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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 el Nadal, el balanç de
vendes dels botiguers millora
considerablement. 

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 Lí-
nia les Corts que “la situació de
l’economia de les famílies ha
millorat”, i assenyala que “l’atur
s’ha reduït una mica, aspecte
que provoca que enguany hi hagi
més consumidors potencials”. A
més, des de la CCC preveuen que
l’ocupació en el sector augmen-
ti entre un 2 i un 3%, el que po-
dria 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
Línia les Corts 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: AMercats BCN

L’hora de la veritat   
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Els accidents de moto han patit
en els darrers temps un augment
important a la ciutat. Si l’any
passat, entre els mesos de gener
i octubre hi va haver 9 víctimes
mortals, enguany la xifra ha
crescut fins a 15.  Ara, l’Ajunta-
ment ha decidit actuar i ha po-
sat en marxa un pla de segure-
tat viable per frenar aquesta
tendència.

El passat 14 d’octubre es va
celebrar una reunió entre l’A-
juntament i els grups de Segu-
retat Viària i de la Moto del
Pacte per la Mobilitat, on es va
elaborar un primer document  i
es va posar en comú la proble-
màtica. D’allà n’ha sortit un pla
de 17 mesures per reduir la si-
nistralitat de motos i ciclomotors
amb quatre punts que l’articu-
len: la sensibilització i la pre-
venció, una modificació nor-

mativa, la correcció de les pau-
tes de comportament i l’anàlisi
de la informació. 

Pel que fa als canvis norma-
tius, el consistori vol demanar a
la Direcció General de Trànsit la
modificació del reglament ge-

neral de conductors, que permet
conduir motos de fins a 125
centímetres cúbics amb els car-
nets tipus B (els de vehicles de
quatre rodes). Aquesta mesura
va ser aprovada fa una dècada
pel govern espanyol i ha estat un
dels causants de l’augment de
víctimes mortals, ja que segons

dades de l’Ajuntament, el 45%
dels conductors morts en acci-
dent de moto tenia el permís B.

CANVIAR HÀBITS
Un dels grans canvis que vol im-
pulsar aquest pla de seguretat és
en els hàbits del motorista. El
document insisteix, a través de
cinc punts, en la necessitat de
canviar hàbits “inadequats”. I és
que, segons l’Ajuntament, en-
guany els accidents amb vícti-
mes han augmentat un 7,1%,
amb quasi un 30% a causa de
desobeir un semàfor i quasi un
15% per la manca d’atenció en la
conducció.

Tot això implica que a partir
d’ara la Guàrdia Urbana posarà
una atenció especial en les in-
fraccions que facin els motoris-
tes, com la conducció fent esses,
els girs inadequats o arrencar
quan el semàfor encara està en
vermell. També s’augmentaran
el nombre de radars, els controls
d'alcoholèmia i drogues i els
controls de velocitat i d'ITV.

Que anar en moto no sigui un perill
» Davant l’increment d’accidents d’aquests vehicles, l’Ajuntament posa en marxa un pla de seguretat
» Es recullen 17 mesures, que van des d’augmentar la sensibilització fins a demanar un canvi normatiu

Redacció
BARCELONA

MOBILITAT4Barcelona és la
ciutat europea amb més motos
per habitant, ja que actualment
té al voltant de 277.000 vehicles
de dues rodes a motor, el que su-
posa un 30% del parc total d’au-
tomòbils de la ciutat. 

Segons la darrera enquesta de
mobilitat feta en dia feiner, entre
els usuaris de la moto hi ha un
perfil majoritari d’homes, d’en-

tre 30 i 64 anys, que bàsica-
ment utilitzen aquest vehicle per
anar a treballar i fan uns trajec-
tes de 13 minuts de mitjana.

Les víctimes dels accidents de
moto representen el 60% del
total de lesions en accidents. Tot
i que els de ciclomotor han min-
vat, els de motocicleta han aug-
mentat. La majoria de víctimes
tenen entre 26 i 56 anys.

La ciutat amb més motos

Enguany les 
víctimes mortals

han crescut 
respecte a l’any 

passat

Les motos són un mitjà de transport molt utilitzat pels barcelonins. Fotos: Arxiu

Anàlisi | Estudiar els llocs dels accidents
El pla de seguretat viària inclou mesures per millorar la informació i 

l’anàlisi de l’accidentalitat i poder actuar sobre el lloc de l’accident i la
infraestructura viària. Per aconseguir-ho es faran estudis analítics dels 

trams on hi ha els accidents i es prendran mesures per millorar-los.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
5 | 10 desembre 2014 línialescorts.cat



| 6 10 desembre 2014línialescorts.cat

publicitat 619 13 66 88

amb el suport de:

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Les Corts no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: linialescorts@comunicacio21.com 
publicitat: publicitat@comunicacio21.com
administració: facturacio@comunicacio21.com

línialescorts.cat

15.000 exemplars

Dipòsit legal: B.33380-2005

Opinió

Un diari plural Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

Argument dels unionistes: Quan
Catalunya no aconsegueixi la in-
dependència, els catalans inde-
pendentistes quedaran frustrats,
per això millor que ho deixin es-
tar. Fantàstic raonament! El que
no saben els unionistes espanyols
és que ja de bell antuvi i ara ma-
teix, els independentistes estem
frustrats (que jo recordi des de la
dictadura de Franco). Per tant,
em vull treure la frustració de so-
bre d’una vegada per totes. 

Ens provoca frustració no po-
der decidir per nosaltres matei-
xos, que no se’ns reconegui que
som una nació, que ens retallin
infraestructures, que es carreguin
la immersió lingüística o que es
“perdin” cada any per uns desco-
neguts viaranys 16.000 milions
d’euros. Continuem amb la llista?

Pel mateix concepte d’una
possible frustració, ens podríem
casar, tenir fills, muntar un ne-
goci, estudiar una determinada
carrera o fer un viatge a terres
llunyanes? En la vida prenem de-
terminacions, que no tenim la
certesa absoluta de quines són
les correctes, ni tenim segura la
seva bondat, però si no és així,
pregunto: Què passaria si davant
la incertesa de triar una opció,
no féssim res? No seria covar-
dia? Davant la incertesa del futur,
m’he de quedar com estic? 

Contra les frustracions tinc la
recepta: Preparar un bon còctel
amb molt treball, força constàn-
cia, intel·ligència, una rajada de
determinació independentista i
unes gotes d’astúcia. Sacsejar-ho
tot i servir-ho en una urna de-
mocràtica amb una cirereta
d’il·lusió. S’ha de beure en glopa-
des curtes i tranquil·les, per as-
saborir-ho tots junts. 

4Frustacions
per Jordi LLeal

#NoÉsSuficient#SenseSanció

4La llegenda de Messi no té final
per Sergi Villena 

El maig de 2012, en rebre en
presència seva el premi al Català
de l’Any, Joaquim M. Puyal va
manifestar públicament la seva
impressió sobre el president: un
home seriós, tristot, marcat pel
pes de la responsabilitat. Pen-
sarós. Sospesava, de ben segur,
mentre els preparatius del pri-
mer gran Onze de Setembre
avançaven, el que seria el gran
gir de la convocatòria electoral
del 25-N: l’inici d’una aventura
amb una gran càrrega de risc
personal. Sembla tota una vida,
però han passat poc més de
dos anys des d’aleshores. 

Després de la seva excel·lent
conferència de dimarts 25 de
novembre, potser sobretot a
l’entrevista d’en Cuní de l’en-
demà, Artur Mas semblava
transformat. Un altre. Mai se
l’havia vist tan solt. És com si
l’explicitació definitiva del seu
objectiu, l’exposició del seu pla
cap a la independència, tot d’u-
na, l’hagués alliberat. 

Una de les veus principals de
Podemos ha aprofitat aquesta
setmana un debat organitzat a
Madrid per un dels principals xi-
ringuitos del dependentisme a
Catalunya, Federalistes (i espa-
nyols) d’Esquerres, amb repre-
sentants d’IU i el PSC, per car-
regar contra els nacionalistes ca-
talans, acusant-los de generar
odi i de manipular la memòria
de 1714 al servei dels seus inte-
ressos, amb “contes i milongu-

es”. Setmana a setmana com-
provem (cal dir, sense gaire
sorpresa) com la suposada sen-
sibilitat plurinacional de la nova
formació anti-sistema (sí, no?)
es desfà com un glaçó sense re-
mei. Certament, la de manipu-
lar la història per negar la con-
dició nacional del nostre país és
una acusació molt, molt original,
que els seus enemics de la cas-
ta mai havien utilitzat contra
nosaltres. Mai. 

Del baròmetre de tardor
d’El Periódico, gairebé tothom
ha valorat del dret i del revés en
l’anàlisi dels previsibles resultats
electorals dels partits i les llistes.
Convé, però, no perdre de vista
els de les altres preguntes, més
directament vinculades al pro-
cés, perquè són senzillament
espectaculars! D’entrada, la més
important: un 57,9% sobre el to-
tal de 90% de votants que es de-
fineixen (difícil una participació
més alta) es decanta pel ‘sí’ a la
independència, superant en més
de quinze punts el ‘no’. Però, es-
pereu: un 57,3% creu que Mas
hauria de convocar eleccions, un
63,1% veu bé unes eleccions
plebiscitàries i fins al 46,5%
(contra el 34,4) està d’acord
que el Parlament faci una DUI
si els independentistes guanyen
les eleccions. Són uns resultats
senzillament espectaculars. Ale-
gria: més enllà de l’atzucac cir-
cumstancial dels lideratges hi ha
un terra molt, molt sòlid.

per Joan Granollacs

4Bestiari del procés

Per si algú en tenia dubtes,
Leo Messi s’ha reafirmat en
els darrers dies novament com
a màxim referent del futbol
mundial. Batent dos rècords
més com són els de màxim go-
lejador històric en Lliga i en
Champions engrandeix encara
més la seva llegenda. Amb no-
més 27 anys, l’argentí és pro-
pietari d’un passat esplendorós
que per a la gran majoria l’a-
credita ja com el millor futbo-
lista de tots els temps. 

Amb un present engresca-
dor, al costat d’uns cada cop més
adaptats Neymar i Suárez, Mes-
si es troba en disposició fins i tot
de discutir la Pilota d’Or d’a-
quest any a un Cristiano Ro-
naldo que ja donava per fet
que el guardó seria per a ell. Si

bé parlem de dues bèsties de
l’esport mundial, no seria just
que el portuguès aconseguís la
seva tercera Pilota d’Or i es
col·loqués a només 1 de les 4 de
l’argentí. Leo és tan i tan gran,
i ha assolit tantes fites en tan poc
temps, que mereixeria guanyar
sempre aquest premi. 

Sempre hi haurà qui pre-
tengui buscar-li demèrits, i el
més trist és que fins i tot des del
mateix entorn culer, però ens ha
donat tant al llarg de tant temps
que el mínim que mereix és que
al seu propi club se’l valori i de-
fensi en tot moment. És més
que probable que mai més tin-
guem la sort de veure un fut-
bolista com aquest. No ho obli-
dem. Si ell fa història, el Barça
fa història.

@ignasiara: 'Arxiven la denúncia contra
els 33 jutges sobiranistes però els renyen'.
Esperem que se segueixin portant mala-
ment.

@radiopica: Amb la rebaixa de la targeta
de transport T-10 queda demostrat que si
fins ara no s’ha fet, era per manca de vol-
untat política.

#HiHauràPacte?

@ramirp: Junqueras no acceptarà la llista
unitària, però acordarà amb Mas un mecan-
isme perquè les eleccions s'interpretin in-
ternacionalment com un referèndum.
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@XSalaimartin: Por fin Rajoy ha venido a
explicarse y ha explicado que, dentro de
España, Catalunya no tiene ninguna posi-
bilidad de sobrevivir. Todo claro.

@encampanya: Artur Mas demana posar
per davant el país que l'interès de partit.
Segur que tenir ERC per davant a les en-
questes no hi té res a veure.

@iescolar: Alfonso Alonso, nuevo ministro
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Otro hombre. Al parecer,  había demasiadas
mujeres en el Gobierno. 

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

La presència de Mariano Rajoy i la pla-
na major del PP ha despertat només in-
terès entre els seus acòlits. Entre les se-
ves paraules: “Conec Catalunya i sé que
és molt plural. Ningú té dret a parlar en
nom de tota Catalunya. Ningú”; “quan
la Generalitat no pot finançar-se, com
hem solucionat el problema? Amb ple-
biscits? No, amb el Fons de Liquiditat”;
“hem fet a Catalunya el mateix que a al-
tres comunitats espanyoles. Precisa-
ment per això, perquè és espanyola”; “el
9-N es va fer un simulacre de consulta
amb el resultat que dos de cada tres ca-
talans van decidir no participar”; “no ar-
ribem al nivell de sofisticació d’altres,
però el desplegament de propaganda in-
ternacional preparat pel 9-N va ser un
fracàs”; “i ara què? 18 mesos de viatge
a enlloc. Mai un governant havia perdut
tant el temps ni provocat tanta confusió
i inestabilitat”. 

La veritat és que la visita de Rajoy i
del PP no ha interessat massa a ningú;
fins i tot la mateixa Carme(n) Chacón ha
declarat que la culpa de la situació de Ca-
talunya són els atacs del PP contra l’Es-
tatut i la llengua catalana durant la re-
collida de signatures que es va fer per tot
Espanya, i que Rajoy hauria d’haver vin-
gut més a Catalunya. Llàstima que ni la
Chacón, ni Rajoy, ni el PSOE ni el PP te-
nen res per oferir a Catalunya. Perquè,
quin és el projecte que tenen per a Ca-
talunya? N’hem tingut mostres les dar-
reres setmanes: des de la suspensió del
decret de pobresa energètica aprovat pel
Parlament de Catalunya, acusant-lo
d’insolidari amb la resta de l’Estat es-
panyol, a la minsa inversió prevista en
els pressupostos espanyols en infraes-
tructures per al 2015 (la penúltima au-
tonomia en inversió, només superant
Navarra, amb 1.072 milions d’euros, la
inversió prevista més petita en els dar-
rers 17 anys), a més de la querella pre-
sentada contra el nostre president i
dues conselleres per desobediència greu,

prevaricació, malversació i usurpació de
funcions en el procés participatiu del 9N.
El Govern espanyol ja no té res a oferir
a Catalunya; per això, molts catalans ja
hem desconnectat, mentre esperem
que es concreti cap a on anirà el procés
fins a assolir la sobirania absoluta. 

Després de la conferència del presi-
dent Mas i d’Oriol Junqueras les altres
formacions polítiques van detallant les
seves postures, mentre se succeiran les
reunions i les trobades, més o menys for-
mals, per debatre la fórmula que final-
ment serà l’escollida per concórrer a les
pròximes eleccions anticipades al Par-
lament de Catalunya. Perquè ja sabem
el què, les eleccions anticipades, només
ens falta saber el com i el quan. 

Ara, el perill més gran és com s’ho
farà l’Estat espanyol per dinamitar tot el
procés. L’endemà de la conferència del
president Mas, els mitjans de Madrid s’a-
fanyaven a fer propostes sobre com ca-
lia fer-ho; de ben segur que el govern es-
panyol va repassar tots els editorials i les
columnes per trobar-hi idees ben suco-
ses, però no s’hi val a badar. La hisen-
da pròpia i l’acció exterior segurament
són a l’ull de l’huracà, ja que són dues de
les estructures vitals per a la creació del
nou estat: la recaptació tributària ga-
rantiria els recursos necessaris per man-
tenir l’estat del benestar  i la seguretat de
l’èxit del procés, i l’acció exterior asse-
gura el reconeixement internacional i la
creixent internacionalització de l’eco-
nomia catalana, que suposa ja el 25 % de
les exportacions espanyoles. 

Per això és tan important trobar la
fórmula que garanteixi, en primer lloc,
l’èxit del procés, i en segon lloc, que tots
els vots independentistes tinguin cabu-
da en una o en diverses llistes, amb
acords a priori o a posteriori de les elec-
cions, per als nous i per als vells inde-
pendentistes, per als indecisos que en-
cara no s’han convençut i per als que
aviat es convenceran.

4Aterratge forçós (o forçat)
per Raül Massanella

Adreço aquest article a aquells que,
com jo, us agradaria viure en una Cata-
lunya independent. No és, per tant, un
escrit pels Corbachos, les Sánchez Ca-
machos, els Riberas, el Míster o Missis
X de Podemos, o els Durans i els Her-
rera. És una missiva destinada als polí-
tics professionals que viviu de l’erari pú-
blic des de fa cinc, deu, quinze vint o
trenta anys i preteneu seguir-ho fent un
cop siguem independents.

La primera cosa que us vull dir, és
que això del sistema espanyol de partits,
això dels alliberats, els sous des del par-
tit o des del parlament, els assessors, el
plus per ser membre d’una comissió
parlamentaria, els tele-tacs, les dietes,
els consells d’administració dins d’or-
ganismes públics, les invitacions a es-
trenes de cine i teatre, les anades a en-
tregues de premis, el cava i la croque-
ta, ja em sembla bé que ho hàgiu triat
com a sortida professional. I entenc que
molts de vosaltres no sapigueu fer la “O”
amb un canuto si se us treu de la vos-
tra peixera, del vostre ofici de defensors
de sigles. Li passa més o menys a tothom
i l’atur de llarga duració de professionals
de molts i diversos àmbits professionals
ho demostra. És fotut reciclar-se, per
molt que els llibres d’autoajuda diguin
el contrari, o ens insultin dient-nos
que la culpa és del pobre home que no
troba feina. Malgrat la vostra ineptitud
manifesta, que ha endeutat el país fins

a límits insospitats en el món modern.
A pesar de no haver sabut defensar la
dignitat del país, avenint-vos al reiterat
pacte constitucional espanyol, inven-
tant-vos un estatut de mínims que els
vostres col·legues de Madrid van des-
trossar davant la vostra covardia gene-
ralitzada, el país va reaccionar. La gent.
El carrer. Perquè no us vull sentir dir ni
als uns ni als altres que vau ser vosal-
tres, que jo hi era. El 10 de juliol de la
manifestació “Som una nació, nosaltres
decidim”, els qui omplirem els carrers,
no ho vam fer per vosaltres, els vam om-
plir per nosaltres, pel país, pels nostres
fills i pels nostres avis. I si feu memò-
ria, allà darrere la pancarta, més d’un no
teníeu clar si no us faríem una cara de
mans aquella tarda al passeig de Grà-
cia. Si més no, per burros.

On s’ha vist que ara pretengueu po-
sar condicions de partit a la feina que
hem fet la gent anònima? Traient temps
d’on hem pogut, anant de la mà els an-
arcos amb els carlins, els senyors Este-
ve amb les nétes de la FAI, posant-hi
quartos de les nostres butxaques, i sen-
se plus, ni estrenes, ni cava ni croqueta.
Què carai ens parleu ara que si les elec-
cions patatim o les eleccions patatam,
que si les diferents sensibilitats, que si
el que és important és governar l’any i
mig que ens cal per negociar l’allibera-
ment nacional… Però què us empato-
lleu? Via fora!

4Per als amants de la llibertat
per Carles Savalls

Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com
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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.

Reportatge
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Les escoles Kids&Us celebren
una gimcana de Nadal

ENSENYAMENT4La tres escoles
angleses de la xarxa Kids &Us de
Sants-Les Corts celebren el prò-
xim dia 20 de desembre una
gimcana nadalenca, el Chris-
tmas Challenge, amb la volun-
tat que els alumnes de les esco-
les facin proves relacionades
amb el contingut dels cursos. 

Les proves, que reuniran
uns 900 alumnes, serviran per-
què aquests trobin l’anglès “en
el seu món més immediat”, tal

com expliquen els organitza-
dors de l’esdeveniment. Grà-
cies a l’ajuda dels comerciants,
el teixit associatiu i la gent del
barri, “els nens aniran recollint
petits estímuls en anglès pels ca-
rrers que creuen cada dia per
anar a l’escola, a la piscina o a ju-
gar al parc”, afegeixen els pro-
motors.

La xarxa Kids &Us té 208
centres escolars repartits arreu
del món.

El Monestir de Pedralbes viu
una situació delicada a causa del
descens del nombre de monges
que ha patit en els darrers anys. 

Si fa unes dècades el nombre
de religioses que hi residien,
aproximadament mig centenar,
garantia completament la seva
existència, ara la situació és di-
ferent. “Només en queden deu i
les més joves tenen al voltant de
55 anys. La resta en tenen més
de 70”, explica en declaracions
recollides per diversos mitjans
Ana Castellano, la conservado-
ra del museu del Monestir de Pe-
dralbes. Aquesta situació po-
dria provocar que el monestir
perdés el seu valuós patrimoni
històric i artístic -quadres, es-
cultures, orfebreria i una àmplia
biblioteca- si la comunitat de
monges clarisses ha de tancar a
causa del descens vocacional, ja
que “aquest patrimoni és de la

seva propietat i se’l podrien en-
dur”, avisa Castellano.

PATRIMONI HISTÒRIC
El Monestir de Pedralbes és
una autèntica joia del gòtic ca-
talà. Es tracta d’un convent de
l’ordre de les clarisses, que el van
utilitzar exclusivament des de la
seva fundació i fins a l’any 1983,

quan es va obrir al públic. Cons-
truït l'any 1326, conté nombro-
ses obres d’art, objectes litúrgics
i mobiliari que la comunitat ha
anat aplegant al llarg dels segles,
i que permet conèixer la seva
vida diària i el paper del mona-
cat femení. Va ser construït en
només 13 mesos i ha patit po-
ques modificacions.

El claustre del monestir amb el jardí de plantes medicinals. Foto: Arxiu

La xifra de monges del Monestir
de Pedralbes, sota mínims

Redacció
LES CORTS

Nadal | Arrenca la Mostra de pessebres del Monestir de Pedralbes
Demà es presenta al Monestir de Pedralbes una nova edició de la tradicional mostra de pessebres i

diorames, que es podrà visitar fins al dia de la Candelera, el 2 de febrer. L’organització de la mostra
va a càrrec de l’Associació Pessebrista de Barcelona, que té com a objectiu fomentar la construcció

de pessebres mitjançant cursets, visites i conferències i promoure la formació cultural i tècnica. 
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La construcció de la nova
escola Paideia, a bon ritme

ENSENYAMENT4Les obres de
construcció de la nova escola
Paideia avancen a bon ritme
després que ja s’hagin acabat
l’estructura i la façana, que s’han
fet amb panells de formigó in-
dustrialitzats.  

La seu de la nova escola,
que s’està construint en un so-
lar de la Colònia Castells, per-
metrà acabar el recorregut d’u-
na dècada en la qual aquest
centre d’educació especial ha
hagut de buscar un nou espai
per instal·lar-se. Fins ara l’escola
estava situada a Pedralbes, però
després que se li acabés el llo-

guer necessitava un solar per fer
un nou centre.  

La nova escola, de 2.100 me-
tres quadrats, tindrà una plan-
ta baixa amb serveis comuns
com el menjador i la cuina i tres
plantes més, on hi haurà les
classes i una aula multimèdia.
Està previst que les obres acabin
al mes de març. 

L’escola Paideia va néixer
l’any 1957 i des de llavors és un
referent en el camp de l’educa-
ció especial. El centre fa una
aposta per l’escolaritat com-
partida,  que busca la diversifi-
cació curricular.

La remodelació de la plaça del
Centre ja està en marxa després
que la setmana passada van co-
mençar les obres que permetran
canviar la imatge d’aquest espai
que ocupa una part de Les Corts
i una de Sants-Montjuïc.

La transformació d’aquesta
plaça es farà seguint les aporta-
cions veïnals que es van dur a
terme durant un procés partici-
patiu que es va tancar el passat
mes de maig. El projecte con-
templa ampliar l’espai ocupat
actualment per la plaça per tal
d’aconseguir una millora en la
connectivitat  i  la interrelació
entre els barris de les Corts i
Sants, especialment en la zona
d’influència de l’eix comercial
compartit pels dos districtes.

Aquestes millores s’aconse-
guiran amb la instal·lació d’e-
lements de tecnologia smart
(intel·ligents), a més de renovar
del tot l’enllumenat amb fanals
amb LED de llum blanca i més
il·luminació als espais d’estada
per a vianants. També es man-
tindrà l’accés als aparcaments
particulars, cosa que suposarà

que es creï un espai de pas a ve-
locitat limitada a tocar de les fa-
çanes.

La nova plaça també tindrà
una zona de jocs infantils am-
pliada i, pel que fa a la vegetació,
es col·locaran quatre parterres
més grans amb diferents plan-
tes. Un altre canvi és el que fa re-
ferència als passos de vianants,
que s’ampliaran fins a set metres
d’amplada cada un per millorar
la connectivitat entre les dife-
rents parts de la plaça. També es
col·locarà una font a cada ban-
da de la plaça. Està previst que

les obres durin sis mesos i cos-
taran quasi dos milions d’euros. 

Per al tinent d’alcalde i regi-
dor de les Corts, Antoni Vives,
“aquesta obra pal·liarà els efec-
tes del pas del temps a una pla-
ça que havia perdut pes, i re-
presenta recuperar la seva per-
sonalitat”. 

Vives ha destacat que “lliga
dos districtes que compartim ei-
xos comercials, carrers i una
visió de ciutat per millorar la
vida de la gent i aportar més
confort a partir de l’espai pú-
blic”.

L’aspecte que tindrà la plaça quan acabin les obres. Foto: Ajuntament

Les obres de remodelació de 
la plaça del Centre, en marxa

Redacció
LES CORTS



| 16 10 desembre 2014línialescorts.cat

EIX COMERCIAL SANTS-LES CORTS
www.eixsantslescorts.com

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 030

Amb el 
suport de

Segueix-nos a la web de l’Eix
www.eixsantslescorts.com

Benvingut Nadal!

El divendres 21 de novembre a les 7 de la tarda, en Josep Escofet, pre-
sident de l’Eix, acompanyat de diversos càrrecs del Consell de districte
de Les Corts, va encendre virtualment els llums que ja il·luminen els
nostres carrers des d'ara per aquest Nadal. L’acte de l’encesa va tenir
lloc a la plaça Comas i la tarda va estar dedicada als nens, els veritables
protagonistes d’aquestes festes que ara gaudi. Xocolatada, pallassos i
un parell de “pares Noels” van animar als nens i als no tan nens que es
van congregar al voltant del gran avet i de l’escenari.

Carpes de Reis de l’Eix

Els patges reals plantaran la seva
tenda a tres punts dels nostres ba-
rris en dies diferents per recollir
les cartes a Melcior, Gaspar i Bal-
tasar de tots els nens que es vul-
guin apropar. 

El novembre de 2013, ara fa un
any, la nostra associació va pren-
dre part activa a la gimcana Pau
Farinetes, pel foment de l'ús oral
del català i sensibilitzar lingüísti-
cament els comerciants del dis-
tricte i actuar en el canvi d’usos
lingüístics relacionals en l’àmbit
del comerç, entre d'altres. A la
gimcana  van participar 127 per-
sones. Doncs bé, hem rebut una
comunicació de la Delegació de

les Corts del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, anunciant-
nos que la gimcana Pau Farinetes
ha estat distingida al Consorci per
a la Normalització Lingüística
com una activitat model de dina-
mització al comerç. 

Estem orgullosos d'haver for-
mat part d'una activitat lúdica
que fomenta l'ús de la nostra llen-
gua i que ens fa estar en contacte
amb la ciutadania.

L’Eix, amb la cultura 
i la llengua catalana

Divendres, 2 de gener 
de 17.30 h a 20,30 h a la Pça. Can Bruixa
Dissabte, 3 de gener 
d’11 h a 14 h i de 17.30 h a 20.30 h 
a la plaça de la Xemeneia
Diumenge 4 de gener 
de 10.30 h a 14 h a la Pça. del Centre.

El 13 de desembre, de 10:30h a 14h al Jardí de les Infantes

Cagatió 2014. T’hi esperem!
El dissabte 13 de desembre, de
10.30 h a 14 h, als Jardins de les
Infantes, esperem a tots els In-
fants del barri per celebrar amb
ells el cagatió d’aquest Nadal amb
inflables, llits elàstics, màgia, con-
tacontes, el taller de maquillatge
La princesa de trapo, una xocola-
tada i molta diversió.

Guanyadores del con-
curs infantil de cartells

del Cagatió 2014

1a guanyadora
Marta Dilla Oliver

2a guanyadora
Nora el Bouti

3a guanyadora: 
Marina Gonzalez Palacio
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EL NOSTRE COMERÇ DE PROXIMITAT

Eix Comercial Sants-Les Corts - Butlletí nº 030

“Fa un any i mig que estem aquí (a Les Corts)
però fa vint anys que vaig començar amb el meu
pare a L’Hospitalet”. L’Anay Zamorano, per les seves
paraules, és una empresària molt jove però amb un
llarg recorregut. “Aquesta botiga és, repte, un pro-
jecte meu, ja és com un fill més”, i la veiem plena
d’energia quan parla del seu negoci, la botiga d’in-
teriorisme Decozalop.

“Vendre mobles és molt fàcil, el que és difícil
és coordinar-ho tot. A vegades s’ha de dir a un
client que està equivocat, però també agraeixen
els consells i la sinceritat”. Qui entra a Decozalop
vol que l’Anay Zamorano l’assessori, potser passar
tres hores mirant catàlegs, tapisseries, llums, com-
plements... “encara queden persones que volen
mobles bons”. Quina mena de públic té Decozalop?,
preguntem a la seva propietària. Somriu i respon: “és

un públic que té caliu, d’edat mitjana, al voltant
dels quaranta; vol que anem a casa seva a conèi-
xer l’espai per què l’assessorament que li fem
sigui el més ajustat als seus desitjos i gustos”.

Decozalop compta amb un equip de producció
darrera que pot encarregar-se de la transformació
integral d’un habitatge, inclosos banys i cuines.

“El boca-orella és bàsic. Que uns clients co-
mentin a uns amics el bé que ha anat la reforma,
o detalls de la postvenda d’un dormitori o un
menjador. Cuido molt aquesta part: cuidar i
mimar al client és el meu objecti, perquè tornin,
ja que aquí trobaran quelcom especial”.

Ja sabeu, aneu a Decozalop si com diu la seva
web, fugiu dels habitatges convencionals i voleu
estar sempre a l'última perquè arribar a casa sigui el
millor moment del dia.

La Joieria Yemanya és un negoci familiar. Orfebres
des de 1968, Melania de Prada, emprenedora com
els seus pares, va obrir el primer local a Sants el 2005
i ara, des d’aquest juliol està a Les Corts amb una
nova botiga amb alta joieria i argenteria, rellotges,
marroquineria exclusiva en pell de serp autèntica,
entre altres articles de luxe. La Melania ens explica:
“No seríem aquí si no fos per la fidelitat dels nos-
tres clients, als que ens hi devem, i que tots
aquests anys han dipositat la seva confiança en
nosaltres”. Comunions, casaments, naixements, ani-
versaris... “els nostres clients ens han permès com-
partir amb ells els moments més especials de la
seva vida”, diu la propietària de Yemanya amb un
somriure a la cara. Yemanya és una botiga que ofereix
diverses línies d’alta joieria en or i argent, amb els dis-

senys més avantguardistes del mercat europeu.
“Treballem amb grans marques orfebres –pun-
tualitza Melania– i així aconseguim donar el toc
d’elegància i qualitat que mereixen els nostres
clients. Els clients que vagin a Yemanya trobaran
molt més que una joieria: els oferiran la seva expe-
riència en orfebreria per crear i modificar tot tipus de
peces d’alta joieria. També els assessoraran en la cre-
ació de noves peces, “o en la restauració d’antigues
joies familiars –detalla Melania, i afegeix– a més de
joies, també ens dediquem a reparar i restaurar
rellotges de tot tipus, actuals i antics, per què tor-
nin a funcionar recuperant la seva esplendor ori-
ginal”. A Yemanya, una joieria familiar, trobareu
aquest detall que buscàveu i us aconsellaran amb
professionalitat i calidesa. 

Melania de Prada i Pérez, orfebre i propietària de Yemanya

“Aconseguim donar el toc d'elegància i 
qualitat que es mereixen els nostres clients”

Melania de Prada a Yemanya, una joieria plena de màgia.

Anay Zamorano, interiorista i propietària de Decozalop

“Mimar els clients és el meu objectiu”

Anay Zamorano sap que el secret està a l’interior.



Les Corts
| 18 10 desembre 2014línialescorts.cat

Descobreixen la placa del nou
carrer John Maynard Keynes

NOMENCLÀTOR4El fins fa poc
carrer del Tinent Coronel Va-
lenzuela és des del passat 29 de
novembre el carrer John May-
nard Keynes.

L’acte de descoberta de la
placa, al qual van assistir la de-
gana de la facultat d’Economia
i Empresa, Elisenda Paluzie; el
catedràtic de Teoria Econòmica
de la mateixa facultat, Joan Tu-
gores; i el regidor del Districte,
Antoni Vives, es va celebrar a la
sala d’actes de la Facultat d’E-
conomia i Empresa, ubicada al
mateix carrer. Ha estat la ma-
teixa facultat l’encarregada d’im-

pulsar aquest canvi a través
d’una iniciativa de la Universi-
tat de Barcelona. 

Així doncs la ciutat recorda-
rà a partir d’ara el nom d’un dels
economistes més importants
del segle XX. Nascut a la ciutat
anglesa de Cambridge el 1883,
Keynes va desenvolupar dife-
rents teories econòmiques amb
un gran impacte en l’economia
mundial. Se’l recorda, princi-
palment, per promoure una te-
oria econòmica intervencionis-
ta amb mesures fiscals i mone-
tàries per combatre els efectes
adversos dels cicles econòmics.

El darrer plenari del districte, ce-
lebrat la setmana passada, va
aprovar el canvi de nom del
Centre Cívic Les Corts, que a
partir d’ara es passa a dir Cen-
tre Cívic Tomasa Cuevas-Les
Corts, en homenatge a aquesta
militant comunista nascuda
l’any 1917 a Brihuega, a la pro-
víncia de Guadalajara, i que va
morir el 2007 a Barcelona.

La proposta ha estat apro-
vada per tots els grups amb
l’excepció del PP després que el
conseller portaveu d’ICV-EUiA,
Albert Pérez, la presentés en la
última reunió del grup de treball
sobre memòria de la presó de
dones de les Corts per tal de fer
“un reconeixement, a través de
la figura de Cuevas, a totes les
dones que van patir la repressió
durant el franquisme per la seva
lluita per la llibertat”, segons va
afirmar el mateix Pérez. Pérez
afegeix que aquesta decisió su-
posa  “trencar també un un bocí
més del mur de silenci que la
dictadura va construir al voltant
d'aquestes dones, víctimes del
triple estigma de ser roges, pre-

ses i dones. Que el seu record, i
especialment el de les onze que
van ser afusellades al Camp de
la Bota, no s'esborri mai”.

MILITÀNCIA POLÍTICA
Tomasa Cuevas, militant de la
Joventut Comunista i del PCE,
va arribar a Barcelona després
de ser desterrada un cop com-
plerta una pena de cinc anys de
presó entre el 1939 i el 1944. A
l’arribar a la capital catalana es
va incorporar al PSUC, però el
1945 va ser detinguda, tortura-
da i condemnada a ingressar a la

presó de dones de les Corts, on
hi va estar tancada un any. Al
sortir-ne va continuar formant
part de la lluita clandestina i es
va exiliar a França l'any 1961.  

A partir de l’any 1947 va co-
mençar una llarga sèrie d'en-
trevistes a antigues compan-
yes de presó, que va donar lloc
a la trilogia publicada Cárcel de
Mujeres -dos volums- i Mujeres
de la Resistencia, una obra re-
ferent per a  l'estudi de la re-
pressió femenina durant el fran-
quisme. L’any 2004 va rebre la
Creu de Sant Jordi.

Imatge actual del Centre Cívic Les Corts. Foto: Google Maps

El Centre Cívic Les Corts 
passa a dir-se Tomasa Cuevas

Redacció
LES CORTS

Imatge de l’acte d’inauguració del carrer. Foto: Twiiter (@marcfaustino)
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Què s’amaga rere l’enunciat de ‘ciutat
de les persones’? Des del meu punt de
vista, tenint present que jo tracto els

ecosistemes urbans, l’element més important
dels mateixos són les persones. Per tant, tot el
que es fa, tot ha de passar per l’adreçador de
les persones i l’objectiu final és millorar-ne la qua-
litat de vida.

Construïm l’enunciat quan ja tenim una Bar-
celona molt definida. Quina ciutat tenim?
Aquesta ciutat és meravellosa. El factor que in-
corpora més disfuncions de tots és l’ocupació
de l’espai per la motorització. Entre el 60 i el 70%
de l’espai està ocupat per un artefacte, no per
ciutadans. És clar que els cotxes i les motos les
porten ciutadans però no poden fer res, quan
condueixen: com a molt mirar davant i darre-
re i mirar de no xocar. En el moment en què si-
guem capaços de lliurar un espai on hi pugui
haver multitud de funcions que ara no podem
exercir, aleshores tindrem la ciutat més mera-
vellosa del món.

Com guanyem terreny, en aquest sentit?
D’on traiem aquest espai que ara no tenim?
Mitjançant les supermançanes. Aquest pro-
jecte, amb pilot a les Corts, permet alliberar
el 70% de l’espai que avui està lliurat a la mo-
torització sense que això comporti ni com-
prometi la funcionalitat del sistema urbà. Par-
lem de mantenir el sistema organitzat amb
una proposta de lliurament del 70% de l’es-
pai públic que aconseguim mitjançant una
reducció de només el 8% de cotxes circulants.
Això, mantenint les condicions actuals de ve-
locitat dins la ciutat, etc.

... Màgia?
S’han de canviar el sentit d’alguns carrers,
això sí, però imagina’t el canvi que representaria
una ciutat per als ciutadans, que no per als via-
nants, reduint només un 8% de vehicles cir-
culant.

No em dirà quins, oi?
Em temo que no… (Somriu).

Un projecte de tanta incidència en la ciu-
tadania, com cal explicar-lo?
Nosaltres desenvolupem idees que s’emmar-
quen en un escenari molt complex. Aquí hi in-
tervé tot allò que et puguis imaginar: ocupació
de l’espai, economia, qualitat urbana, disseny,
energia, il·luminació… Tot el que puguis ima-
ginar s’inclou en aquesta idea que és:  ‘Allibera-

rem l’espai urbà a través de les supermançanes‘.
Però mantindrem la funcionalitat del sistema.

Quin és el truc? 
El truc és el més radical de tots perquè va a les
arrels: el que es pretén és que el ciutadà torni a
ser-ho. Ara nosaltres som vianants. Ens defineix
el mitjà de transport que usem. Però som ca-
paços de fer altres coses: els nens poden jugar
a pilota, podem fer festa, podem fer un mercat,
podem badar, podem sortir i prendre la fresca,
fer esport, festejar… Jo proposo que en alguna
cruïlla de l’Eixample s’instal·li una piscina a l’es-
tiu -i després la treguin, és clar-. Tot això sense que
es vegi compromesa la funcionalitat de la ciu-
tat. Tot això només podrà ser si alliberem l’espai
que avui ocupa el cotxe. Per tant, quina és la pro-
posta clau? Que el ciutadà, que ho és perquè pot
fer totes aquestes funcions, no només la de ca-
minar -tot i que també!-, pugui exercir totes les
seves funcions. Proposem revertir l’únic ús de l’es-
pai públic actual, que és el dret de pas dels cot-
xes, en favor de facilitar-ne tots els usos imagi-
nables. Proposem fer el pas de vianants a ciu-
tadans. La ciutat vista com la casa de tots.

No sé si m’agrada més el que m’explica o
com m’ho explica. Però en tot cas, aquesta
música m’agrada…
L’espai públic comença a tenir sentit quan hi ha
ciutat, quan hi ha complementarietat de coses.
Un carrer amb cases unifamiliars no és espai pú-
blic, és un carrer urbanitzat. La possibilitat de
què jo surti a fer un cafè, m’hi estigui una estona,
torni al despatx, etc., existeix perquè hi ha algú
que treballa per a mi i jo per a ell. Hi ha una com-
plementarietat de factors que es reuneixen. I
un espai comú on conviure, fer política, fer fes-
ta, desenvolupar l’economia, el joc, l’oci... Si no
som capaços de guanyar aquest espai per a no-
saltres, estem avocats...

A ser vianants per sempre més. Explicat així,
s’entén, la veritat.
A la gent no li hem d’explicar ‘sopars de duro’...
Li hem d’explicar les coses que són realment im-
portants i fer-ho de manera entenedora. No a
nivell tècnic o tecnològic. Això m’ho reservo per
als especialistes, per a les universitats. Fa uns dies
vaig ser a Harvard i t’asseguro que ho entenen.
El que estem plantejant és canviar la ciutat ra-
dicalment, tornar a l’origen de la ciutat.

Aquell conjunt de gent que s’agrupa…
Per fer que la seva acció sigui complementà-
ria. Uns estan organitzats en un bar, uns altres
en una agència, uns altres… Fan fotos!

Però què en farem, dels cotxes?
Només cal reduir un 8% els cotxes que circu-
len en una ciutat com Barcelona. Atenció per-

què amb la crisi s’ha reduït un 11% el volum de
cotxes que circulen per la ciutat. Amb aquest
8% de reducció, me’n surto! El que he de fer és
que els cotxes vagin per les vies bàsiques de les
supermançanes, cada 400 metres, a la matei-
xa velocitat que avui. És a dir, tenen el mateix
nivell de servei.

Vaja, que el sector de l’automoció ha trobat
un os, en vostè…
Què dius? A mi el cotxe m’encanta! Però en la
seva justa mesura. El que no pot ser és que
l’hàgim de posar a la cuina de casa perquè per
a això tenim un garatge. Passat el símil a la ciu-
tat, no podem tenir el cotxe per tot arreu (que
vol dir la cuina de casa). Agafant unes vies bà-
siques, el cotxe pot exercir la mateixa funció. És
més, aquestes vies bàsiques, el que permeten
és cobrir l’espai el més ràpidament possible. Par-

lem de vies especialitzades. El que no vull és que
el cotxe entri dins la supermançana i exercei-
xi el seu dret de pas. Perquè llavors desaparei-
xeran els altres drets.

Això és el que ha passat fins ara?
Fins al punt d’haver de crear una policia per
garantir aquests altres drets: la Guàrdia Ur-
bana. Si fem que els vehicles vagin en les lí-
nies i les direccions que tenen a l’abast en fun-
ció del seu destí, de la manera el més eficient
possible, acomplirem també l’objectiu dels ve-
hicles. El que no vull és que travessin. Si han
d’entrar a la mançana, que entrin a 10
km/hora i vinculats a una funció determina-
da: anar a buscar un electrodomèstic, portar
una persona amb mobilitat reduïda a un lloc
determinat, etc. El cotxe serveix per a moltes
coses. Però no per esclafar la ciutat.

“Les ‘supermançanes’
ens permetran tornar
a ser ciutadans”

Rut Martínez
LES CORTS

Salvador Rueda / Director de l'Agència d'Ecologia Urbana

Foto: Robert Ramos

Inclusió | Segona trobada de l’Espai 20+20+20
Entitats, col·lectius i professionals que treballen per la inclusió a les Corts es van reunir di-

mecres 29 d’octubre en la segona trobada de l’Espai 20+20+20. Es va presentar un infor-
me sobre l’impacte del turisme inclusiu i el treball Construint la inclusió, en el qual 18 tes-

timonis expliquen els projectes que desenvolupen. Aquest és un d’ells. Per saber-ne més: 
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La Fundació Barcelona Comerç
va celebrar el seu desè aniversa-
ri a mitjans de novembre al
World Trade Center amb un so-
par on es va reconèixer la tasca
dels 18 dinamitzadors dels eixos
comercials que formen la fun-

dació amb el guardó especial de
l’ens. Vicenç Gasca, president de
la fundació, va expressar la seva
“especial satisfacció personal”
per haver lliurat el Premi Fun-
dació als dinamitzadors. L’alca-
de, Xavier Trias, també present a
la gala, va fer una crida a la uni-
tat del comerç barceloní i va as-
segurar qualsevol nova decisió so-
bre el sector “haurà de comptar
amb el suport dels eixos”. 

Foto de família dels dinamitzadors guardonats. Foto: Fundació

La Fundació Barcelona Comerç
celebra el seu desè aniversari

» L’organització premia la tasca dels 18 dinamitzadors dels eixos 
que la conformen durant un sopar commemoratiu de celebració

Sants-Les Corts respirarà
dissabte ambient nadalenc

TRADICIÓ4L’Eix comercial
Sants-Les Corts celebrarà aquest
dissabte el seu tradicional Matí
nadalenc, una cita que ha esde-
vingut indispensable durant
aquestes dates festives a les Corts.
Durant tot el matí els Jardins de
les Infantes acolliran diverses
activitats i tallers relacionats amb
Nadal, adreçats als més petits. A
més, l’associació comercial tam-
bé farà cagar el Tió. 

De cara al gener, l’eix comer-

cial portarà Ses Majestats els
Reis d’Orient al districte. Els dies
2, 3 i 4 del pròxim mes, la plaça
Can Bruixa, la plaça de la Xeme-
neia i la plaça del Centre, per
aquest ordre, acolliran la carpa
oficial dels Reis Mags, on els in-
fants podran lliurar les cartes. 

Pel que fa a la primera ruta de
tapes de l’eix Sants-Les Corts, ce-
lebrada la setmana passada, des
de l’associació asseguren que “va
ser una molt bona experiència”.

Redacció
BARCELONA

OCI4La primera pista de gel a
l’aire lliure que va tenir Barcelo-
na celebra enguany els seus 15
anys de vida. Des del passat 29 de
novembre, el centre comercial
cortsenc acull una instal·lació
molt esperada pels veïns i veïnes
de la zona, que d’aquesta mane-
ra poden gaudir d’una estona di-
ferent patinant sobre gel. 

Enguany la pista tindrà un
“marcat perfil solidari”, segons
informen des de Pedralbes Cen-
tre. La instal·lació col·laborarà
amb la Marató de TV3 del prò-
xim dia 14, que enguany està de-

dicada a lluitar contra les ma-
lalties del cor. A més, el pròxim
29 de desembre tindrà lloc la ter-
cera edició de la Patinada Soli-
dària, una iniciativa que ajuda
cada any a diverses ONG. En
aquesta edició, les tres organit-
zacions que es veuran benefi-
ciades seran la Fundació Pere
Tarrés, la Fundació Soñar Des-
pierto i Sonrisas de Bombay.

La pista de gel, de 400 me-
tres quadrats, estarà oberta fins
al pròxim 11 de gener, tot apro-
fitant els primers dies de les re-
baixes. 

Mirall de Pedralbes prepara
dos recaptes solidaris de Nadal
ACTIVITATS4L’associació de co-
merciants del Mirall de Pedral-
bes prepara tot un seguit d’acti-
vitats al carrer per dinamitzar el
barri durant Nadal. 

Fins al passat cap de setma-
na l’associació va organitzar cur-
sets de cuina nadalenca al San-
tuari de Santa Gemma, on els
alumnes que hi van assistir van
poder aprendre a fer postres i
elaboracions típiques d’aquesta
època de l’any. 

A més, a partir d’avui i fins al
dia 20 de desembre, l’associació
realitzarà una recollida de pro-
ductes al carrer Capità Arenas
per donar a mares en dificultats.
De la mateixa manera, també
tindrà lloc una recollida de jo-
guines al passeig Manuel Giro-
na, número 40, els dies 12, 13, 19
i 20 de desembre. Per finalitzar,
el pròxim dia 23 la plaça Mirall
de Pedralbes acollirà dos infla-
bles per als més petits. 

La pista de gel del Pedralbes
Centre celebra els seus 15 anys

La pista restarà oberta fins a l’11 de gener. Foto: Pedralbes Centre

Mostra | L’Associació d’Artesans de les Corts surt al carrer
L’Associació d’Artesans de les Corts celebra fins al pròxim 23 de desembre al seva Fira de Nadal, 

a l’espai entre el Corte Inglés i l’Illa Diagonal. La fira comptarà amb tallers diversos a càrrec 
d’Espai d’Art i activitats com un Tió solidari, que promourà la recollida d’aliments per als més 

necessitats durant l’últim dia de la fira. L’horari de la mostra és de 10 del matí a 9 de la nit. 
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Quin és el secret per mantenir un
restaurant durant quaranta anys
oferint sempre la màxima quali-
tat en els plats? L’indicat per
respondre a la pregunta és Mar-
tí Garcia. Al capdavant del Tossa
des de fa tres anys, en Martí con-
tinua amb el llegat familiar, però
també vol començar a donar el
seu toc personal al local. En les
seves paraules, “cuina treballada
de mercat a l’antiga, adaptant-nos
a les demandes actuals sense re-
nunciar a la qualitat de sempre”.

Situat al Camp d’en Grassot
i Gràcia Nova, ben a prop de la
Sagrada Família, tenen un perfil
de clients molt divers. “Som un
restaurant que rep perfils molt di-
versos, famílies, gent que treba-
lla i ve a dinar o a fer el cafè, tu-
ristes, jubilats, gent del barri...” ex-
plica el propietari. I per a tothom
hi ha un plat i un moment.

I és que els comensals que
vénen atrets per les “croquetes de
la mare” queden molt satisfets.
De pollastre, de pernil, de ceps,

vegetals i de bacallà són les de-
licioses varietats casolanes que
hi ha a la carta. “L’elaboració a
poc a poc i amb amor, com les
fem, és un ingredient més” as-
segura en Martí. El secret de la
recepta no el revela, però amb
gust el comparteix amb els clients
de Tossa. A més, en poques set-
manes, la presentació d’aquestes
serà amb unes petites fregidores. 

El pop és una altra especia-
litat de la casa, fet a la brasa, a la
planxa o a la gallega. El model pel
qual aposta Tossa és “més de
taula que no pas de barra.” Pro-
ductes de la terra i del mar, to-
rrades, amanides, l’arròs amb
llamàntol o el menú de migdia per
9.65 euros.

La gran feina d’aquestes qua-
tre dècades ha suposat el reco-
neixement de mitjans catalans i
internacionals. The Guardian el
va incloure a la llista de restaurant
que calia visitar a Barcelona, i re-
centment el web TripAdvisor ha
premiat la feina dels 10 membres
de l’staff de Tossa amb el guar-
dó Excel·lent per les ressenyes
dels seus usuaris.

Bar Restaurant Tossa
C/ Nàpols, 291
Barcelona
93 457 65 10

GASTRONOMIA

Un secret de quatre dècades
Cuina artesana i de gran qualitat a la confluència de Gràcia i l’Eixample

+info:
www.tossabcn.com



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 619 13 66 88
27 | 10 desembre 2014 línialescorts.cat



10 desembre 2014

Esports
| 28

línialescorts.cat

Més d’un miler de joves d’entre
8 i 15 anys van participar el pas-
sat cap de setmana en la 38a edi-
ció del Torneig d’hoquei de la
Immaculada - Marga Monegal,
que van acollir les instal·lacions
del RC Polo, a les Corts. El cam-
pionat va comptar amb un total
de 88 equips estatals i interna-
cionals de categories benjamí,
aleví, infantil i cadet, tant mas-
culins com femenins. 

En total, el torneig va deixar
vuit guanyadors, dels quals la
meitat van ser equips del RC
Polo: el cadet masculí, el cadet fe-
mení, l’aleví masculí i l’aleví fe-
mení. Pel que fa a la resta, des-
taca la bona actuació dels bascos
del RC Jolaseta, amb ple de vic-
tòries en la categoria infan-
til –tant masculina com feme-

nina–, i les victòries del RHC
Leuven holandès –campió en
la categoria benjamí masculí– i
el Dinamo Elektrostal rus –que
va obtenir el triomf en benjamí
femení–. 

El Torneig de la Immaculada
d’enguany va reservar un espai
per als partits d’Special Hockey,
que van jugar-se dissabte passat

al matí al camp Eduardo Dualde,
en el marc de la lluita en favor de
la inclusió dels discapacitats a l’es-
port. A més, durant el campionat
es van recaptar fons per a l’ONG
Fundació Soñar Despierto. Una
de les novetats d’enguany ha es-
tat la presència de la jugadora de
waterpolo Anni Espar, que va ser
la padrina del torneig. 

El campionat va tenir 8 guanyadors. Foto: Ajuntament

Més de 1.000 participants 
en el  Torneig de la Immaculada
» El RC Polo acull la 38a edició del tradicional campionat d’hoquei
» El club cortsenc obté la victòria en quatre categories diferents

Presenten una campanya a 
les Corts per fomentar l’esport

CAMPANYA4Fomentar la pràc-
tica esportiva en els municipis de
la demarcació de Barcelona.
Aquest és l’objectiu de la nova
campanya de la Diputació, Pen-
ja’t una medalla!, una iniciativa
que es va presentar la setmana
passada al Reial Club Tennis
Barcelona. Entre els padrins d’a-
questa campanya hi ha el capità
del FC Barcelona, Xavi Hernán-
dez, els extennistes Albert Costa
i Jordi Arrese i el waterpolista
Jordi Sans. 

Durant l’acte de presenta-
ció, el president de la Diputació,
Salvador Esteve, va assenyalar

que “l’objectiu d’aquesta inicia-
tiva és potenciar la pràctica es-
portiva entre la meitat de la po-
blació que no fa esport”, i també
“engrescar a la gent perquè uti-
litzi els equipaments esportius
municipals”. 

La primera actuació de la
campanya serà el Festival de la
Infància, que se celebrarà del 27
de desembre al 4 de gener al re-
cinte firal de Montjuïc. Per altra
banda, també es vol celebrar
una jornada de portes obertes als
equipaments municipals de cara
al mes de març per incentivar la
pràctica esportiva. 

El Joventut les Corts segueix
liderant la classificació

BÀSQUET4No tenen aturador.
Les noies del sènior del Joven-
tut les Corts lideren en solitari el
grup 1 de la fase prèvia de la Re-
gal Copa Catalunya, amb un ba-
lanç de 10 victòries i tan sols una
derrota –que van patir el passat
16 de novembre a casa davant
del Geieg, per 43 a 57–.

En l’última jornada, dispu-
tada el passat 30 de novembre,
les cortsenques van derrotar a
domicili l’Unilever Viladecans,

un rival de mitja taula per 54
punts a 58. 

L’únic equip que sembla
mantenir el pols al Joventut les
Corts és el Bàsket Almeda, que
amb 9 victòries i dues derrotes
és segon a la classificació. 

Després de l’aturada del pont
de la Constitució, la lliga torna
aquest cap de setmana. Les noies
del Joventut Les Corts jugaran
diumenge que ve contra l’últim
classificat, el Bencriada. 

Obren les inscripcions per
participar en la Magic Line

CURSA4La segona edició de la
caminada solidària Barcelona
Magic Line ja ha començat a
caminar. El període d’inscrip-
cions es va obrir fa pocs dies i a
finals de novembre es va celebrar
l’acte de presentació d’aquesta
prova que tindrà lloc el pròxim 1
de març. 

Els participants hauran de re-
córrer un circuit que passarà
per 7 turons de la ciutat de Bar-
celona, cadascú d’ells dedicat a

una causa social. La carrera pas-
sarà per les Corts, després que els
atletes ascendeixin el turó de
Sant Pere Màrtir.

De moment ja s’han inscrit
més de 900 corredors a la cursa
i s’han recaptat prop de 1.300 eu-
ros, tot i que encara és d’hora per
fer balanços. L’any passat la Ma-
gic Line va recaptar un total de
120.000 euros que es van desti-
nar a diversos projectes de la
Fundació Sant Joan de Déu. 

Redacció
LES CORTS

Un moment de la presentació. Foto: Òscar Giralt / Diputació

Atletisme | Kiplagat participarà en la Mitja Marató de Barcelona 2015
La keniana Florence Kiplagat va confirmar fa pocs dies que correrà a la Mitja Marató de Barcelona 
2015, que se celebrarà el 15 de febrer. L’atleta, a més, es marca el desafiament d’aconseguir baixar 

dels 65 minuts i batre així el seu propi rècord mundial en la distància de mitja marató, assolit 
justament a Barcelona durant la passada edició de la Mitja–1 hora, 5 minuts i 12 segons–.  
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AGENDA MENSUAL
DIUMENGE 4 DE GENER
18:00 Concert de Nadal La gralla i l’orgue. El ci-

cle de concerts d’orgue del Remei clou l’any
amb una agosarada proposta que agerma-
na la polifonia de l’orgue amb la melòdica de
la gralla. / Santa Maria del Remei. 

DILLUNS 15 DE DESEMBRE
19:30 En el cicle de conferències de coaching,

de cara al pròxim dilluns 15 de desembre se
celebrarà una xerrada sobre com evitar el con-
flicte a casa i a la feina. / Centre cívic Can Deu.

DILLUNS 22 DE DESEMBRE
19:00 Cicle de tertúlies sobre la psicologia

cognitiva a través del llibre L’art de no ama-
gar-se a la vida, del psicòleg Rafael Santan-
dreu. Mònica Simón dinamitzarà la tertúlia.
/ Centre cívic Can Deu. 

DES DE L’11 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Mostra de pessebres del Monestir de

Pedralbes. Exposició elaborada per l’Associació
de Pessebristes de Barcelona, aquesta mos-
tra és un dels referents del món pessebrista
català i estatal. L’exposició utilitza el mèto-
de del pessebre català, el diorama. / Monestir
de Pedralbes.

FINS AL 22 DE DESEMBRE
Matí-Tarda Exposició de la Fundació Uzheimer

per a les malalties neurodegeneratives sobre
les activitats que duen a terme a l’entitat. /
Centre cívic les Corts. 

DIMARTS 16 DE DESEMBRE
17:30 La biblioteca Can Rosés celebra una ac-

tivitat nadalenca, el Taller de Nadal, un Som-
riure per Nadal, una cita a càrrec d’Elisabeth
Ulibarri. Acte adreçat a infants majors de 4
anys. / Biblioteca Can Rosés. 

DISSABTE 20 DE DESEMBRE
18:00Taller d’oci en família a través del country,

amb la col·laboració de One&Friends, una ac-
tivitat on la música marcarà el tempo del ta-
ller. / Centre cívic Joan Oliver.

DISSABTE 20 DE DESEMBRE
10:00 Dia de celebració nadalenca a les ins-

tal·lacions del RCT Barcelona 1899, on cada
àrea de l’entitat oferirà activitats diverses. /
RCTB.

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Aquest taller ofereix la possibilitat
d’introduir els més petits de la casa en
el món de la música mitjançant acti-
vitats diverses. El taller té una durada
d’una hora aproximadament. / Centre
cívic Riera Blanca.

Taller de música per 
a nens de 3 a 5 anys

Dv. 15 de desembre a les 17:00

En el marc del cicle de cinema de La Cla-
queta, es projectarà la pel·lícula Luna
de Avellaneda, de Juan José Campa-
nella. Posteriorment se celebrarà un
col·loqui sobre la pel·lícula a càrrec d’El-
sa Plaza. / Biblioteca Can Rosés. 

Col·loqui de 
La Claqueta

Dv. 12 de desembre a les 18:00

A la mitologia clàssica, la Sibil·la és una
profetessa de la fi del món que es va
adaptar fàcilment al cristianisme grà-
cies a l’analogia que es pot establir amb
el concepte bíblic del judici final. El Mo-
nestir de Pedralbes acollirà aquest
exemple de litúrgia medieval. 

Cant de la Sibil·la al 
Monestir de Pedralbes

Ds. 27 de desembre a les 20:30

El Joventut les Corts rep a casa el
Barça CBS, en un partit corresponent
a la tretzena jornada de la fase prèvia
de la Copa Catalunya femenina. / Pa-
velló de l’Illa Diagonal. 

Partit de bàsquet
Joventut les Corts-Barça CBS

Dg. 21 de desembre a les 19:15
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