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Talking about dating Parlant de cites

RESOL QUALSEVOL DUBTE
D’ANGLÈS AL CONSULTORI
DIGITAL:

http://consultorioingles.lavanguardia.com/english

Per dir ‘enamorar-se’ , diríem “fall in love”, mentre que
“to fall out of love” s’utilitza per ‘desenamorar-se’ . Un
altre phrasal verb similar seria “to fall out with”, que
significa ‘barallar-se’ .

GRAMÀTICA:

We were seeing each other for a year but then we just
fell out of love. Vam estar veient-nos durant un any, però
després simplement ens vam desenamorar.
No oblidis que “each other” és el pronom reflexiu que
fem servir per referir-nos a persones que interactuen
entre si.

FRASE CLAU:

To be seeing someone estar-se veient amb algú
A hores d’ara ja sabràs que “seeing” es pronuncia
/síi_ing/!

Assalt a plena llumdel dia a dues
persones grans enunpis d’Olot

VOCABULARI:

Nivell avançat

GIRONA wDos homes amb la
cara tapada van assaltar ahir
a plena llum del dia dues
persones grans en un pis del
carrer Bisbe Lorenzana, al
centre d’Olot. Els lladres van
lligar les víctimes en dues
habitacions diferents, mentre
regiraven tota la casa a la
recerca de joies, diners i al-
tres objectes de valor. Pel
que sembla, els assaltants van
trucar al timbre però inicial-
ment la parella no va obrir
perquè no esperaven cap visi-

ta. Minuts després van obrir
la porta per comprovar que
no hi hagués ningú al replà i
va ser llavors quan els lla-
dres, que s’havien amagat,
van accedir al domicili. Les
víctimes, que no van resultar
ferides, van aconseguir deslli-
gar-se i van trucar al seu fill
per explicar-li el que havia
passat i aquest va alertar la
policia local. Els assaltants es
van emportar joies i una
quantitat de diners encara
per determinar. / S. Oller

Una altra manera de dir “to go out with someone” és
“to date someone”: “I’ve been dating him for 3 years”.

GRAMÀTICA:

Elshotelers de laCostaDaurada
reclamenmésprotagonisme

I’ve been going out with him for 3 years. He estat sortint
amb ell durant 3 anys.
Recorda que ‘durant’, quan es refereix a la quantitat
de temps, no es tradueix amb la paraula “during” sinó
amb “for”.

FRASE CLAU:

VILAFRANCA DEL PENEDÈS w
La gala dels premis Vinari es
va celebrar ahir a la nit per
prestigiar el vi català i donar-
lo a conèixer als consumi-
dors. Es pretén millorar el
consum a Catalunya, que
actualment és un 34,56% del
total. Un dolç de l’Empordà i
vins del Penedès, la Terra
Alta, Pla del Bages, la Conca
de Barberà, el Priorat i cava
es van emportar els reconei-
xements d’entre un total de
730 mostres. / R. Francàs

To go out with sortir
No oblidis que “out” es pronuncia /áuttt/ i “with” no
es diu /guíz/ sinó que /uíz/.

VOCABULARI:

Nivell intermedi

VILA-SECA wEl sector turístic
de la Costa Daurada, que rep
3,7 milions de visitants a
l’any i té el 18% de les places
hoteleres de Catalunya, rei-
vindica més protagonisme en
el disseny de les polítiques
turístiques tant en l’àmbit
local com català. El sector va
presentar ahir un estudi ela-

borat per la Universitat Rovi-
ra i Virgili en el qual detallen
seixanta propostes per millo-
rar la promoció de la zona,
entre les quals hi ha revisar
la política d’ajuts del Govern.
Els hotelers qüestionen que
el turisme de joc que busca
BCNWorld sigui beneficiós
per a la zona. / S. Sans

Pren nota que “seem” significa ‘opinió’. Una altra ma-
nera de dir això seria “look like”, és a dir, “they look
like a happy couple”, ‘es veuen una parella feliç’.

BARCELONA wLa Policia Na-
cional va detenir ahir 34 per-
sones acusades de formar
part d’una trama que concer-
tava parelles de conveniència
entre ciutadanes comunità-
ries i estrangers en situació
irregular per aconseguir els
permisos de residència a can-
vi de 15.000 euros. Tot i que
l’operació incloïa diverses
localitats d’Espanya, el nucli
de la xarxa s’ubicava a
Manresa, on van ser arresta-
des 23 persones. / Efe

GRAMÀTICA:

They seem like a happy couple! Ells semblen una parella
feliç!
Recorda que no es diu /jápi/ sinó que /hhhapi/, amb la
‘h’ aspirada.

FRASE CLAU:

34detinguts
per simular
matrimonis

A couple una parella
Es pronuncia /cáapel/, sense rastre de la ‘u’.

EL MÈTODE
VAUGHAN

DEFENSA’T
EN ANGLÈS

El vi català vol ser
profeta a la seva
terra ambVinari

En aquest lliurament ens posarem una mica més romàntics que de costum perquè volem abordar el tema de
‘veure’s/quedar amb algú’, és a dir, “to date someone”. Parlarem de ‘parelles’, “couples”, de ‘sortir amb
algú’, “to go out with someone” i d’‘estar-se veient amb algú’, cosa que significa “to be seeing someone”.

URBANISME

VOCABULARI:

BARCELONA Redacció

El centre comercial de La Ma-
quinista, a Sant Andreu, que avui
ocupa 90.000 m2 de superfície
comercial, s’ampliarà amb
45.000 m2 de sostre comercial.
La modificació del planejament
urbanístic actual que permetrà
aquesta ampliació possibilitarà
també la construcció de cinc
grans blocs d’habitatge amb un
total de 588 pisos (un 30% dels
quals seran de protecció oficial).
El nou planejament per l’àrea

de La Maquinista va ser aprovat
inicialment en la comissió mu-
nicipal d’Hàbitat Urbà amb els
únics vots del grup del govern,
CiU. La resta dels grups es va abs-
tenir (PSC, PP i UxB) o va votar-
hi en contra (ICV-EUiA).
Part de les plusvàlues de l’ope-

ració, per a la qual no es pot avan-
çar encara un calendari, ha de
servir per pagar la construcció de
l’edifici definitiu de l’escola La
Maquinista, al costat del centre
comercial, que ocupamòduls pre-
fabricats des de l’any 2008. Serà
la segona escola que pagarà
directament l’Ajuntament, avan-
çant diners a la Generalitat. La
primera va ser l’escolaMediterrà-
nia, a la Barceloneta. A aquestes
dues podrà afegir-s’hi ben aviat
l’escola Encants, a Glòries, de la
construcció de la qual es farà càr-
rec segurament l’ÀreaMetropoli-
tana de Barcelona mitjançant un
acord amb l’Ajuntament, avan-
çant també els diners que hauria
d’aportar la Generalitat.

L’ampliació del centre comer-
cial, amb la que serà la tercera
requalificació urbanística, es pre-
veu a la parcel·la entre els carrers
Ferran Junoy i República Domi-
nicana. En aquesta parcel·la (al
costat del centre comercial ac-
tual, cap a la Meridiana) hi ha-
vien planificats 20.000m2 de sos-

tre comercial que passen a ser
45.000 i 72.000 m2 de sostre in-
dustrial, 47.000 dels quals passa-
ran a ser per als habitatges. Els
cinc blocs d’habitatges (quatre
de 20 plantes i un de 24) es cons-
truiran sobre l’ampliació de La
Maquinista actual, que consistirà
en un edifici en forma de sòcol.

La parcel·la guanyarà, a més,
7.000 m2 de zona verda.
El govern municipal recull

amb aquestamodificació la inicia-
tiva d’Unibail Rodamco Steam, la
societat propietària dels centres
comercials de LaMaquinista i de
Glòries, informa Europa Press.
CiU no disposa de moment del
suport de cap altre grup munici-
pal. Assumpta Escarp (PSC) ja va
anunciar que presentaran al·le-
gacions, i es vamostrar preocupa-
da per l’increment d’edificabili-
tat en una zona que ja té un índex
alt per a habitatges. En general,
l’oposició va mostrar reserves
sobre els volums de sostre comer-
cial. Cal tenir en compte que a
prop de La Maquinista, a la Sa-
grera, on es construeix l’estació
de l’AVE, també s’ha previst
molta superfície comercial i
d’habitatge.
L’oposició també reclama ga-

ranties que laGeneralitat recone-
gui el nou deute amb l’Ajunta-
ment que es crearà amb la cons-
trucció de l’escola.c

Nivell bàsic

Es preveuen cinc
blocs d’habitatges
de 20 i 24 plantes
sobre l’ampliació
comercial

A través del mètode Vaughan, avui veurem algunes estructures i paraules de vocabu-
lari, fixant-nos en la seva construcció i pronunciació correcta, respectivament.
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Nou projecte per a l’entorn de La Maquinista
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L’operació facilita la
construcció de la nova
escola a través de
les plusvàlues que
s’obtinguin pel
projecte d’habitatges
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LaMaquinista s’ampliarà
amb588pisosnous


