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"Bullying", quan els "xivatos" són els valents

En Joel i la Yaiza han patit "bullying". La :lla de la Sònia, també. Tots tres
ens expliquen els seus casos particulars i, amb el psicòleg Andrés Bellido, l'advocada
Noèlia Rebón i Carme, mestra d'en Joel i la Yaiza, parlem del "bullying" i de com els que
ho denuncien, els "xivatos", són els veritables valents.
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Pere Tapias: "Jo explico històries a unaPere Tapias: "Jo explico històries a una

paret"paret"
Karmele Marchante i Sílvia Cóppulo,Karmele Marchante i Sílvia Cóppulo,

"duelo de rubias""duelo de rubias"
Espartac Peran: "Sóc feliç. M'ho he curratEspartac Peran: "Sóc feliç. M'ho he currat

i no m'han regalat res. Aquest ési no m'han regalat res. Aquest és

l'aprenentatge"l'aprenentatge"

Antoni Bassas: "Em sento orAntoni Bassas: "Em sento or

viscut la revolució dels somviscut la revolució dels somr
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Com han de ser les ciutats post-Covid?Com han de ser les ciutats post-Covid?

Menys cotxes i més espai per conviureMenys cotxes i més espai per conviure
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Antoni Trilla: "Si no fem les coses bé,Antoni Trilla: "Si no fem les coses bé,

entrarem en una mena de muntanyaentrarem en una mena de muntanya

russa"russa"

TOT COSTATOT COSTA

Tot costa, de 20 a 21 h - 11/05/2020Tot costa, de 20 a 21 h - 11/05/2020
EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDI

Antoni Trilla: "El cas de CoreAntoni Trilla: "El cas de Core

que tots els països tindran rque tots els països tindran re

controlar"controlar"
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Macrocantada emotiva de "Compta ambMacrocantada emotiva de "Compta amb

mi", de Txarango!mi", de Txarango!
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Messi: "Amb els meus ]lls parlo català"Messi: "Amb els meus ]lls parlo català"
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"Fem-ho fàcil" L'Oriol Villator"Fem-ho fàcil" L'Oriol Villator

ensenya a fer esqueixos de ensenya a fer esqueixos de l

plantesplantes
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