
INTERNACIONAL: LA XINA LLIURE DE CORONAVIRUS 

 
Eliminat el virus completament. Un país lliure de virus 

despres d´un any. 

POLÍTICA: PEDRO SÁNCHEZ DIU SÍ A LA VACUNA 

 

El president del govern disposat a vacunar tota la població en 

un breu espai de temps. 

Castelló 2 de Desembre del 2020 

PENYAPREMSA 

EL PERIODIC PER A LA GENT AMB IDEES 

EL GOVERN I ELS SINDICATS COMENCEN A ESTABLIR LES 

BASES PER A REGULAR EL TELETREBALL  

 

La nova realitat a causa de la Covid-19 ha obligat moltes famílies a adaptar-se 

a les noves circumstàncies.  

Aquest divendres s’han reunit els representants dels sindicats, dels empresaris i del govern central per tal 

d’acordar la millor manera de gestionar el treball des de casa. Com és sabut, en el confinament moltes famílies 

han vist com les seues cases s’han convertit en una oficina improvisada , una sala d’estudi, fins i tot una sala 

per a les videoconferències. Els empresaris s’han adonat que la productivitat dels seus empleats sols no ha 

baixat, sinó que, en alguns casos, quan han preguntat a la seva plantilla, alguns d’ells el consideren 

favorablement. Així doncs, per tal de regular-ho es necessita d’un acord per part de tots per a fer-ho possible. 

EL C.D CASTELLÓ GUANYA LA LLIGA 

 

 

 

 

El C.D. Castelló s´ha proclamat campió de lliga, els jugadors estan molt contens pel títol. 
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SUBMARINISTES TROBEN UN OVNI A L’OCEÀ. 

Submarinistes italians de vacances troben un OVNI en la seua inmersió. 

 

El dia 10 d’octubre de 2020, uns submarinistes troben un presumpte “OVNI” afonat a 45 metres 

de profunditat a l’Oceà Pacífic. 

 Els tres bussejadors italians estaven de vacances a Honolulú realitzant una activitat esportiva, 

quan es van submergir baix de l’aigua van veure com l’aigua estava tèrbola, molt bruta, això 

els va fer arrimar-se per veure què es tractava. 

  

Els esportistes afirmen haver avistat una enorme estructura amb forma de plat.  

Quan la policia i la guarda marítima va arribar l’objecte ja no estava on l’havien vist abans.  

Els experts afirmen que haurà sigut causa dels efectes d’una narcosi. 

 

LA REGULACIÓ DEL TELETREBALL ENTRA EN VIGOR AQUESTA 

SETMANA. 

Els treballs en temps de coronavirus. 

Dimarts que ve entrarà en vigor el decret que regula el treball a distància que es presta en un 

període de referència de tres mesos, un mínim del 30% de la jornada o el percentatge 

proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball. El teletreball serà 

voluntari per al treballador i per a l'empresa, tindrà caràcter reversible i requerirà d'un acord per 

escrit signat. 

La modificació en les condicions establertes es farà d'acord entre el treballador i l'empresa. "El 

desenvolupament de la feina a distància haurà de ser compensat per l'empresa, i no pot suposar 

la assumpcions per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, 

eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral" ,segons la norma. 

  



 

DONALD TRUMP, POSITIU EN CORONAVIRUS. 

El president nord-americà ha donat positiu per COVID-19 junt a la seva esposa 

Melania després de tindre lleus símptomes. 

 

El dia 1 d’octubre de 2020 l’assistenta del president, Hope Hicks, donava positiu al fer-se la 

prova PCR perquè presentava símptomes. Hores després Donald publica un twit comunicant 

que per precaució es disposava a fer-se la prova ell també, ja que havia estat en contacte amb 

Hicks eixe mateix dia. Després d’uns minuts es publica un twit confirmant que el president 

Donald Trump i la seva esposa Melania Trump han sigut infectats pel virus i per tant tenen 

COVID-19. 

El polític ja portava fent quedades i reunions per tot el seu país diversos dies i com molta gent sap, no està 

molt a favor de les mesures de protecció contra el virus com portar mascareta o mantenir el distanciament 

social. Per tant a la majoria dels seus actes no és obligatori portar mascareta ni complir moltes de les mesures 

acordades. 

Trump sempre ha dit als seus ciutadans que no es preocupen pel virus ja que és un virus normal pel que no és 

necessari preocupar-se i intentava calmar els americans dient frases de  l’estil: “Simplement desapareixerà” 

o  “Desapareixerà. Mantinguin la calma. Desapareixerà. Van a passar moltes coses bones.”. 

  

Donald està ara mateix en quarantena i ingressat, ja que al tindre 74 anys està dins del grup d’alt risc. Ell afirma 

que es troba perfectament i que és “una benedicció de Déu”. Els seus metges han comunicat que no té febre i 

que sols pateix lleus símptomes. En uns dies se li donarà l’alta si tot segueix progressivament. 

Està clar que l’americà mai ha sabut ficar ordre en el tema coronavirus i l’únic que ha fet en tant de temps és 

intentar mantenir la calma al seu país i restar importància al tema esperant que, per art de màgia, algun dia el 

virus s’esfumi. L’únic que ha aconseguit és que USA tinga una de les majors quantitats de contagiats i de morts 

del món. 

Malgrat això el 70 per cent dels ciutadans americans pensen que la notícia és un “fake” i que sols es una 

estratègia política per a guanyar les properes eleccions. 

  



 

EL RECORD DELS ATEMPTATS DE L’11 S. 

11-S, l’atemptat que va canviar el mon. 

 

Els atemptats de l'11 de setembre de 2001, també anomenats 9/11, 11/9 11S i 11-S, van ser una 

sèrie de quatre atemptats terroristes suïcides comesos el matí del Dimarts 11 de setembre de 

2001 als Estats Units per la xarxa jihadista Al Qaeda que, mitjançant el segrest d'avions 

comercials per a ser impactats contra diversos objectius, van causar la mort de 2.996 persones, 

inclosos els dineu terroristes, la desaparició de vint-i-quatre víctimes, més de sis mil ferits. Al 

seu torn, es va registrar la destrucció de tot el complex d'edificis de World Trade Center, més 

notablement les Torres Gemelas de Nueva York i greus danys a l'edifici del Pentàgon, 

Departament de Defensa dels Estats Units. 

Aquest episodi va precedir a la guerra de l'Afganistan. 

Els terroristes, dividits en quatre grups de segrestadors, cadascun d'ells amb un pilot que s'encarregaria de 

pilotar l'avió una vegada reduïda la tripulació de la cabina. El vol 11 de American Airlines i el vol 175 de United 

Airlines van ser els primers a ser segrestats i tots dos van ser estrellats contra les Torres Gemelas de World 

Trade Center, el primer contra la Torre Nord i el segon contra la Torre Sud, el que provocaria que els dos 

gratacels s'esfondressin al cap de dues hores després dels impactes. El tercer avió segrestat pertanyia a el vol 

77 de American Airlines i va ser segrestat per a ser impactat contra la façana Oest del Pentàgon, a Virgínia. El 

quart avió, pertanyent a el vol 93 de United Airlines, tenia com a objectiu el Capitoli dels Estats Units situat a 

la ciutat de Washington D.C., però es va estrallar en camp obert prop de Shanksville (Pensilvania), 

aproximadament 208 quilòmetres abans d'arribar al Capitoli, després de perdre el control en cabina com a 

conseqüència de l'enfrontament dels passatgers i tripulants contra els terroristes. Els atemptats, que van ser 

condemnats immediatament com «horribles atacs terroristes » pel Consell de Seguretat de Nacions Unides, es 

van caracteritzar pel ocupació d'avions comercials com armament, provocant una reacció de temor generalitzat 

en tot el món i particularment en els països occidentals, que va alterar les llavors polítiques internacionals de 

seguretat aèria. 

El pla original dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 era segrestar 12 avions, onze dels quals serien 

estrellats contra els següents edificis: 

-2 Torres Gemelas de World Trade Center (NY)  

-El Empire State Building (NY)                         - La Torre Sears (Chicago)  

-El Pentágono (Arlington)                                 - La U.S. Bank Tower (Los Ángeles)  

-La Prudential Tower (Boston)                         -La Pirámide Transamerica (San Francisco)  

-La Casa Blanca (Washington, D.C)             - El Columbia Center (Seattle) 

-El Capitolio de los Estados Unidos (Washington, D.C.) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
https://es.wikipedia.org/wiki/Columbia_Center
https://es.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitolio_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC


 

LA JOVE LIV BROWN HA INAUGURAT UNA BOTIGA DE ROBA 

COMPLEAMENT NOVA 

Liv, després de guanyar el concurs que l’ha conduïda a la fama, ha decidit iniciar un nou negoci. Aquest 

estarà dirigit per la mateixa dissenyadora, i totes les peces que conformen el comerç, també ho estaran. 

Fa una setmana que, la talentosa noia de Massachussets, va obtindre el primer lloc en el programa de 

televisió “Fashion”, i amb ella 250000 dòlars. Repte rere repte, Liv anava sorprenent més als 

espectadores, i va fer que aquests volgueren totes les peces que ella dissenyava, estigueren ja físicament 

en un establiment. 

“Fashion” es va gravar a Massachussets, nova Anglaterra. En una entrevista recent que li van fer a 

Brown, ella va donar a conèixer que els diners, per a ella i la seua família, mai han sigut fàcils 

d’aconseguir. 

 

 

De tal maneta, que agraeix, que el concurs s’haja fet en la ciutat que viu, perquè li haguera sigut 

impossible participar si aquest s’haguera filmat des d’una altra ciutat. En l’entrevista, explica que 

després de guanyar el programa, li haguera sigut molt fàcil anar-se’n de Massachussets i obrir la tenda 

en una altra ciutat més visitada, com ara “Los Ángeles”. <Ara mateixa estic bé en la ciutat on he 

crescut, és més, en el poble on he crescut, no m’importa no tenir un negoci molt visitat, vull fer el que 

m’agrada, on m’amgrada, que és açí, a Rockport>, va dir.  

La botiga fa tres dues que va ser inaugurada, com va dir Liv Brown, a Rockport, i ara, aquest menut 

poble de Massachussets està tenint més visitants que mai. 
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EL GOVERN HA BAIXAT EL PREU DE LES MASCARETES. 

 

El Govern està considerant eliminar l'IVA dels dispositius mèdics destinats a hospitals, entitats 

públiques i entitats sense ànim de lucre. No afectaria la farmàcia. 

El Govern té previst eliminar l'IVA dels dispositius mèdics per a hospitals, entitats públiques i entitats 

sense ànim de lucre, segons fonts properes a l'Executiu. La mesura, que s'allargaria fins al 31 de juliol, 

busca reduir el cost de les mascaretes i busca facilitar el subministrament encara que no està clar quin 

efecte tindrà  sobre  el ciutadà que va a una farmàcia. El Govern ha anunciat que regularà el preu màxim 

de les mascaretes en una comissió que es reunirà aquest dimarts però els distribuïdors han exigit que 

es reduisca l'IVA, que en alguns casos el material sanitari se sent en el 21%. 

 

El subministrament de mascaretes i equips sanitaris segueix sent insuficient a la causa del   la Covid-

19. El Govern, les comunitats privades i els importadors han adquirit material com han pogut, 

principalment a Japó. Més de 100 vols amb mascaretes han arribat a Espanya . Durant les últimes dues 

setmanes, el Govern ha estat demanant que es duguen a terme en qualsevol activitat al carrer, però les 

farmàcies arriben amb caigudes i a preus molt alts. 

 

  

L'executiu té previst deixar sense iva els productes sanitaris, però mentre els  

consumidors siguin hospitals, entitats públiques o fundacions sense ànim de  

 

lucre. Les farmàcies són centres sanitaris però no són  públiques, de manera que si s'aprova, el ciutadà 

hauria de seguir pagant el 21% d'IVA en la compra de mascaretes.  
 

  

 

 

 



LA FUGA DELS MADRILENYS  

Madrid demana més controls davant del possible èxode dels madrilenys a les segones residències. 

La situació de la pandèmia en la Comunitat de Madrid ha tensat les responsabilitats entre els 

responsables autònoms i el govern espanyol. Pel temor d’abans de les noves restriccions un 

gran nombre de madrilenys han eixit a les segones residències, en especial a la Comunitat 

Valenciana. 

Per això Fernando Simon  ha apel·lat a la responsabilitat individual dels ciutadans per entendre 

que la mobilitat és una de les raons per la qual el coronavirus s'estén, i com no hi ha una vacuna, 

totes les precaucions són poques. 

El govern valencià ha sol·licitat a totes les comunitats autònomes responsabilitat i una gestió 

responsable de la pandèmia en cada territori. 

Per prevenir l'eixida dels madrilenys en massa les autoritats han augmentat els controls en 

carreteres, aeroports i estacions de tren. 

 

  

HOME DE 65 ANYS MATA EL SEU VEÍ AMB UNA MOTOSERRA PER 

UNES OLIVERES 

L'agressor els estava tallant les oliveres quan el van sorprendre els propietaris d'aquestes 

terres 

El pasat divendres 11 d’octubre , Víctor ,un home de 50 anys va morir per la nit a  Càceres després de 

ser agredit amb una motoserra en l’estómac per un home de 65 anys, veí d’aquest. El seu germà Ricardo 

va sobreviure a l’atac i va alertar a la policia. Posteriorment l’agressor va ser detingut per la Guàrdia 

Civil. 

El germà de Víctor , va estar ahir a l’enterrament del seu germà en el poble de Palomares per a 

comiadar-se d’ell per última volta –No vaig poder fer res!! Estava destrossat!!- va dir Ricardo al sortir 

de l’església mentre plorava per la mort del seu germà. 

Els dos germans i l’assassí que es deia Marcial ja portaven uns anys que es portaven malament per uns 

conflictes amb els seus camps d’oliveres. Al paréixer es barallaven perquè hi havia molt poc espai per 

a aparcar el cotxe en el seu terreny , van anar als jutjats i com van guanyar els dos germans, Marcial 

no ho podia suportar - Marcial és molt venjatiu, i no va poder suportar perdre en els jutjats- deia un veí 

-  per això cada vegada que venia al poble feia danys en la propietat dels germans. Es portaven 

malament des de fa 8 o 9 anys, fins que s'ha arribat a això. Fixe's vosté per uns terrenys que no eren 

per a fer-se rics! Tindrien 500 oliveres -Marcial vivia amb la seua família a Palma de Mallorca , per 

Setmana Santa solia tornar a curar les oliveres i a l'octubre, a recollir les olives. Els veïns asseguren 

que, sempre que tornava, feia mal als germans, sobretot els tallava alguna olivera amb una motoserra. 

Va tornar al poble el cap de setmana passat, i el dimarts van aparéixer tallats 15 oliveres en la propietat 

dels germans. 

 



Els dos germans estaven farts que Marcial els tallara les oliveres així que el divendres passat van vore 

que Marcial es muntava en el cotxe amb la motoserra i el van seguir. En arribar els dos germans li van 

donar una sorpresa a l’assassí que va reaccionar i va atacar Víctor amb la motoserra, el va matar , 

després es va girar i va anar a per Ricardo que es va fer ferides al braç, però per sort no va morir ja que 

la motoserra es va atrancar en un botó de la seua camisa. Mentre Marcial se n’anava Ricardo va 

telefonar a la policia que hores després estaven detenint a l,agressor. 

  

ACCIDENT AL COSTAT DE LA MAGDALENA (CASTELLÓ). 

El dijous passat cap a les 19:00 de la tarda va succeir un accident al costat de la 

Magdalena(Castelló). 

Un cotxe va xocar contra un camió, el camió es va tombar i 8 cotxes que anaven darrere del camió van 

xocar contra aquest i 1 moto i 2 cotxes van xocar darrere del primer cotxe. 

 

A l’accident van acudir 7 cotxes de policia, 3 ambulàncies i 2 furgonetes de la guàrdia civil. A 

l’accident van morir dos persones: una mare i un pare de famílies diferents, cinc persones  van caure 

molt mal ferides i ara mateix estan a l’hospital, huit persones es troben un poc ferides i la resta de les 

persones que no van ser víctimes de l’accident perquè no van sofrir danys se’n van anar a l’hospital 

per si de cas, però ja els han donat l’alta. Ara estan intentant ajudar els que estan als hospitals ferits per 

a intentar salvar-los. 

 

 

Imatge dels automòbils minuts després de la col·lisió 
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XAVI HERNÁNDEZ ÉS EL NOU ENTRENADOR DEL FC BARCELONA. 

 

El ja exentrenador del Al- Sadd Sports Club de Qatar firma per 3 anys. 

 

Ja és oficial Xavi Hernández és el nou entrenador del FC Barcelona després de la dimissió de Koeman. 

Aquest matí els advocats de l’entrenador es reuniren amb els directius del club per a aclarir el contracte 

a les oficines del Barça. Xavi firma per 2 temporades, fins al 30 de juliol de 2023. 

El míster deixa el Al-Sadd Sports Club de Qatar, després de 5 temporades allí 3 com a jugador i 2 com 

a entrenador. El FC Barcelona ha hagut de pagar 3 milions d’euros al Al-Sadd, ja que, el tècnic no 

acabava contracte fins a 2021, i el club  ha de pagar-li 2 milions d’euros a l’any al nou entrenador. 

L’exjugador i capità culé torna al club després de 5 anys, complint el seu somni d’entrenar l’equip que 

li va fer créixer des de xicotet, on va guanyar 4 Champions League, 8 lligues i 3 copes del rei entre 

altres títols. 

La presentació de Xavi tindrà lloc aquesta vesprada a les 19:00, Però només serà presencial per als 

periodistes, i es complirán sempre les mesures sanitàries de seguretat contra la Covid-19. 

  

 

LA VICTÒRIA DELS LAkERS CONTRA ELS MIAMI HEAT. 

Les grans jugades dels angelins acaben amb Lebron agafant el trofeu. 

 

Aquest matí 12 octubre 2020, es va jugar la final dels Lakers contra els Miami Heat. Després d’un partit 

de finals van acabar amb esta puntuació.  

En aquest partit Lebron James es va convertir en el MVP de les finals. També l’angelí ha jugat el seu 

partit numero 260 per tant aconseguix el seu 4 anell de la NBA “Només vull un maleït respecte”. 

L’estrella del basket està per alcançar a Michael Jordan en relació amb els anells. 

          

 

Anthony Davis té una feble lesió en partit que el fa eixir del camp per uns quants minuts, deixant que 

la resta del seu equip s’encarregue de jugar. 
106 – Mia93  

1  2  3  4   T 

20  16  22   35   93 

28  36  23   19   106 

 



 

  
 

XIQUET CASTELLONENC CAMPIÓ D’ESPANYA DE JUDO.  

Darío Serrano, guanya el campionat d’Espanya de Judo Sub16 a Alcaà 

d’Henares, el passat 3 d’octubre de 2020. 

El passat 3 d’octubre es va celebrar a Alcalà d’Henares el campionat de Judo Sub16, on participaven 

xiquets i xiquetes de tota Espanya.  

La competició va durar un dia sencer i durant el dia els xiquets anaven competint entre ells. Cada xiquet 

va fer com a mínim tres combats i segons els resultats d’aquestos es podia accedir a les següents rondes. 

El nostre representant va guanyar els tres primers combats, contra un xiquet del País Basc, un altre 

d’Aragó i un altre de Castella la Manxa. A partir d’ací va seguir competint contra altres xiquets de 

diferents comunitats, fins que va arribar a la final, la qual va guanyar contra Alberto Sànchez, 

representant de Catalunya. 

Quan ja tot estava més tranquil Darío ens va explicar que era un somni que portava treballant per 

aconseguir-lo des de ben xicotet. ”Aquest trofeu era un dels somnis que tenia quan vaig començar a fer 

judo als quatre anys, i segur que serà un dia que recordaré per a tota la meua vida. Done les gràcies a 

tots el familiars i amics que m’han estat animant, tant des d’ací com des de casa, i sobre tot a “KOI 

Judo Castelló”, el meu club que m’ha vist créixer”, ens va contar el campió emocionat. 
 

  
 
Dario i els seus companys orgullosos de sí mateixos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

COMENÇA EL MUNDIAL DE MOTO GP 



Petrucci guanya en aigua , amb Álex Márquez i Pol Espargaró en el podio. 

 

Aquest cap de setmana es va disputar la primera carrera del campionat de moto gp.  

 

Durant les primeres jornades i els entrenaments va haver molts canvis de temps i el asfalt estava 

relliscós. 

Els equips no sabien quins pneumàtics muntar, si de pluja , de sec o mixtes, açò va provocar algunes 

caigudes però sense conseqüències per als pilots. 

El diumenge van començar les carreres de moto 3 , moto 2 i moto gp . Moto 3 va començar amb pluja 

. Després de lluitar amb la pluja va guanyar Jaume Masiá . Moto 2  va començar emboirat les 12 del 

matí , el guanyador de la carrera va ser Sam Lowes , després d’una carrera apassionant . La carrera de 

moto gp va començar a les dos del migdia , van haver 5 caigudes ,  a la fi va guanyar Danilo Petrúcci 

amb Álex Márquez i Pol Espargaró en el pòdium.  
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LA NOVA NOVEL·LA DE MARIA AIXA 

L’escriptora valenciana presenta una novel·la  a Castelló, terra en la qual ella va 

estudiar la seua carrera de Ciències Empresarials. 

 

La novel·la s’anomena  El misteri de la imatge de la cova. Està basada en un fet real que la mateixa 

autora ha viscut en persona fa un anys i mig. Els protagonistes són tres persones ella i dos amics més, 

els quals intenten esbrinar el perquè en una cova apareixen sempre unes imatges a les 12 de la nit i 

perquè  cada dia apareix una foto diferent però 

totes amb alguna relació. El idioma original de la novel·la és el valencià. 

L’editorial bromera ha dut a terme les 

traducions de la novel·la a castellà, inglés i 

francés.El Corte Inglés proporcionarà una sala 

amb mesures de seguretat per la COVID-19 on 

podrán asistir grups de 50 persones en un 

interval de 40 minuts, a més Maria firmarà tots 

els llibres de les persones que assistesquen i 

cadascú podrá fer-li una pregunta sobre els seus 

libres o sobre futurs llibres. 
 



 

 

”Coachella’’ 2021 pot ser que no es realitze? 

El festival de Coachella 2021 corre un gran perill amb motiu de la covid-19 

Coachella sense dubte és un dels millors festivals musicals que hi ha en el món, el qual se celebra a 

Califòrnia, els Estats Units, i es desenvolupa els tres últims dies del mes d'abril. Enguany, el festival 

tenia moltes expectatives per portar nous artistes internacionals, però tot va ser una gran sorpresa al 

saber que el gran Festival es posposa enguany.  Les dues empreses que promocionen el festival, l'havien 

posposat per al mes d'octubre d'enguany, però a causa de la situació actual que viu el món es programa 

per a l'any vinent que seria a l'abril. Però fonts pròximes a les dues empreses es retardarà fins a octubre 

del pròxim any. Serà realment un desafiament per als artistes decidir perquè sempre entren en joc 

múltiples factors. Com és el xec de pagament, com és el moment? La majoria, si no tots, estan veient 

el que fa Coachella. Molta gent esperarà per a veure què fan abans que realment solidifiquen els seus 

plans i hagen de competir amb els artistes o renegociar. 

 

 

La pel·lícula que bat el rècord en el prime time d'ÀPunt 

La mort de Guillem' es converteix en l'estrena més vista en la història d'ÀPun’t  

Aquesta producció de Carlos Marques-Marcet conta la història basada en fets reals, la qual relata la 

mort d’un jove de 18 anys assassinat per un grup de neonazis de extrema dreta, al poble de Montanejos, 

ara fa 27 anys 



  

 

 

El llargmetratge es centra en la pena de la família i dels pares que, van ser presos d’una forta pressió 

política, a més d'haver perdut a un fill. El seu objectiu es mostrar el dolor i el patiment dels que mes 

l’estimaven. Encara que a tots els que hem conegut la seua historia sens ha quedat clavada al pit per 

sempre.  La pandèmia va retardar la data d’estrena, però no la va impedir. 

 

 

 

Guillem Agulló i Salvador va ser mort d'una punyalada al cor per un grup de neonazis el 11 d'abril de 

1993. Desmarxats, Carme i Guillem, els seus respectius pares, lluiten per a que la mort del seu fill no 

sigue considerada fruit d'una simple baralla entre bàndols. El camí, ple d'entrebancs, amenaces i d'una 

guerra bruta, destrossa la família, que haurà  de lluitar i aprendre a viure el dol per la mort d'un fill, 

que de mica en mica es converteix en el símbol d'una batalla, que tants anys després seguim 

combatent per guanyar el xoc. 

 

 

Pedro Cuevas, assassí neonazi 

Sols es va condemnar a un dels cinc membres de el grup, el qual només va estar 4 anys a la presó, una 

completa injustícia. Al respectiu assassí, sigue detingut més tard per pertinença a una presumpta xarxa 

d'extrema dreta, al 2007 es presenta a eleccions municipals per un partit neonazi. 

  

 

 

Louise Glück i el premi de literatura 2020 

El premi nobel li ho porte a la seua casa la poeta dels Estats Units 

 

Nascuda a Nova York, 22 d’abril de 1943, Louis Elisabeth Glück és una poeta dels Estats Units que 

va guanyar el premi nobel de literatura 2020  



  

 

Avui 8 d’octubre es va anunciar en directe que la poeta nord-americana va guanyar el premi nobel 

d’aquest any, aquesta poeta és autora d'onze llibres de poesia, entre els quals s'inclou Averno, The 

Seven Ages i Vita Nova, pel qual va ser guardonada amb el Premi de Poesia de The New Yorker. A 

aquesta poeta li van entregar aquest premi per ser posseïdora d'una «inconfusible veu poètica que a 

través d'una bellesa austera fa universal la vida individual» 

 

Els seus temes són la infància i la vida familiar, l'estreta relació amb pares i germans a través dels 

quals busca l'universal, s'inspira en els mites i motius clàssics, presents en la majoria de les seues 

obres. Va obtindre a més el Premi Nacional de la Crítica per The Triumph of Achilles, el Pulitzer per 

L'iris salvatge, el National Book Award per Faithful and Virtuous Night, el primer premi atorgat pels 

lectors del New Yorker per Vita Nova i l'Academy of American Poet’s Prize per Firstborn. 

Aquesta talentosa dona està considerada una de les autores més rellevants de l'escena americana actual. 

És membre de l'Acadèmia Americana de les Arts i les Lletres i professora en el Williams College. 

Impartix classes en la càtedra de Literatura de la Universitat de Yale (New Haven, Connecticut) i residix 

a Cambridge, Massachusetts 

 

 


