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Notícies 

Una novetat d’aquesta edició és que
els fotògrafs que exposen les seves
obres han de ser natius o portar
residint més de deu anys al país al
qual fan les fotos, i així s’assegura un
coneixement de primera mà sobre la
cultura i la societat del país.   
Aquest concurs es divideix per blocs
temàtics: els moviments individuals, el
reportatge, el projecte en un termini.
Una de les novetats és que s'admeten
projectes de fotografies
implementades per vídeo, collage...

VISITA A WORLD PRESS PHOTO
Dijous 24 de novembre del 2022 els alumnes de Granés Batxillerat de 1r
humanístic van anar a una exposició del World Press Photo, un concurs
on participen fotògrafs i fotoperiodistes d'arreu del món. World Press
Photo es va fundar l'any 1955 quan un grup de fotògrafs holandesos va
organitzar un concurs per exposar el seu treball a un públic
internacional.

Uns dels quadres més impactants:
“La Promesa” és el primer conjunt de
fotografies realitzades per Irina
Werning. A les fotos surt retratada
una nena argentina que s’ha deixat els
cabells llarguíssims durant la
pandèmia. La fotògrafa ha volgut
representar la llargària d’aquesta, i
ens ensenya com després la nena
se’ls acaba tallant per tornar a l’escola.  

 “La montaña roja del guerrero”, de
Yael Martínez.
És un projecte creat a Mèxic,
documenta el cultiu de roselles de les
quals s’extreu l'opi, i es processa i es
converteix en heroïna o altres
drogues, les quals es venen als EUA.
La tècnica es fa fotocopiant la imatge i
foradant-la per a després darrere
posar panells de llum que creen les
espurnes de llum. Ho va voler fer
d’aquesta manera perquè la forma
d’extreure l'opi és perforant els caps
de les flors. El fotògraf vol expressar
que tot i que això sigui part de
l'economia, aporta molta violència,
perquè quan els hi entreguen la droga
als traficants, els dies següents
d'entregar-les, tornen i els hi reclamen
els diners que els hi havien de pagar, o
segresten els fills… entorn de totes
aquestes comunitats existeix una
violència "permanent" molt forta.



Notícies 
"Escola Residencial de Kamloops", per
Amber Brackeen, és la primera vegada
que una imatge de World Press Photo
guanya sense cap persona retratada,
aquesta fotografia parla de les escoles
residencials creades al Canadà el segle
XIX a les quals assistien forçats els nens
indígenes per obtenir una educació
occidental. Aquestes van ser creades
per l'Església catòlica i pagades pel
govern del Canadà. L'objectiu era
provocar un genocidi cultural de totes
les tradicions, la història i les maneres
de viure d'aquestes comunitats.
Durant els anys duradors d'aquestes
escoles, es van cometre tortures,
abusos, i va haver-hi desaparicions.
Aquestes situacions van ser
denunciades per la comunitat, i fa dos
anys es van trobar darrere d'aquestes
escoles 215 tombes. Arran d'això es va
començar a activar un procés de justícia
històrica. Això es va prolongar durant
generacions i generacions de nens, dels
quals van morir més de 4.000. Amb això
s'ha aconseguit activar un procés de
justícia i visualització.

“La voluntat de recordar” ajunta
imatges de la massacre d’estudiants
del 6 d’octubre de 1976 a la
Universitat de Thammasat de
Bangkok amb fotografies de
Rachurutchata va fer durant les
protestes tailandeses del 2020-22
per tal d’entendre l’origen de les
manifestacions actuals. La massacre
es va produir quan la policia
tailandesa i els paramilitars de la
dreta van obrir foc contra estudiants
que protestaven pel retorn de l'antic
dictador militar Thanom Kittikachorn
al país. 

Blanca i Luana S.



Notícies 
 Per finalitzar, aquests projectes ens han
interessat molt, perquè ens hem
assabentat de coses que passen o van
passar al món l'any passat i ens ha
conscienciat sobre els temes de l'efecte
del confinament en les persones, la
violència que existeix a Mèxic per culpa
del tràfic de drogues i sobre les escoles
residencials canadenques on
maltractaven nens indígenes. També
ens han agradat perquè la tècnica de les
fotografies és molt artística. Ens ha
cridat l'atenció la fotografia "La montaña
roja del Guerrero" perquè la tècnica és
bastant peculiar i original. En general
ens ha delectat molt.

CAMPANYA DE NADAL 
A GRANÉS
Pel Nadal, Granés Batxillerat participa
en diferents activitats per recollir fons
per La Marató de TV3 i diferents ONG.
Al Nadal 2022 La Marató s'ha basat en
malalties cardiovasculars. Per recollir
diners, l'escola ha organitzat una
Setmana Solidària, que ha inclòs un
torneig de bàsquet, que ha estat tot un
èxit pel bon ambient creat pels
participants. L’Àlex, Claudio i Biel del 2E
ha estat el grup guanyador. 

 
A més a més, també s'ha organitzat un
esmorzar solidari on els alumnes han
elaborat alguna cosa per després ser
venut a l'hora del pati. La bona
solidaritat de l'escola ha permès millorar
significativament la xifra recollida. Les
guanyadores del concurs de pastissos
han estat la Vicky i la Martina de l’1E.

Els estudiants de 1r de Ciències i
Tecnologia de Granés Batxillerat
també han fet una exposició on han
donat a conèixer les malalties
cardiovasculars i com pre*venir-les.
Han mesurat la tensió a Rambla de
Catalunya per 1 euro amb un
obsequi d'una bosseta de 2
regalèssies vermelles en forma
d'artèria i dos cors de sucre.

 
A part d'això, l'escola ha fet una
recollida d'aliments des del 29 de
novembre fins al 16 de desembre.
Les tre*s caixes amb les donacions
han estat enviades a la Fundació
Avismón (una organització al costat
de la gent gran des del 1996). 

L'escola també ha participat en la
campanya d "1 origami 1 euro",
organitzada per la fundació MGC
(Mutua General de Catalunya) en la
qual recol·lecta grues d'origami
elaborades pels alumnes a l'hora de
tutoria. Per cada grua, la fundació fa
arribar un euro a l'entitat o
associació triada. Enguany han sigut
la fundació NEXE (que ofereix
recursos als infants amb
pluridiscapacitat i als seus familiars) i
la fundació Pasqual Maragall (la qual
col·labora en la recerca i la
investigació pionera en la lluita
contra l'alzheimer). Gràcies a això,
l'escola ha recol·lectat 109 euros.

Rita De La Maza



Notícies 

El càncer de colon és el tercer càncer
més comú mundialment. Una mitjana
de 2 milions de persones contrauen la
malaltia cada any. La majoria dels
pacients són diagnosticats a temps, i es
pot extirpar, per cirurgia o tractant-se
per quimioteràpia, però tot i això entre
un 20% i un 35% de la població hi torna
a recaure. Malgrat una cirurgia, poden
quedar restes de cèl·lules tumorals
ocultes al fetge o al pulmó generant
una metàstasi, que és la causa de mort
més elevada de tots els tipus de
càncer.

Totes les investigacions del càncer de
colon s’han basat principalment en
entendre l’enfermetat primària, és a dir,
donant-li més importància al càncer
que no pas a la metàstasi. Pel que fa a
l'investigació de la metàstasi, els últims
avenços han estat memorables. Un
grup de científics de la IRB (Institut de
Recerca Biomèdica) liderat pel Doctor
Eduard Batlle han identificat per
primera vegada una població de
cèl·lules tumorals residuals al fetge i al
pulmó, les quals les han anomenat HRC
(High Relapse Cells), i la seva evolució
del pas de cèl·lules a la metàstasi.

L’IRB (Institut de Recerca Biomèdica) de
Barcelona fa nous avanços en oncologia

Mia C. i M de Martí

Al laboratori del doctor Batlle es
segueix estudiant en quin moment
les HRC, que han arribat al fetge,
s’activen i generen un tumor nou. I
també l’equip vetlla per interferir-hi i
així evitar la formació de la metàstasi.
L’equip es mostra optimista per els
possibles resultats ja que pot
beneficiar a molts pacients.



Notícies 

El Saló de l'Ensenyament tindrà lloc
del 15 al 19 de març al recinte de
Montjuïc de Barcelona.

És una fira orientada a estudiants on hi
ha informació del curs 2023-2024 de
diferents estudis universitaris, formació
professional, altres estudis superiors,
formació complementària, estudis
d'idiomes, ensenyaments artístics
superiors, centres de Primària, ESO i
Batxillerat, formació ocupacional i
serveis a l'educació. Allà s'expliquen i es
fan activitats sobre tot el que s'ha
mencionat perquè es tingui una idea
més clara sobre el que es vulgui fer
més endavant.

SALÓ DE L’ENSENYAMENT 2023
Enguany hi haurà una gran
proposta de demostracions i
activitats relacionades amb les
tecnologies multimèdia, la realitat
virtual i les noves tecnologies, amb
la ciència i amb Flaix FM. El Saló
oferirà cursos d'idiomes i també
una KITBOX, que és una guia amb
totes les opcions després de l'ESO i
Batxillerat: formacions
professionals, màsters, sortides
laborals. A més a més, durant els
dies de celebració del Saló, se
celebraran activitats esportives a la
plaça Universitat.
És una bona idea anar-hi si encara
no tens del tot clar el que vols fer
en un futur, o vols més informació
quant al teu futur professional.

Luana S.
Font: pàgina oficial Fira de Barcelona.



Reportatge

La pandèmia del Covid19 ha portat
moltes conseqüències, però si parlem
de la salut mental observem que hi ha
hagut molts canvis. Segons dades que
ha donat l’Organització Mundial de la
Salut (OMS), han augmentat els casos
de depressió, ansietat i suïcidis. 
Alguns dels factors que hi han influït
són la soledat, la mort i l'angoixa
econòmica. Pel que diu l’informe, els
joves i les dones han sigut els més
afectats i han patit més risc de suïcidi i
autolesions. Aquest informe també
parla de les persones amb malalties
com el càncer, l’asma o trastorns
cardíacs les quals han sigut més
propenses a agafar malalties de salut
mental. 

L’informe reflecteix que les dones
presenten més possibilitats de
patir ansietat i depressió ja que
se les ha educat per interioritzar
sensacions negatives. Per aquest
motiu, els homes acostumen a
ser més antisocials i a refugiar-se
en l’alcohol. La pressió social
exigeix que les dones sempre
siguin fortes i puguin cuidar dels
altres constantment

SALUT MENTAL DESPRÉS 
DE LA PANDÈMIA

Una altra conclusió de l’informe és
observar com els canvis abruptes en els
hàbits diaris i modificacions familiars
pel teletreball, l’escolarització a casa o
l’atur han provocat estrès i ansietat
entre d’altres trastorns. A més a més,
en el període en el qual vam estar
confinats, els casos de violència
masclista van augmentar molt
significativament.
Els especialistes de la salut informen
que una de cada cinc persones
infectades de COVID hauria manifestat
en un màxim de tres mesos un trastorn
psiquiàtric no detectat abans. Per altra
banda, persones ja diagnosticades de
malaltia mental van presentar més
seqüeles.  

Les prescripcions de psicofàrmacs
han pujat un 3,6% en classes més
afavorides ecònomicament i un
9,8% a classes més desfavorides
posteriorment de la pandèmia. 

Generalment hi ha un sentiment
de culpabilitat a l’hora de
reconèixer algun problema de
salut mental, per aquest motiu el
psicòleg Enric Valls considera que
s’hauria d’incloure una
assignatura o formació
complementària en els centres
educatius fins a la universitat. És
un problema que pot afectar a
qualsevol persona i és important
saber com fer-li front.

Carla Martínez i Agnesita



VISITEM SHIVA ASHGARI A LA SEVA GALERIA D’ART
Shiva Ashgari és professora de belles arts, empresaria i pintora. Va arribar a
Barcelona l’any 2012, des de Teheran, Iran. L’hem entrevistat per saber més
de la seva història a Centro de Arte Shiva Monumental. 

Entrevista 

¿Dónde has nacido?
Yo he nacido en Mashhad en Irán

¿Desde cuándo vives en Barcelona?
Desde hace 11 años y 5 meses

¿Cómo es que te interesaste por la
pintura? ¿Lo aceptaron bien?
Me gusta la pintura desde que era pequeña,
pero a mí me educaron para hacer otra cosa,
pero le dije a mi padre que yo me quería
dedicar a la pintura. Mi padre lo aceptó
cuando ya era profesora de la universidad, lo
que siempre me apoyó, pero el aceptarlo fue
más tarde.
 
¿Cómo recuerdas tu infancia?
Hasta los 9 años, fue una infancia feliz como la
de todos los niños, pero después de la
revolución todo pasó de estar lleno de colores
a estar en blanco y negro.

¿Cómo fue tu reacción cuando te
dijeron que tenías que ir tapada y
usar el velo?
Como nos obligaron a llevar el velo
desde una edad muy joven ya no te
parece un problema porque estás
acostumbrada. Lo que más molesta es
cuando te vas haciendo mayor y te vas
dando cuenta de las injusticias
políticas, las desigualdades que hay
entre hombres y mujeres. El problema
real está cuando hay un dictador que
en realidad lo del velo y todas estas
injusticias son solo máscaras.

¿Cómo era tu día a día antes y
después de la revolución?
Yo era pequeña antes de la revolución
pero lo que yo recuerdo era un
espacio de color y todo muy bonito,
con buenos recuerdos y con muchas
posibilidades para todos. Después de
la revolución todo cambió, como yo lo
digo siempre es que pasamos de un
espacio de color a un espacio en
blanco y negro, había un miedo muy
grande y aunque tú estuvieras en
casa, que es un lugar que en teoría
habrías de estar segura, tenías miedo
porque escuchabas a la gente hablar o
mirabas la televisión y tenías mucho
miedo.



¿Cómo era trabajar en Teherán?
Era una ciudad con mucho tráfico, pero
como ya habíamos crecido con tráfico ya
estaba acostumbrada. Cuando llegué a
España lo eché a faltar, es una ciudad muy
grande y has de cuidar mucho de tu
familia y sin querer les quitas libertades
porque en una ciudad con 20 millones de
habitantes no puedes dejar que tus hijos
vayan solos al mercado, y
involuntariamente los niños crecen más
enganchados a los padres que en otros
lugares.

¿Cómo fue la decisión de sacarse el
velo al llegar a Barcelona?
Nunca lo sentí como algo mío, me lo quité
cuando entré en el avión, porque como
era algo impuesto por la ley, nunca se
podía discutir entonces no importa quién
eras que te lo tenías que poner, y por ese
motivo nunca lo sentí como algo mío y no
fue dificil renunciar a él. 

¿Echas de menos alguna cosa o algún
recuerdo que tengas de Irán?
¡Muchísimas! Mis alumnos de la
universidad, son los primeros en los que
pienso. Son los que más sufrieron.
Lloraron más mis alumnos que mi propia
familia. También echo de menos la
naturaleza de mi país, la belleza, la
cultura, las fiestas de boda. Sobre todo
muchas cosas culturales. 

¿Qué opinas de lo que está
pasando ahora en Irán?
No creo que mi opinión sea algo
importante, pero los dictadores tarde
o temprano se van. Y es lo que han
hecho en Irán, llegaron pero ahora ya
se van, no hay duda. Los dictadores
no han quedado en la historia, ahora
tampoco van a quedar. 

¿Qué opinas de que en Irán sea
una ley tener que llevar el velo?
Es algo machista, han ido cambiando
la ley y cada vez ha favorecido más al
hombre, poco a poco han puesto
normas más machistas. Y ha
afectado mucho a la sociedad, hasta
los psicólogos son machistas, afecta
a todos. No es solo el velo, hay
muchas cosas detrás que afectan a la
sociedad, afectan a la cultura, afecta
a la manera en que la gente tiene
que tratar en su propia casa y en su
propia familia.Cada vez las mujeres
iraníes perderán más libertad y
derecho a decidir. Al final les dirán:
¿Tú por qué decides? y esto es
machista. 

¿Podrías explicar más esto de que
los psicólogos son machistas?
Cuando vives en una sociedad como
la de Irán afecta en todo, hasta en el
psicólogo.Yo como pintora tengo que
censurarme, para pintar figuras
humanas tengo que censurarme.
Esto son cosas malas que ya están
interiorizadas, esto me quita la
libertad de pintar lo que me da la
gana.

Àlex Lopez/ Nesi

Entrevista 



Opinió

LA IGNORÀNCIA DELS JOVES DAVANT ELS 
LLIBRES

Des de la creació d’internet i de les
diferents xarxes socials, i pel fet que els
joves han nascut en l’època de les noves
tecnologies, els llibres han anat quedant
en l’oblit. 
Per sort, d’altres segueixen estant
interessats, i , fins i tot, alguns joves
llegeixen autors ja desterrats i
desconeguts pels més grans.

Aquí us puc plantejar uns quants llibres
molt ben valorats, però abans d’això
reconec que estaria bé que us
plantegéssiu la pregunta de: per què no
llibres de paper? Totes les respostes
són vàlides, però espero que estigueu
d’acord amb mi quan us dic que a mida
que la tecnologia ha anat evolucionant,
els llibres en format paper han caigut en
desús. 

Els llibres posseeixen l'elegància que
qualsevol altre mòbil no pot tenir. Sí, us
dono la raó, el mòbil és més pràctic i
facilita la informació al moment. Però
heu pensat en el plaer de l’escriptura a
mà? Per un altre costat, està
científicament demostrat que la
manualitat facilita que les idees se’t
quedin més gravades al cap. 

Pel que fa a la meva persona, prefereixo
llegir poesia romàntica, un dels llibres
recomanats és Rimas y leyendas de
Gustavo Adolfo Bécquer, però he
d’admetre que la poesia, si no
acostumes a llegir, pot costar molt
d’entendre i seguir el ritme, així que us
recomanaré un parell de llibres de
narració

Els llibres posseeixen l'elegància que
qualsevol altre mòbil no pot tenir. Sí, us
dono la raó, el mòbil és més pràctic i
facilita la informació al moment. Però
heu pensat en el plaer de l’escriptura a
mà? Per un altre costat, està
científicament demostrat que la
manualitat facilita que les idees se’t
quedin més gravades al cap.
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Trencant amb la idea de novel·la eròtica
com a novel·la per excitar, us presento a
Elísabet Benavent amb el seu fascinant
llibre:  Los zapatos de Valeria  o 
 Persiguiendo a Silvia. Exposant al públic
un llibre de temàtica eròtica sentimental,
és a dir, un llibre que es basa amb la
història dels personatges i no pas amb
l’erotisme en si.

I ja per finalitzar, m’agradaria
esmentar que acabo de presentar
4 llibres, de diferents temàtiques
cada un d’ells, els quals, per molt
extens que siguin, són molt
entretinguts i de vocabulari
còmode. Lo millor seria que ens
comencessin a centrar en la
pèrdua de llibres de paper i que
poguéssiu trobar la comoditat de
les pàgines i no de les pantalles.
M.demartí

Jöel Dicker amb un dels seus últims èxits,
L’enigma de l’habitació 622. Tracta sobre
un assassinat a un hotel de luxe situat als
Alps suïssos. En no tancar-se mai la
investigació, la gent va oblidar el cas fins
a principis d’estiu d’uns anys després.
Poc s’espera el protagonista que acabarà
investigant el crim que va succeir a
l’habitació del seu costat pel seu compte.

Carlos Ruíz Zafón va ser un gran escriptor
espanyol, el qual va morir fa poc, va
escriure uns llibres admirables com per
exemple, La trilogía de la niebla, el qual
està compost de tres llibres: El príncipe de
la niebla, El palacio de medianoche i Las
luces de septiembre, que dintre el que cap,
són unes de les tres novel·les que es
podrien caracteritzar com a més juvenils
per ser escrites per Zafón. 



Opinió

Hoy en día la moda está dividida en
diferentes estilos, y según cómo te vistas, la
gente te va a catalogar entre hipster, casual,
clásica, deportiva, preppy, gótica, bohemio,
vintage,  minimalista, poligonera o cayetana.

¿Cuáles son las características de cada
estilo?
El estilo hipster se caracteriza por combinar
prendas vintage con prendas nuevas,
comúnmente son prendas sueltas y
cómodas. Por otro lado, la gente que viste
casual prefiere un estilo cómodo y básico y
no les gusta destacar demasiado.

El estilo clásico, más arreglado y formal sin
el uso de prendas atrevidas, es una buena
opción para adoptar, ya que parece más
fino y nunca vulgar. 

El estilo deportivo se caracteriza por llevar
leggings, pantalones de chándal, sudaderas
y sujetadores deportivos, lisos o con
estampados no muy llamativos de ciertas
marcas como nike o adidas.

Preppy, sería el estilo “college” de los
norteamericanos. Utiliza colores pasteles,
prendas básicas, y estampados de cuadros
y bordados. Personalmente no me acaba
de gustar, ya que las combinaciones de
colores y estampados no suelen ser muy
buenas.

El estilo gótico se caracteriza por colores
oscuros, generalmente negros. También
se suele conjuntar con cadenas
plateadas y acostumbra a llevarse con
medias rotas. Un estilo que puede llegar
a dar miedo, dado que es muy oscuro y
rompedor. Creo que no se tendría que
adoptar ya que simplemente está bien
para carnaval.

La tendencia vintage últimamente se
está poniendo más de moda. Este estilo
se originó en Francia e Inglaterra,
transmite una sensación de confort y a
la vez resalta la feminidad. Las piezas
vintage son piezas con una antigüedad
de 25-75 años. 

Por otro lado, la moda minimalista, de
líneas sencillas y poco recargada, gusta
de colores neutrales. 

La moda poligonera o en otros términos
choni, es un estilo vulgar donde se
muestra comúnmente abdomen, escote
y piernas. No me gusta demasiado ya
que se muestra demasiado. Sus
usuarios tienden a llevar bisutería
plateada y aros gigantescos junto a
muchos piercings. Los más comunes se
encuentran en el ombligo,  la nariz, la
lengua y la ceja, entre muchos otros. 

Por último, la fina y elegante moda
cayetana es una tendencia que sobre
todo se reconoce en adolescentes de
las zonas altas. 

LOS DIFERENTES ESTILOS DE MODA HOY EN DIA



Las rayas vuelven a estar muy de moda,
principalmente en sudaderas, jerséis y
camisetas. Las camisetas lenceras, ya
tendencia en algunas personas, son un
clásico. Personalmente, encuentro que las
de terciopelo son las más adecuadas para
el invierno. 
 
Respecto a las prendas de abrigo, las
chaquetas moteras de cuero negro se
llevarán mucho, encuentro que son
atrevidas y se pueden hacer outfits muy
divertidos. Al mismo tiempo se seguirán
llevando las chaquetas largas de colores
monocromáticos o de pequeños
estampados como las rayas o cuadrados,
pero siempre de colores neutrales (marrón,
gris, negro, beige…).
Por parte de las faldas se seguirán llevando
las minifaldas de todo tipo y las largas de
satén. No podemos olvidar el calzado: las
uggs son unas botas calentitas e ideales, un
básico que no te puede faltar en invierno.
De estas hay varios modelos que van a ser
los más top. Entre ellos se encuentran las
minis y las classic. 

Espero que estos consejos os hayan podido
orientar un poco mejor en cuanto a estilos y
a la moda que ahora mismo reina en la
calle.

Rita De La Maza



LES SÈRIES MÉS SEGUIDES DE LA TEMPORADA 2022-23
Ja ha acabat el 2022 i ha deixat un munt de sèries que voldràs
mirar.

 
 
 
 

 Cultura

1- Young Royals: Romanç. novembre (2a
temporada) - Netflix

 
Wilhem, el príncep de Suècia, es troba reclòs
a un internat degut a les múltiples lluites en
les que s'ha involucrat. Allà s'enamora d'un
noi anomenat Simon, i han d'ocultar la seva
relació. En aquesta sèrie, es retrata l'amor
LGTBI i els problemes reals que tenen els
adolescents.

 
 

Font: Johan Paulin 

2- Manifest: Drama sobrenatural.
novembre (4a temporada) - Netflix

Uns passatgers de vol, després d’unes
turbulències, aterren unes hores més tard,
però per la resta del món han passat cinc
anys, la família i amics dels passatgers ja han
assumit la mort dels seus éssers estimats.

3- The Crown: Drama històric. novembre
(5a temporada) - Netflix

Aquesta sèrie explica els successos durant el
regnat d’Isabel II i la depriment perspectiva
del futur de la monarquia en un món
destruït i amenaçat per la guerra, alhora que
intenta fer-se més propera amb el primer
ministre del país Winston Churchill. A través
de la seva visió, es podran veure les rivalitats
polítiques i intrigues personals dels
principals personatges de la història
contemporània d'Anglaterra.

Font: Netflix

4- 1899: Misteri. novembre (1a
temporada) - Netflix

Un grup d'immigrants europeus va des
de Londres a Nova York buscant un
futur. Durant la travessia descobreixen
un altre vaixell d'immigrants, a partir
d'aquí hi ha un tomb inesperat on
hauran de resoldre un enigma que
connectarà el passat de cadascun dels
passatgers a través d'una complicada
xarxa de secrets.

 
 Font: popupmag.es



LES SÈRIES MÉS SEGUIDES DE LA TEMPORADA 2022-23
Ja ha acabat el 2022 i ha deixat un munt de sèries que voldràs
mirar.

 Cultura

5- Wednesday: Misteri. novembre (1a
temporada) - Netflix

Aquesta sèrie és un spin-off de La Familia
Addams, la història segueix Dimecres
Addams, la filla gran de La Família Addams,
mentre estudia a l’Acadèmia Nevermore.
Aquí és on la noia intenta dominar la seva
habilitat psíquica, i impedeix una onada
d'assassinats que ha terroritzat la ciutat
local. Al llarg de la sèrie intenta resoldre el
misteri sobrenatural que va involucrar els
seus pares fa vint-i-cinc anys, tot mentre
navega per les seves relacions noves.

Font: Elle.com

6- The last of us: Drama. 16 de gener (1a
temporada) - HBO Max

 Vint anys després que la civilització moderna
hagi estat destruïda, Joel, un supervivent, és
contractat per treure de contraban l’Ellie, una
nena de catorze anys, fora d'una zona
opressiva de quarantena. El que comença com
un petit treball aviat es converteix en un viatge
brutal i punyent, ja que tots dos han de
travessar els EUA i dependre l'un de l'altre per
sobreviure.

Font: Espinof.com

 7- Entrevista amb el vampir: Terror. 12 de
gener (1a temporada) - AMC+

La història segueix el vampir Lestat, el mateix
que pot fer que les seves víctimes tinguin el do
de la immortalitat convertint-les en vampir.
Durant el segle XVIII, Lestat decideix convertir
Louis de Pinte en vampir, un home que acaba
de perdre la seva filla i la seva dona. Segles
després, Louis decideix explicar tot el que ha
viscut durant els seus anys com un xucla-sangs
a un reporter anomenat Daniel Malloy.

Luana S.
Font: Mujer Hoy



No t’obsessionis amb el que no pots controlar, deixa que el que
no està en les teves mans flueixi.

Àries 
Intenta mantenir la calma amb aquelles persones que et

treuen de polleguera i et fan explotar.

Taure

Bessons

No deixis que els teus problemes t’afectin en altres àmbits de la
vida. 

Fes feliç a la gent que estimes, no els donis motius per estar
tristos.

Verge

Lleó 

Càncer

Millora la teva autoestima i no deixis que els altres et
trepitgin. 

Aquesta setmana queda’t més a casa, prioritza la teva
tranquil·litat i centra't en tu. 

Valora més les coses que tens, quan les perdis te 
n’adonaràs del valor que tenien.

No et distreguis i continua atent o atenta a les diferents
opurtunitats de feina. 

Peixos

Sagitari  
Balança

Ca
pricorn 

Aquari 

Esco
rpió

Estigues atent de no perdre les coses, en especial les coses que
portes a les butxaques. 

No siguis tan independent i apropa’t més a aquella persona
especial.

Aprofita aquesta setmana per rebaixar la intensitat en el
treball i tornar amb més força la vinent. 

Acaba la setmana sense estart-te de res: compra’t allò
que portes un temps mirant.  

Horòscop

Mia C. 




