
Can Roca ***) i Carme Rusca-
lleda (Sant Pau Tòquio *** - 
Moments **). “Que sapigueu 
que el sector de la restauració 
està molt il·lusionat amb 
aquest Gastronomic Forum”, 
ha apuntat la mateixa Rus-
calleda. “Estem en un mo-
ment clau. Cal repensar el 
negoci de la restauració i tota 
la maquinària econòmica”.

UN SALÓ QUE S’OBRE ANOUS MERCATS:  En aquesta pròxima edició 
es potencia la presència d’empreses i visitants de tot Espanya i propicia la 
participació dels mercats internacionals més propers.

D’altra banda,el saló 
també tindrà el seu espai  
dedicat exclusivament  a 
l’enologia on hi podran 
disfrutar els amants del 
vi. Així, al ForumVi parti-
ciparan, entre d’altres, 
els sommeliers Josep 
Roca i Ferran Centelles, i 
el Showroom del Vi, or-
ganitzat per Prodeca, re-
unirà més de 60 empre-
ses productores catala-
nes i un espai divulgatiu 
a càrrec de l’Incavi, en el 
marc de la Setmana del 
Vi Català.  

Entre les mes de 300 
firmes que assistiran al 
Gastronomic Forum Bar-
celona, cal destacar 
Assolim Alimentaria, 
Casa Ametller, Friolisa, 
Bidfood GuzmanGastro-
nomia, Tupinamba, 
Damm, Makro, Coca 
Cola, Tacisa; Mercabar-
na, Collverd i Cuinats Jo-
tri, Complet Hotel, Con-
feccions Oliva, Happy 
Agua, Sosa Ingredients, 
o Casademont.

Sommeliers i 
productores  
de vi català

ENOLOGIA

l Gastronomic Forum Bar-
celona escalfa motors i serà 
la gran cita del sector del 
18 al 20 d’octubre al palau 
8 del recinte de Montjuïc 
de Fira de Barcelona. El saló 
reunirà més de 300 empre-
ses i tindrà 100 ponents, 
entre els quals 60 xefs que 

sumen 46 estrelles Michelin.  
El Gastronomic Forum manté la seva 

aposta enguany per l’alimentació soste-
nible i vol contribuir a la reactivació 
econòmica del sector de la restauració. 
“El certamen serà clau per a la reactiva-
ció en l’etapa postcovid per l’impacte 

E
EL CERTAMEN 

SERÀ CLAU PER A 
LA REACTIVACIÓ 

EN L’ETAPA 
POSTCOVID 

ELS CUINERS MÉS 
INFLUENTS HAN 

APOSTAT PER 
TENIR CURA DEL 

MEDI AMBIENT

que generarà a les empreses 
del sector i perquè permetrà 
tornar a connectar negocis i 
operacions comercials sus-
peses durant aquest període”, 
ha apuntat el director del Gas-
tronomic Forum Barcelona, 
Josep Alcaraz. 

Pels paladars dolços 
El saló comptarà amb nivells 
d’ocupació prepandèmia, 
amb un total de 6.000 m2 
d’exposició comercial i prop 
de 4.000 m2 destinats a més 
de 70 activitats, un congrés 
gastronòmic i a l’àrea d’In-
novació ForumLab, realitza-
da en col·laboració amb la 
Capitalitat Mundial de l’Ali-
mentació Sostenible 2021 de 
Barcelona.  

L’esdeveniment inclourà 
propostes especialitzades 
com Forum Dolç, un espai 
de divulgació que tindrà com 
a eixos centrals la pastisse-
ria, la gelateria i la fleca, pro-
mogut pel Gremi de Pastisse-
ria de Barcelona i Espai Sucre; 
i l’Espai Catalunya, amb ali-
ments de proximitat i més de 
70 empreses artesanes agru-
pades per Prodeca i les Di-
putacions de Barcelona i Gi-
rona.  

Grans noms de la cuina 
Tot el programa de classes 
magistrals, sessions temàti-

GASTRONOMIA  |  DEL 18 AL 20 D’OCTUBRE

L’alimentació sostenible 
segons les principals  
estrelles Michelin 
El Gastronomic Forum Barcelona torna a l’octubre amb 
300 empreses i 60 xefs amb 46 estrelles Michelin  El 
salço vol contribuir a la reactivació econòmica del sector
TEXT DE NÀDIA BLANCH(redaccion@genteenbarcelona.com)    |    FOTO DE ACN
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GENTE 
El festival de fotografia analo-
gia Revela’T celebra aquests 
dies la seva 9a edició amb un 
programa de 64 exposicions 

El festival Revela’t proposa  
una mirada íntima i femenina

FOTOGRAFIA  |  CELEBRA LA 9ENA EDICIÓ

repartides en nou ciutats. El 
gruix de la mostra es concen-
tra a Vilassar de Dalt i Barce-
lona i també a Vic, que s’in-
corpora com a subseu del fes-
tival aquest any. 

Revela’t proposa enguany 
una mirada “íntima” del món 
arrel del que ha suposat la 
pandèmia de la covid-19. “És 
una bona ocasió per ensenyar 

La programació inclou 
64 exposicions a nou 
ciutats i Vic s’incorpora 
per primer cop

Els mecanismes 
d’exhibició i 
difusióal descobert

MOSTRA

 ‘Exposar · no exposar-se · ex-
posar-se · no exposar’ és el 
nom de la primera gran expo-
sició del Santa Mònica, amb 
el recent canvi de nom del 
centre. La mostrarevela i 
qüestiona els mecanismes ex-
positius i els processos de 
construcció.

El drama de voler salvar el 
immigrants de morir al mar
La història de l’ONG Proactiva Open Arms arriba als 
cinemes amb la pel·lícula ‘Mediterráneo’  La cinta 
està protagonitzada per Eduard Fernández

CINEMA  |  LES ESTRENES MÉS DESTACADES

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

l drama de milers 
de refugiats esca-
pant per mar de 
països en conflic-
te arriba aquest 
divendres als ci-
nemes després 
pel seu pas pel 

Festival de Cinema de Sant 
Sebastià amb la pel·lícula 
‘Mediterráneo’, dirigida per 
Marcel Barrena. Una cinta, 
protagonitzada per Eduard 
Fernández, que té com a fil 
conductor la història de 
l’ONG Proactiva Open Arms.  

Amb un repartiment 
encapçalat per 
Eduard Fernández, 
Dani Rovira,Anna 
Castillo, Àlex Mon-
ner i Sergi López, 
‘Mediterráneo’ na-
rra la història de dos 
socorristes de Bada-
lona, Òscar Camps 
i Gerard Canals, que 
el 2015 viatgen a 
Lesbos impactats per la imat-
ge d’un nen, l’Aylan Kurdi, 
ofegat a les aigües del Medi-
terrani.  

Aquest és l’embrió del que 
va acabar esdevenint Proac-
tiva Open Arms, una organit-
zació que en paraules de Ba-

Narra la història de dos socorristes de Badalona, Òscar Camps i Gerard Canals.     ACN

ÉS LA PRIMERA 
CINTA DE DANI 

ROVIRA DESPRÉS 
DE RECUPERAR-SE 

D’UN CÀNCER

rrena, no té una “posició po-
lítica, sinó humana” que “me-
reixia ser explicada”.     

Pel director, el projecte 
busca “sumar i transformar”, 
perquè entén el cinema com 
una “arma que s’ha de fer ser-
vir”.  Per la seva part, Eduard 

Fernández, parla de l’instint 
humà de salvar algú “quan 
s’ofega”. “Ho faria qualsevol 
membre d’un partit, de Vox 
també, fins i tot el mateix 
Abascal salvaria una vida 
d’algú que mor a l’aigua. El 
debat és el que es fa després”.

treballs que es feien més par-
ticularment, a casa”, explica 
el director, Pep Mínguez. La 
temàtica, segons els organit-
zadors, també ha propiciat 
que aquest any hi participin 
moltes més dones i s’afegeixi 
també una mirada “femeni-
na” del món. Entre les autores 
destacades hi ha Susana Blas-
co, Miho Kajioka, Laura Pa-
nnack o Isabel Muñoz. 

L¡artista barcelonina Isabel 
Muñoz és, precisament, la 
fotògrafa homenatjada aquest 
any pel festival, que li lliurarà 
el distintiu de plata Revela’T. 

Entre les novetats de la 
cartelera, aquesta set-
mana tambédestaquen  
‘Benedetta’, de Paul 
Verhoeven, i ‘Sin tiempo 
para morir’, la nova en-
trega de James Bond i la 
darrera amb Daniel Craig 
encarnant el personatge. 
Així mateix, Alejandro 
Amenábar estrena la 
sèrie ‘La Fortuna’ a Mo-
vistar+.

ALTRES ESTRENES

L’últim James 
Bond de Craig

E
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experiencia le convierte en 
una voz autorizada a la hora 
de argumentar que “la hoste-
lería toca además a otros ne-
gocios, no solo a repartida-
dores.” 

En medio de la entrevista, 
Santi Sánchez se sorprende 
a sí mismo de la seriedad que 
impregna a sus respuestas, 
un tono que deja a un lado 
para recordar el origen de la 
canción, un punto con vida 
anterior a la maldita pande-
mia: “Si digo la verdad, can-
tar 'Vámonos al bar' surgió 
en un camerino cuando íba-
mos a recoger un premio a 
toda una trayectoria, años 
atrás. Pedimos unas cervezas 
al equipo de producción y 
nos dijeron que no había. 
Respondimos que habíamos 
visto a los del camerino de al 
lado tomarse unas y resulta 
que habían salido fuera, a un 
bar cercano, a comprarlas. 
De forma espontánea comen-
zamos a cantar “al bar, vámo-
nos al bar”. Ese fue el origen, 
luego ha habido mucha evo-
lución”, relata. 

Volviendo al presente, 
Santi Sánchez expresa un de-
seo: que ‘Vámonos 
al bar’ aguante en el 
tiempo. “Estamos 
muy en contra de 
que haya un produc-
to de usar y tirar, que 
es lo que está fomen-
tando la industria 
musical en estos mo-
mentos. Soy un nos-
tálgico. Un libro no 
lo tiras, lo guardas y 
probablemente lo re-
leas; lo mismo suce-
de con una película, 
puedo ver de nuevo 
'El padrino' 200.000 
veces. Esto es un 
poco igual, salvando 
las distancias”. Pala-
bra de artista.

ay canciones que son flor 
de un día y que sin el riego 
de los chiringuitos veranie-
gos y otros sustratos aca-
ban marchitándose. Otras, 
por el contrario, parecen 
cultivadas a prueba del 
paso del tiempo. ‘Qué difí-
cil es hacer el amor en un 

Simca 1000’ o ‘Duba-duba’ son ejemplos 
de temas musicales de hoja perenne, 
de himnos sin fecha de caducidad.  

Con esa esencia por bandera, La Ban-
da del Capitán Inhumano regresa a la es-
cena con ‘Vámonos al bar’, un tema que, 
en palabras de su vocalista, Santi Sán-
chez, “transmite muy buen rollo, mucha 
positividad”, ingredientes para que “se 
pueda convertir en un himno”, entre 
otras cosas, “porque toca a mucha gen-
te, por hosteleros y consumidores”. “Es 

un canto a nuestra vida”, resu-
me antes de exponer una rea-
lidad incontestable: “En el 
ámbito de la hostelería he-
mos celebrado el gol de Inies-
ta y los triunfos de Nadal, he-
mos llorado los males de 
amores, hemos conocido a 
nuestras parejas y hemos 
ejercido de psicólogos im-
provisados de alguien, sin di-
ván ni nada parecido”. 

Razones de peso 
Con esos episodios vitales, 
parece de justicia dedicarle 
una canción a un sector tan 
castigado por la pandemia, 
un factor que ha puesto todo 
patas arriba, incluso a un ám-
bito que hace apenas tres 
años no necesitaba una de-
fensa así. Pero a Santi Sán-
chez la hostelería le toca muy 
de cerca, no solo por los re-
cuerdos que al resto de los 
mortales nos evocan los ba-
res: “Soy hijo de hostelero y 
aparte he tenido negocio pro-
pio. Por eso considero a la 
hostelería un sector esencial, 
por un lado porque conside-
ro esencial a cualquier tra-
bajo que te da de comer”. Esa 

H

SANTI SÁNCHEZ

“Este tema es un canto a 
nuestra vida; en los bares 

hemos vivido de todo”
La Banda del Capitán Inhumano regresa con ‘Vámonos 

al bar’, un himno que pone en valor a un sector tan 
maltratado por la pandemia como el de la hostelería
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“ESTAMOS MUY 
EN CONTRA DE 

QUE LA MÚSICA 
SEA PRODUCTO 

DE USAR Y TIRAR”

“ESTE TEMA TUVO 
SU ORIGEN EN UN 
CAMERINO, EN EL 

TRANSCURSO  
DE UNA GALA”

“HE TENIDO UN 
LOCAL Y SOY HIJO 

DE HOSTELERO: 
ES UN SECTOR 

ESENCIAL”

“ESTA CANCIÓN 
TRANSMITE MUY 

BUEN ROLLO  
Y MUCHA 

POSITIVIDAD”

UNA FILOSOFÍA DE 
VIDA QUE SIGUE 
MUY VIGENTE
“No puedes hacer lo 
mismo con 20 años 
que con 50, pero sí 
puedes tener el mis-
mo espíritu”. Así resu-
me Santi Sánchez la fi-
losofía de su grupo, 
quien echa mucho de 
menos los conciertos: 
“Cuando tienes bajo-
nes, lo que te levanta 
es el aplauso del públi-
co”.


