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Precio: El valor se lo pones tú...

Tels.: 93 764 04 98 / 605 02 69 32
www.quecorrilaveu.net

info@quecorrilaveu.net
laveuconfidencial.blogspot.com
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Editorial
La veritable prova de que s’ha nascut amb grans qualitats 

és haver nascut sense enveges...

Aquest és el nostre objectiu principal, mirar el què fem i 
posar-hi el millor de cadascú de nosaltres. Un any de feina 

per donar a conèixer el nostre producte, que mica en mica ha anat 
agafant solidesa.

Encara ens manca molt camí per a 
consolidar el projecte, segur que encara 
hem d’aprendre molt, però continuarem 
lluitant per aconseguir la confiança dels 
nostres lectors i dels nostres clients, 
aquells que dia a dia faran de la nostra 
publicació el seu mirall.

Ja ha fet un any, va ser el 23 d’Abril del 2007 la Diada del nostre patró 
Sant Jordi, un temps farcit d’anècdotes, la majoria bones i altres per a 
tenir en comte. Ens toca millorar i continuar lluitant per seguir ocupant 
el nostre espai...

Gràcies a tots!, però sobretot a la gent que fan, integren i ajuden 
a La Veu,  aquells que mes a mes posen el seu gra de sorra, ells són 
la veritable ànima de la revista...  Si el temps m’ho permet,  espero 
saber estar a l’alçada de les circumstàncies i recompensar tot allò que 
m’ofereixen amb el seu compromís des del primer dia.

            que corri La Veu! 

Carlos Martínez 
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ELECTRÒNICA

PALAFOLLS

ROVIRA
Carrer Mig, 12 - Palafolls

Tel.: 647 934 625 / Fax: 93 765 71 56
electronicarovira@electronicarovira.es

• Adaptació TDT
   • Antenes Particulars, Col·lectives, Satèl·lit 
      • Obra Nova:
          Projectes ICT, Enginyeria

• Videovigilància:
    Càmeres CCTV Control a Distància
   • Experts en Sonorització:
      Domèstica i Grans Superfícies
      • Xarxes Pre - Wimax

Tot el  que necessiteu
en instal·lacions electròniques...

Tot el  que necessiteu
en instal·lacions electròniques...

• La nostra revista es fa en paper ecològic exent de clor. 
• El paper és extret de fusta amb aval F.S.C.
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que corri  La Veu!  El Finques Mediterrània Malgrat a Super Divisió 
Catalana... El Finques Mediterrània Malgrat ha quedat campió a la categoria de 
Divisió d’Honor Catalana al guanyar el passat 12 d’Abril al CBR “Els Amics” per 4-1. 
 

Malgrat de Mar

Destacats

que corri  La Veu!  Premis oh... El passat dia 18 d’abril i com escenari la Casa 
Saladrigas es va fer entrega de la cinquena edició dels “Premis oh” promoguts per Ràdio 

Marina de Blanes i amb el recolzament de l’Ajuntament de Blanes

Blanes

Avinguda Francesc Sanllehí i Bosch, 35
Pol. Ind. “Can Patalina” - 08380 Malgrat de Mar
Tel: 93 765 50 03     info@acmclassics.com 

Avda. Costa Brava, 94 - Tel.: 93 761 30 71 - Malgrat de Mar - vertex@ctv.es

OFERTA ESPECIAL
DIA DE LA MADRE 

149.- €
REAPERTURA !!!
Local C/ Girona, 60 - Malgrat de Mar

  EXPOSICIONES DE MUEBLES DE COCINAS Y BAÑOS
  Reformas integrales a precios económicos:
  • Agua, Luz, Gas, Calefacción, Aire Acondicionado
  • Albañilería General y Carpintería

• Presupuestos sin compromiso
• Financiación sin intereses

Cafetera Expres Nespresso
Dolce Gusto KRUPS (KP2000)

Cafetera Expres Nespresso
Essenza KRUPS (XN2001P4)

149.- €
Cupón Dto.:

50.- €

Pregunte en la tienda
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La VeuBlanes                             Notícies

C/ Sant Vicens Ferrer, 35 - Tel.: 972 33 36 48 - Blanes

Centenari Benet Ribas

Blanes celebrarà durant aquest any el centenari del naixement d’un dels 
seus il•lustres fills, Benet Ribas i Fugarolas. Nascut el 25 de març de 
1908 a Blanes, és un dels exponents de la lluita per les virtuts cíviques 
i la justícia social vers la llibertat dels drets del catalans sobretot en 
moments difícils de la nostra història. Als 13 anys, s’intrega al grup 
RECVLL, en les tertúlies de “sa botigueta”, on rep el mestratge de 
noms tan importants en la cultura blanenca com són Joaquim Ruyra 
i Joan G. Junceda. De formació catalanista i catòlic-social, defensa 
aquests postulats des de les pàgines del periòdic i amb accions cíviques 
i polítiques. De formació autodidacte, el 1949 aconsegueix que es torni a fer el periòdic RECVLL, que havia deixat d’aparèixer el 
1936. Des d’aleshores, una quinzena darrera l’altra, salvant tota mena d’obstacles i dificultats durant els anys del franquisme i 
amb l’ajuda i col•laboració dels companys és el principal responsable de fer sortir puntualment a la llum pública el periòdic i hi 
crea opinió amb els seus escrits i editorials fins a la data de la seva mort el 1997.
El 1964 institueix els Premis Literaris RECVLL, dels quals és l’ànima i el mecenes principal.
El 1976 presenta a Blanes, juntament amb d’altres companys i sota la presidència de Jordi Pujol, Convergència Democràtica de 
Catalunya. Profundament cristià i català, ha estat propulsor i col•laborador de tot el que significa construir i defensar la llibertat 
de l’home, la identitat del país i el civisme. Cal esmentar la seva intervenció i col•laboració en iniciatives locals, entre les quals 
tenim, per exemple, la revitalització del Centre Catòlic als anys quaranta i cinquanta, la tornada dels Pares de la Sagrada Família 
al Col•legi, les reconstruccions de les ermites de Sant Joan i Santa Bàrbara, l’Obreria del Santuari de la Mare de Déu del Vilar, 
la Junta de l’Hospital-Asil i el nou impuls a les processons de Corpus, Setmana Santa i Pasqua. És pregoner de la Festa Major 
de Santa Anna el 1975 i el 1992 publica “El llibre de l’amistat” que conté una setantena d’articles escrits entre 1964 i 1990. El 

Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, el 3 de desembre de 1987, li va 
atorgar la Creu de Sant Jordi, i la Fundació Jaume I el Premi d’Actuació Cívica 
Catalana el 1992.
En roda de premsa celebrada a l’Ajuntament de Blanes, el passat dia 10 d’abril, 
l’actual batlle i una representació de la revista RECVLL i del Centre Catòlic 
de Blanes, van repassar la vida de Benet Ribas i la importància de la seva 
figura com a blanenc de compromís en defensa dels valors socio-cristians i 
catalanisme en uns moments difícils de la nostra història recent.  A la vegada 
es van presentar els diferents actes que durant aquest any es portaran a terme 
que engloben conferències, concerts, obres de teatre i un llibre que aplegarà el 
seu pregó de Festa Major i diferents escrits.

• Jordi Pujol, va ser el que va iniciar el cicle de conferències el passat dia 14 d’abril amb una xerrada per títol “Actituts 
cíviques per construir Catalunya” al Centre Catòlic de Blanes. Les xerrades programades comptaran amb l’escriptora 
Vinyet Panyella, que parlarà sobre Mercè Rodoreda, el director de Diari de Girona, Jordi Xargayó, que oferirà una 
xerrada sobre el món periodístic i els interessos que s’hi mouen, l’exdiputat Josep López de Lerma, l’historiador 
i exalcalde de Lloret Joan Doménech i el geòleg German Álvarez, que explicarà de manera didàctica el procés 
geològic dels terrenys sobre els quals s’assenta Blanes. El centenari es complementarà amb tres audicions 
música, algunes de les quals encara estan per determinar, i una representació teatral. Tots els actes tindran lloc 
al Centre Catòlic de Blanes. que corri La Veu!

Ajuntament, RECVLL i Centre Catòlic,
institucions molt vinculades a Benet Ribas... 

La Creu de Sant Jordi (1987) li va ser entregada pel seu amic 
Jordi Pujol, llavors president de la Generalitat de Catalunya... 
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Blanes                             
La VeuBlanes                             Notícies

Ciutat Esportiva

Arrel de les declaracions fetes en roda de premsa pel grup 
d’ERC de Blanes en les que culpaven a l’anterior equip de 
govern (PSC, EUiA-ICV) de l’endarreriment de les obres de la 
Ciutat Esportiva de Blanes, han fet que el portaveu del grup 
municipal d’EUiA-ICV a Blanes, Joan Salmeron, també en roda 
de premsa, respongués a aquestes acusacions dient que si hi 
ha d’haver responsable, aquest no és un altre que l’exregidor 
Joan Puig (ERC) pel seu suport als actuals mandataris i el 
propi equip de govern actual conformat per CiU-PP i PDB. 
Salmeron va alertar que si no s’acceleren les obres, la Generalitat podria acabar assumint la gestió de la Ciutat Esportiva per cobrar 
el crèdit de 30 milions d’euros que va concedir l’Institut Català de Finances (ICF) per a la construcció de l’equipament i que ja s’hauria 
de començar a pagar. S’ha trigat 10 mesos a nomenar els nous representants del Consorci Illa de Blanes. Els actuals dirigents han 
tirat enrere el projecte de balneari per a l’Illa de Blanes sense tenir cap proposta alternativa ni haver convocat el concurs d’idees que 
s’havia anunciat, i ara a més ens podem trobar que el Consorci no pugui començar a pagar a l’ICF el crèdit que s’havia demanat per 
construir la Ciutat Esportiva, el que pot comportar que la Generalitat vulgui assumir la gestió de la Ciutat Esportiva. Exemples de fets 
similars són Port-Ainé o Esport Esquí. Joan Salmeron va criticar també que no s’hagi tornat a parlar més del Centre Comercial que 
havia d’acompanyar al complex esportiu i en el qual es preveia la presència d’una gran botiga d’esports, equipaments lúdics, botigues 
i locals de restauració.

I el final de l’obra???
La primera previsió sobre la finalització de l’obra considerada com el projecte més ambiciós de la comarca era que es pogués 
inaugurar a finals del passat 2007, cosa que no es va poder fer i es va canviar inicialment pel gener de 2008, però la suspensió de 
pagaments d’una de les empreses subcontractades va fer que es perllongués fins l’abril o el maig de 2008. Entre tant, la Generalitat 
de Catalunya va denegar una subvenció de gairebé 500.000.- euros perquè no s’havia tramitat bé la documentació. La situació ara, 

i segons va explicar el regidor d’Esports, Anselm Ramos (PDB), a 
TV Blanes, és que el pavelló podria no estar acabat a principis de 
primavera ja que les obres van endarrerides respecte a les actuacions 
de la resta del complex. Només s’haurà acabat la urbanització de 
l’espai del voltant i els equipaments esportius a l’aire lliure, en els 
quals s’han hagut de fer canvis. S’ha eliminat el camp de Vòlei Platja 
i s’ha hagut de modificar algun detall del projecte, com ara que al 
segon Camp de Futbol no s’hi havien previst seients, Ramos també 
va admetre que no es podria començar en un futur proper un dels 
espais més engrescadors de tot el projecte, com és el de la piscina, 
ja que costa prop del 10 milions d’euros i el seu finançament no 
està clar. Una de les opcions seria que el finançament d’aquesta 
obra es vinculés al futur desenvolupament de l’Illa de Blanes, si la 
Generalitat de Catalunya així ho creu convenient, però el projecte 
executiu de la piscina municipal va entrar a l’Ajuntament poc abans 
de les eleccions del passat mes de maig, el que va suposar que 
es quedés dins un calaix, ja que no existia consens suficient per 
impulsar-ho. que corri La Veu! 

Bàsics:
• Llenguatge musical
• Piano i teclat
• Guitarra elèctrica, clàssica, flamenca
• Baix elèctric
• Bateria
• Combos

Segons nivell i disponibilitat:
• Cant
• Harmonia
• Percussió
• Instruments de vent
• Instruments de corda clàssica
• Informàtica musical
• Masterclasses

C/ de la Fe, 23-25 baixos / Blanes

Vine i informa’t!
• DEMANA’NS L’INSTRUMENT

  QUE T’AGRADARIA APENDRE A TOCAR
• PROMOCIONS ESCOLARS,

• DESCOMPTES FAMILIARS I DESCOMPTES      
  PER A MÉS D’UNA ACTIVITAT

Tels.: 972 35 22 75 / 649 85 24 62
sulicm@hotmail.com
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Premis oh

El passat dia 18 d’abril i com escenari la Casa Saladrigas es va fer entrega 
de la cinquena edició dels “Premis oh” promoguts per Ràdio Marina de 
Blanes i amb el recolzament de l’Ajuntament de Blanes, premis que es 
basen en treballs d’alumnes de batxillerat en la recerca i salvaguarda 
de la cultura oral, la memòria de la gent de la comarca i la investigació 
dels fets que varen succeir des de el 1942 fins al dia d’avui. Uns premis 
en el que han participat set treballs de sis instituts diferents de Blanes, 
Malgrat de Mar, Calella, Lloret de Mar i Hostalric, a més de set treballs 
fets per alumnes d’ESO de Blanes, els quals es van felicitar públicament 
per part dels responsables de l’emissora esperant poder ampliar l’oferta 
en properes edicions.
• El primer premi que consistia en la matrícula universitària en un 
centre públic i 600.- euros pel centre escolar, va ser pel treball d’Elisabet 
Díaz Pararol (IES Vescomtes de Cabrera, d’Hostalric) pel seu treball titulat “El primer Franquisme a la Vila d’Hostalric (1939-1953)”, 
treball que segons la seva autora no va ser fàcil, ja que es tracta d’una època molt dura a la que la gent no li agrada recordar,  però 
que gràcies a la col•laboració del seu avi, Mosso d’Esquadra de llavors i a la seva recerca es va poder plasmar en aquest treball 
guanyador.
• El segon premi que consistia en el 50% de la matrícula universitària en un centre públic i 300.- euros pel centre escolar, va ser 
pel treball de Tània Targas (IES Sa Palomera de Blanes) pel seu treball “La Reforma del Carrer Ample de Blanes”, treball sobre un 
dels fets més important de la reforma urbanística i social de la història de la Vila de Blanes.
• El tercer premi que consistia en el 50% de la matrícula universitària en un centre públic i 300.- euros pel centre escolar, va ser 
pel treball de Sergi Lleonart (IES de Tossa) pel seu treball “La Pesca a Tossa de Mar”, treball sobre la costums i el dia a dia d’una 
professió força dura i molt arrelada a la comarca.
Els jurat d’aquesta edició va estar format per Antoni Reyes, director de l’Arxiu Municipal de Blanes; l’historiador lloretenc Joan 
Domènech i Moner i el president del Centre d’Estudis Selvetans Narcís Figueres. que corri La Veu! 

Pinya de Rosa, un futur incert... 

Pinya de Rosa sembla que ja té preu, el passat mes de febrer un particular va 
comprar la finca de Pinya de Rosa per 24 milions d’euros, un import sensiblement 
superior a l’oferta de la Generalitat de Catalunya, que va oferir 15 milions fa dos 
anys. Ara i després que el consistori demanés al més alt estament català que fes 
ús del seu dret de tempteig i retracte, hi ha fins al mes de maig per igualar l’oferta, 
cosa que sembla improbable per l’elevat cost de l’operació. Per tant, si no hi ha 
sorpresa de darrera hora, el paratge de Pinya de Rosa canviarà de mans, però 
seguirà sent privat. Encara queden altres assumptes per solventar com són el futur 
jardí, aquest és un fet importantíssim per la Vila o, el que és igual, la suposada 
pèrdua del mateix si les coses no arriben a bon port i això en aquests moments no 
està gaire clar. De moment l’únic que se sap és que la nova propietària l’empresa 
“Parc de Pinya de Rosa, S.L.” va comunicar als treballadors del jardí, la voluntat de 

tancar el  recinte botànic el proper 18 de maig, fet que per altra banda sembla que desconeix, fins i tot, el propi regidor d’urbanisme 
de Blanes, el senyor Carles Gibert (CiU), ja que declara en diferents mitjans que s’està negociant una gestió conjunta entre la 
Generalitat de Catalunya, el propietari i el propi Ajuntament, per preservar el PNIN i així mantenir obert el jardí. que corri La Veu!

Tània Targas, Elisabet Díaz i Sergi Lleonart... 
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Josep: 667 721 207
Joan: 667 721 208C/ Sindicat, 20 - Palafolls

Electricitat i fontaneria

Tel. 972 359 063
Fax 972 359 064

blanes.hospital29@viajesiberia.com

C/ Hospital, 29 - Blanes 

Nou servei de teleassistència mòbil

L’Ajuntament de Blanes ha donat un altre pas en 
pro de la protecció de les dones que es trobin en 
situacions de risc davant una possible agressió per 
violència de gènere en el municipi.  A través dels 
departaments de policia local i els serveis socials, 
s’ha reactivat el conveni de teleassistència mòbil per 
a víctimes de violència de gènere que l’Ajuntament 
té signat amb Creu Roja com a gestora del servei 
de teleassistència. La policia local de Blanes va 
iniciar una sèrie de contactes amb els diferents 
departaments, institucions i serveis, implicats en 
el servei de teleassistència mòbil per a víctimes 
de violència de gènere, per tal de participar dins 
el marc d’actuacions de protecció que es porten a 
terme a la nostra localitat.
La informació sobre l’existència d’aquest servei, 
gratuït, serà facilitada pels agents de policia 
local de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, pels 
serveis socials de l’Ajuntament de Blanes i per la 

pròpia Creu Roja. La policia local de Blanes ha integrat aquest servei dins el marc 
d’actuacions que es porten a terme en situacions de violència de gènere, encaminades 
a donar una major protecció a les víctimes de la nostra població.
El servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere és una 
modalitat de servei, que amb la tecnologia adequada, ofereix a les víctimes que 
compten amb una ordre de protecció una atenció immediata i a distància, assegurant 
una resposta ràpida a les eventualitats que les puguin sobrevindre, les 24 hores del 
dia, els 365 dies de l’any i sigui el lloc que sigui a on es trobi. 
Per altra banda, aquest servei es basa en la utilització de tecnologies de la comunicació 
telefònica mòbil i de telelocalització. Permet que les dones en risc de patir violència de 
gènere puguin posar-se en contacte, davant situacions d’emergència, amb un centre 
atès per personal específicament preparat per donar una resposta adequada a la 
crisi plantejada bé per si mateixos o mobilitzant a altres recursos humans i materials 
propis de l’usuari o existents en la comunitat. El contacte amb el centre d’atenció 
pot establir-se en tot moment i des de qualsevol lloc, tan sols polsant un botó i en la 
modalitat de mans lliures. Ajuntament

Final Four Copa de la Cers
 
No pudo ser y el Blanes H.C.F. tampoco culminó con éxito su cuarta participación en esta competición europea, fue 
esta vez el C.P. Tenerife que le apeó de la final por 5 a 3, curiosamente días antes el Blanes le había ganado por 4 a 3 
en la liga regular. La última participación en una fase final fue en el 2004, en aquella ocasión fue eliminado por el Reus 
que después se proclamaría campeón de la misma. En este sentido se repite la história y el C.P. Tenerife se proclamó 
campeón ganando al A.S. Valdagno por 6 a 5. que corri La Veu!
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Serveis:
Psicologia
Cuina pròpia
Treball social
Servei d’infermeria
Teràpia ocupacional
Acollida i convivència
Dietes personalitzades
Animació sociocultural
Serveis opcionals:
Podologia
Perruqueria
Rehabilitació
Transport adaptat
Instal·lacions:
Parc
Gimnàs
Minibar
Menjador
Biblioteca
Sala d’estar TV
Pàrking a 100 m.
Espai lúdic i d’oci

Carrer del Mar, 96 - Malgrat de Mar
Tel.: 93 765 54 84

www.residenciamalgrat.com
info@residenciamalgrat.com

900 m2 d’instal·lacions al centre del poble, davant del Parc de Can Campassol...

La Veu, el procés...

Una revista com La Veu és el fruit de la feina 
desenvolupada per un grup de gent que amb els 
mateixos criteris i objectius, i després de valorar 
les possibilitats reals de mercat, un 23 d’abril de 
2007 van donar a conèixer el seu treball. Va ser a 
Palafolls on es van repartir els primers exemplars, 
just davant del reconegut “Cafè” en una Diada 
màgica com és el dia de Sant Jordi, el patró de 
la revista. La nostra principal i única font de 
financiació és la publicitat, treball que acuradament desenvolupa el nostre equip, així com 

la redacció, el disseny, la maquetació i el repartiment (que cada mes fem als centres neuràlgics de les sis poblacions, bustiant 
la zona, en forns de pa, ajuntaments, biblioteques, cafeteries i llocs d’ampli trànsit de persones. De la impremta s’encarrega 
Rotimpres en Aiguaviva (Girona), que sota un procés informàtic recull els nostres fitxers i ens dóna el producte totalment acabat 

en molt poc temps i de manera molt eficient, un producte fet amb paper ecològic 
exent de clor i extret de fusta amb aval F.S.C. que esperem sigui del vostre interès. 
La nostra intenció és la d’oferir un 
producte àgil amb l’informació més 
propera dels aconteixements més 
rellevants dels sis municipis. Gràcies 
per la vostra confiança i fins el proper 
aniversari...

i sobretot no os oblideu:

        que corri       
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Monstruarium       El Leviatán

L’Ànima de l’Assassí  “Els casos d’assassinats més sonats a Catalunya”

L’odontòleg assassí d’un amor compartit a Montblanc

Aquest passat mes de març, l’Audiència Provincial de Lleida va condemnar a un odontòleg 
que exercia la seva professió a Montblanc a 23 anys de presó per assassinar a una prostituta, 
Cèlia I. B. de només 19 anys d’edat.
L’assassí, Jaume G., va conèixer a Cèlia i, pagant pels seus serveis sexuals, la va ensarronar 
fins tenir amb ella una relació sentimental (de fet compartir l’amor mai ha sigut bo, tot el 
contrari, i com deia el meu pare, les coses a mitges mai acaben bé). 
Jaume G, un assassí com la copa d’un pi, no tan sols va treure la vida a una persona innocent 
sinó que va maltractar-la durant el temps que va sortir amb ella, de fet a la sentència no 
només el van condemnar per la mort, sinó que també pels maltractaments i a més, haurà 
d’indemnitzar a la mare de Cèlia i als seus germans amb més de 110.000.- euros.  
L’assassí,  aquest home amb titulació acadèmica, doctor, metge de tots i per a tots, amb una 
trajectòria brillant, ja que els seus conciutadans deien d’ell que era una bona persona... què 
li va passar pel cap per treure la vida a una jove innocent a la qual sembla ser estimava. 

Doncs bé,  el fet de compartir a la mateixa xicota provoca aquestes coses, sentiments d’odi, gelossia, venjança, etc... tot allò que 
ens fa mal i ens porta al terreny fosc, del mal, d’allò dolent.

Reflexió de la Guineu: 
L’amor és lliure, ens podem enamorar d’un home, d’una dona, de dos o més persones, de coses o animals, però hem de 
saber escollir i prendre les mesures pertinents per a protegir allò què estimem, el fet d’estimar a una prostituta també està 
bé, per què no?  però hem d’acceptar el rol que hem triat, no per això tenim més o menys drets sobre la persona que ens 
fa ser esclava dels nostres sentiments....

Per la Guineu Lombroso

Por Litus King

• En el Génesis, la palabra Leviatán es mencionada en el comentario de Rashi sobre 
Génesis 1:21: “Dios creó los grandes monstruos marinos - Taninim” en hebreo. 
En este verso Rashi declara: “De acuerdo a la leyenda esto se refiere al Leviatán 
y su pareja. Dios creó un Leviatán varón y uno mujer, entonces mató a la 
fémina y la salvó para los honestos, ya que si los leviatanes llegaran a 
procrear, entonces el mundo no podría interponérseles.” La palabra “Leviatán” 
aparece en el libro de Isaías 27:1: “En el día en que el Señor con su dura y 
grandiosa voluntad castigue al Leviatán la serpiente inclinada, y Leviatán 
la tormentosa serpiente..”
• La interpretación cristiana del Leviatán le considera a menudo como un demonio 
asociado con Satán o el Diablo, y algunas especulan que éste es el mismo monstruo 
que Rahab (Isaías 51:9). Las referencias bíblicas a Leviatán parecen haberse 
desarrollado de una leyenda cananita que implica una confrontación entre Hadad 
(Baal) y un monstruo marino de siete cabezas al cual Hadad logra derrotar, también 
se asemeja a la épica de la creación babilónica “Enuma Elish” en la que el dios 
tormenta Marduk asesina a su madre, el monstruo marino y diosa del caos y la 
creación, Tiamat, y crea la tierra y los cielos de las dos mitades de su cuerpo. También 
se hace mención a estos dos seres de la mitología sumeria en el libro de H.P. Lovecraft “El Necronomicon”. Algunos eruditos 
bíblicos consideran que Leviatán representa las fuerzas preexistentes del caos. El Salmo 74:13-14 dice: “fuiste tú quien 
condujo detrás del mar con tu fuerza, quien rompió las cabezas de los monstruos en las aguas; fuiste tú quien 
destrozó las cabezas del Leviatán, quien lo dejó como alimento para las criaturas salvajes” Dios condujo detrás las 
aguas de la tierra preexistente (Génesis 1:2 “la tierra que era deformada y vacía con la oscuridad sobre la superficie 
de la profundidad y un viento de Dios barriendo sobre las aguas” ) y destruyó al caótico monstruo marino Leviatán 
para formar lo deformado y moldear la tierra a su gusto. Algunos intérpretes sugieren que el Leviatán es un símbolo de la 
humanidad en oposición a Dios, y no es más literal que las bestias mencionadas en Daniel y Revelación.
• En la demonología medieval, un Leviatán es un demonio acuático que intenta poseer a las personas, siendo éstas difíciles 
de exorcizar. Durante la edad de oro de los viajes marinos, los marineros europeos vieron al Leviatán como una gigantesca 
ballena-monstruo del mar, o generalmente una serpiente marina, que devoraba naves enteras al nadar alrededor de los 
cascos tan rápidamente creando un torbellino. El uso de la palabra para describir a cualquier monstruo marino ha dado pie 
incluso a que en la criptozoología crea en su existencia real como una criatura desconocida. En su libro, “En la búsqueda de 
sobrevivientes prehistóricos”, el criptozoólogo Dr. Karl Shuker considera al Leviatán como un mito inspirado, por lo menos 
en parte, por avistamientos de un hipotético monstruo marino tipo Mosasaurio. Bernard Heuvelmans, en su libro “Dans le 
sillage des monstres marins” consideraba que esta entidad era un tipo de “Ciempiés marino”.
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Per flaix61 l’Actualitat Beatles
Les cançons secretes dels Beatles             Capítol  VI

Anthology
Les cançons foren: “That’ll Be the Day” 1957, “In Spite of All the Danger” No editada 
oficialment fins el 1995, “Hallelujah, I Love her So” 1960, “You’ll Be Mine” No editada oficialment 
fins el 1995, “Cayenne” No editada oficialment fins el 1995, “Besame Mucho” 1960, “How Do you 
Do it” 1962, “Money (That’s What I Want)” 1959, “You Really Got a Hold on me” 1962, “Roll Over 
Beethoven” 1956, “Till There was you” 1961, “Twist and Shout” 1962, “Moonlight Bay” 1951, “Long Tall Sally” 1957, “Boys” 1960, “Shout” 1959, “You 
Know What to Do” No editada oficialment fins el 1995, “Mr.Moonlight” 1962, “Leave my Kitten Alone” 1960, “Kansas City / Hey,Hey,Hey,Hey” 1959, “If 
you’ve Got Trouble” No editada oficialment fins el 1996, “That Means a Lot” 1965, “Everybody’s Trying to Be my Baby” 1958, “12 - Bar Original” No 
editada oficialment fins el 1996, “Rock and Roll Music” 1957, “Christmas Time (is Here Again)” 1967, “Junk” No editada oficialment fins el 1996, “Not 
Guilty” No editada oficialment fins el 1996, “What’s the New Mary Jane” No editada oficialment fins el 1996, “Step Inside Love” 1968, “Los Paranoias” 
No editada oficialment fins el 1996, “Teddy Boy” No editada oficialment fins el 1996, “Rip it Up” 1956, “Shake, Rattle and Roll” 1954, “Blue Suede Shoes” 
1956, “All Thing Must Pass” No editada oficialment fins el 1996, “Mailman, Bring me No More Blues” 1957, “Come and Get it” 1969, “Ain’t She Sweet” 
1956, “Free as a Bird” 1977, “Real Love” 1979.
 
Després de la mort John Lennon, el desembre de 1980, es va esvair la possibilitat de que els Beatles tornaren a gravar junts. 
A partir de llavors EMI Records, que als anys setanta ja s’havia esgotat el filó de les recopilacions, es van dedicar a cercar 
en els seus arxius cançons interpretades pels Beatles que restaven inèdites. Al descobrir els arxius d’EMI van sorgir vàries 
filtracions i apareixen en el mercat edicions pirates amb noves cançons i tomes falses, de temes ja publicats que foren que els 
col•leccionistes que es frotaren les mans i es rascaren les butxaques. L’estiu de 1983 a l’estudi número 2 d’Abbey Road obrí 
les portes al públic i es va projectar diàriament un documental de 76 minuts de durada sobre la carrera dels Beatles en aquell 
estudi. Les persones que van estar presents en alguna d’aquelles sessions van escoltar per primera vegada les cançons fins 
ara inèdites com la versió de “How Do you Do it” dels Beatles, “One After 909” gravada al 1963, “Leave my Kitten Alone” o 
una versió acústica de “While my Guitar Gently Weeps”.
•La NASA va llançar a l’espai la cançó “Across The Universe” del Beatles per commemorar aniversaris. El 4 de febrer d’aquest 
any va fer cinquanta anys que la NASA es va fundar, i en feia quaranta que en John Lennon havia composat la cançó. Així que, 
valgui la redundància, aquesta cançó s’ha convertit en un himne còsmic, s’enviarà a més de 400 anys llum.   
•Una setmana després Paul McCartney i Heather Mills es van veure cara a cara  en els tribunals. Més exactament en el Tribunal 
Superior de Londres.

Proyecto             OVNIProyecto             OVNI

La Veu

El Grial (I)
Según la mitología cristiana el Santo Grial es el plato, patena o copa usado 
por Jesús en la Última Cena, del cual se dice que posee poderes milagrosos. 
La relación entre el Grial, el Cáliz y José de Arimatea procede de la obra 
de Robert de Boron Joseph d’Arimathie publicada en el siglo XII. Según 
este relato Jesús, ya resucitado, se aparece a José para entregarle el Grial y 
ordenarle que lo lleve a la isla de Britania. Siguiendo esta tradición autores 
posteriores cuentan que el mismo José usó el Cáliz para recoger la sangre de 
Cristo y que, más tarde en Britania, estableció una dinastía de guardianes para 
mantenerlo a salvo y escondido. La búsqueda del Santo Grial es un importante 
elemento en las historias relacionadas con el Rey Arturo (el Ciclo Arturiano 
o Materia de Bretaña) donde se combinan la tradición cristiana con antiguos 
mitos Celtas referidos a un Caldero Divino. Otras leyendas acerca del Grial se entrecruzan con las relativas a las distintas copas 
antiguas que se consideran el Santo Cáliz.
El símbolo del Grial ha ocupado un lugar en la imaginación humana desde que comenzó a difundirse por Europa en el Medievo, 
y continúa ejerciendo una fascinación sobre todos aquellos que entran en su esfera de influencia. Sin embargo, no existe una 
imagen concreta y definida del Grial, y ni siquiera está probada su existencia; se han pronunciado toda clase de opiniones acerca 
del origen de los relatos que vienen circulando en forma escrita desde principios del siglo XII, habiéndose discutido acerca de 
su verdadera forma: una copa, un plato, una piedra o una joya. No obstante, todos se muestran de acuerdo en que se trata 
de algo profundo y misterioso, algo a cuya búsqueda quizá merezca dedicar la vida entera, aun sabiendo que dicha búsqueda 
pueda resultar infructuosa. Podemos encontrar estos elementos básicos de la historia bajo formas muy diversas, en mitologías 
de todo el mundo, y no sólo cristianas, pues aunque el Grial quedó fuertemente enraizado en la imaginación occidental como 
símbolo de la doctrina de Cristo, se puede demostrar que gran parte de la imaginería tiene su origen en culturas orientales.
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Hablemos de Astronomía
Por Marisol Escribano

NUEVA YORK
“La ciudad que nunca 
duerme” 2ª parte

Ya estamos en primavera, las 
flores renacen, las hojas se 
vuelven verdes otra vez y el 

sol empieza a calentarnos con sus débiles rayos, pero no hablaré de la 
primavera sino de lo que nos había quedado pendiente el mes pasado, 
que es MANHATTAN y STATEN ISLAND, los dos puntos principales y pri-
mordiales que no debemos dejar de visitar si estamos en NUEVA YORK. 
Recordemos que Nueva York no solamente es MANHATTAN y STATEN 
ISLAND, también BROOKLYN, BRONX Y QUEENS, distritos los cuales ya 
hemos “visitado” en el número anterior de esta publicación.
Para comenzar el recorrido, nos tenemos que trasladar hasta Battery 
Park, donde se accede al Ferry de la Isla de Staten, la cual está al sur de 
Mahattan y al otro lado de la cuenca del puerto principal. En el recorrido 
con el ferry podemos ver vistas espectaculares del perfil de edificios 
(skyline) de Nueva York y de la Estatua de la Libertad. Nos bajamos en 
Liberty Island, que 
como su nombre lo 
indica está la Esta-
tua de la Liber-
tad. Después de 
haberla visitado, 
cogemos otra vez 
el ferry y a poca 
distancia se encu-
entra Ellis Island, 
fue el principal 
centro de acceso 
para los millones 
de emigrantes del pasado siglo. Actualmente el centro de inmigración 
es un museo con más de 30 galerías independientes y dos teatros. 
También en Staten Island podemos ver el Museum of Tibetan Art con 
la mayor colección de objetos budistas y el Garibaldi-Meucci Museum, 
lugar donde vivió el italiano Antonio Meucci que fue el verdadero inven-
tor del teléfono. Cogemos otra vez el ferry y regresamos a Battery Park, 
donde ahora sí comenzaremos el recorrido por todo Manhattan.
MANHATTAN, según su vocabulario indígena, significa “La isla de las 
colinas”, mide aproximadamente 18 km de largo y 3,7 km de ancho. Se 
divide en tres sectores DOWNTOWN , MIDTOWN y UPTOWN.
DOWNTOWN  destaca por su gran personalidad, creando micro ciudades 
dentro del propio Nueva York. Podremos adentrarnos en el mismo oriente 
con el ambiente de CHINATOWN y sólo a unos pasos nos encontramos 
con LITTLE ITALY. Está también el SOHO barrio conocido por sus 
galerías de arte contemporáneo. Y por último GREENWICH VILLAGE, 
que representa al barrio bohemio. También en esta zona se elevan las 
torres del Financial District donde se encuentra entre otros el edificio de 
la Bolsa. MIDTOWN es la zona más turística y donde se concentran la 
mayor parte de los símbolos más destacados en Nueva York. A diferencia 
del anterior, las calles son perfectas cuadrículas, dividiendo la Quinta 
Avenida en dos grandes sectores: EAST y WEST BROADWAY. Entre los 
edificios más destacados en esta zona encontramos el EMPIRE STATE 
BUILDING, se ilumina con distintos colores en función de la época 
del año. Otro edificio emblemático es el CHRYSLER BUILDING con su 
estilo Art-Deco de los años 30. También encontramos el ROCKEFELLER 
CENTER donde se pueden disfrutar espacios interiores y exteriores, 
destacando sus jardines y la plaza donde todas las navidades “plantan” 
el gran árbol de navidad y su pista de patinaje. La GRAN CENTRAL 
STATION, formada por infinitos laberintos, es transitada diariamente 
por cerca de 500.000 personas, seguramente será la estación de trenes 
más famosa. Y no puede faltar TIMES SQUARE, el cruce de calles más 
famoso y conocido por sus espectaculares anuncios luminosos, rodeada 
de teatros y cines (Broadway). Nos queda UPTOWN, conocida como la 
milla de los museos, pero ese “recorrido” será en la tercera parte de 
esta visita por Nueva York.

Así que me despido hasta el próximo mes, recuerden que tenéis un 
e.mail a vuestra disposición para cualquier consulta (itineramundi@
plantour.es)

Espacio patrocinado por:

VIATGES ITÍNERA MUNDI 
C/. Doctor Bertomeu, 79 - Pineda de Mar (BCN)
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Hoy hablaremos de dos personajes relacionados con 
el mundo de la astronomía: Arthur Charles Clarke y 
Stephen Hawking.

Arthur C. Clarke escritor 
británico de ciencia ficción 
falleció el pasado mes de marzo 
en Sri Lanka a los 90 años 
de edad de una insuficiencia 
respiratoria. Es considerado 
el gran maestro de la ciencia 
ficción y escritor de “El 

Centinela” (1951), relato que fue llevado al cine por el director 
estadounidense Stanley Kubrik en 1968 con el título 2001: una 
odisea del espacio. El éxito fue tan grande que Clarke convirtió el 
cuento en una novela que llamó igual que la película. Clarke nació 
el 16 de diciembre de 1917 en Minehead (Reino Unido) y desde 
muy niño fue un gran aficionado a la astronomía y en 1949 su 
casa en Londres se convirtió en el cuartel central de la Sociedad 
Interplanetaria Británica, esto lo avala como un gran conocedor 
del cosmos y además de obras de ficción, escribió más se 100 
obras científicas y filosóficas en las que trató de determinar el 
lugar del hombre en el Universo. Descanse en paz.

Stephen Hawking de 66 años 
(Oxford, Reino Unido, 1942) 
es considerado como el mayor 
genio del siglo XX y XXI , después 
de Einstein, por su brillante 
contribución a la física teórica 
y al desarrollo de las leyes que 
rigen el universo. Aunque está 
postrado en una silla de ruedas 
debido a una enfermedad 

incurable: esclerosis lateral amiotrófica, está inmerso en una 
actividad frenética: investigaciones cosmológicas, se ocupa de 
sus alumnos de Cambridge, da conferencias, viaja y escribe 
libros. Estos días es noticia por qué ha escrito su primera novela 
infantil: La clave secreta del universo. Es una aventura trepidante 
de un niño y una niña que viajan por el sistema solar subidos en 
un cometa. El lector puede encontrar explicaciones sencillísimas 
sobre el universo, sobre el Big Bang, sobre los agujeros negros, 
sobre la física universal. Es un libro apto para todas las edades 
y muy recomendable.

TE LA ENVIAMOS A CASA…
Sí, deseo subscribirme a la revista La Veu,
a partir del nº…… y por un período de 1 año
(Gastos de envío: 10.- euros para toda España – 15.- euros para el Extranjero)

Nombre: .................................
Apellidos: ……………………………………….........................
Dirección: ………………………………………........................
Población: ..................................... C.P.: ....................
Tels.: ………………….. / ………………………

        Firmado:
Recortar el cupón y enviarlo a:

revista La Veu, C/ Mare de Dèu del Pilar, 5 / 08490 Tordera (BCN)
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Por David TorralbaVA DE CINE...

Por David Torralba

ZONA DE JUEGO

FANTASMAS EN LA AUTOPISTA (continúa del número 12 de la revista)
Once y treinta de una mañana de domingo, un bar de esos perdidos entre horripilantes edificios utilizados tan solo 
como segunda residencia por la antaño potente clase obrera barcelonesa (ahora no tienen ni para campings, alabada 
sea la democracia) nuestro contacto aparece puntual y no tiene ni que molestarse en preguntar pues enseguida como 
guiado por un sexto sentido nos conoce, toma asiento pide una ronda y sin más preámbulos nos lo suelta.
-Sí, estoy en contacto con ellos, sí, aunque pueda parecer una locura o una muestra de enfermedad mental, no 
temo ya a gritarlo a los cuatro vientos, vienen de fuera y ahora están aquí, no conozco sus intenciones, pero dudo 

de que sean afortunadas para nosotros, habitan un planeta cerca de la estrella “REGULO” también llamado “EL CORAZÓN 
DEL LEÓN”, son grises y feos... y no tienen sentimientos ni piedad. Yo, como todos aquellos a quienes han contactado, sufrimos la 
indiferencia del populacho y nos tachan de farsantes, no obstante es mi deber moral advertir por todos los medios a mi alcance, ya que 
las grandes revistas no se hacen ecos de los casos que son reales porque están controladas por fuerzas gubernamentales que a la vez 
son lacayos de intereses particulares de los antiguos linajes que siempre han dominado y corrompido el mundo, pero hoy aquí y con 
vosotros, algo soflama mi alma y me da esperanza y es que tengo un plan para, si no impedir sus planes, al menos retrasarlos.
Un plan... tiene un plan, veremos de qué se trata.                      Continuará...

FEED
Estrenada en SPAIN directamente en los videoclubs, FEED es un subproducto de bajísimo presupuesto 
y atroz producción en la que estética y técnicamente no tiene nada salvable (ni siquiera para mí que 
ya es decir) no obstante plantea un dilema moral sublime que tiene que ver con la libertad individual 
y sus límites ya que la trama enfrenta a un policía de la interpol encargado de detectar y detener 
delincuentes sexuales que se promocionan a través de internet (la red, siempre la red...¿el mal?) y 
un sociópata que tiene como hobby el engordar a mujeres hasta límites desmesurados con el lógico 
colorario de la muerte de la sujeta, que a la vez accede a todo este mamoneo de forma voluntaria 
y obscenamente sexual.
Lo primero que le dice su jefe al policía es “nunca ha sido delito dar comida a alguien” y eso ya 
marca la narración y desemboca, claro está, en una venganza personal y una, aún más, macabra 

vuelta de tuerca al asunto que se retuerce aún más con la aparición de la novia del policía que es una autentica desviada del 
sexo (más tradicional, eso sí, siempre que consideremos la homosexualidad como algo ya tradicional) y que logra que el hombre 
se vuelva un mar de dudas, ¿por qué a ver? si el debe detener a todos esos tarados del sexo duro, ¿Cómo puede amar 
a la tal vez aun más tarada novia zorrona que tiene?
Dura, aunque mala, macabra aunque a veces irrisoria, extraña producción no apta para estómagos delicados.
Resumiendo un vistazo serie z a una práctica sexual demasiado novedosa y vomitiva como para ser aceptada 
por el vulgo y que consiste, por si a alguien no le ha quedado claro, en que por una parte el “cebador” 
engorda tal pollo de factoría a la “cebada” que voluntariamente se somete a una terrible autodestrucción 
y entre hamburguesas, vómitos y helados de tanto en tanto se dan un meneíto... ver para creer. 

ASSASSIN’S CREED DIRECTOR’S CUT para PC
Si es verdad que los usuarios de compatibles hemos 
tenido que esperar algún tiempo a meternos en la 
piel de ALTAIR y recorrer junto a él la Tierra Santa 

de la tercera cruzada, pero también es cierto que lo hacemos en mejores 
condiciones que los que ya vivieron ASSASSIN’S CREED en consolas y 
“consolillas”, gráficos más currados, un control más preciso gracias al 
ratón (aunque muy mejorable, dada la cantidad de acciones que puede 
realizar ALTAIR) y algunas mejoras en el GamePlay. A estas alturas todo Dios sabe ya de que va el juego, una especie de viaje 
en el tiempo a través de la mente de nuestros antepasados y que nos pone en la piel de un miembro de la hermanada de los 
asesinos, que pese a lo que dice el nombre, no representan al mal si no que aspiran a mantener Tierra Santa en paz.
La representación de las ciudades no es en nada realista, pero sí muy efectiva, al igual que el costumbrismo y el vestuario de 
sus habitantes. Una advertencia, que nadie intente aprender historia con este juego, pues posiblemente ni sus productores 
tengan la más mínima idea de ella, en caso de querer saber algo sobre cruzadas y Medievo, cojan un libro.
El juego en algunos aspectos es una auténtica obra de arte con momentos para la gloria como el salto de fe de la primera fase 
o la planificación milimétrica de algunos asesinatos, pero también carece de ese algo que le convertiría en un autentico “Must 
Have”, por ejemplo si bien en vertical ver a ALTAIR es una auténtica gozada (trepar, subir escaleras etc.) en horizontal y sobre 
todo al correr deja mucho que desear y aunque sea éste un detalle menor, le resta puntos al conjunto.
Buen juego, quizá junto a CRYSIS lo mejor del año para compatibles. 

Por Ariel Fainless
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Otra Zona Azul

Os felicito por la revista. Esta semana 
pasaba por la Avenida Costa Brava y vi 
como estaban pintando de zona azul 
el aparcamiento de al lado del parque 

temático de Malgrat de Mar, aluciné viendo lo que la Sra. 
Alcaldesa Campoy estaba haciendo, ahora tenemos que llevar 
a los niños al parque mediante un reloj azul, y cuando el niño/a 
se lo está pasando en grande tenemos que coger llevárnoslo 
porque a la Sra. alcaldesa se le ha ocurrido esta absurda idea. 
Espero que recapacite porque pobres los padres, familiares o 
amigos que tengan que acceder en coche, tengan que salir cada 
hora y media o dos ha cambiar el reloj.

Lauri Gonzalez

¿Deportes? ¡Sí! Fanatismo y Violencia ¡No!

Es incoherente que algunos deportes arrastren a las personas a 
la violencia más feroz, más deshumanizada. El deporte tiene que 
servir para distraer, pasarlo bien y no para embrutecer como ha 
ocurrido y ocurre en múltiples ocasiones. ¿Cómo es posible que 
el ser humano sea tan incoherente? ¿No es lamentable que los 
seres llamados racionales pierdan a causa de algunos deportes 
la razón, y les lleve a cometer en su fanatismo, las locuras 
más grandes y la violencia más monstruosa? ¿En que puede 
convertirse el homo sapiens?  Hombre sabio ¡Qué incoherencia! 
Cuando la sabiduría está presidida por la razón, la inteligencia y 
el buen hacer. ¿Deportes? ¡Sí! Violencia ¡Nunca!

Mª Ángeles Gabernet  

Envia els teus escrits a: e-mail: redaccio@quecorrilaveu.net
o al Fax: 93 764 04 98 

“Diálogos conmigo mismo”

De alguna manera…
Cada vez más, y más a menudo, 

apetece decir lo que se piensa, sin tener que escoger o 
esconder el verdadero sentimiento por las cosas.
Pero la realidad, se impone e impone sus reglas, sus 
intereses, sus  éticos realismos, imprescindibles incluso 
necesarios para a su vez, lograr de alguna manera 
utilizar, y utilizar cada cual a su entender, lo que los 
demás debamos pensar, sin demasiado esfuerzo.
Es por eso, que quizás la “Politización” hoy por hoy, 
es fundamental en la convivencia del día a día. 
Entendernos o no, sin tener que sentirnos mal, es un 
gran logro para la sociedad, en la que se desarrolla una 
total hipocresía, enarbolada bandera de todos y por 
todos, muy bien considerada esta, sin necesidades éticas 
ni políticas…
Decía en un evaluado escrito dirigido, y con ideas 
profundamente sindicalizadas. 
Hablar, comunicarse aunque sea con uno mismo, es de 
“vital importancia”
El conocimiento, por el simple estudio del pensamiento 
Humano, y sus razones ilógicas. 
Es algo sorprendente, pero arriesgada preponderancia.

J.M. Ojeda

¡¡¡Ojo al Dato!!!
¡Qué tiempos aquellos!

Recuerdo en Blanes hace años, en la desembocadura del 
río; todo lleno de vida, flora y animal. Recuerdo incluso en 
los alrededores llenos de gente, los patos avasallando a los 
domingueros para hacerse con algo que se les echase para 
comer. Nos bañábamos, pescaban algunos, jugábamos, etc. 
¡Qué tiempos pasados!
Las playas desaparecieron hace tiempo, más o menos 
desde que aquel famoso barco recogía arena con una gran 
manguera. Se la llevo lentamente toda y ahora estamos 
como estamos. Había unos espigones entre la Palomera y el 
puerto, tampoco están… todo cambia…
¡Qué tiempos aquellos!
Todo debe formar parte de una evolución, se supone que 
para mejorar en general. Se construye un puerto deportivo 
aprovechando una infraestructura, los del pueblo perdemos 
la playa para que se pueda mejorar dicho puerto y sólo 
se benefician unos pocos y unos más que otros. El puerto 
pesquero aguantará lo que pueda por sí mismo, ya que no 
parece lucir la inversión de mantenimiento. Hablan de ampliar, 
de reformar y más; y hay quien no lo ve claro; puede que sea 
que no entienden de pesca, y puede ser que entiendan de 
intereses particulares. Cuando se habla de impacto ecológico 
hay que sopesarlo todo, nosotros, los de a pie, los que no 
pintamos nada, también somos parte de esa ecología, a fin 
de cuentas somos los que más pagamos por menos. 

Pedro Torres

CREPS
INGREDIENTS:
200 gr. de farina, 3 ous i un  ¼ l. de llet.

PREPARACIÓ:
És molt senzill, ho barregeu tot amb la batedora. 
Poseu una paella al foc, afegiu una miqueta de 
mantega i quan sigui 
ben calenta, poseu la 
meitat d’un cullerot 
de la barreja. Deixeu 
uns 2 ó 3 min. i li 
doneu la volta per tal 
que es faci per l’altre 
costat.

Afegiu a dintre el que 
voleu: formatge, pernil 
dolç, xoriço, xocolata, 
nata… i després ho 
disposeu doblegant 
fins a donar-li forma 
de triangle.

Por Ariadna Pons
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Compra, Venda, Lloguer, Amistat... 

Anuncios por palabras
*Gratuitos: Todo aquello que quiera vender, regalar o 
cuyo valor no esceda de los 300.- euros.
*10.-€: Objetos por un valor superior a 300.- euros
*20.-€: Objetos por un valor superior a 1500.-euros, 
venta de casas, apartamentos, locales, demandas de 
trabajadores, traspasos u ofertas semiprofesionales.

E-mail: redaccio@quecorrilaveu.net
Tel: 93 764 04 98SE TRASPASA O VENDE RESTAURANTE 

BRASERIA en el centro de Palafolls, calle 
Ramon Turró, 10. 150 m2 de espacio público 

cocina + barra + almacén Total: 350 m2 
“Totalmente Nuevo”. Buen Precio, “consultar”. 
Tels.: 93 762 09 01 / 658 850 886. 

ES VEN PIS AL CENTRE DE PALAFOLLS  
86m2,  tot exterior, calefacció i terrassa privada 
Preu: 270.000.- euros. Tels.: 93 765 71 42 o 649 
774 083. (nomès 6 veins).

SE VENDE PARCELA 600 m2, zona 
urbanización Santa Susanna. Con todos los 
servicios preparados. Precio: 160.000.- euros. 
Tel.: 617 72 21 00.

SE TRASPASA TIENDA DE ROPA en Malgrat 
de Mar, en pleno funcionamiento.  Av. Costa 
Brava, 35 (Can Palomeras). Amplio escaparate 
exterior, local más almacén totalmente equipado 
y reformado. Tel.: 93 765 52 05 / 686 968 736. 

SE ALQUILA ALMACÉN AL CENTRE DE 
PALAFOLLS  100m2. Tels.: 93 762 09 01 / 658 
850 886.

CASA EN CENTRO PALAFOLLS cerca 
Biblioteca se vende, 3 habitaciones, cocina, 
dos baños, comedor, trastero y patio de 20 m2. 
Precio: 360.000.- euros (60.000.000 ptas.) Tel.: 
609 72 97 19.

SE VENDE CHAQUETA BIKEWEARS 
SPOOL XXL, nueva, por no usar. Precio: 40.- 
euros. Tel.: 616 681 371.

CONJUNTO COMEDOR se vende. Mesa 
90x90 (122x90), 4 sillas y Vitrina (185x50), estilo 
Colonial, color Nogal. Precio: 400.- euros. Tel.: 
93 764 04 98.  

ES FAN PASTISSOS CASOLANS ideals per 
a festes, aniversaris, cafeteries, restaurants  i 

particulars. Tiramisú, Tarta de Poma, Sacher, 
Coca, Formatge... Tel: 610 412 307. 

AMICS. Si estàs sol/a i no trobes gent del 
teu tarannà, truca’ns. Cerquem, per ampliar el 
nostre cercle d’amistats, persones d’un nivell 
sociocultural mig/alt i que tinguin al voltant de 
40 anys. E-mail: r@mon.cat, Tels.: 616 340 202 
i 654 439 704.

DISEÑAMOS TU PUBLICIDAD (Logotipos, 
Web, Papelería, Tarjetas, Publicidad, 
Buzoneo, Merchandaising...) ¡¡¡llámanos!!! 
precios super económicos. También nos 
encargamos de la imprenta. Tel.: 610 41 23 07.

COMERCIALES se buscan para editorial. Tel.: 
610 41 23 07.

¿VOLS COL·LABORAR AMB          NOSALTRES 
A LA REVISTA? Truca’ns o escriu un e-mail i ens 
posarem en contacte amb tu. Tel.: 93 764 04 98 
/ 605 026 932. e-mail: info@quecorrilaveu.net

Historia del Escarabajo

El 15 de Agosto de 1940 salió de la planta de 
Wolfsburg (Alemania) el primer Kdf-Wagen, 
rebautizado después como Vokswagen (Coche 
del Pueblo) Tipo 1. Justo después de la 2ª 
Guerra Mundial, en 1945 se empezó a producir 

en serie, producción que se mantuvo hasta el 30 de Julio del 2003 en Puebla (México), des-
pués de 21.529.464 vehículos construidos. Es sin duda uno de los coches que ha llegado al 
corazón de más gente. El Escarabajo ha recibido multitud de nombres, desde los oficiales 
KDF-Wagen (KDF: Kraft durch Freude, a la firmeza por la Alegría, el lema nacionalsocialista 
de Hitler), Volkswagen (coche del pueblo), tipo 1, VW Sedán, etc. Hasta los no oficiales que 
varían en función del idioma y país en el que nos encontremos: Escarabajo (España), Kaefer o Brezelfenster (Alemania), Carocha (Portugal), 
Coccinelle (Francia), Maggiolino (Italia), Asfalt-Boble (Dinamarca), Kupla (Finlandia), Keber o Volksfiets (Holanda), Bogar o Dudu (Hungría), 
Bubbla o Folka (Suecia), Beetle o Bug (Inglaterra), Poncho o Escarabajo (Argentina), Vocho (México), Fusca (Brasil), Cucarachita o Cuca-
racha (Guatemala), Cepillo (República Dominicana), Dak Dak (Australia), Kabuto-Mushi (Japón), etc. Reflejando también el impacto a nivel 
mundial del Volkswagen, éste llegó a fabricarse en 20 países distintos: Alemania (1945-1978), Irlanda (1951-1977), Sudáfrica (1951-1979), 
Nueva Zelanda (1954-1972), Bélgica (1954-1975), Australia (1954-1976), México (1954-2003), Brasil (1956-1986 / 1993-1996), Filipinas (1959-
1982), Uruguay (1961-1987), Venezuela (1963-1981), Portugal (1964-1981), Costa Rica (1966-1975), Perú (1966-1987), Singapur (1968-1974), 
Malasia (1968-1977), Tailandia (1972-1974), Indonesia (1972-1976), Yugoslavia (1973-1976) y Nigeria (1975-1987). España no está incluida 
en esta lista, una lástima, ya que si se hubiese fabricado aquí, seguramente existirían más escarabajos en las calles y carreteras españolas. 
Hoy en día son miles los seguidores de este coche, casi una forma de vida para muchos. Cada escarabajo refleja la personalidad de su 
propietario, ya que hay muchos estilos y formas de personalizar el Volkswagen. Muchas personas prefieren dejar su Escarabajo en estado 
original, tal como salió de la fábrica (Se considera que los auténticos Escarabajos Clásicos o “Vintage” son los que han sido fabricados antes 
de 1967). El concepto Custom significa la transformación en mayor o menor grado de la línea y mecánica. Dentro de estas transformaci-
ones existen estilos como el Cal-Look (rebaja de la altura del coche, generalmente el tren delantero, eliminación de cromados, ventanilla 
pequeña de las puertas y, generalmente, parachoques, pintura normalmente de un solo color, etc.), el Resto-Cal (mezcla del Cal-Look y 
el Vintage: gran cantidad de cromados, colocación de accesorios de época, rebaja de la altura del coche, etc.), el German Look (aumento 
en las prestaciones técnicas del escarabajo: velocidad, frenada, instalación de elementos modernos, etc.), el Rat-Look (el coche muestra 
un estado ruinoso -sólo en apariencia-, pintura gastada, óxido, cromados deslucidos, altura rebajada, etc.), y un sinfín de estilos más. En 
definitiva, el Maníaco del Escarabajo dispone de multitud de opciones de personalización. Además del Escarabajo, existen otros modelos 
basados en la mecánica de nuestro protagonista, son el resto de la familia Volkswagen Aircooled (refrigerados por aire), siendo éstos los 
primeros modelos fabricados por la firma alemana. También podríamos incluir al primer modelo de la prestigiosa marca Porsche, el Porsche 
356, la evolución deportiva del Escarabajo. Estos modelos, además de compartir las soluciones técnicas del Escarabajo, comparten parte 
de su espíritu y es habitual ver todos estos modelos mezclados en las concentraciones de los aficionados a estos vehículos. 

Espacio patrocinado por:
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El Sudoku es un pasatiempo matemático japonés.
El objetivo es repartir el cuadro de números del 1 al 9 de forma que cada 
número aperezca una vez en cada fila, en cada columna y en cada uno de 
los nueve cuadrados. Hay una única solución posible. 

SOLUCIÓN SUDOKU MARZO:

Av. Atlàntida, 16
Tel.: 93 765 26 36
Palafolls (Sant Lluis)

´

SUDOKU - ABRIL

SOLUCIÓN PROBLEMA ANTERIOR: 01 Ag5! - Rg8 / 02 Dh4 - gxf6 / 03 exf6 - Dc6 / 04 Txd8 - De6 
/ 05 Txf8+ - Rxf8 / 06 Qh6+ - Ke8 / 07 Txe6+ - fxe6 / 08 Dxh7 - Rd8 / 09 De7+ - Rc8 / 10 De8++

C/ Montserrat, 6 - Tel.: 93 762 02 41 / 609 729 719 - Palafolls

JOSÉ CASTELLANOS

SERVICIO DE TAXI
MALGRAT Y ALREDEDORES

Vehículo adaptado
para Minusválidos

Tel.: 93 764 04 98
Email: redaccio@quecorrilaveu.net

Anuncia’t a
aquesta secció i...

C/ Vilar Petit, 1
Tel.: 972 35 51 62

Blanes

806 516 509
636 314 443 937 290 501

Anuncios por palabras
*Gratuitos: Todo aquello que quiera vender, regalar o 
cuyo valor no esceda de los 300.- euros.
*10.-€: Objetos por un valor superior a 300.- euros
*20.-€: Objetos por un valor superior a 1500.-euros, 
venta de casas, apartamentos, locales, demandas de 
trabajadores, traspasos u ofertas semiprofesionales.

E-mail: redaccio@quecorrilaveu.net
Tel: 93 764 04 98SE TRASPASA O VENDE RESTAURANTE 

BRASERIA en el centro de Palafolls, calle 
Ramon Turró, 10. 150 m2 de espacio público 

cocina + barra + almacén Total: 350 m2 
“Totalmente Nuevo”. Buen Precio, “consultar”. 
Tels.: 93 762 09 01 / 658 850 886. 

ES VEN PIS AL CENTRE DE PALAFOLLS  
86m2,  tot exterior, calefacció i terrassa privada 
Preu: 270.000.- euros. Tels.: 93 765 71 42 o 649 
774 083. (nomès 6 veins).

SE VENDE PARCELA 600 m2, zona 
urbanización Santa Susanna. Con todos los 
servicios preparados. Precio: 160.000.- euros. 
Tel.: 617 72 21 00.

C/ Major, 4 - local / Tel.: 93 765 79 52 / Palafolls

moda
jove

Plaça Major, 7
Tel.: 93 762 00 41

Palafolls

Telfs: 660 444 734 / 661 389 362
Jiujisupalafolls@hotmail.com

Horarios: Lunes, Miércoles y Viernes de:
 20.00 a 21.30 horas

Venta Directa, entraga a domicilio
Tel.: 610 412 307

etiamescri@yahoo.es

INSTAL.LACIONS DE LLUM - AIGUA
CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT

C/ Mare de Déu del Pilar, 3 - Tels.: 93 764 12 79 / 617 171 786 - 08490 Tordera (BCN)

Espai patrocinat per:
JUEGAN BLANCAS Y GANAN

Las blancas dominan el juego, en nueve movimientos 
conseguirán ganar la partida. Encuentra la solución

al problema que te planteamos...
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La VeuSanta Susanna                         Notícies
La VeuTordera                             Notícies

Nou Parc pels Bombers Voluntaris

El passat dia 10 d’abril es va inaugurar amb la presència de les autoritats locals 
i el conseller d’interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Saura, el nou parc 
de Bombers Voluntaris situat al Carrer Pujades al veïnat de Sant Jaume, just 
al costat del Casal de Joves i la nau de la Brigada Municipal. El conseller va 
destacar la labor primordial dels voluntaris i, a la vegada, va recordar que estem 
davant d’un estiu complicat per la manca d’aigua, per la seva part l’Alcalde Joan 
Carles Garcia, va agrair la feina feta desinteresadament per aquest grup de 
persones. Un total de 24 de les que 16 són voluntaris i 8 aspirants, 23 bombers i 
1 bombera que podran gaudir d’una instal•lació totalment nova. El parc ha estat 
finançat en un 90% per la Generalitat de Catalunya, amb un cost de 700.000.- 
euros, i compta amb un edifici bàsic de dues plantes, en les que a la planta baixa 
s’hi troben les cotxeres, amb capacitat per 4 camions, un espai per als vestidors, el control central i una aula de formació. A 
la primera planta s’hi troba l’espai de convivència dels voluntaris, un gimnàs i una sala de lleure. L’exterior de l’edifici compta 
amb una àmplia zona d’aparcament i una pista esportiva i d’entrenament. que corri La Veu! 

Premis Baron de Carlos i Punts de llibre

El passat dia 17 d’abril a la Biblioteca Municipal es va fer entrega dels premis 
del Concurs literari premis Sant Jordi de la categoria infantil, “Baron de 
Carlos” i del “Concurs de Punts de Llibre”.
• Els guanyadors de la modalitat de prosa en la categoria A (de 6 a 8 anys) 
van ser en primer lloc Isaac Gras pel conte “La Carrera del Drac” i en 
segon lloc Andrea Fernández, amb la història “La Xocolata”.
En la modalitat de poesia, les guanyadores van ser Núria Sitjà per “Retrat”  
i Judit Castro pel treball “L’estiu”. 
• Pel que fa a la categoria infantil B (de 9 a 11 anys) els premiats van ser, 
en la modalitat de prosa, Cristina Sureda pel treball “L’Amistat Feliç”, Sara 

Blanch per “El Llop Avariciós” i es va donar un accèssit a Marta Planas per treball “La Sara i l’Arracada”.
• En la modalitat de poesia es va premiar Marçal Nonell, per “Pensaments”, Cristhian Mateos per “Les Serps” i també es va donar 
un accèssit per a Alba González pel treball “El Gos Entremeliat”.
Finalment, durant l’acte, es van donar els premis del Concurs de Punts de Llibre. Els guanyadors van ser els següents: en 
la categoria de 3 a 5 anys va guanyar Ona Traveria, de 6 a 10 anys es va premiar el treball d’Eduard Garcia, d’11 a 14 anys la 
guanyadora va ser Laia Manresa. En la categoria de 15 a 17 anys el premi se’l va endur Tania Escribano i en la categoria de més 
de 18 anys el va guanyar Anna Rabanal. que corri La Veu!

Procés Participatiu “Tordera 2025”
Carles Martínez

L’Alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia (CiU) i els regidors de govern Josep Llorens (CiU) i Bernat Costas (ERC) van presentar 
el passat dia 16 d’abril al Teatre Clavé el procés de participació ciutadana que servirà per elaborar el document estratègic 
Tordera 2025. El projecte “Tordera 2025” es va presentar com un procés de democràcia participativa i l’objectiu és que a 
través del debat amb tots els agents públics, els socials, els agents econòmics i el conjunt de la ciutadania s’aconsegueixin les 
principals línies estratègiques cap a les quals s’ha de dirigir el municipi per les dues properes dècades. Amb la celebració de 
l’audiència pública l’Ajuntament ha fet el primer pas en aquest procés participatiu. El proper serà la posada en funcionament 
d’un sistema multicanal de participació directa a través d’eines com l’espai web, el correu electrònic o una bústia física de 
suggeriments i l’elaboració d’un document-proposta amb les aportacions de les diferents àrees de l’administració municipal.

Comentari:
Molta participació i molt bon rotllo, això és el que sembla que ara veiem en un procés que vol marcar les línees estratègiques de 
cara al 2025. Amb la participació d’un remodelat Bernat Costas (ERC) que ha passat de no veure clara les anteriors versions de 
participació ciutadana a ser un més del bon rotllo generalitzat. Deu ser per que estem davant de temps de canvis o, fins i tot , 
perquè el desgavell és tan gran que el millor es afegir-te a la suposada tendència d’escoltar el que et proposen per acabar fent el 
que vols. També pot ser que tingui molt a veure els sous que es paguen al Consell Comarcal a la Diputació o al propi Ajuntament, 
ja que sense cap mena de dubte, de ser veritat els sous que publiquen el socialistes al seu botlletí (que personalment mels crec), 
viuen com a ministres, per això ara tot és participació i bon rotllo, després les coses són com són i si has de pagar per que et treuen 
terreny i et passen una carretera per davant, això és el que marca la llei, una llei que emparada amb conceptes abstractes és 
de difícil entendiment. Sempre et queda la posibilitat de presentar-te a les properes eleccions i optar a ser elegit membre d’algun 
d’aquests organismes que tots paguem i que, si mès no, et posibilitarà poder pagar una gran despesa inesperada.  

Ja són 78 parcs a tota Catalunya... 

Premiats amb trofeu i diners per a llibres... 
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Hobby Zoo Santa Susanna
Centre Comercial Susanna (al costat del Carrefour)
Tel.: 93 767 89 64
Carretera NII, Km 673, local 1A
Santa Susanna

www.hobbyzoo.es

Totes les teves mascotes
i els seus complements!Totes les teves mascotes
i els seus complements!

centre de bellesa i bronzejat

• PERRUQUERIA UNISEX 
• BANCS SOLARS
• CAFETERIA I SUCS NATURALS
• DEPILACIÓ LÀSER
• DEPILACIONS CONVENCIONALS
• NETEJA DE CUTIS
• MANICURES, PEDICURES
• TRACTAMENTS AMB OLIS ESSENCIALS
• UNGLES DE GEL
• MAQUILLATGE, COSMÈTICA
• TRACTAMENTS AMB MINERALS
• TRACTAMENTS AMB GELS
• TRACTAMENTS AMB AIGÜES TERMALS
• DRENATGE LINFÀTIC
• REFLEXOLOGIA
• SERVEIS DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA A DOMICILI
• RECOBRIMENTS DE FANG, ALGUES I ARGILA
• MASSATGES
• TRACTAMENTS PERSONALITZATS

Camí del Mig, 10 (local 2B) / Tel.: 93 767 90 75
SANTA SUSANNA

Esport al Carrer

La cinquena edició del Dia de l’Esport al Carrer, celebrada el passat dia 12 d’abril, va ser 
tot un èxit. Prop de 200 nens i nenes, d’edats compreses entre els 4 i els 12 anys, van 
gaudir d’aquesta festa que va organitzar la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santa 
Susanna.  Tots els equips van jugar a bàsquet, futbol i atletisme en les instal•lacions 
que es van preparar per a l’ocasió entre el Parc del Colomer i el carrer Sant Ramon: dos 
camps de futbol sala, dos camps de futbol d’iniciació, dos camps de minibàsquet, dos 
camps de minibàsquet d’iniciació i unes pistes d’atletisme.  Durant el descans, cap a les 
11.30 hores, el mag Fèlix va oferir un espectacle de màgia còmica adaptada al públic 
infantil.
Tots els participants van rebre una samarreta, l’esmorzar, diferents regals de les empreses col•laboradores i una medalla 
commemorativa. Van col•laborar aportant monitors, àrbitres i ajudants les següents entitats del poble: l’AECAM (Club de Bàsquet 
Santa Susanna), el CF Susannenc, el Club Ciclista Santa Susanna, les AMPAS 1 i 2 i la Secció d’Atletisme de l’AMPA. Van col•laborar 
amb material i regals: Carrefour, Lidl, La Caixa, Caixa Catalunya i l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona. Ajuntament

Setmana del Medi Ambient

El meteoròleg de TV3, Dani Ramírez, va oferir el passat dia 15 d’abril una conferència sobre 
el canvi climàtic. Aquesta activitat inclosa dins dels actes programats per la Setmana del 
Medi Ambient, amb la qual l’Ajuntament va voler mostrar la seva aposta pel Medi Ambient, 
amb la sensibilització ciutadana i la difusió de mètodes per preservar la natura. Els actes 
van començar amb un inflable per reciclar saltant i un taller de reciclatge, l’exposició 
interactiva “Dóna la volta. Del residu al recurs”, a la sala gran de la Masia de Can Ratés 
(una mostra sobre la importància del reciclatge, la manera de reciclar bé i els productes 
que s’elaboren amb els materials reciclats), un taller de titelles de l’aigua a càrrec de Teia 
Moner i finalment una plantada d’alocs, la planta autòctona del Maresme, una trobada que 
va tenir com escenari el Parc del Colomer i la plantada es va fer a prop de la Font del Boter. 
En acabar, es va oferir una xocolatada per tothom a Can Ratés. Ajuntament

Activitats a l’aire lliure ... 

Concienciació ciutdadana... 
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Locals privats per a...
festes, reunions,

sopars íntims
i despedides de solters

Obert tots els dies menys dimecres
feiners de: 7.30 a 21.00 hores
festius de: 9.00 a 24.00 hores

reserves: 93 762 08 55

Espai de records

i il·lusions ¡!Espai de records

i il·lusions ¡!

En el Cafè de Palafolls trobaràs l’ambient que tant t’agrada....

Dos més de Lluís Hernández...

Va ser a casa, més concretament a la Biblioteca Enric Miralles, on es va 
fer la presentació el passat dia 18 d’abril de les obres que l’escriptor forani 
Lluís Hernández presentava aprofitant els actes de la Diada de Sant Jordi. 
Catedràtic de Filologia Catalana, ha publicat diversitats de treballs en 
diferents àmbits entre els que podem destacar els que li han donat un 
reconeixement més mediàtic  com són “Laura i els Àngels” que va guanyar 
el premi Joaquim Ruyra l’any 2006, o una de las obres que es presentava 
“Certificat C99+” amb la que va aconseguir el premi Folch i Torres, inclòs 
dins el certamen literari de la Nit de Santa Llúcia, en l’edició de l’any passat. 
També són d’ell obres com “Potentíssima Dama Sicardis”, “Palativarius”, o 
“El Gòspel Viu a Palafolls i li passen coses…”, totes tres amb temàtica i 
fets de la població. Dues són les obres que ens va presentar de la mà del 
seu amic Toni Sala, altre escriptor que té a Palafolls un lloc d’assiduïtat, la primera va ser “Descobrint a Mercè Rodoreda” on 
l’autor després d’anys de recopilació d’informació sobre la vida de aquest emblema de la literatura catalana (es presenta ara 
aprofitant que es celebra el centenari del seu naixement), una visió totalment distinta de l’autora que, segons va explicar, li 
fascina per la seva complexitat i la increïble diferència sobre el que s’ha volgut ensenyar de la Rodoreda i el que realment va 
ser la seva vida. La segona obra va ser “Certificat C99+”, una obra de ciència ficció que intenta donar a conèixer l’importància 
que tenen els darrers canvis tecnològics en la nostra vida i en la nostra manera de ser, la moral en entredit vers la possibilitat 
de conèixer el futur immediat de les persones. En definitiva un gran personatge, un escriptor admirable que torna a deixar 
empremta del seu bon fer amb aquestes dues obres. que corri La Veu!

10ª Fira d’Artesania

El passat dia 5 d’abril es va fer la 10ª edició de la Fira d’Artesania de Palafolls 
al centre del poble, una cita ja tradicional al municipii que va tenir una gran 
afluència de públic. 40 parades van instal•lar-se entre els carrers Major, 
Francesc Macià i Avinguda Costa Brava, entre les que hi havia entitats, 
associacions i botiguers, algunes d’aquestes entitats era la primera vegada 
que informaven de les seves activitats, com va ser el cas de l’Associació 
d’Amics dels Animals de Palafolls, o nosaltres, “La Veu”, que vam posar 
una paradeta plena d’informació de la nostra revista acompanyada dels 
Bonsáis dels nostres amics, Antonio Solis i Kasu, col•laboradors de la nostra 
publicació. D’altres, ja més consolidades al poble com ara l’ONG Asipa 
(Amics San Isidro de Palafolls), o Ràdio Palafolls que va estrenar el seu 
estudi mòbil. Una bona aposta per conèixer la diferent oferta del poble. La 
propera edició serà a finals del mes de novembre. que corri La Veu!

Un dels il·lustres noms del municipi... 

La Veu i els Bonsáis, un nexe d’unió... 
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Reparació de vehicles

• Tacógrafs i Limitadors de velocitat

• Càrregues d’aire condicionat

• Instal.lació de ràdio-CD

Av. Costa Brava, 162 - Tel. 93 765 34 21 - Malgrat

Terapias Naturales
• Acupuntura y Manopuntura
• Auriculoterapia
• Quiromasaje Terapéutico
• Reflexoterapia Podal
• Drenaje Linfático, Presoterapia
• Dietética y Nutrición

Termalismo y Spa
• Masaje Tai

• Cabina de Hidromasaje
• Sauna Vapor
• Sauna Seca

• Cabina de Infrarojos
• Cromoterapia, Musicoterapia

• Aromoterapia

Servicios Estéticos
• Tratamientos Corporales

• Tratamientos Faciales
• Pedicura

• Depilación Láser IPL
• Solarium Vertical

Servicios Médicos
• Medicina General

• Medicina de la Infancia
• Cirugía Menor de Consultorio

• Tratamiento Obesidad
• Electroterapia
• Mesoterapia

• Esclerosis de Varices
• Logopedia

PROMOCIÓTRACTAMENTS(d’Abril a Juny)Làser IPLi AcneFlores de Bach
Reiki

Maqueta d’Inditex
Carles Martínez

Ja es pot veure a la sala de plens de l’Ajuntament 
de Palafolls la maqueta de la futura nau que Inditex 
instal•larà al municipi més concretament al polígon 
d’en Puigverd, 90.000 m2 de nau que la multinacional 
ja ha començat a instal•lar.
En declaracions a les ones de Ràdio Palafolls, l’actual 
alcalde Valentí Agustí (PSC) calcula que l’obra podria 
estar enllestida a finals d’aquest any o a principis del 
proper, tot i que no es descarta que s’acabi abans. 
El mateix alcalde recorda que la nau té una gran 
extensió i assegura que la previsió de llocs de treball 
continua sent d’uns 500 treballadors, la mateixa 
previsió d’ara fa uns mesos. La maqueta mostra 
alguna de les característiques de la nau logística 
com ara mesures mediambientals, aparcaments 
a l’entrada a l’edifici amb plaques solars per un 
aprofitament energètic, i també preveu la instal•lació 
d’un molí d’energia eòlica.

Comentari:
Tot està per veure, però aquest privilegi de poder mostrar la maqueta, i l’interès del batlle, per recordar els més que suposats 
500 llocs de treball, no ens fan perdre de vista el greu deteriorament vers la natura que s’ha fet a la zona, que tot el procés 
està robotitzat i molt possiblement després només donarà feina a una desena part dels llocs que es diuen, que existeixen 
altres tipus de compensacions pel municipi que estan per veure si es portaran a terme o no, i amb quina qualitat. En defini-
tiva entrada i sortida de camions en una zona de dificultat de trànsit, i soroll i més soroll, per enriquir unes de les multina-
cionals en l’ull de mira vers la seva precarietat laboral. Si més no que els hi preguntin els pocs treballadors que queden de 
la desfeta de Fibracolor. Tot això amb el beneplàcit de dos alcaldes, el de Palafolls i el de Tordera (amb la Generalitat al seu 
costat), que continuen en el seu propòsit de deixar empremta a un territori massacrat pel ciment, la pudor i el soroll.    

Rito “Somnis i realitats”
Rito Escudero Naranjo, veí del barri de Sant Lluis de Palafolls 
de 62 anys, ens presenta del 4 al 30 d’abril al MiD la seva 
obra pictòrica d’olis sobre tela. Artista autodidacte ens va 
deixar impressionats per la seva magnífica obra, una obra 
que com ell ens va comentar ha fet en hores lliure des de fa 
33 anys, intentant plasmar aquelles vivències que de sobte 
i vers la seva inspiració plasmava sobre la tela. Impressio-
nisme amb el més pur estil, o com ell diu, “la imaginació al 
poder”, aportar creativitat i no limitar-se a copiar fidelment 
un retrat. Una excel•lent obra d’aquest artista que exposa 
per primera vegada. que corri La Veu!       
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PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA I FELINA
- entrega i recollida a domicili -

• Botiga d’Animals Exòtics
   • Tot tipus de Peixos Tropicals
 • Artícles per la teva mascota C/ Jaume Balmes, 67 - Tel.: 93 762 75 35 - Pineda de Mar

VIATGES ITÍNERA MUNDI 
C/. Doctor Bertomeu, 79

Pineda de Mar (BCN)
Tels.: 937 622 398/99 - Fax: 937 622 400

e-mail: itineramundi@plantour.es
www.viatgesitineramundi.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es recuperen 10 pous

L’Agència Catalana 
de l’Aigua estima 
que amb les obres 
de recuperació 
de l’aigua de 10 
pous a Pineda de 
Mar podrà aportar 
600.000 m³ 
d’aigua a l’any a 
la canonada de la 
xarxa potable que 
dóna cobertura al 

municipi. Tot i que per la urgència de l’obra no s’ha pogut fer un 
estudi detallat, les estimacions presentades a Sorea indiquen que 
aquest reaprofitament equivaldrà a més d’una quarta part de l’aigua 
que es consumeix al municipi a l’any (2.182.089 m³/dia), segons dades 
del 2006.
Les obres de canalització per tal d’unir aquests pous mitjançant una 
canonada de fosa de 250 mm que recollirà l’aigua i la portarà a un 
dipòsit situat a Gràcia ja han començat. Ho han fet pel sector del 
Pinemar i a la cantonada del carrer Barcelona amb Biblioteca. El 
termini d’execució de les obres és de quatre mesos, aniran a càrrec 
de Sorea, i tenen un pressupost d’un milió d’euros.
Per tal de detectar qualsevol problema, Sorea també té previst 
instal•lar un sistema de control continu de clor i nitrats a la canonada 
actual de 350 mm que subministra aigua a la població. Ajuntament

IV Festival per la Pau i els Drets Humans

L’India rural i el projecte de la Fundació Vicente Ferrer van donar inici el IV 
Festival per la Pau i els Drets Humans que es va celebrar a Pineda de Mar fins el 
12 d’abril. Tots els diners recaptats en els actes van anar destinats als projectes 
“Apadrinaments” i “de Mujer a Mujer” de la Fundació Vicente Ferrer. L’exposició 
fotogràfica “Vivències” instal•lada a la planta baixa de Can Comas, també va tenir 
com a objectiu aquesta fundació de manera que es podien adquirir fotografies a 
un preu de 120.- euros. 
Una xocolatada, la celebració del Memorial Xesco Boix, que organitzà l’Agrupament 
Escolta i Guia Montpalau, amb la cloenda a la nit amb un concert amb els grups 
locals Level One, Beside i My Wrong Pleasures, van ser part dels actes del Festival 
per la Pau. A més, la Biblioteca Serra i Moret va dedicar l’hora del conte a sensibilitzar els més petits amb la lectura a càrrec 
de Marta Roig de “Contes per la Pau. Els nens no volem la guerra”. que corri La Veu!

10 Pous per pal•liar la sequera... 

Fotos solidàries... 

La VeuPineda de Mar                                   Notícies
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La Depuradora ja té terminis...

No serà fins el proper  mes de juny quan comencin les obres de la nova Depu-
radora de l’Alt Maresme. Una obra que veurà com la instal•lació de les canalitza-
cions es retardarà fins a principis de la tardor per no afectar l’activitat turística 
del municipi ja que els tubs han de travessar bona part del nucli urbà. Així ho 
van anunciar en roda de premsa els representants de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i l’alcalde de Pineda, Xavier Amor (PSC), que van explicar algunes 
de les característiques del nou equipament. La més destacada és que la planta 
només podrà reaprofitar el 10% del total d’aigua que tracti i que la canalització 
prevista per abocar l’aigua al riu Tordera i regenerar els aqüífers haurà d’espe-
rar. El retard és per causes biològiques. A la pedrera hi han nidificat una parella 
de ducs, una espècie de mussol protegit. És obligat per llei garantir que pugui fer la cria amb tranquil•litat, la declaració d’impacte 
ambiental ja es preveia l’existència d’aquest ocell i la impossibilitat de compaginar l’època de cria amb el soroll de les màquines, 
segons va explicar el responsable de l’ACA, Guillem Peñuelas. La presència de les aus retardarà prop de quatre mesos l’inici d’una 
obra que costa 30 milions d’euros.
Respecte a les canalitzacions que han de traslladar l’aigua des de la decantadora al costat del cementiri de Pineda fins a la muntanya 
de Montpalau, les obres no començaran fins passat l’estiu. Una de les modificacions que ha costat més de resoldre però que 
finalment s’ha consensuat és la supressió de la via alternativa a la carretera paral•lela a la riera. La instal•lació dels tubs obligava 
a ocupar aquest espai i a habilitar una carretera alternativa que malmetia els camps de conreu propers. La nova depuradora tan 
sols reaprofitarà a través del tractament terciari un 10% dels 54.000 m³ diaris. Això implica, a més, que l’aigua tractada de moment 
només la farà servir Pineda de Mar per a la neteja viària i el rec de parcs i jardins a través d’una canonada que s’instal•larà per a 
aquest efecte. La resta dels cinc municipis de l’Alt Maresme que enviaran les aigües brutes a la nova depuradora no podran fer 
ús del terciari. Finalment, el col•lector que aboca l’aigua tractada al mar i que en els darrers anys ha provocat episodis puntuals 
d’abocament d’aigües brutes a la platja quan s’ha trencat de moment no es canviarà. L’ACA reconeix que és un conducte vell, però 
abans d’actuar-hi «s’ha encarregat una diagnosi acurada per determinar què se n’ha de fer». que corri La Veu!

Carta Drets Humans

L’alcalde de Pineda de Mar i diputat de Participació Ciutadana de l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Xavier Amor, va 
inaugurar el passat dia 17 d’abril la Trobada de la Xarxa de Pobles i Ciutats 
pels Drets Humans al Recinte Flor de Maig, i en la que hi van participar 
representants dels diferents ens locals. Durant la trobada es van dibuixar 
els objectius estratègics i les línies que regiran el treball de la Xarxa durant 
els propers anys.
Actualment, 136 ajuntaments (el de Pineda de Mar és un d’ells) i un Consell 
Comarcal de la província de Barcelona formen part de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles pels Drets Humans, impulsada per la Diputació de Barcelona, amb 

l’objectiu de situar la cultura dels drets humans com a marc de convivència i organització política. La Xarxa de Pobles i Ciutats 
pels Drets Humans va ser creada per la Diputació de Barcelona l’any 2003 amb la voluntat de ser una xarxa de municipis que 
treballi per a que els seus membres arribin a construir un nou espai polític i social, tot ampliant la cultura dels drets humans com 
a forma de convivència i organització política, i fent realitat la democràcia de proximitat, tal i com estableix la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Ajuntament

Tan sols arribarà al 10% el reaprofitament inicial... 

Av. Mediterrània, 16 / Tel.: 93 765 54 28 / Malgrat de Mar

“10º ANIVERSARIO”
Lo celebramos con nuestros pacientes

con descuentos, sorteos de fines de semana
y muchos regalos...

La VeuPineda de Mar                                   Notícies

Tots tenim la responsabilitat de vetllar pels Drets Humans... 
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Avinguda Mediterrània, 35
Tels.: 937 610 375

629 252 562
Malgrat de Mar 

C/ Girona, 69 - Tel. 93 761 43 42 - Malgrat de Mar

Expenedoria Número 3

• Regals, complements i joies per home i dona

• Regal infantil i juvenil

• Articles pel fumador

• Grinders, pipes d’aigua i tabac

• Picadura, cigarretes

• Cava de cigars

• Postals i targetes

• Recàrrega de mòbils

• Segells, lletres i documents oficials

• Servei de fotocòpies

El Finques Mediterrània Malgrat a Super Divisió Catalana

El Finques Mediterrània Malgrat ha quedat campió a la categoria de 
Divisió d’Honor Catalana al guanyar el passat 12 d’Abril al CBR “Els 
Amics” per 4-1. Va ser un partit especial i amb molta motivació per 
les dues parts ja que el que guanyava el partit quedava campió de 
la lliga i pujava de categoria. Per part del Malgrat van jugar Màrius 
Bayon, Jose Manuel Rodríguez i Jordi Fernández, pel CBR va jugar 
Albert Pagés, Ivan Barco i Jordi Serres.

Els parcials van ser: Màrius Bayón - Albert Pagés (2-3 remuntant 
un 2-0 en contra), Jordi Fernández – Jordi Serres (3-0), J.M. 
Rodriguez – Ivan Barco (3-1), dobles M. Bayon / J.M. Rodríguez - 
Albert Pagés / Ivan Barco (3-0) i finalment Jordi Fernández – Albert 
Pagés (3-2). Jordi Fernández va fer el definitiu 4-1 que porta l’equip 
a la màxima categoria a Catalunya després d’un partit ple d’emoció 
que perdia per 2-0, davant d’un Albert Pagés que va demostrar ser 
un dels millors jugadors d’aquesta lliga. Jordi Fernández va estar un cop més com tota la temporada, espectacular, resolutiu 
i fent aquells partits que fan afició.
L’altre equip que disputa la Primera Nacional  Espanyola ha acabat la lliga en sisena posició. Ha estat una lliga estranya 
on després d’una gran primera volta (tan sols una derrota) l’equip, a més de perdre la forma de joc, ha perdut durant les 
últimes cinc jornades al seu estranger (el Sr. Hamed Wahab) i les  dos últimes jornades al Sr. Dani Mas els dos per lesions. La 
bona notícia és que per substituir  els lesionats ha debutat amb l’equip de primera nacional l’infantil de primer any Joaquim 
Pedemonte fent un paper més que acceptable contra el CTT Mataró y CTT Ateneu. El club ha expressat la seva satisfacció 
per el treball realitzat per aquest noi que a més de demostrar unes condicions excel•lents per la pràctica del tennis taula, té 
una capacitat de treball i constància digna d’admirar. Sens dubte estem davant d’un futur gran jugador de tennis taula, fet al 
Finques Mediterrània Malgrat durant els últims tres anys. que corri La Veu! 

Espai patrocinat per:

Els partits individuals van ser determinants,
encara que al principi tot feia pensar el pitjor... 
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Vendes:
• Cotxes Nous i Qm 0
 Serveis:
 • Reparacions Multimarca de mecànica, planxisteria i pintura
     • Taller col.laborador del R.A.C.C.
         • Cotxe de Substitució
             • Finançament de les reparacions

Av. Costa Brava, 122
Tel. 93 761 12 50
Malgrat de Mar

autoaulet@infonegocio.com

Carrer Fonlladosa, 10
Malgrat de Mar

Tel.: 93 761 18 51

25è Aniversari

1982-200725% descompte

Nou blog  “Malgrat Confidencial”

El nou Malgrat Confidencial és una 
continuació d’aquella “vella glòria”, 
precursora de la bloquesfera malgratenca. 
Neix de les mateixes inquietuds i d’una 
clara vocació de servei. Conserva el mateix 
esperit de fons però amb una forma 
força diferent. I és que ara són dos els 
professionals encarregats de donar-li forma 
i tirar-lo endavant.  Dos periodistes (Albert 
Serrano i Noemí Guillem) que sumen 
esforços i coneixements per a oferir en una 
mateixa plataforma ràdio, televisió, premsa 
escrita i, òbviament, periodisme digital. 
Quatre mitjans en un de sol i a través 

del qual només pretenen afegir-se als ja existents que donen cobertura 
informativa a la “bonica població de Malgrat, a la comarca del Maresme”. 
Això sí, sempre des del rigor, la recerca de l’objectivitat, la pluralitat i, quan 
ho creguin oportú, el seu punt de vista.
Albert ens comenta: Han estat mesos de dubtes i incerteses. Però finalment 
ja podem dir que estem a punt per tornar a posar al centre de l’actualitat i 
del debat el què afecta als malgratencs i malgratenques. que corri La Veu! 

Els Sant Jordi de “La Barretina” 
Albert Serrano / Noemí Guillem

El passat 20 d’abril es va fer lliurament dels premis literaris Sant Jordi que atorga la Societat 
Cultural i Recreativa La Barretina Vermella de Malgrat. En el primer grup (de 9 a 12 anys), 
modalitat de poesia, el primer premi ha estat per “Pensaments” de Pablo González i el 
segon per “La terra s’està cansant” de Kevin Pica; en prosa, el primer premi se l’ha endut 
Laia Martínez amb l’obra titulada “La flor de la felicitat” i el segon “Un somriure molt 
especial”, de Lluís Farré.
Pel que fa al segon grup (de 13 a 17 anys), en l’apartat de poesia, Júlia Manresa s’ha 
proclamat guanyadora amb “Comença la funció”, el segon premi ha estat per Anna Duran 
per la poesia “Somni inacabat”; en la modalitat de prosa el primer premi l’ha recollit Martí Freixas pel relat titulat “Els somnis 
juguen una mala passada”, i el segon “Escapar” de Natàlia Diez. Finalment, el grup tercer (majors de 18 anys), en poesia, el 
guanyador ha estat Francesc Xavier Simarro amb “Escoltant les absències”, el segon “Les portes del endins, torbat per tanta 
vida” de Diana Curto, i el premi local se l’ha endut l’obra “Camins d’hora baixa” d’Antoni Massó. En prosa, l’obra guanyadora ha 
estat “Harmonies” de Joan Cardona, el segon premi ha estat lliurat a “Lluneta” de Montserrat Gil i el premi local l’ha recollit Isabel 
Sánchez pel relat “Una nit i nou llunes”. Els primers premis dels majors de 18 anys han rebut 300 euros, 180 els segons i 150 el 
premi local. Al segon grup, (de 13 a 17 anys) se’ls ha repartit 90 euros als primers i 60 als segons. Els menuts han rebut un lot de 
llibres. Enguany s’han rebut més de 150 treballs originals, un quants més que en la passada edició. L’acte de lliurament de la 29ena 
edició d’aquests premis literaris ha tingut lloc al primer pis de la seu de l’entitat. En el decurs de la presentació el seu president, 
Ramon Moret, s’ha lamentat del poc nombre de participants majors de 18 anys, i ha fet autocrítica i ha reconegut que no s’ha difós 
prou el certamen. Moret ha qualificat els premis de consolidats i ha agraït la participació dels qui han presentat les seves obres, ja 
que sense ells la celebració d’aquest esdeveniment no seria possible.
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CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES, PORTES BASCULANTS,
ENROTLLABLES I INOXIDABLES, FUSTERIA D’ALUMINI.

• Serralleria, ferratges i seguretat • Climatització • Construcció • Decoració 
• Ferreteria diversa • Fontaneria • Eines manuals • Jardineria • Agrícola

• Fuesta, moble kit i prestatges • Maquinària • Material elèctric
• Pintura i adhesius • Tornilleria i fixacions • Trefileria • Menatge...

PROPERA INAUGURACIÓ
NOVA BOTIGA
A PALAFOLLS!!!

Al costat de la Llar d’Infants Municipal
Avinguda Costa Brava

cantonada
Plaça del País de Sepharat 

C/ México, 3 - Pol. Ind. Mas Roger (Pineda de Mar)
Tel. 93 762 79 89 - www.cadena88.com

ferreteriaapunt@hotmail.com


