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Ja està tot a punt. Els torrons i els
caganers ja han envaït els carrers
de tot el país i els comerciants es
preparen per intentar millorar les
seves vendes i maquillar els re-
sultats dels últims mesos. I és que
durant Nadal, el balanç de vendes
dels botiguers millora conside-
rablement. 

Des de la Confederació de
Comerç de Catalunya (CCC) s’es-
pera que durant aquesta cam-
panya de Nadal “s’incrementin les
vendes un 4% respecte a l’any
passat”, especialment en els sec-
tors de l’alimentació, de l’elec-
trònica i de la moda, entre altres. 

Miquel Àngel Fraile, secreta-
ri general de CCC, assegura a
aquesta publicació que “la situa-
ció de l’economia de les famílies
ha millorat”, i assenyala que “l’a-
tur s’ha reduït una mica, aspec-
te que provoca que enguany hi
hagi més consumidors poten-
cials”. A més, des de la CCC pre-
veuen que l’ocupació en el sector
augmenti entre un 2 i un 3%, el
que podria significar la creació de
prop de 6.000 llocs de treball. 

Aquestes esperances se su-
men a la lleugera millora dels re-
sultats de venda durant l’últim
semestre d’enguany, malgrat les
temperatures anormals i lleuge-
rament càlides de l’últim mes de
novembre, un fenomen que ha
perjudicat el sector de la moda,
que no ha pogut vendre gaire

roba de cara a aquesta tempora-
da d’hivern. 

IMPORTANT TRADICIONS
Durant el darrer cap de setmana
de novembre el sector es va su-
mar a la campanya del Black Fri-
day o Divendres Negre, una tra-
dició anglosaxona importada du-
rant la qual el petit i gran comerç
ofereix descomptes d’entre el 20
i el 50%. “Estem en un món glo-
balitzat, i tot i que hem de refor-
çar les nostres tradicions, si amb
aquesta moda ajudem al fet que
es mogui el consum, benvingu-
da sigui”, afegeix Fraile. 

El comerç català frisa per
trencar la dinàmica de pèrdues
dels últims anys. “Veiem la llum
al final del túnel, però encara no
estem bé del tot”, conclou Fraile. 

» Els comerciants afronten la campanya de Nadal amb la previsió d’un augment de les vendes del 4%
» El Black Friday, o Divendres Negre, es comença a consolidar tant al petit com al gran comerç català

F. Javier Rodríguez
BARCELONA

REDACCIÓ4“Les vendes durant
el pont de la Constitució han es-
tat millors que les de l’any pas-
sat, i això ens crea molt bones ex-
pectatives de cara al global de la
campanya de Nadal”, explica a
aquesta publicació Vicenç Gasca,
president de la Fundació Barce-
lona Comerç. 

L’optimisme dels botiguers
barcelonins és palpable i, se-
gons Gasca, enguany es produi-
rà una millora dels resultats de
les vendes. “L’augment de la
facturació estarà en una forqui-
lla d’entre un 2 i un 4%”, augu-

ra Gasca, que també té esperan-
ces en què la campanya nada-
lenca 2014-2015 marqui un punt
d’inflexió en el panorama deso-
lador dels últims anys. 

Sobre l’avançament de les
vendes de la temporada, Gasca
posa com a exemple la campan-
ya de la fundació Avui comença
el Nadal, on els comerciants
barcelonins van premiar els seus
clients amb vals de descompte
per bescanviar a les compres
del mes de desembre. Segons
Gasca, l’acollida per part dels
clients va ser “molt bona”. 

La campanya de Nadal 
arrenca amb força a la ciutat

El sector comercial preveu un augment de la contractació d’entre el 2 i el 3%. Foto: Mercats BCN

L’hora de la veritat   
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Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Els mitjans de comunicació en
van plens a vessar, Cuba i els
USA restabliran relacions diplo-
màtiques i per trencar el gel han
fet un intercanvi d’espies. Com
és natural, segons els mitjans li-
berals diuen que han guanyat els
seus i els esquerranosos que han
guanyat ells. És una simplificació
perversa, quan dues parts es po-
sen d’acord sempre es perd al-
guna cosa i es guanya una altra.
Cinquanta-tres anys d’embarga-
ment han fracassat i a l’hora de
repartir les culpes i demanar res-
ponsabilitats, n’hi ha per a tot-
hom, sempre que hi ha un litigi o
una desavinença entre dues parts
es pot repartir a banda i banda.
Fer aquest pas per part d’Obama
i Castro, és cosa de dos estadistes
valents, deixant a banda el què
diran ara els més encasellats en
velles fórmules immobilistes, de
què el president dels USA ha
claudicat i s’ha humiliat, mentre
que des de l’altra banda diran
que Castro s’ha venut al poder
econòmic americà, que ha rene-
gat dels principis socialistes i d’al-
tres simplicitats. Tinc amics i co-
neguts amb molts lligams a Cuba
i estic segur que tots se n’alegra-
ran d’aquesta notícia, lligams de
família, d’amistat, de negocis,
culturals i de solidaritat que ens
fan sentir molt properes les bo-
nes noves pels cubans. Des de fa
molts anys Catalunya i Cuba han
establert relacions amistoses, es-
perem que continuïn i millorin
si potser. Tots els contenciosos i
guerres entre països, nacions, so-
cietats o persones sempre s’aca-
ben negociant al voltant d’una
taula. En aquest cas el poble cubà
és sense cap dubte el que hi gua-
nya i ens hem de felicitar-nos.

4Bones notícies
per Jordi Lleal

#OperacióPandora#AdéuTorresDulce #Autoinculpacions9N

4La defensa del Barça
per Sergi Villena 

Ja fa trenta-cinc  anys de la pri-
mera vegada que vaig pensar
en allò que anomeno “indica-
dor xinès”. Va ser en un viatge
a Paris que em va sorprendre
veure una família d’origen
oriental formada per pare,
mare i tres nens. Els primers
parlaven en mandarí entre ells
i als seus fills. Aquests darrers
els responien en francès.

Poc més tard vaig  ser  tes-
timoni del mateix fenomen a
Londres (dins un McDonalds).
A la taula veïna la conversa era
absolutament mixta, amb els
pares, un fill gran i un fill pe-
tit parlant en xinès i dos fills
mitjans responent en anglès.
Però quan vaig prendre real-
ment consciència   del factor
infantil mandarí com a “indi-
cador de normalitat” fou a
Gant (Flandes).  Hi vaig estar
en un moment que la parla fla-
menca encara era una mica fe-
ble en relació al francès, mal-
grat que els patriotes s’esfor-
çaven a “desconèixer” la llen-
gua dels valons responent en
anglès qualsevol pregunta que
se’ls feia en francès. Fou en
aquest context que, entre im-
migrants grecs, albanesos,
africans i flamencs ligh, tots
ells parlant en francès, em va
sorprendre veure un grup de
nens d’origen xinès jugant en-
tre ells en neerlandès.

Els darrers dies he tingut
oportunitat de copsar la reali-
tat d’alguns patis d’escola de
l’eixample barceloní. Ningú se
sorprendrà si us dic que la ma-
joria de la quitxalla juga en es-
panyol, però he pogut veure
que quan han de dir-se alguna
cosa al marge de la represen-
tació del  joc fan servir el cata-
là, l’espanyol o altres idiomes en
funció de l’origen dels membres
del grup. Així, doncs, no és rar
que un grup heterogeni  format
per barcelonins d’origen i ma-
grebins parlin entre ells en ca-
talà, encara que quan després
els toca parlar als d’origen lla-
tinoamericà es limitin a adre-
çar-se en espanyol a la resta.

I què passa amb els xine-
sos?  D’entrada em pensava que
farien com els marroquins  en
grup (usant el català) i alhora
com els sud-americans  si és un
grup homogeni xinès (és a dir,
parlant en mandarí entre ells).
Però m’ha sorprès que allò que
he vist no se sembla ni al París
ni al Londres de fa quaranta
anys, però menys encara  a
Flandes. A totes quatre escoles
he vist grups xinesos parlant
entre ells en la llengua del país
veí, en espanyol.  M’ho prenc
com un indicador. Hem digni-
ficat molt la llengua catalana en
aquests quaranta anys, però
ens queda molta feina.

per Manel Fantassin 

4L'indicador lingüístic xinès

Sí, és el problema endèmic al
Barça des de fa anys i segueix
sense resoldre’s. La lamentable
planificació esportiva no ha sa-
but encara trobar la tecla o les
peces que li manquen al siste-
ma defensiu de l’equip. I amb la
possible sanció de la FIFA -
que podria deixar el club dos
anys sense poder fitxar- en l’ho-
ritzó, un té la sensació que la re-
reguarda blaugrana està des-
compensada i pot novament
convertir-se en un colador quan
arribin les cites importants. 

Especialment flagrant és el
cas del lateral dret. Dani Alves,
que probablement deixarà l’en-
titat a finals de temporada, és
l’única opció per a Luis Enrique
en aquesta demarcació. Els al-
tres dos teòrics laterals drets

purs no representen a dia d’a-
vui cap alternativa.

La inexplicable contracta-
ció del brasiler Douglas ( juga-
dor que sembla a anys llum de
tenir el nivell mínim per a ju-
gar en aquest equip), i la inex-
plicada situació de Montoya
(relegat pel tècnic a una eterna
suplència que segurament el
portarà a marxar a un altre club
en l’imminent mercat d’hi-
vern) fan que si no pot jugar Al-
ves s’hagi de recórrer a experi-
ments. La resta de variants
passen per utilitzar un esquer-
rà a cama canviada com Adria-
no, o provar amb un central
com Bartra que ja havia jugat
en aquesta posició durant la
seva etapa al filial. Per tant, la
descompensació és patent.

@XSalaimartin: La dimissió de Torres
Dulce: nova confirmació de la deriva abso-
lutista del PP i la seva manipulació sectària
de les institucions democràtiques.

@llucsalellas: Participaré a #autoinculpa-
cions9N perquè en tot aquest procés no
van desobeir tres persones, sinó més de 2
milions. I cal reivindicar-ho.

@ramircalvo: Algú em pot dir quantes
bombes i armes guardaven els "terroristes
anarquistes" que han detingut aquesta mati-
nada a Barcelona?



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
5 | 23 desembre 2014 líniaciutatvella.cat



| 6 23 desembre 2014líniaciutatvella.cat

L’estira-i-arronsa per la legalitat o il·lega-
litat d’una consulta sobre el futur polític de
Catalunya ha impedit, fins ara, que s’hagi
fet un debat profund sobre els pros i els
contres d’un hipotètic Estat català inde-
pendent. El debat s’ha centrat en les lleis
i en la Constitució espanyola, obviant el que
realment és important en aquest procés:
els avantatges i inconvenients d’una pos-
sible Catalunya independent.

No obstant això, i malgrat que el debat
públic i mediàtic ha girat –forçosament–
entorn de la legalitat o no d’una consulta,
la societat civil fa temps que està treballant
per fer arribar als catalans i catalanes ar-
guments sòlids a favor d’un Estat propi.

Fa cosa d’un any i mig va néixer El-
Clauer.cat, un web de preguntes i res-
postes sobre la independència de Cata-
lunya adreçada a totes aquelles persones
que dubten sobre la viabilitat –entesa en
tots els sentits– de l’Estat propi. El projecte,
impulsat per Òmnium Cultural, l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) i l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI),
conjuntament amb onze associacions més
de l’entorn sobiranista, desmunta tòpics
que sovint utilitza el front contrari a la in-
dependència de Catalunya en el seu dis-
curs –moltes vegades de la por–.

Tanmateix, des de setmanes i mesos
abans diversos col·lectius ja s’havien po-
sat a treballar –i ho segueixen fent– per
oferir arguments sòlids a favor de la in-
dependència. Un dels més importants,
sens dubte, és el Col·lectiu Wilson, format
per catedràtics catalans –principalment
d’economia– de renom mundial que vo-
len “contribuir al fet que Catalunya pugui
decidir el seu futur sense por ni amenaces”.

Un altre grup de catalans que treballa
per a l’Estat propi és el Col·lectiu Emma,
en aquest cas per “respondre a visions es-
biaixades que es donin sobre els catalans
a la premsa internacional”. I també el Cer-
cle Català de Negocis, que ha elaborat di-
versos estudis contrastats sobre el poten-
cial econòmic i la viabilitat d’una Catalunya
independent.

Nosaltres, en aquestes pàgines, res-
ponem resumidament deu preguntes
molt esteses sobre l’Estat propi.

» Diversos col·lectius de la societat civil s’organitzen per oferir arguments sòlids a favor de l’Estat propi

Arnau Nadeu
BARCELONA

10 PREGUNTES AMB RESPOSTA

ESTRUCTURES
QUINS INSTRUMENTS
D’ESTAT NECESSITARIA
CATALUNYA?
Qualsevol Estat necessi-
ta, per poder funcionar,

una sèrie d’estructures que el fan via-
ble. Moltes d’elles ja existeixen, com les
forces de seguretat. La més prioritària
és l’agència tributària, que hauria de
gestionar els impostos catalans. Pel que
fa al model d’Estat, una República és
l’opció més compartida. 

IMPOSTOS
COM FUNCIONARIA 
LA HISENDA PRÒPIA 
DE L’ESTAT CATALÀ?
Catalunya ja disposa ac-
tualment de l’Agència
Tributària de Catalunya

(ATC), que s’encarrega de gestionar els
impostos que són competència de la
Generalitat. Per tant, l’estructura ja
existeix i només s’hauria d’assumir la
gestió dels impostos que ara adminis-
tra l’Estat espanyol, com l’IVA o l’IRPF.

ESPANYA
QUINA RELACIÓ 
TINDRIEN CATALUNYA 
I ESPANYA?
El nou Estat català man-
tindria una relació veïnal

amb Espanya, com la que té ara Es-
panya amb França o Portugal. Seria
una relació d’igualtat, de tu a tu. Com
que Catalunya formaria part de l’espai
Schengen si continués a la Unió Euro-
pea, no hi hauria cap mena de fronte-
ra entre els dos estats.

UNIÓ EUROPEA
EL NOU ESTAT CATALÀ
QUEDARIA FORA DE LA
UNIÓ EUROPEA?
La UE no disposa de cap
norma específica que re-

guli la secessió interna, per la qual cosa
la permanència de Catalunya dins la
Unió dependria d’una decisió essen-
cialment política dels caps d’Estat i de
Govern dels països membres. Per altra
banda, sortir de la UE no implica ha-
ver d’abandonar l’euro.

EMPRESES
QUÈ PASSARIA AMB LES
MULTINACIONALS QUE
HI HA A CATALUNYA?
Si el nou Estat garantís
la seguretat jurídica de

les empreses, una fiscalitat competiti-
va i unes infraestructures de primer ni-
vell, les multinacionals no tindrien
cap raó per marxar de Catalunya. Cal
tenir en compte que Barcelona està con-
siderada una de les ciutats europees
més atractiva per als negocis.

PENSIONS
LES PENSIONS I LES 
PRESTACIONS D’ATUR
ESTARIEN GARANTIDES?
Segons els càlculs de la
conselleria d’Economia,
un Estat català indepen-

dent podria fer front perfectament a les
pensions i a les prestacions d’atur. Ac-
tualment, Catalunya aporta al voltant
d’un 19% de les cotitzacions socials de
l’Estat espanyol i només rep, en con-
trapartida, el 17% de les prestacions.   

IMMIGRACIÓ
QUÈ PASSARIA AMB LES
PERSONES QUE JA TENEN
DOBLE NACIONALITAT?
Hi ha molts ciutadans
estrangers que, al cap
d’un temps de residèn-

cia, han aconseguit la doble nacionali-
tat: l’espanyola i la del seu país d’ori-
gen. En un Estat català, la triple na-
cionalitat seria possible jurídicament
sempre que les noves lleis i els tractats
entre estats ho permetessin.

LLENGUA
EN QUINA SITUACIÓ
QUEDARIA EL CASTELLÀ
EN EL NOU ESTAT?
En una Catalunya inde-
pendent, el català pas-

saria a ser llengua d’Estat a tots els efec-
tes i esdevindria la llengua comuna en
l’espai públic. Pel que fa al castellà, i te-
nint en compte que és la primera llen-
gua de molts catalans, hauria de tenir
un estatus de reconeixement especial
a l’Estat català.

DOCUMENTS
EL CARNET DE CONDUIR
I ALTRES DOCUMENTS
SEGUIRIEN SENT VÀLIDS?
Després de la constitució
del nou Estat, s’haurien

de seguir aplicant les lleis espanyoles
en certs àmbits per facilitar la transi-
ció cap a la legislació pròpia. Per tant,
tots els documents continuarien sent
vàlids. De fet, ja s’està implantant el
carnet de conduir europeu, que facili-
taria molt les coses.

BARÇA
EN QUINA LLIGA 
JUGARIEN EL BARÇA
I L’ESPANYOL?
Jurídicament, les lligues
són creades per associa-

cions privades. Per tant, els dos equips
catalans podrien seguir jugant a la
Lliga de Futbol Professional (LFP) es-
panyola sense cap impediment legal. En
aquest sentit, també podrien jugar a
qualsevol altra lliga europea si ho vol-
guessin i fossin acceptats.

- www.elclauer.cat

- www.wilson.cat

- www.collectiuemma.cat

- www.ccncat.cat

La força del sentit comú
Reportatge
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Un país mobilitzat

L’acceleració i velocitat del procés inde-
pendentista s’explica –si no del tot, com
a mínim en part– per la gran capacitat de
mobilització que ha demostrat la ciuta-
dania, que en els últims anys ha estat ca-
paç de sortir al carrer de forma massiva
en diverses ocasions. 

La sentència del Tribunal Constitu-
cional (TC) del juny del 2010, que va su-
posar la retallada de l’Estatut que el Par-
lament havia aprovat feia quatre anys, va
significar el tret de sortida a un cicle po-
lític carregat de manifestacions i on l’in-
dependentisme ha crescut exponencial-
ment. Va ser precisament aquesta sen-
tència la que va provocar la primera
gran mobilització ciutadana. Un milió de
persones  van omplir, el 10 de juliol del
2010, el centre de Barcelona sota  el lema
Som una nació. Nosaltres decidim. 

Dos anys i dos mesos més tard, durant
la Diada del 2012, una nova manifestació
va omplir els carrers de la capital catala-
na. Aquella marxa, que va reunir un mi-
lió i mig de persones, va ser la primera ce-
lebrada sota el paraigua organitzatiu de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC),
que des d’aquell moment ja no ha aban-

donat el lideratge cívic de l’independen-
tisme. Un any més tard, l’11 de setembre
de l’any passat, l’ANC va aconseguir fer un
salt qualitatiu en el format de la protesta
i va reunir 1,6 milions de catalans que es
van unir per fer una cadena humana, la Via
Catalana, de nord a sud del país.

La quarta mobilització històrica, la de
la Diada d’enguany, també va servir per
demostrar que la capacitat de convoca-
tòria que ha aconseguit l’ANC ha anat
acompanyada d’una dosi important d’o-
riginalitat. Després de la Via Catalana
semblava que ja no hi havia cap repte per
superar, però no ha estat així. A l’abril,
l’organització que lidera Carme Forcadell
va anunciar que el seu pròxim objectiu era
fer una V que omplís la Diagonal i la Gran
Via. El repte plantejat era majúscul, però
es va tornar a aconseguir. Un total d’1,8
milions de catalans es van concentrar a
la ciutat i van aconseguir formar una im-
pressionant V amb els colors de la senyera
que va donar la volta al món.

Votar. Tot i ser a través d’un procés par-
ticipatiu, i no en unes eleccions oficials,
aquesta ha estat l’última –i més significa-
tiva– mobilització de l’independentisme i
també d’una part, petita, de ciutadans no
independentistes. Va ser el passat 9 de no-
vembre, en una jornada històrica on 2,3 mi-
lions de catalans van expressar la seva opi-
nió sobre el futur polític de Catalunya. 

Albert Ribas
BARCELONA

1 2

3

4

5

1 10 de juliol del 2010. La primera gran manifestació del poble
català, en protesta per la sentència del TC contra l’Estatut.

2 L’Onze de setembre del 2012, 1,5 milions de catalans omplen
Barcelona sota el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”.

3 La Diada Nacional de Catalunya del 2013 serà recordada per 
la històrica Via Catalana, que va unir el país de nord a sud.

4 Un total d’1,8 milions de catalans es concentren a Barcelona
l’Onze de Setembre del 2014 per fer una impressionant V.

5 El 9 de novembre del 2014, 2,3 milions de persones voten
en el procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya.

Fotos: ANC

Reportatge
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El darrer Plenari de l’any, celebrat
el passat divendres 19 de desem-
bre, va servir per aprovar de for-
ma definitiva el Pla d’Usos de la
Rambla. L’acord, segellat entre
CiU i PSC, ja havia estat anunciat
dos dies abans per l’alcaldable so-
cialista, Jaume Collboni.

La nova regulació per a l’a-
vinguda més emblemàtica i tu-
rística de la ciutat permetrà que
el nombre d’hotels no pugui
créixer i es quedi en els 40 ac-
tuals, que suposen 4.058 places
hoteleres. També contempla po-
sar fre als bars i restaurants -que
quedaran limitats als 98 ac-
tuals-, reduir el seu nombre de
terrasses, no permetre l’incre-
ment d’activitats d’oci nocturn,
donar prioritat al vianant, con-
cretar la urbanització de l’avin-

guda i l’eliminació de les para-
des d’animals. D’altra banda,
el Pla d’Usos obre la porta a l’a-
rribada de botigues vinculades
a la cultura. 

La regidora socialista, Sara
Jaurrieta, va assegurar després
de l’aprovació que es tracta d’u-
na “proposta consensuada i de-
batuda amb totes les entitats que
s’apleguen al voltant de La Ram-
bla i que tenen l’interès que tor-
ni a ser el gran passeig de la ciu-

tat”. L’acord, que va tenir el vot
contrari de tota la resta de for-
macions, va ser definit pel regi-
dor del PP, Eduardo Bolaños,
com “insuficient”. 

D’altra banda, l’Associació
d’Amics de la Rambla va asse-
gurar que es tracta d’una “notí-
cia excel·lent”, ja que, a parer
seu, aquest Pla d’Usos “és una de
les eines que ens permetran
construir La Rambla que tots els
barcelonins volem”.

El nou Pla d’Usos contempla més espai per als vianants. Foto: Arxiu

Aprovat el nou Pla d’Usos de la
Rambla que posa fre als hotels
» El govern de CiU i el PSC van segellar el pacte divendres passat
» La nova regulació també frena els bars i restaurants i les terrasses

Un incendi obliga a desallotjar
un edifici del carrer Sant Vicenç

SUCCESSOS4Un incendi decla-
rat abans-d’ahir al vespre al barri
del Raval va obligar a desallotjar
un edifici del carrer Sant Vicenç.

El foc va afectar dos pisos de
la segona planta del bloc i va pro-
vocar que tres persones resul-
tessin intoxicades lleument per
inhalació de fum. L’incendi tam-
bé va provocar que els bombers
haguessin de desallotjar 16 per-
sones que en aquell moment hi
havia a l’edifici. El Centre d’Ur-
gències i Emergències Socials de
Barcelona va oferir reallotja-

ments a tots els afectats, dels
quals sis s’hi han acollit.

Aquest no ha estat l’únic in-
cendi que ha tingut lloc recent-
ment al districte. El passat di-
marts dia 16 de desembre un al-
tre incendi va afectar quatre fin-
ques del barri de Sant Pere. El
foc es va originar als baixos del
número 55 del carrer Jaume
Giralt. A causa de l’incendi, els
veïns de les tres finques més
afectades encara no han pogut
tornar a casa i és probable que la
situació s’allargui.

La Barceloneta i el Gòtic donen
premis de la loteria de Nadal

JOC4Dues administracions de
loteria dels barris de la Barce-
loneta i el Gòtic van repartir ahir
fortuna en el sorteig de la lote-
ria de Nadal que es va celebrar,
com és tradició, un 22 de des-
embre.

L’administració número 56,
situada al número 46 del carrer
Baluard, a la Barceloneta, va
vendre un dècim del quart pre-
mi, que va ser per al número
07617.  

D’altra banda, al carrer Com-
tal, al barri Gòtic, es van vendre
butlletes del segon premi, el

92845. Aquest va ser un premi
molt repartit arreu de la ciutat,
també va tocar a  Sants, Gràcia
i el Baix Guinardó,  ja que prin-
cipalment la gent el va comprar
a partir dels terminals  de ven-
da, que es troben en quioscos,
papereries i estancs.

Aquests dos premis van ser-
vir per compensar el fet que la
grossa, tot i ser molt repartida,
no va passar per Barcelona. El
13.347 va anar a parar a Cadis,
Múrcia, València, A Corunya,
Lleó, Las Palmas, Lugo, Albacete
i Càceres.

L’Arts Santa Mònica acull
la tercera edició de l’IN SITU

CULTURA4El Claustre de l’Arts
Santa Mònica va acollir dijous, di-
vendres i dissabte de la setmana
passada la tercera edició de l’IN
SITU, la mostra de dansa con-
temporània de la ciutat. 

Aquesta mostra va servir per-
què un grup de sis creadors in-
dependents establerts a Cata-
lunya presentessin les seves pe-
ces. Durant els tres dies es van
compaginar actuacions i debats,
un format que va aconseguir

que el públic gaudís d’una mos-
tra dinàmica. Els debats es van
articular a través d’un diàleg
compartit entre dos artistes al
voltant d’una temàtica que tin-
gués relació amb els treballs pre-
sentats aquells dies. 

El principal objectiu de l’IN
SITU és posicionar-se com un
punt de trobada per donar visi-
bilitat a la creació independent de
la dansa contemporània del país.
Un aparador cultural.

Redacció
CIUTAT VELLA

Imatge de l’edifici on es va declarar l’incendi. Foto: Google Maps

Reconeixement | Premien l’entitat de joves del Raval ‘Teb’
El Consell Municipal de Barcelona ha guardonat l’entitat de joves del Raval ‘Teb’ pel seu projecte
‘Dinàmiques participatives vers els Drets Humans-Videoclips educatius musicals’, pel seu treball 
per a la capacitació dels joves en les noves tecnologies i per la difusió dels Drets Humans a través 

dels seus vídeos. El guardó va ser entregat en un acte celebrat divendres passat al Museu d’Història. 
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El metro celebra 90 anys amb
un acte i un viatge històric

COMMEMORACIÓ4El metro de
la ciutat ha celebrat recentment
el seu 90è aniversari amb un
acte institucional al Gran Teatre
del Liceu.

Durant l’acte es va presentar
el llibre ‘90 anys del metro de
Barcelona. 1924-2014’, que con-
té una síntesi històrica i abun-
dant material gràfic procedent
dels fons de la Fundació TMB i
de l’Arxiu Fotogràfic de Barce-
lona. Després d’un sopar-còctel,

els participants van poder re-
viure l’experiència dels primers
viatgers del metro fent un tra-
jecte amb el tren històric format
pels cotxes M1-M6-M8, que eren
part del parc mòbil del Gran Me-
tro el 30 de desembre del 1924,
quan es va inaugurar la línia en-
tre Catalunya i Lesseps.

L’acte va comptar amb l’as-
sistència del president de la Ge-
neralitat, Artur Mas, i l’alcalde
de la ciutat, Xavier Trias.

Barcelona ja té pressupostos
per a l’any que ve. Divendres
passat el Ple va donar llum ver-
da als comptes del govern mu-
nicipal per al 2015 amb el vot fa-
vorable de CiU, l’abstenció de
PSC i UxB i el vot en contra de
PP i ICV-EUiA.

L’aprovació va ser possible
després que l’alcalde de la ciutat,
Xavier Trias, i l’alcaldable del
PSC, Jaume Collboni, pactessin
dues mesures que van servir
perquè els socialistes s’abstin-
guessin en la votació dels pres-
supostos. Concretament, Trias i
Collboni van acordar una rebai-
xa de la T-10 i una renda infan-
til de 100 euros al mes per a les
famílies més necessitades.

Pel que fa a la primera me-
sura, aquesta servirà perquè el
bitllet més utilitzat per a la ciu-
tadania passi de 10,30 euros a
9,95 euros.  Aquest descens del

preu suposa una rebaixa del
3,4%. En el pacte, els líders de
CiU i PSC també hi van incloure
una ampliació en les condicions
d’ús de la Targeta Rosa i l’am-
pliació del servei d’autobús. 

Pel que fa al segon pacte,
Collboni va anunciar fa uns dies
un pla de rescat social valorat en
20 milions d’euros. El pla inclou

una renda infantil garantida de
100 euros mensuals per a les fa-
mílies de la ciutat que estiguin en
el llindar de la pobresa –amb un
pressupost de 9,2 milions–. Tam-
bé inclourà una partida de 8,3 mi-
lions per fomentar l’ocupació i, fi-
nalment, l’augment dels recursos
municipals destinats a combatre
la pobresa energètica.

A partir de l’any que ve viatjar amb la T-10 serà més barat. Foto: Arxiu

S’aproven els pressupostos 2015
amb l’abstenció de PSC i UxB

Redacció
BARCELONA

El primer comboi del metro que es va utilitzar fa 90 anys. Foto: TMB

Política | Pablo Iglesias aterra a Barcelona
El líder de Podem, Pablo Iglesias, va celebrar abans-d’ahir un míting al pavelló de la Vall
d’Hebron, que es va omplir de gom a gom. De fet, centenars de persones es van haver de

quedar al carrer. Durant el seu discurs, Iglesias va afirmar que no vol que “Catalunya marxi
d’Espanya”. El líder de Podem es va reunir ahir amb la cap visible de Guanyem, Ada Colau.
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L’Ajuntament i els principals re-
presentants del sector del comerç
van arribar a un acord la setma-
na passada per definir un calen-
dari d’obertura dels establiments
en els dies festius. 

El nou calendari es configu-
ra d’acord amb la llei catalana
d’horaris comercials –ara mateix
suspesa pel recurs del govern es-
panyol al TC– i posarà especial
èmfasi en el consum intern en
lloc d’optar pel de turistes i con-
gressistes. D’aquesta manera,
Barcelona manté els 8 dies fes-
tius que estableix la Generalitat
i n’escull dos que cauen en dates
assenyalades al calendari festiu
local: el diumenge 29 de no-
vembre –inici de la campanya de
Nadal– i el diumenge 13 de des-
embre –enmig de la campanya
nadalenca de vendes–. A més, de
cara a l’estiu, el pacte també
manté l’obertura de comerços

tots els diumenges de juliol,
agost i la primera quinzena de se-
tembre, en un horari fixat des de
les 10 del matí i fins a les 6 de la
tarda, i sempre en la zona turís-
tica delimitada. 

Sònia Recasens, tinent d’al-
calde d’Economia, Empresa i
Ocupació, va destacar “l’ampli
consens assolit”. I és que aquest

acord compta amb el suport de la
Fundació Barcelona Comerç, la
Confederació de Comerç de Ca-
talunya, PIMEC Comerç, Barce-
lona Oberta, el Consell Empreses
Distribuïdores Alimentació Ca-
talunya, l’Associació de Grans Su-
perfícies Comercials, l’Associació
Catalana de Supermercats i Dis-
tribuïdors Comertia.

Barcelona obrirà també tots els diumenges de juliol i agost. Foto: Ajuntament

Barcelona acorda el calendari
d’obertura de festius de 2015

SOLIDARITAT4Prop de 3 tones
de productes de primera neces-
sitat com aliments o altres rela-
cionats amb la higiene és el ba-
lanç de la darrera edició de l’Es-
cudella Solidària i Recapte d’A-
liments que va celebrar dissabte
passat Sant Antoni Comerç, amb
la col·laboració de l’Ajuntament,
l’Associació de Veïns del barri de
Sant Antoni, l’ONG De Veí a Veí
i els Mercats de Barcelona. 

Des de les 10 del matí de dis-
sabte i fins a les 3 de la tarda
molts veïns de la zona es van
apropar al davant del Mercat de
Sant Antoni per lliurar aliments
i productes d’higiene. De Veí a
Veí serà l’encarregada de distri-
buir els productes entre els més
necessitats. Les persones que
van fer la seva aportació van re-
bre un val per poder menjar un
plat de l’Escudella Solidària, que
es va preparar al llarg del matí.
Des de l’associació comercial
asseguren que prop de 1.500
persones van gaudir de l’escu-
della, que enguany va ser elabo-
rada per l’empresa Papitu i Fills. 

L’eix Sant Antoni
recapta 3 tones de
productes bàsics

El Concurs
d’Aparadors ja 
té guanyadors

CERTAMEN4La quarta edició
del Concurs d’Aparadors de Ciu-
tat Vella ja té guanyadors, un per
cada barri del districte. El jurat
ha escollit a la Barceloneta l’a-
parador de la Floristeria Lola. Al
Gòtic, la xocolateria El Drac de
Sant Jordi ha estat la guanya-
dora. La Pastisseria Hofmann ha
estat l’aparador més ben valorat
a Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera, mentre que al Raval la
Farmàcia Mas Do Campo s’ha
endut el reconeixement. 

El Concurs d’Aparadors del
districte ha comptat enguany
amb més de 80 establiments
participants.  

Redacció
CIUTAT VELLA

Nadal | Un calendari d’advent que fa ciutat
La tradició indica que per comptar els dies que falten per arribar a Nadal, cal fer

servir un calendari d’advent. En aquest sentit, la Fira de Santa Llúcia compta
amb el seu, un calendari on cada dia un personatge de la ciutat del món social,

cultural, esportiu o associatiu descobreix què hi ha darrere de cada casella. 



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
13 | 23 desembre 2014 líniaciutatvella.cat



23 desembre 2014

Esports
| 14

líniaciutatvella.cat

Tot a punt al Port Vell per 
a la Barcelona World Race

VELA4Els 8 vaixells que parti-
cipen en la Barcelona World
Race, l’única volta al món amb
dos tripulants i sense escales, re-
posen ja al Port Vell en espera
que arribi el dia de la sortida, el
pròxim 31 de desembre. Durant
les darreres setmanes, els tripu-
lants i els seus equips han estat
enllestint els preparatius per a
una de les competicions espor-
tives més extremes del món.

Enguany la prova marítima
comptarà amb una forta càrrega
científica, ja que els tripulants de

les naus hauran de llançar al
mar, en un punt remot, l’Argo,
un estri que enviarà, des de mi-
lers de metres de profunditat, in-
formació ambiental sobre els
paràmetres de salinitat o la tem-
peratura del mar, entre altres.

Els vaixells de la Barcelona
World Race tenen 18 metres
d’eslora i un pal tan llarg com un
edifici de deu plantes. L’inte-
rior, però, té les comoditats mí-
nimes per a un viatge que dura-
rà uns tres mesos sense tocar te-
rra ferma. 

Els millors esportistes i clubs ca-
talans de 2014 van rebre el seu
merescut homenatge el passat 15
de desembre al Museu Marí-
tim, en el marc de la divuitena
edició de la Festa de l’Esport Ca-
talà. Ciutat Vella va comptar
amb un guardonat, ja que l’A-
tlètic-Barceloneta va rebre el
premi com a millor equip mas-
culí 2014. Enguany, l’entitat pre-
sidida per Julián García, ha com-
pletat un any per recordar, des-
prés que el seu equip absolut  de
waterpolo hAgi estat campió
d’Europa i de la Supercopa eu-
ropea – aquest últim títol fa un
mes a Barcelona–, i s’hagi im-
posat amb facilitat a la lliga.

Entre els altres guardonats
destaquen els pilots Marc Már-
quez i Laia Sanz, que van endur-
se els guardons com a millor es-
portista català de l’any, en cate-
goria masculina i femenina. 

Marc Márquez va rebre el
premi després d’aconseguir el
seu segon títol mundial al Mo-
toGP a Motegi, Japó, a mitjans
del mes d’octubre. Per la seva
banda, la corberenca Laia Sanz
va ser considerada com a millor
esportista femenina, després
d’un any històric que va comen-
çar imposant-se a la categoria fe-

menina del Dakar –i finalitzant
en setzena posició a la general de
la prova–. 

Durant l’acte també es va
homenatjar la figura de l’excapità
blaugrana Carles Puyol, que va
rebre el premi Llegendari. David
Moner i Josep Maria Casanovas
van rebre dues mencions espe-
cials. 

Es van lliurar 12 premis durant la gala de l’esport. Foto: Ajuntament

L’Atlètic-Barceloneta, millor
equip masculí català de l’any

Redacció
CIUTAT VELLA

Els participants a la BWR estaran tres mesos sense tocar terra. Foto: Arxiu

Futbol | El Barceloneta finalitza l’any en setena posició
El CF Barceloneta va derrotar per 4 gols a 5 al Don Bosco dissabte passat. Amb aquest

resultat, els de Ciutat Vella pugen a la setena posició del grup 11 de Tercera catalana
amb 27 punts. La pròxima jornada, que es disputarà l’11 de gener, el Barceloneta 

jugarà contra el Celtic a casa, un equip que ara per ara és penúltim a la lliga. 

FINS AL 4 DE GENER
21:00 En el estanque dorado és una obra de te-

atre sobre un matrimoni ancià que passa les
seves vacances en un lloc paradisíac. Inter-
pretada per Héctor Alterio i Lola Herrera. / Te-
atre Romea. 

FINS AL 4 DE GENER
Matí-Tarda Torna el Drap-Art, el Festival In-

ternacional de Reciclatge Artístic de Barce-
lona. El certamen té lloc al Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelona (CCCB).

A PARTIR DEL 28 DE GENER
Dc. 19:30Taller Regala una història, una ficció

a partir d’una vivència personal, viscuda en
solitari o compartida amb algú altre. / Cen-
tre cívic Pati Llimona. 

FINS AL 6 DE GENER
Matí-Tarda Figures de pessebre basades en el ru-

ralisme català és un recull de figures de pes-
sebre de l’escultor i ceramista català Josep Ma-
ria Brull, procedents del fons del Museu Et-
nològic de Barcelona. / Galeria del pati de l’A-
juntament de Barcelona. 

FINS AL 28 DE FEBRER
Matí-Tarda 175 anys de misteri sobre la primera

fotografia de Barcelona, una exposició del Mu-
seu Fotogràfic que pren com a punt de par-
tida la primera foto de la ciutat, feta el 10 de
novembre de 1839 des d’una terrassa del Pla
de Palau. / Arxiu Fotoigràfic. 

FINS AL 4 DE GENER
Tots el dies El Zoo de Barcelona, en col·labo-

ració amb la Fundació Pare Manel, organit-
zen per tercer any consecutiu una recollida so-
lidària de joguines. / Parc Zoològic. 

DIMECRES 7 DE GENER
10:00 Diverses activitats infantils i de dina-

mització col·lectiva a l’Escola Alexandre Gil,
en el marc dels Patis Oberts.

A PARTIR DEL 7 DE GENER
Dc. 19:30 Taller d’activitat física, a càrrec de

la Fundació Adsis. Activitat adreçada a per-
sones d’entre 16 i 20 anys. / Casal Joves Pa-
lau Alòs. 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Taller infantil on s’ensenyarà a cons-
truir un vaixell, monstres marins i pi-
rates amb elements de la natura. A cà-
rrec de Natura Educació. Activitat gra-
tuïta. / Biblioteca Sant Pau-Santa
Creu. 

Taller de joguines
natura

29 i 30 de desembre a les 17:00

AGENDA MENSUAL

A partir de mitjans de gener, el Casal
de Joves Palau Alòs inicia els seus ta-
llers d’hivern, entre el qual es troba
aquest tallers de danses del món a cà-
rrec de Gabriel Pujades, que se cele-
brarà cada dijous a dos quarts de set.

Taller de 
danses del món 

A partir del 12 de gener

L’Atlètic-Barceloneta rebrà a casa el CN
Sabadell en un partit corresponent a
l’onzena jornada de Divisió d’Honor.  /
Piscines Sant Sebastià. 

Partit de waterpolo
CNAB-CN Sabadell

Ds. 10 de gener a les 12:45

La companyia Del Furbi proposa una
versió molt lliure de la trilogia més po-
pular: Les noces de Fígaro, Don Gio-
vanni i Cosi fan tutte. / Espai Brossa.

Mozart com mai
l’havies vist

Fins a l’11 de gener
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