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17-A 
IN MEMORIAM

Neologismes per 
entendre el futur 

P 04-08

DOSSIER ESPECIAL

SORORITAT, KNOWMADS, NECROPOLÍTICA

GENTRIFICACIÓ, POSTVERITAT, PRECARIATIL·LIBERAL, GAFA, INFOXICACIÓ

 Una llista de 25 conceptes que marquen 
el debat ideològic actual i que expliquem 

amb l’ajuda d’experts en cada matèria  

AFP

Salvini deixa 
sortir els menors 
de l’‘Open Arms’ 

P 14-15

L’ONG catalana avisa que ja no 
pot garantir la seguretat dels 

migrants que continuen al vaixell

ANÀLISI 

La sentència 
posarà a prova 
el curs polític

P 10-11

La decisió del Suprem afecta la 
Diada, la investidura i els comptes 

P 18-19

ANIVERSARI DELS ATEMPTATS 

 
Un senzill i emotiu acte a prop del Pla de l’Os, on es va parar la furgoneta del terrorista, va ser l’homenatge 

oficial a les víctimes i als supervivents de l’atemptat, que van tenir tot el protagonisme del dia i que 
posteriorment van ser rebuts en una recepció privada tant a l’Ajuntament com a la Generalitat. MANOLO GARCÍA 

Les víctimes protagonitzen l’emotiu acte oficial mentre la triple dreta 
se suma a una ofrena alternativa i els CDR fan una acció reivindicativa  

ANDREU 
 MAS-COLELL  

26

UPF i Barcelona GSE 

El dèficit fiscal seria 
tolerable en un context 

d’autogovern real. La 
negociació del pacte fiscal 

solidari anava per aquí 

Tu a Boston

MARI FOUZ

estiuEL TOTXO DE SEMPRE,  
PERÒ NO COM SEMPRE  
En uns apartaments turístics 
de Can Picafort, a la costa 
nord de Mallorca, TEd’A Ar-
quitectes  ha fet del totxo i la 
ceràmica l’element clau per 
experimentar i fer atractiva i 
nova la tradició.

P. 14-15 

EL DIA QUE ELS DE LA NUEVE 
VAN ALLIBERAR PARÍS 
Els primers a entrar al París allibe-
rat dels nazis van ser els homes de 
La Nueve, on hi havia molts espa-
nyols. França no en parla gaire. 

P. 06-07 
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UN CASTELL PER RECORDAR 
‘HARRY POTTER’ 
N’hi ha que hi van només per veu-
re un griu de pedra sobre una por-
ta. El castell de les Pallargues, als 
Plans de Sió, és una aventura.  

P. 12-13

LUIS DÍAZ DÍAZ 

i jo a Barcelona

AVUI

MARI FOUZ
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