
La Veu - Número 14 �

A
ño

 I
I,

 2
3 

de
 M

ay
o 

de
 2

0
0

8 
- N

º 
14

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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Invent per estalviar aigua

Comunitat Vedruna

La Veu de l’Esport

Manhunt 2

Bigfoot

CERN
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Editorial
Beneïda sigui la pluja!!!, en aquest moment, més 
que mai, necessitem del més preat dels nostres 
recursos, ara i després de veure com hem deixat 
de limitades les reserves d’aigua. Aquesta s’ha 
convertit, i es convertirà encara més, en un bé molt 
valuós, menyspreat per molts i beneit per altres, tot 
i en funció de la seva abundància local. És angoixant 
veure com diàriament es malmetent litres i litres 
d’aigua per la mala gestió d’aquells que haurien de 
vetllar per ella: canonades d’aigua que no s’arreglen, 
cultius mal regats, neteges domèstiques fora de sentit i enginyeries que 
mai varen pensar en el que realment estaven tractant.

Com els filtres de “osmosis inversa” que es venen a tot a reu pel seu ús 
domèstic i que no informen del malbaratament d’aigua que es produeix si 
no tens la precaució d’aprofitar l’aigua que llencen. Per cada litre d’aigua 
bona que fan (Aigua filtrada) deixen anar com a mínim dos litres d’aigua 
desaprofitada (en el millor dels casos i amb un aparell dels bons, aigua 
que es pot aprofitar igualment per netejar), o sigui, que per cada dipòsit 
de 8 litres d’aigua bona, s’en va pel clavegueram un mínim de 25 litres 
d’aigua que es podria reutilitzar. Però això no interessa, s’acabaria la 
venda ja que per a moltes vivendes és difícil d’assumir un depòsit d’aigua 
regenerada a afegir a altres contenidors.

Però sempre ens queda el consol de que plourà, que Frey o Tlàloc 
seran vanagloriosos amb nosaltres i ens beneiran amb l’apreciat líquid 
element...

            que corri La Veu! 

Carlos Martínez 
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• 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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C.D. Palafolls campeón de liga 
“Grupo 27 de Tercera Regional”
¡¡¡Enhorabuena a los Campeones!!!

El equipo dirigido por Lluís Puig 
Ponsdomenech ha pulverizado todos los registros de la liga, 
con 87 puntos es el máximo realizador con 137 goles y tan 
sólo 22 en contra. La próxima temporada le espera la Segunda 
Regional en la que debe ser su siguiente hazaña deportiva. 

El club del Maresme ya ha vivido momentos felices como 
éste y aunque también ha pasado por otros desagradables, 
siempre ha emergido a la luz ayudado con la fuerza y 
empuje de los que están con la entidad barcelonesa. El C.D. 
Palafolls se fundó en el 1935, por entonces transcurrían años 
difíciles, en el 1948 desaparece para resurgir en el 1968, 
un Campeonato de Aficionados en la Temporada 1969/70 
les hace campeones del grupo del Maresme y suben a 2ª 
Regional. En el 1971 se construye el campo municipal que 
existe actualmente, crean un juvenil que servirá de vivero 
para el primer equipo y empieza de nuevo su andadura. 
Unos cuantos años en Segunda hasta que dan el salto a 1ª 
Regional, en el 1979. Estarían una temporada y tras perder la 
promoción regresan a Segunda. Cinco años más tarde, en el 
1984 se quedan sólo con el juvenil como única referencia en 
la entidad que presidía el señor Lluis Moner i Daniel. En el año 
1999 el club barcelonés despierta de su letargo gracias a tres 
personas, Laureano Moreno empresario de la construcción, 
Valentín Rodríguez actual presidente y Rafael Camacho 
coordinador del fútbol base, se proponen sacar a flote la 
entidad de una vez por todas. Con mucho empeño y muchas 
ganas, componen la base de la que años después se sienten 
orgullosos, ahora ya cuentan con más de 200 niños desde 
la escuela a los más grandes.  Tras la muerte de Laureano 
en el 2004,  Miguel Moreno, hijo de Laureano y conocedor 
directo del enorme trabajo que su padre desempeñó en vida 
decide continuar este gran proyecto. Asentados los cimientos 
del club había que confeccionar un equipo competitivo que 
luche por ascender y conseguir que el C.D. Palafolls sea un 
referente en la zona. Todo bajo un  tapete de lujo como es el 
Miniestadi PALÀSTADIUM LUÍS MONER (lleva el nombre del 
propietario de los terrenos y antiguo presidente del club) que 
muy pronto estará acabado, a finales de año según comenta 
el señor alcalde de Palafolls, Valentí Agustí Bassa, podremos 
disfrutar al completo, será un “miniestadi” único en la 
comarca, con medidas del rectángulo de juego FIFA, rodeado 
de unas gradas fantásticas. Todo a un precio asequible ya 
que los bajos serán garajes gestionados por el ayuntamiento 
para el mantenimiento de las instalaciones deportivas.

El C.F. Pineda a Primera Regional 

El Ayuntamiento de Pineda de Mar organizó un acto de 
reconocimiento a los jugadores, técnicos y junta directiva del C.F. 
Pineda por haver conseguido el primer lugar de la clasificación 
de la Segunda Regional y el ascenso de categoria. El consistorio 
“pinedenc” aprovechó la celebración de la Feria de Entidades para 
convocar a la plantilla “pinedenca” el domingo dia 18 de mayo en 
Can Comas donde el Alcalde, Xavier Amor, hizo entrega de una 
placa conmemorativa al presidente de la entidad, Tino Medina. 
El regidor de Deportes, Francesc Millán, tambien felicitó a los 
miembros de la plantilla por su esfuerzo y dedicación durante 
la temporad. El mismo día por la mañana se disputó el derbi 
Poblenou 2000 - C.F. Pineda que acabó con victoria por la mínima 
(1-0) del equipo del Poblenou.

Xavi Lladó se va... por razones deportivas
Tras siete años, el defensa internacional del Blanes, ha decidido 
cambiar de aires y fichar por el Grup Lloret. Se va, pero contento 
de haber pertenecido todo este tiempo al que considera unos de 
los mejores clubes de hockey-patines: “He estado siete años 
aquí, antes estuve cuatro en el Tordera, pero cuando vine a 
Blanes sabía que firmaba por un gran club y sigue siendo 
un gran club”. 

El Presidente Josep Ridaura también alaba al jugador: 
“Se va por razones deportivas, es un cambio de ciclo, 
pero se va, a lo mejor para volver algún día no muy lejano 
porque aquí la junta directiva  al completo estamos muy 
satisfechos de todos estos años de su comportamiento, de 
su lealtad, entrega y de todo. Son decisiones deportivas 
que yo no puedo entrar como presidente, pero lo que sí digo 
es que el club está muy orgulloso de haberlo tenido a su 
servicio, es un ejemplo de comportamiento y de buen hacer 
tanto en el vestuario y como en la pista”. 
¿Busca el jugador un cambio de aires?
Él se hubiera quedado aquí, seguro,  porque mejor que 
aquí no se está en ningún sitio, pero también le irá bien 
un cambio de aires, hoy estás aquí y mañana allí, aunque 
tampoco se va tan lejos... 
Al club vecino donde le espera Iván Tibau , el nuevo entrenador 
del Grup Lloret que son junto a su hermano Marc buenos amigos 
del jugador.

www.portal7.es                  www.quecorrilaveu.net

www.quecorrilaveu.net                  www.portal7.es

Av. Senyora de Rossell, s/n
Lloret de Mar (Girona) 
Tel: 972 370 947

BUFFET DIARI / SELF SERVICE

8,50 €
 BUFFET CAP DE SETMANA    
 I FESTIUS               “WEEKEND”

10,50 €
(Divendres nit, Dissabtes, Diumenges, festius i Agost)

BUFFET NENS       “CHILDRENS”
  (2 a 10 anys)

6,50 €ESPACIO COMERCIAL SITUADO AL LADO  SUPERMERCADO CARREFOUR
ESPACIO COMERCIAL SITUADO AL LADO  SUPERMERCADO CARREFOUR

bufet mediterrani
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La VeuBlanes                             Notícies
Ampliació de les línies de Bus 2 i 9

L’empresa  de  
Transports  Muni-
cipals  de Blanes 
ha posat en 
marxa recent-
ment una ampli-
ació de dues de 
les seves línies 
de transport. En  
concret  són  les  

línies 2 i 9 que ara arriben fins al Centre d’Assistència 
Primària (CAP) de la Plantera. Les noves parades de 
bus estan situades a l’Avinguda d’Europa i al Carrer 
d’Ernest Lluch i la seva freqüència de pas és de 20 
minuts. La  posada  en  marxa d’aquesta ampliació 
dels serveis de bus s’ha fet  a conseqüència de la ubi-
cació del CAP, que es troba situat al Cap  damunt  d’un  
carrer  amb  una  forta pendent i que dificulta l’accés,   
en  especial  a  persones  grans  o  amb  problemes  
de mobilitat.  Amb  aquesta  ampliació, per tant, es 
pretén facilitar als ciutadans l’accés al CAP. Ajuntament

Autocaravanes ara sí…
 
Després de la polèmica que ha generat durant molts i molts plenaris, ara sembla que 
el consistori ha rectificat i deixarà en suspens l’ordenança que prohibeix l’aparca-
ment d’Autocaravanes. El compromís és el d’habilitar en un termini de 16 setmanes 
una zona d’aparcament acompanyada d’un punt de gestió de residus, segons resa 
un acord establert entre l’alcalde Josep Trias (CiU) i la Federació Espanyola d’Asso-
ciacions d’Autocaravanistes (FEAA). L’acord, fet públic per l’entitat, es va signar el 
passat 6 de maig. L’anterior equip de govern PSC i EUiA-ICV va habilitar al costat 
del Pavelló Esportiu un espai destinat a aquest tipus de vehicles, ja que l’ordenança 
de circulació de persones i vehicles de Blanes considera que les Autocaravanes no 
poden aparcar al terme municipal, excepte a les zones especialment destinades a 
tal efecte, des de llavors no hi havia cap zona destinada per aquests vehicles. La 
suposada recollida de diners per interposar un contenciós administratiu contra l’Ajuntament ha propiciat el canvi de criteri (un més) 
de l’actual equip de govern. L’ordenança així  quedarà momentàniament en suspens i per la seva part la FEAA es compromet en la 
mesura de les seves possibilitats a restituir el bon nom de la Vila de Blanes i a detenir el moviment iniciat en contra seva. En aquest 
sentit no va trigar en dir la seva el portaveu d’EUiA-ICV i així en roda de premsa va lamentar que l’equip de govern, amb el suport 
d’ERC, tombés la moció que demanava el seu restaurament durant el passat ple municipal que pocs dies després ha acabat aplicant. 
“Cal felicitar-los perquè han vist la llum”, va manifestat en to irònic. Salmerón va aprofitar per comunicar que durant el pròxim ple 
municipal no es presentarà cap moció per reprovar l’actitud del portaveu del PBD, Anselm Ramos, després de parlar amb el PSC i de 
veure que ERC no tenia previst donar suport. Per a Joan Salmerón, aquesta posició dels republicans evidencia que ERC té quelcom 
més que un pacte de 50 punts amb CiU per mantenir Trias a l’alcaldia, està clar, vist al vist, que el seu compromís també va amb la 
resta de les formacions que composen el govern. En aquesta situació dóna per perduda la batalla per intentar recuperar el tripartit 
d’esquerres. Pel que fa a les intervencions d’Anselm Ramos, EUiA-ICV ha manifestat que si la seva aptitud se surt de mare, creu que  
l’únic responsable és l’Alcalde per no aplicar el Reglament Orgànic Municipal. que corri La Veu!

L’anterior equip de govern va habilitar l’espai...

Tel. 972 359 063
Fax 972 359 064

blanes.hospital29@viajesiberia.com

C/ Hospital, 29 - Blanes 

Josep: 667 721 207
Joan: 667 721 208C/ Sindicat, 20 - Palafolls

Electricitat i fontaneria
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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

Reclamen la sorra…
Carles Martínez
• L’Alcalde de Blanes, Josep Trias (CiU), el 
regidor de Turisme, Fernando Gómez (PDB), 
i el president de l’Associació d’Hotelers de 
Blanes, Enric Portas, van inaugurar el passat 
dia 7 de maig la nova platja de S’Abanell(les 
prediccions meteorològiques així ho 
recomanaven). En roda de premsa es va 
fer una valoració global de l’aportació de 
sorra feta pel Ministeri de Medi Ambient i 
Costes que finalment ha estat de 160.000 
m3. En aquell acte Enric Portas, però, ja 
va denunciar que el tram davant dels 
Càmpings, que depèn de la Generalitat de 
Catalunya, estava en un estat lamentable, 
i l’Alcalde va reclamar que s’arreglés abans 
que arribi aquest proper estiu. Després ha passat, el que ha passat...
• 3 milions de m3 de sorra, va ser l’extracció feta al fons marí de S’Abanell el 1993, per pal•liar el dèficit de sorra de les platges del 
Maresme. Ara, i en conseqüència dels darrers temporals que han tornat a deixar la platja en un lamentable estat, els Hotelers i els 
propietaris de Càmpings de Blanes reclamen que la zona del Maresme, sigui igual de generosa i que el Ministeri de Medi Ambient 
i Costes efectui la mateixa acció a la inversa per reomplir s’Abanell. També es demana a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que 
revisi la construcció de l’emissari submarí que retorna mar endins la salmorra que es genera en el procés de dessalar de l’aigua 
que es practica a la planta dessalinitzadora de Blanes. Aquesta conducció té un mur de protecció que impedeix que els vents de 
garbí retornin la sorra a la platja, i provoca que les platges maresmenques quedin a recés del llevant i per tant que any rere any 
siguin més amples, mentres S’Abanell va minvant. Per altre banda, el Ministeri de Medi Ambient ha manifestat que els moviments 
de la sorra a la platja de S’Abanell estaven prevists pels seus tècnics i que, per tant, el temporal de llevant que es va endur part 
de la sorra no ha de significar cap problema segons l’Estat. El ministeri va explicar que la recàrrega de 165.000 m3 de sorra que 
es va extreure del fons marí del Delta del riu Tordera no és una forma de reemplaçar terra, ja que aquesta no es perd per l’acció 

dels temporals, sinó que es desplaça en sentit transversal i longitudinal. La sorra 
només ha canviat de lloc, el vent de garbí reposarà la sorra que es va endur el 
de llevant, i el que ha fet és que la petita platja de Sa Palomera augmenti el seu 
volum de sorra. Els Hotels i Càmpings de Blanes reclamen un projecte definitiu 
per evitar que la platja de S’Abanell minvi i que no malbaratin diners en sorra.
• Recordem les recomenacions dels científics:
Les opcions més properes són les d’aportacions periòdiques de sorra encara 
que aquest és un procés complex, ja que no assegura el seu manteniment en 
cas dels temporals, espigons submergits, amb el suposat impacte paisatgístic 
que suposa, compartició en petites cales de l’actual platja de S’Abanell cosa que 
tampoc assegura la seva viabilitat. La platja és directament depenent de l’evolució 
del Delta del Tordera, que les extraccions d’àrids i la canalització del curs del riu 
han comportat pèrdues molt greus de sediments.

Comentari:
Un altre cop una mica més del mateix, i això sembla que serà indefinidament, ja que com van avisar els científics de CEAB, 
s’ha de consensuar postures i fer un pla integral de veritat. Però això val molts diners, diners que el consistori no té i que el 
Ministeri diu que tampoc. Sempre quedarà reclamar a aquells que han consentit el deteriorament del riu i el seu voltant que 
paguin pel mal irremissible que han ocasionat, però d’això ningú en vol saber res. Rodes de premsa per netejar la imatge i 
poca, o cap, voluntat política no li serveix de res al poble de Blanes.

Qué retornin la sorra extreta el 1993!!!...

Carrer Fonlladosa, 10
Malgrat de Mar

Tel.: 93 761 18 51

25è Aniversari

1982-200725% descompte
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CURSOS
•Reflexología Podal
•Auriculoterapia
•Flores de Bach

•Reiki
•Sanación Atlante

TERAPIAS
•Flores de Bach
•Auriculoterapia

•Reflexología Podal
•Masaje Relajante

•Quiromasaje
•Reiki

Plaça 11 de Setembre, 13 - Blanes - Tel.: 630 375 261

• Escola i centre de teràpies

Demanda de dimissió express...

Un dels moments més destacats del plenari del 
mes d’abril va ser la demanda de dimissió, per 
part del regidor Anselm Ramos (PDB), del regi-
dor Xavier Marcos (PSC) pocs instants després de 
que aquest accedís al càrrec. Ramos va demanar 
la dimissió a l’igual que el PSC va fer amb Víctor 
Bassols, que aspirava a un càrrec de confiança 
dintre del consistori de la mà del PDB. El PSC va 
destapar en diferents mitjans i en un altre plenari 
que el senyor Bassols debia uns 3.000.-  euros en 
multes i impagaments d’impostos, per la qual cosa 
va ser convidat a plegar abans de ser nomenat. 
Segons Ramos, Xavier Marcos també té obliga-
cions pendents en forma de pagament del “IAE” 
i que aquests deutes estan publicats als diferents 
butlletins oficials.

•Xavier Marcos 
per la seva part, 
després d’iniciar 
la seva singladura 
amb polèmica, va admetre l’existència del deute, tot i que, va criticar al senyor Ramos de no haver 
llegit l’expedient que hi ha a l’Ajuntament. Segons Marcos, a l’expedient del cas hi consta que l’im-
post computa com a bonificat, però que l’administració no l’ha pagat.

•Una altra sortida de to dels senyors del PDB, que tornan a generar polèmica i el que és pitjor, 
insults en la sala, fets que mai s’havien presenciat en un plenari. Un ambient de crispació que deixa 
a l’actual govern en una posició incòmoda. que corri La Veu! Ramos continua fent amics...
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Reparació de vehicles

• Tacògrafs i Limitadors de velocitat

• Càrregues d’aire condicionat

• Instal.lació de ràdio-CD

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

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

Historia y evolución del Volkwagen I

Normalmente se le suele atribuir la autoría del 
Volkswagen a ese gran ingeniero que fue Ferdinand 
Porsche. Es algo que no voy a poner en duda. Lo que 
si es cierto es que Porsche, en su idea de construir 
un coche popular para el pueblo alemán, agrupó una 
serie de conceptos que habían sido inventados con 
anterioridad, tales como el motor bóxer (de cilindros 
opuestos) refrigerado por aire, la viga central como 
soporte de la estructura, los semiejes oscilantes, etc. 
El motor bóxer tiene su origen en el Kontramotor 
desarrollado por Carl Benz en 1897. Dos años antes, 
en 1895 la marca francesa DeDion-Bouton patentó 
un motor con cilindros opuestos. Otro de los grandes 
pioneros del automóvil, Edmund Rumpler inventó 
la suspensión por semiejes oscilantes para la marca 
Adler en 1903, una construcción que permitía tener 
suspensión independiente en cada una de la ruedas 
motrices, sin embargo, esa idea no tuvo éxito en 
Europa.
En 1904, el ingeniero inglés Edmund Lewis realizó un 
prototipo para la casa Rover con  bastidor de viga 
central. El primer invento notable de Porsche fue un 
vehículo con motores eléctricos a los bujes de rueda que asombró al mundo automovilístico en la exposición universal de Paris de 1900 
y se constituyó en el primer concepto de la tracción independiente en cada rueda. Este vehículo fue bautizado con el nombre de Lohner-
Porsche.
Entre las muchas actividades y contribuciones de Porsche, se destacan sus creaciones para motores de aviones, coches para bomberos, 
trolebuses, sistemas de transporte, motores híbridos movidos por electricidad y gasolina, tractores y plantas eólicas, entre muchas otras. 
En 1906, Porsche se traslada a Austria para trabajar con la naciente y pujante Austro-Daimler donde se dedicó por completo a crear coches. 
En 1912 Porsche creó un motor bóxer de cuatro cilindros refrigerados por aire mediante un ventilador (¿os suena este concepto?). Este tipo 
de refrigeración fue muy usada en aquella época. La marca checa Tatra presentó en 1922 el Tatra 11, realizado por Hans Ledwinka, un 
coche ligero con bastidor de viga central, motor bóxer de dos cilindros refrigerados por aire, provisto de dos semiejes oscilantes traseros. 
De este coche se construyeron más de 3.500 unidades. Sin duda, uno de los antecedentes del Volkswagen. En 1923, Porsche era ya el 
director técnico y miembro del Consejo de Administración de la gigantesca Daimler Motor Company, líder entonces de ventas en Europa. 
En esos tiempos, Porsche tenía el deseo de crear un coche económico, pero a la elitista compañía Daimler no le hacía mucha gracia la 
idea. Esto provocó la dimisión de Porsche en la marca, a pesar de haber creado muchos trabajos brillantes, como los modelos SS y SSK de 

Mercedes de finales de los 20.
A principios de 1929, Porsche empezó su nuevo trabajo como director técnico de 
la compañía Steyr en Austria. Más tarde Steyr fue adquirida por Daimler-Benz, 
creando Steyr-Daimler-Puch. Porsche se encontraba de nuevo en la misma situación 
que dos años antes. Contando con 55 años, en diciembre de 1930, fundó en 1931 
la empresa “Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH, Konstruktionen und Beratungen für 
Motoren und Fahrzeugbau”, para proporcionar servicios de ingeniería.
Fueron tiempos difíciles para Porsche y su gente que debió cobrar su salarios en 
cuotas pues no había suficiente dinero en caja. Ghislaine Kaes, sobrino y secretario 
de Porsche, recuerda: “Además de no tener dinero tampoco teníamos órdenes de 
trabajo”. En 1931, Porsche patentó una de sus más famosas invenciones: las barras 
de torsión. Este fue un importante logro para ahorrar peso en vehículos pequeños, 
hasta entonces forzados a emplear pesadas e ineficientes suspensiones de hojas. 
Esta invención significó el primer respiro para la joven firma que obtuvo así sus 
primeros ingresos. (Ref.: www.escarabajomania.com) Continuará...

Benz dos-a-dos, uno de los primeros vehículos
en utilizar el Kontramotor...
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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...

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

Invent Innovador per estalviar aigua i energia

L’empresa instaurada a Palafolls, Disesta-JP, va guanyar 4 
dels diferents premis de la Fira d’inventors de Ginebra en la 
seva darrera edició. Es tracta d’un sistema que permet reduir 
considerablement el consum d’aigua, quan el que necessitem 
és aigua calenta. El que fa el sistema és retenir l’aigua mentre 
aquesta s’escalfa, i avisa del moment en el que comença a sortir 
aigua calenta de l’aixeta. D’aquesta manera s’estalvia tota l’aigua 

que normalment es deixa 
sortir fins aconseguir la 
temperatura idònia.
• L’aparell de Disesta-JP 
avisa en el moment que 
comença a sortir l’aigua 
calenta de la aixeta, 
eviten el malbaratament 
en el procés de freda a 
calenta. El dispositiu, 
un quadrat de 40x40 
centímetres, s’instal•la en el punt de bifurcació entre les canonades d’aigua freda 
i calenta. A més, a las aixetes i dutxes es col•loquen els mecanismes de posta en 
marxa. Una vegada que es pressiona el botó d’encesa es genera un circuit tancat 
d’aigua que utilitza les canonades de la llar, sense necessitat de dipòsit. L’estalvi 
pot arribar a 20% anual d’aigua, en xifres absolutes, parlem d’una mitjana d’entre 
50.000 i 200.000 litres depenén de la vivenda. L’invent va guanyar fins a 4 premis al 
certamen d’inventors de Ginebra; el de la Fundació Rei Abdulaziz (d’Arabia Saudí), 
el de l’Oficina de Turisme de Ginebra, la medalla d’or de la fira i la felicitació 
especial del jurat. que corri La Veu!

Més informació sobre aquest sensacional invent a la seva plana web: www.disesta.com
Esquema de la web de Disesta
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Monstruarium       El Bigfoot

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

Mort a un Aparcament del Putxet

A principis del 2003, al carrer Bertran 28 de Barcelona van morir assassinades i de la mateixa manera 
dues dones, dones molt semblants d’aparença física, dues dones que l’únic pecat que van cometre 
era tenir una plaça d’aparcament al mateix lloc, al pàrquing del Putxet. Els assassinats es van produir 
amb una diferència d’11 dies, reunint tots els condicionats d’una peli de terror on un psicòpata gaudeix 
assassinant al mateix lloc i a dones molt semblants.
Els investigadors, gràcies! van poder identificar a l’assassí, que era un jove de 24 anys d’edat, veí de 
Sant Adrià del Besos, toxicòman i que l’única motivació per matar era el robatori per poder satisfer el 
seu vici. El jove que es diu Juanjo Pérez Rangel va ser condemnat a 52 anys de presó i a pagar una 
indemnització de 600.000 euros als familiars de les dues víctimes.
Juanjo no aixecava cap sospita, treballava a una empresa de tèxtil a la localitat de Granollers i era una 
bona persona, segons els seus amics, però a Juanjo alguna cosa li va passar pel cap que va anar al 

aparcament del Putxet a assassinar, aparcament que ja conexia perquè havia tingut llogada una plaça per la seva moto feia un any. 
Juanjo ho va deixar tot, la feina, la seva vida normal només per robar?, no ho crec, més bé per assassinar.    

Reflexió de la Guineu: 
La droga és mala, la droga mata, la droga va ser la companyera de l’assassí del Putxet, la qual va mal aconsellar de 
què forma aconseguir diners , sense esforçar-se, treient la vida a dues dones que l’únic que van fer malament era anar a 
recollir els seus vehicles a un aparcament, el del Putxet...que ha quedat maleït. 

Per la Guineu Lombroso

Por Litus King

La mayoría de los científicos piensan que las pruebas existentes sobre el “Bigfoot o Pie Grande” 
no son lo suficientemente convincentes y generalmente las consideran como el resultado de 
mitología, folclore o identificación errónea. Muchos profesionales y académicos afirman que los 
estudios adicionales son una pérdida de tiempo, pero otros piensan que la evidencia actual 
puede ser escasa y que ha de evaluarse objetivamente a medida que se vaya presentando. 
Otros, incluyendo una subcultura activa, compuesta generalmente por aficionados, 
continúan investigando y consideran la existencia del Bigfoot como una posibilidad. Los 
testigos generalmente indican características similares: una gran criatura simiesca bípeda, 
normalmente de una altura de 2,1 a 2,7 metros (7 a 8 pies) con amplios hombros y estructura 
robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja; en ocasiones, se habla de una cresta en 
la parte superior el cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos 
bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de 
pelo cubre su cuerpo, de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, 
arenizco o con brillos plateados. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron 
su nombre (Bigfoot, Pie Grande). Se le asocia un desagradable y fuerte olor, semejante 
al de heces, alcantarillado o de sudor humano. Los sonidos que emite se describen como 
similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves, al igual que el Yeti, por lo que algunos 
criptozoólogos sostienen que podría ser una especie emparentada con él, la cual quizá llegó 
a América a través del Estrecho de Bering durante la última glaciación, tal y como hicieron 
los ancestros de los pueblos amerindios y diversas especies de animales. Con respecto a su 
alimentación, el antropólogo Grover Krantz escribe que “muchos observadores han descrito 
los alimentos que consumen, pero es una cuestión de opinión saber cuántos de esos informes son exactos.” También agrega 

que “A grandes rasgos, lo describiría como omnívoro. Es principalmente un 
vegetariano y se puede describir como un carnívoro ocasional”
La mayoría de los avistamientos son nocturnos, lo cual hace pensar 
que se trata da una criatura nocturna. Algunos testigos mencionan que 
posee como un “brillo rojizo ocular”, similar al brillo de algunos animales 
nocturnos. Normalmente se avistan individuos solitarios, raramente en 
pares o grupos familiares y son más comunes los avistamientos de machos 
que los de hembras. Existen convenciones anuales relacionadas con el 
Bigfoot. Esta criatura desempeña un papel importante en el turismo en el 
noroeste de los Estados Unidos; por ejemplo, existe una festividad llamada 
el “Deslumbramiento anual de Sasquatch “Bigfoot” (Sasquatch Daze) en 
Harrison Hot Springs, British Columbia. Napier escribe que “el Bigfoot se 
ha convertido en un gran negocio en algunas partes de Norteamérica.”

Daryl Colyer, del “Texas Bigfoot Research Center”,
da posibilidades a la existencia real del Bigfoot... 
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Per flaix61 

l’Actualitat Beatles
Les cançons secretes dels Beatles
Capítol  VII

Cançons que oferiren a d’altres Artistes I:
1/ “I’ll Be on my Way”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Billy J. Kramer amb els Dakotas
Data: 26 d’abril de 1963.
2/ “Bad to me” 
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Billy J. Kramer amb els Dakotas 
Data: 26 de juliol de 1963.
3/ “Tip of my Tongue”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Tommy Quickly
Data: 30 de juliol de 1963.
4/ “Hello Little Girl”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Los Fourmost
Data: 30 d’agost de 1963.
5/ “Love of the Loved”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney 
Interpreta: Cilla Black
Data: 27 de setembre de 1963.
6/ “I’ll Keep you Satisfied”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney     
Interpreta: Billy J. Kramer amb els Dakotas 
Data: 1 de novembre de 1963.
7/ “I’m in Love”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Los Fourmost
Data: 15 de novembre de 1963.
8/ “A World without Love”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Peter i Gordon
Data: 28 de febrer de 1964.
9/ “One and One is Two”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Los Strangers amb Mike Shannon
Data: 8 de maig de 1964.
10/ “Nobody I Know”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Peter i Gordon
Data: 29 de maig de 1964.
11/ “Like Dreamers Do”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Els Applejacks
Data: 5 de juny de 1964.
12/ “From a Window”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Billy J. Kramer amb els Dakotas
Data: 17 de juliol de 1964.
13/ “It’s for you”
Compositors: John Lennon i Paul McCartney
Interpreta: Cilla Black
Data: 31 de juliol de 1964.

Reflexología Podal
Por Sonia González

La Reflexología Podal 
es una terapia basada 
en el estímulo de 
puntos reactivos que 

se encuentran en los pies, principalmente en la planta. Estos 
puntos reactivos llamados puntos o zonas reflexológicas están 
íntimamente relacionados con distintas partes del cuerpo a 
nivel nervioso y energético. Cuando algún órgano o estructura 
del organismo está enferma o desequilibrada, los puntos 
reflexológicos se activan y producen un dolor característico a 
la presión. Mediante el masaje de estos puntos reflexológicos 
enviamos  un estímulo a la zona desequilibrada para que active 
sus propios mecanismos de sanación y recupere el equilibrio, y 
con eso, la salud.
La Reflexología Podal es una 
terapia holística y preventiva.  
Con Reflexología Podal se pueden 
tratar multitud de enfermeda-
des aunque hay ciertos casos 
en los que los resultados son 
realmente sorprendentes como 
por ejemplo: dolores de espalda 
(cervicales-dorsales-lumbares), 
desequilibrios en la menstruación 
(síndrome premenstrual, mens-
truación irregular), estreñimiento, 
depresión, ansiedad, estrés, problemas digestivos (digestiones 
pesadas, ardor de estómago, gastritis), etc.
En definitiva y para acabar, la Reflexología Podal es una terapia 
que vale la pena conocer, ya que es útil, sencilla y de rápidos 
resultados. No dejéis de probarla, os garantizo que quedaréis 
sorprendidos.

Espacio patrocinado por:

Escola i centre de teràpies
Plaça 11 de Setembre, 13 - Tel.: 630 375 261

GAIA

“Diálogos conmigo mismo”

Igualdad
Me atrevo a destacar una incursión, sobre las  igualdades 
de los sexos, en un pequeño ámbito, donde Hombres y 
Mujeres convivimos día a día, una jornada.
Sé de antemano que no saldré muy bien parado de esta 
incursión, pero no puedo resistirme a tal arranque.
Es curioso como el sexo “débil” o “fuerte” 
Expande todos sus argumentos de debilidad o fortaleza, 
según sean las circunstancias y lo que convenga a cada 
género. Eso sí desentendiéndose o aprovechando  con 
total impunidad la situación, llevando sus argumentos 
sexistas a un entorno, de intereses creados. Y cada cual 
con el desarrollo de sus toques, de sus razones.
(“A mi entender pobres y mezquinas razones”)
Es casi ridículo observar como aun no somos capaces ni 
unos ni otras, de entender que la igualdad no está en 
poder o no, con una situación. Es algo más sencillo.
¡Creo!, pienso, yo.
Y creo que la igualdad es eso, que no entiende ni de sexo 
ni de fuerza ni de intereses, ni de jerarquías, es eso, sólo 
eso, ¡creo yo! 

J.M. Ojeda
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Hablemos de Astronomía
Por Marisol EscribanoCERN

El universo se generó tras una explosión que denominamos Big Bang. 
En esos momentos toda la materia que hoy en día vemos distribuida a 
lo largo y ancho del cosmos se encontraba concentrada en un espacio 
muy reducido, y rápidamente fue expandiéndose. Durante los primeros 
instantes del universo esa enorme concentración de materia y energía 
evolucionó de un modo que determinó la composición de nuestro universo 
actual. La materia de la que estamos construidos es consecuencia directa 
del modo en que se produjo esa explosión. El estudio de los procesos que 
se desarrollaron en aquellos momentos podría explicar, entre otras cosas, por qué el universo está hecho de partículas, por 
qué esas partículas tienen las masas que tienen, cómo adquieren dichas masas, y por qué todo lo que vemos está formado 
por materia y no por antimateria (con las mismas características pero carga eléctrica opuesta). El único modo de estudiarlo 
es reproduciendo pequeños Big Bang de forma controlada, para lo cual se necesita una potente máquina capaz de impulsar 
la materia hasta esas energías. Es decir, un acelerador de partículas, y esto es lo que están llavando a su fase final en el 
CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas, situado en Ginebra), el mayor acelerador del mundo, el LHC, que se está 
montando en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia.
¿Y eso del acelerador y los experimentos, cómo funciona?
Contestar sin utilizar demasiados tecnicismos es complicado. Para conseguir reproducir estas mini-explosiones de altísima 
energía y alcanzar las condiciones existentes pocas milésimas de segundo tras el Big Bang se utilizará el acelerador LHC. En 
el acelerador, situado en un túnel circular a 100 metros bajo tierra, dos haces de protones girarán en órbitas concéntricas 
opuestas hasta alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. En ciertos puntos ambos haces serán desviados y se harán 
chocar entre ellos. Estas colisiones generarán una concentración de muy alta energía que dará lugar a la formación de nuevas 
partículas. Es decir, un mini Big Bang controlado a nuestra disposición.
Muchas de esas partículas se desintegrarán en cascadas de otras muchas partículas en tiempos inferiores a la milmillonésima 
de milisegundo. Es alrededor de estos puntos de choque donde se situarán los detectores asociados a los experimentos. 
Los detectores serán una especie de gigantescas cámaras capaces de reproducir con enorme precisión los resultados de las 

colisiones. Todos los datos registrados por los detectores se asociarán 
para después reproducir una fotografía de la colisión. Y entre esos miles 
de millones de fotos hay que encontrar unas pocas en las que se hayan 
generado partículas no observadas hasta ahora para estudiarlas y entender 
las propiedades de la materia a estas energías.
¿Y para qué sirve?
Más compleja aún que las anteriores. No porque no haya una respuesta, 
sino porque desconocemos los detalles de dicha respuesta. Conocer estos 
detalles es lo que nos empuja a llevar a cabo los experimentos. Muchas 
teorías predicen los resultados de estas colisiones, pero no sabremos 
cuál de ellas es la acertada hasta que podamos tener una comprobación 
experimental para continuar nuestro viaje al interior de la materia.

 
Difícil Dilema...
David Torralba

Monstruosamente compleja es analizar la situación actual de lo que en estos momentos se está viviendo en el CERN y más 
para un tío como yo, que quizá por el hecho de desear tener algo de aventura y olvidar los sufrimientos cotidianos, se ha 
vuelto un fanático de “ragnarocks”, “apocalipsis”, “parusías”, guerras mundiales y cataclismos varios, no obstante mis deseos 
no me impiden retroalimentarme con la realidad y es desde ese prisma desde donde uno debe ser juez y parte de asuntos 
cruciales como éste del que tratamos. Sí, estoy convencido de que el experimento que nos lanza a la búsqueda del “Boson 
de hicks”, puede destruir el planeta y de paso el universo, pero todo y el peligro, también soy consciente de que es un paso 
necesario para nosotros, pues no podemos seguir encerrados en un universo tan minúsculo y poco transcendental como el 
que nos presenta EINSTEIN y sus acólitos y si algo puede buscarse, aunque ese algo, sea el traer a nosotros materia que ni 
siquiera sospechamos de su existencia y poder demostrar que allí fuera o dentro de lo más ínfimo hay algo más, bienvenido 
sea el experimento.
Nunca la moral o la religión deben ser un freno a la ciencia (aunque yo considere errónea la derivada de la misma) y más 
ahora que estamos a treinta o cuarenta años vista de la computación cuántica que en última instancia nos asegurara 
matemáticamente la vida eterna, no frenemos la biotecnología, la física de partículas, el desarrollo armamentístico, cualquier 
tipo de nueva teoría sobre fuentes energéticas como la fusión fría, porque en ello nos va mucho más nuestro futuro que en 
los derechos sociales o el desarrollo artístico.
De todas formas, estad todos atentos al final de la cuenta atrás, pues es probable una distorsión temporal que podría 
permitirnos pillar el número de la loto o algo así, o sea que al loro…
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Por David Torralba

ZONA DE JUEGO
MANHUNT 2 - versión PS2 y PSP
Al hablar de MANHUNT, ya sea del primero o su secuela, 
debemos hacer hincapié en el hecho de que son juegos 

censurados, en algunos países el primero y en todo el orbe el segundo (y aquí hemos 
de ser honestos y reconocer que es censura auto impuesta, pues sin ningún problema 
el juego hubiese podido ser lanzado con clasificación de “sólo adultos” pero “Money 
is Money” y eso en ROCKSTAR lo tienen más claro que el agua) también una leyenda negra acompaña los “Manhunters” varios, como esa 
que dice que el estudiante ese de Inglaterra que se cargó a su colega lo hizo poseído por el espíritu del MANHUNT, osea por el cazador de 
hombres... Pero en el fondo no deja de ser leyenda pues el que era aferrimo jugador del juego precisamente era la víctima.
Pero ¿De qué va MANHUNT? ¿Cómo se juega? ¿Destaca en algo aparte de su hiperviolencia?... Básicamente el juego te mete en la piel de 
un pillado que se ha ido completamente de la bola y ve enemigos de la libertad en todas partes, va siempre acompañado de su amiguito 
invisible y debe acabar con una conspiración a escala planetaria que está montando una especie de “Reality Show” en su azotea, en el 
camino, cual Homérica Odisea, nuestro avatar deberá recorrer desde tugurios “sado-maso” a frenopáticos, sexshops y por supuesto la tan 
recurrente y esencial casa familiar donde se labraron todos sus complejos y manías y donde se consumó la epifanía del nuevo ser.
El estilo de juego se basa en el sigilo y en el asesinato por la espalda, en los primeros niveles y en la acción pura y dura en los 
últimos. Técnicamente el juego se muestra desfasado y muy atrasado respecto a otros juegos contemporáneos y tan sólo el sonido y 
la ambientación se salvan de la quema, exceptuando eso sí, los momentos en que la cámara se vuelve autónoma y una secuencia de 
movimientos prefijados muestran en todo su esplendor el momento del asesinato, y aquí es donde MANHUNT se revela como un juego 
diferente y censurado. La versión no censurada, está disponible en cualquier programa de descarga y que amablemente los productores 
ofrecen al mundo, cual hijo de la bestia.
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Nombre: .................................
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Dirección: ………………………………………........................
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VA DE CINE...
Por David Torralba

IRON MAN

Ni por éstas... ahora que la MARVEL ha pagado una fortuna a través de un crédito 
sindicado para recuperar para el cine a sus personajes, ahora que ha declarado 
que sí, que ahora sí las versiones cinematográficas serán calcos de lo vivido en los 
cómics, pues lo dicho, ni por esas MARVEL ha conseguido satisfacer plenamente a 
todos los fans del gran héroe conservador y de derechas (también dipsómano, pero esa 
ya es otra historia) IRON MAN. y no es que la película sea muy mala, ni muy aburrida, la verdad, 
la auténtica verdad del fiasco es a mi parecer y, una vez más, y van ya unas cuantas, que el 
fallo gordo está en los FX... que cantan como una almeja y por exceso de pulcritud el ordenador 
vuelve a levantar un muro infranqueable entre el sabor añejo MARVEL y la hipermoderna versión 
cinematográfica, si a eso le añadimos una puesta en escena edulcorada y infantiloide (o sea 
sin la auténtica violencia, no ya de sangre y vísceras, si no de contundencia y poderío) con la 
PALTROW más perdida que un pulpo en un garaje y con el inmenso JEFF BRIDGES (inolvidable 

GRAN LEBOWSKI) haciendo el ridículo y vendiendo su alma al vil metal, nos encontramos con otro fracaso marveliano, quizá 
no tanto como los últimos SPIDERMANS ni como el apestoso HULK del todavía más apestoso ANG LEE (lo mínimo que se le 
puede pedir a un director chino es que dirija con maestría escenas de acción... lo mínimo) pero fracasillo a fin de cuentas... 
Esperaremos pacientemente a nuestro futuro momento de gloria eterna imaginando un pluscuamperfecto enfrentamiento del 
mayúsculo y mayestático CAPITAN AMERICA interpretado por el dios ARNOLD contra la turbamulta roja  y progre que asola 
y destruye con fulgor demoníaco el auténtico espíritu del hombre... LA HEROICIDAD.

	 	Clases de técnicas de Bonsáis 
en Palafolls

• Profesores: Antonio Solís y Carlos Martínez

Hace más de 20 años inician sus respectivos caminos en 
el mundo del Bonsai, inicialmente de forma autodidacta 
y posteriormente recibiendo clases y titulación japonesa 
por la escuela BonsaIkebana de Barcelona. Han realizado 
exposiciones y tienen un vivero de especies autóctonas.

Información:
Escola d’Adults

Contacto: Noemí Piris,  coordinadora de EDAP
Teléfono: 93 762 06 11
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Por Ariadna PonsSobre Pinya de Rosa

!Hola¡
Con motivo de la pasividad de 
la Generalitat, hemos redactado 
una propuesta de resolución en el 
Parlament con referencia al espacio 
natural Pinya de Rosa.
 

• A la Mesa del Parlamento de Cataluña
Albert Rivera Diaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y 
Jose Domingo Domingo, Diputado del Grupo Parlamentario 
Mixto perteneciente a Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 145 y 146 del Reglamento 
de la Cámara, presentan la siguiente Propuesta de Resolución... 

• Exposición de Motivos
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 12/1985, de 13 de junio 
de espacios naturales, corresponde a la Administración de la 
Generalitat la gestión de los parajes naturales de interés nacional o 
PNIN. El artículo 34 de la misma ley de espacios naturales dispone 
que la Generalitat tiene que tomar las medidas procedentes 
para la adquisición del suelo en aquellos espacios naturales de 
protección especial en la medida que lo requiera su gestión eficaz, 
especialmente en las fincas que por su fragilidad han de ser objeto 
de la protección más estricta. Igualmente, la ley 25/2003, de 4 de 
julio, declara paraje natural de interés nacional a la finca Pinya 
de Rosa de Blanes, y dispone en el artículo 3 que ésta debe ser 
gestionada por el Departamento de Medio Ambiente. Según el 
preámbulo de esta ley, Pinya Rosa forma parte de un espacio 
único en esta zona de la costa Brava por su valor paisajístico 
y medioambiental, así como por su fauna y flora, por lo que ha 
sido preservada de la urbanización y declarada espacio natural de 
protección especial. Esta declaración, de acuerdo con el artículo 
33 de la Ley de espacios naturales, comporta la utilidad pública de 
todos los terrenos que conforman la finca Pinya de Rosa a efectos 
de expropiación.
La Generalitat podría ejercer el derecho de tanteo dentro de los 
tres primeros meses a contar desde la notificación previa de la 
compraventa de la finca Pinya  Rosa, plazo que termina el próximo 
18 de mayo de 2008. No obstante, el Gobierno ha mantenido, hasta 
el momento, una pasividad absoluta y, de no ejercer su derecho de 
tanteo, deberá cumplir con carácter de urgencia sus obligaciones 
de acuerdo con la ley 25/2003, de 4 de julio, para que la finca 
Pinya de Rosa sea respetada por sus nuevos propietarios como 
espacio natural de protección especial. Por todo lo anterior, los 
miembros de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Mixto, presentan la siguiente, 

• Propuesta de Resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Ejercer su derecho de tanteo y adquirir el Paraje Natural de Interés 
Nacional de Pinya de Rosa antes del día 18 de mayo de 2008.
2. Desarrollar un Consejo Rector del espacio de acuerdo con lo 
previsto en la ley 12/1985, del Plan de Espacios de Interés Natural.
3. Aprobar y publicar el Plan Rector del uso, gestión y protección 
del paraje natural de Pinya Rosa en cumplimiento de lo previsto 
en la disposición adicional tercera de la ley 25/2003. 
4. Asegurar que, de producirse un cambio de titularidad, sigan 
protegidos los elementos naturales que motivaron la declaración 
de la finca Pinya de Rosa como Paraje Natural de Interés Nacional, 
así como las funciones y servicios ambientales especificados en 
los documentos científicos y técnicos en los que se basó la ley.

Palau del Parlament, 24 de abril de 2008
El Portavoz
Albert Rivera Diaz
Diputado de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
José Domingo Domingo

Sonia Pérez Izquierdo 
Coordinadora de la agrupación Ciudanados

Partido de la Ciudadanía en Blanes

Batxillerat Nocturn

Hola!
Soc Janira, alumna de batxillerat Nocturn, a l’institut I.E.S. 
Sa Palomera de Blanes (Girona).
Escric aquesta carta, pel fet de la decisió presa pel departament 
d’ensenyament, en la seva idea dràstica de suprimir el batxillerat 
nocturn.
He de dir que, com alumna del Nocturn, estic indignada amb la 
decisió basada en l’absència de l’alumnat, i totalment en contra 
d’aquesta.
Personalment he de dir que si no hagués sigut per l’oportunitat 
que em va oferir el centre de fer batxillerat nocturn, no hagués 
pogut fer el segon curs. Jo tinc 18 anys, vaig fer primer de 
Batxillerat diurn al institut I.E.S Terra Roja de Santacoloma 
de Gramenet (Barcelona). Treballava els caps de setmana i ja 
m’anava bé.
Pero la meva mare es va divorciar, i vàrem buscar un pis a 
Blanes per estar més a prop dels meus avis. Visc amb la meva 
mare i la meva germana de 13 anys.
Entre la meva mare i jo paguem la hipoteca d’aquesta casa, 
perquè avui en dia, una persona sola és imposible que ho 
aconsegueixi.
La meva mare volia que jo seguís amb els meus estudis, i va 
parlar amb l’asistenta Social per demanar algun ajut, i aquesta li 
va dir que jo ja era prou gran per treballar la jornada complerta 
i els estudis podien esperar. 
Però, aquesta ens va aconsellar anar a l’I.E.S Sa palomera, per 
informar-nos, i quan vaig parlar amb la direcció i em varen donar 
l’oportunitat d’estudiar a les tardes, s’em varen obrir portes.
Jo al diurn no podia fer jornada complerta perquè els dilluns a la 
tarda sortiem a les 17:00, i la resta a les 14:30. A quina empresa 
interesa uns horaris així? Preguntin als empresaris, perquè jo 
per molt que hi vaig buscar, no vaig trobar feina de jornada 
complerta. Deixant a un costat l’empresa, quan estudiaria? 
quan faria la inmensitat de treballs manats? , és impossible. 
Hauria deixat els estudis si no fos per l’oportunitat d’estudiar al 
nocturn.
Escric aquesta carta, no només per la meva oportunitat, si 
no perquè molts nois i noies com jo es mereixen l’oportunitat 
d’estudiar, encara que hagin de treballar pels motius que 
siguin.
Crec que tots ens mereixem l’oportunitat. Hi ha vegades en la 
vida en que les coses no concorden amb els estudis programats 
i tenim que buscar alternatives.
El batxillerat Nocturn és la meva. Si-us-plau! no ens tanqueu 
aquesta oportunitat. Ens la mereixem.
 

Janira Salguero Cruz

Curs escolar 2008-2009

A Blanes com en la resta de poblacions estem en època de 
preinscripcions i matriculacions escolars.
Però com ve sent ja habitual a Blanes marquem la diferència, no 
precisament som discordants per tenir idees genials, una altra 
vegada més el contrari.
Ara resulta que des de la Regidoria d’Educació i Promoció 
econòmica La Sra. Pilar Planella i Salut. S’ha decidit a cop 
d’esborrador i decrets fer desaparèixer l’Article 6.1. Procediment 
general d’admissió.
Del la RESOLUCIÓ EDU/349/2008, de 8 de febrer, per la qual 
s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat 
als centris educatius, per al curs 2008-2009.
https://www.gencat.net/diari/5072/08039017.htm
Anul•lant el criteri de prioritat per domicili en la proximitat del 
centre escolar.

Ja podem tirar coets, ara les mares i pares de Blanes tenim 
obligatòriament (a causa de la falta de places escolars a les zones 
on hi ha més població) que desplaçar-nos del nostre entorn més 
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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 EN EL CENTRO 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.

SENYORA BUSCA  amigues per sortir, cine, 
teatre, passejar, etc... Edat voltant els 60 anys.
Tel.: 699 02 88 43.

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

on hi ha més població) que desplaçar-nos del nostre entorn més 
immediat a la nostra llar, amb tot el que comporta; despesa 
en transport, desvinculació de nostres menors del seu entorn 
habitual, pèrdua de temps pel desplaçament, impossibilitat de 
coordinar horaris per treballar... 
I el pitjor de tot és que aquesta manca ja era coneguda per 
l’ajuntament (recordem les manifestacions dels pares en l’anterior 
etapa de matriculació) i no ha fet res per remediar el tema, és 
més, jo formo part del consell escolar de l’Escola Bressol de Can 
Borell i en les cinc reunions que portem durant el que va de curs 
no ha assistit a cap reunió el representant de l’ajuntament, que 
hauria de venir a totes les reunions dels consells dels centres 
públics d’educació infantil i primària al seu càrrec.
D’aquesta forma cóm podem creure’ns que els importen els 
nostres fills i la seva educació, cóm podem queixar-nos que 
en la nova Escola Bressol de Can Borell, la qual fins i tot no 
ha complert dos anys de funcionament, els nens de 0 a 3 anys 
dormen en plegatins i mengen al passadís per falta d’espai a 
les zones comunes... Però senyors no deixin de pagar els seus 
impostos, que primer són les obligacions i, dels drets, ja parlarem 
a la següent campanya electoral encara que sigui per mentir-nos, 
o vostès tindran els llibres gratis que va prometre el senyor Trias 
a la campanya municipal?
Gràcies per les seves mentides i la seva mala gestió, per a això no 
feia  falta que es pugessin el sou.

Sonia Pérez
Coordinadora de l’agrupació de Ciutadans

Partit de la Ciutadania de Blanes 

L’IBI a Blanes

Tal i com va denunciar el PSC en el moment d’aprovació de les 
ordenances fiscals i del calendari del contibuent, l’IBI s’ha apujat 
una mitjana d’un 7%. Aquest fet el poden comprovar tots els 
ciutadans que són propietaris d’algun immoble, en el rebut de 
l’IBI que aquests dies els està arribant a casa i que correspon, 
pels domiciliats, al 50% del cost anual. El govern, CiU-PDB-PP-
ERC, va voler fer veure que només pujava l’IPC (2,8%) i això ha 
quedat demostrat, com ja deia el PSC, que era mentida ja que la 
pujada correspon a una mitjana d’un 7% i és deu als següents 
fets:
• 2,8% aplicant l’ordenança
• 2% d’increment del valor cadastral del sol
• Supressió del 2% de bonificació pels domiciliats
En un moment de recessió econòmica en que moltes famílies 
han de suportar un increment de les despeses hipotecàries i 
del cost de la vida en general, el govern de CiU actua com una 
organització sense escrúpols ni miraments i sense la més mínima 
sensibilitat social. Insistir que a part del 2,8% d’augment establert 
per l’ordenança i del 2% d’augment del valor cadastral del sol, 
el govern ha suprimit la bonificació per domiciliació que era d’un 
2% com ja s’ha dit, i també el fraccionament en quatre vegades 
que va ser una mesura introduïda pel govern del PSC per donar 
facilitats a tota la ciutadania, especialment a la més feble.
Els fets ens demostres que a Blanes hi ha un govern de 
dretes pur i dur i que fa política de dretes pura i dura i que, 
incomprensiblement, compte amb el suport incondicional d’ERC 
en totes i cadascuna de les accions i mesures antisocials que 
adopta.

PSC Blanes
Envia els teus escrits a: e-mail: redaccio@quecorrilaveu.net

o al Fax: 93 764 04 98 
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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 ABRIL:

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

´

SUDOKU - MAYO

SOLUCIÓN PROBLEMA ANTERIOR: 01 Txc7! - Cxa6 / 02 Txa7+ - Rxa7 / 03 Txg7+ - Ra8
                       04 Db6 - Cf7 / 05 Txf7 - Te7 / 06 Txe7 - Db1+ / 07 Rxb1 - Cc7 / 08 Txc7 - f5 / 09 Db7++

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 doce movimientos 
conseguirán ganar la partida. Encuentra la solución

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

Comunitat Vedruna

L’Ajuntament de Tordera va inaugurar el passat 14 de maig l’escultura en 
reconeixement dels 125 anys de la Comunitat Vedruna a Tordera, una 
escultura ubicada a la Plaça Padró, realitzada per Marta Solsona, autora 
també de l’escultura que presideix el Parc de la Sardana. La Plaça Padró es 
va omplir de gent i alumnes de la pròpia escola Sant Josep que van assistir a 
la descoberta de l’escultura que simbolitza una educadora Vedruna que atén 
a dos nens.
Una representació teatral i diverses interpretacions musicals a càrrec 
dels alumnes de l’escola van ser el preludi a l’inauguració que va comptar 
amb l’assistència de les autoritats locals, l’artista i la delegada provincial 
de la congregació Vedruna, la germana Dolors Sitges, que va agrair el 
reconeixement del consistori a la feina de la comunitat Vedruna a Tordera. 
El batlle del municipi, Joan Carles Garcia (CiU), va destacar el paper de la 
comunitat Vedruna en l’educació del ciutadans i ciutadanes de Tordera així com el compromís adquirit amb aquesta comunitat 

per part del consistori, en reconeixement a tots i totes els torderencs/enques que  han passat per 
les seves aules. 
• Sistema Vedruna: L’any 1826, Joaquima de Vedruna, respon en Vic a la crida que la impulsà 
a “formar germanes que abracin totes les necessitats dels pobles, en l’educació cristiana de la 
joventut i al servei dels malalts”, especialment d’aquells grups humans als quals el sistema imperant 
oferia menys oportunitats. La seva iniciativa posa en marxa una institució: “Les Germanes 
Carmelites de la Caritat Vedruna”, cridades a ser la llavor generadora de vida. Pioneres llavors 
a Catalunya d’una tasca educativa popular al servei de la promoció i formació cristiana de la 
dona, les seguidores i companyes de Joaquima de Vedruna van ser mestres de generacions de 
joves, especialment en el món rural, aleshores socialment predominant. Aquesta experiència es 
converteix en el llevat d’una acció educativa de futur. El cognom familiar de Joaquima, VEDRUNA, 
va quedar així associat, en el camp educatiu, a un mode de presència amb identitat i estil propis i a 
una forma nova de donar resposta a les necessitats educatives del seu temps. L’impuls i la intuïció 
pedagògica de Joaquima van ser portats més enllà de la seva Catalunya natal a altres regions, 
altres països i continents. En el segle XXI, la seva intuïció pedagògica segueix inspirant molts 
educadors i educadores que l’han feta seva, participen d’aquesta herència i estan compromesos 
amb aquest projecte, l’enriqueixen amb les seves experiències i aportacions i el mantenen viu, 
com a alternativa educativa en la nostra nova realitat. que corri La Veu!

La Fauna Vertebrada a Tordera

El passat dia 14 a la Biblioteca de Tordera es va fer la presentació 
d’un acurat estudi sobre la Fauna Vertebrada elaborat per l’empresa 
LETES. L’estudi ens va apropar a un món que resideix al nostre costat 
i que la majoria de nosaltres desconeixem, així vàrem saber de la forta 
presència a Tordera del Cabirol, o del Turó Comú, un dels carnívors 
menys coneguts i més amenaçats de la Península Ibèrica, que es creia 
extingit a Tordera des del 1998 i del que s’han trobat en dos punts del 
municipi. 159 espècies d’aus de les que 70 nidifiquen al municipi, 30 
mamífers, 10 amfibis i 17 rèptils diferents són algunes de les dades més 
significatives d’aquest estudi. El riu, com un dels principals actius naturals 
de Tordera, repercuteix de manera vital en la fauna, així com la barreja 
de forma harmònica, d’un hàbitat forestal (en un 60% Atlàntic i un 40% 
Mediterrani) amb diferents hàbitats fluvials. Un efecte mosaic entre dos 
besants molt diferenciades que fa que sigui un lloc en el que la seva biodiversitat es pugui considerar com única. L’estudi sobre 
la riquesa natural de Tordera ha estat dirigit per Joan Daranas que va fer una crida a l’importància del coneixement d’aquest 
estudi i la seva difusió vers les mesures de cura a aplicar per conservar l’entorn. Daranas va destacar els animals més comuns 
a la zona de Tordera, així vàrem saber que al nostre costat hi viuen la Salamandra, la Serp Blanca, el Conill, la Guineu, la 
Sargantana, els Senglars, el Picot, i els Mussols, entre moltes altres espècies d’amfibis i mamífers. L’exposició de fotografies  
de l’esmentat estudi es pot visitar al vestíbul de la Biblioteca fins al proper 12 de juny.

Comentari:
Una llàstima que la gent no es preocupi ni el més mínim d’estudis tan importants com aquests i que a la Biblioteca 
només es veiessin una vintena de persones. Una llàstima que ens preocupi tan poc el nostre entorn i com conservar 
un dels principals valedors de la nostra pròpia salut. que corri La Veu! 

El sistema Vedruna compleix 
125 anys a l’escola Sant Josep 

Un acte molt emotiu a la Plaça Padró  

Mosaic de Flora i Fauna...
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La VeuSanta Susanna                         Notícies
La VeuTordera                             Notícies

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

Fira d’Entitats 2008

24 entitats locals van participar en La Fira d’Entitats de Santa Susanna, que es 
va celebrar el dies 26 i 27 d’abril, destacar la participació per primera vegada 
de dos artistes locals: Pep Ferrer i Josep Sanz, que van mostrar les seves 
habilitats amb l’art del ferro i la meditació, respectivament. Dins les activitats 
programades durant el cap de setmana el GESS i l’AMPA del CEIP Montagut van 
organitzar tallers, el Susannenc va muntar porteries de futbol, la Biblioteca va 
explicar contes, l’Esbart Dansaire va oferir una actuació, els assistents també 
van gaudir d’una audició de sardanes i l’Ajuntament va organitzar jocs gegants 
infantils. També hi va haver 13 parades d’artesans. Ajuntament

El Nou Centre Cívic

Les diferents gestions portades a terme per l’alcalde de Santa Susanna, 
Josep Monreal, han permès que el finançament del futur Centre Cívic de 
la localitat estigui en gran part subvencionat. El batlle es va reunir el 
passat mes de novembre amb el conseller de Governació i Administracions 
Públiques, Joan Puigcercós, i la regidora de Benestar Social, Dolors 
Aragay. Després que l’alcalde li expliqués el projecte, Puigcercós es va 
comprometre a fer tot el possible perquè aquesta iniciativa es financés a 

través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (POUSC). Aquest mes de maig s’ha confirmat la subvenció de 883.711,79.- euros 
del PUOSC i s’ha sol•licitat, també, una subvenció a la Diputació de Barcelona. El cost total de l’obra sobrepassa els dos milions 
d’euros. El Centre Cívic serà un equipament plural on s’englobaran diferents serveis que són bàsics per integrar la població i millorar 
la seva qualitat de vida. Aquest equipament donarà cabuda al Casal de la Gent Gran, la Biblioteca municipal i altres espais polivalents, 
com una escola de música i una escola d’adults. En definitiva, serà un espai divers que donarà resposta a les necessitats reals del 
poble, de les múltiples entitats que té Santa Susanna, i també dels joves, que veuran aquest edifici com el seu punt de trobada. El 
nou edifici s’ubicarà en uns terrenys paral•lels a la Nacional II, a la cruïlla dels carrers Rambla dels Països Catalans, Plaça Pau Casals 
i carrer Pompeu Fabra; en un espai que ocupa 2.770 m2. Ajuntament

Tallers i activitats per a tothom...
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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....

25 anys...
Carles Martínez

Valentí Agustí i Bassa (PSC) és un dels alcaldes del 
Maresme i de Catalunya més veterà que es manté en 
el més alt càrrec municipal després de 25 anys en la 
política palafollenca. Va accedir a l’alcaldia després 
de les eleccions del 8 de maig de 1983, on el PSC de 
la seva mà va imposar-se al convergent Joan Torrent, 
els dos partits amb 4 regidors cadascun. Per la seva 
part el PSUC de Paco Pérez, va aconseguir un regidor 
el que va propiciar un pacte de govern entre PSC i 
PSUC, donant-li l’alcaldia. Quatre anys abans, ja havia 
entrat com a regidor de l’Agrupació d’Electors, una 
formació que va acabar compartint govern amb CiU 
en la primera legislatura després de la restauració 
democràtica. En les següents eleccions, l’any 1987, 
Valentí Agustí va aconseguir la seva primera majo-
ria absoluta amb 7 regidors , per 4 de CiU liderada 
llavors per Jaume Soms. Des d’aquest any 1987, ha 

governat amb 
majoria abso-
luta el nostre 

    CASAL D’ESTIU
       de P3 fins a ESO

Matemàtiques, castellà, català, anglès, tècniques d’estudi,
lecto-escriptura, informàtica, mecanografia, manualitats,

teatre, piscina, excursions, esport... i

“ENGLISH IMMERSION” = Immersió lingüística d’anglès
amb activitats d’esbarjo i culturals

TOTALMENT EN ANGLÈS!!!

Horari flexible entre 9 i 20 hores ININTERROMPUT (també hora de menjador)

C/ Mas Pinell, 44 - Palafolls - Tel.: 93 765 70 39 / 630 987 446 

municipi, tot i que en diferents legislatures, va pactar amb els nacionalistes, fins i tot quan sols hi 
havia els dos partits representats al consistori.  Vàrem poder sentir a la Ràdio Municipal, així com 
llegir al Punt Diari, algunes de les seves reflexions sobre passat i futur en les que diu tenir molts 
seguidors de la seva tasca així com molts detractors, ja que tants anys en el govern ho propicien, 
encara que les dificultats són reptes per ell. Valentí Agustí va anunciar que ja es busca el relleu al 
capdavant de les files socialistes, tot i que no va voler aclarir si es tornarà a presentar a les pro-
peres eleccions del 2011. Cares noves ja estan tenint un tracte especial per ocupar les baixes que 
es puguin donar a les files socialistes, segons les seves paraules aquesta és una opció que ja es 
porta a terme dintre del partit, i així en aquesta legislatura només repeteixen 3 dels 7 regidors.

Comentari:
Palafolls, des de que ell és alcalde, és un altre poble, i dic això en els aproximadament 7 anys que personalment i per 
feina he seguit el personatge en qüestió (a nivell polític). Dintre d’aquest temps he pogut veure i valorar la feina feta en 
un poble que tenia moltes mancances, en un poble en el que el seu nucli central ara és estructuralment molt acollidor, al 
que ha sabut donar-li un estil diferent, però que ha descuidat lamentablement la perifèria, urbanitzacions i barris amb 
greus mancances, i a un poble germà el de Sant Genís amb reclamacions històriques. Una persona autoritària que porta 
el timó d’una nau absoleta i mancada d’idees, repleta d’incongruències adornades amb grans Palauets i Biblioteques poc 
acordes a les necessitats reals del poble, però que gràcies a la seve feina pedagògica ha aconseguit els suficients vots 
per mantenir l’hegemonia tant de temps. 25 anys són molts anys i, com als Estats Units, els mandats no haurien de durar 
més de vuit anys, però estem on estem i, d’això, s’aprofitan uns quants.
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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

Nuevo distintivo ACEP Palafolls 

L’ACEP de Palafolls ha instalado en sus establecimientos para que los clientes sepan que pertenecen a una 
associación del pueblo y para el pueblo unos nuevos distintivos. 43 socios que trabajan para promocionar el 
comercio en Palafolls. Disponen de una junta y colaboradores con muchas ganas de hacer cosas, por ello si 
alguien quiere entrar puede hacerlo llamando al Tel.: 629 292 331 (Presidente) o pueden asistir a reuniones 
sin compromiso. que corri La Veu! 

Festa de la Solidaritat

El proper dia 7 de juny l’AMPA de l’escola CEIP MAS PRATS, celebra la festa de la solidaritat, oberta a tothom. 
Aquest any està relacionada amb el món del circ.
El programa de la festa es el següent:
17:00 obertura de portes / 18:00 actuació de la companyia de pallassos FIL I DIDAL / 19:15 jocs de cucanya / 
21:00 botifarrada popular. Els diners recaptats aniran destinats al projecte de Kosovo de pallassos sense fronteras.
El punts de venta anticipat de tiquets a partir del 26 de maig a:
• Granja Iker • El Café de Palafolls • Administració de Loterias de Palafolls • Porta de l’Escola Mas Prats cada 
tarda a les 15:00 hores, aquí també es farà la venta de samarretes. Els diners recaptats aniran destinats al 
projecte de Kosovo de “Pallassos Sense Fronteras” Us esperem!!!

Gorg dels Cans

Al Parc Fluvial de la Tordera el consistori va instal•lar de forma experimental el denominat 
Gorg dels Cans, un espai molt propici pels propietaris de gossos, on el que els seus 
animals poden gaudir d’un espai obert i tancat. Però malauradament alguns semblen no 
saber tenir la suficient cura del mateix, o això és el que es desprèn de les paraules de la 
regidora, Ester Torrent (PSC), vers les queixes i recollides de signatures per part d’alguns 
veïns per mantenir el lloc i condicionar-lo millor. La regidora va assegurar durant el darrer 
plenari que en un principi el consistori no es planteja reformes, encara que refer algunes 
coses puntuals sí, a més la regidora va puntualitzar que la neteja del mateix ja es fa 
puntualment, però que són algunes persones que no contribueixen a mantindre el lloc 
net, que això comporta una despesa important per el consistori, i com ja es va dir en un 
principi es tractava d’un lloc en fase experimental que molts municipis voldrien, però que 
si ha de significar un greuge es pot plantejar el seu futur. que corri La Veu!

Torneig Primavera de Judo

Durant el passat dia 27 d’abril es va celebrar al Palauet, el 2on Torneig Primavera de Judo 
organitzat pel Judo Palafolls, una excel•lent oportunitat de gaudir de les categories més 
petites del Judo, amb alumnes vinguts de diferents municipis. A aquesta edició varen 
participar: El Judo Pineda, Judo Blanes, Judo Tordera, Judo Lloret, Judo La Selva, Judo 
GEIEG de Girona, Judo Sant Jordi de Girona, Judo Arbúcies, Judo Nova Unió, Judo Santa 
Coloma de Farners i Judo Athlètic Silenc. A l’entrega de premis va assistir la regidora 
d’esports Ester Torrent (PSC), que juntament amb el components del Judo Palafolls van 
fer entrega de trofeus per a tots els participants. que corri La Veu! Un gran torneig i una sensacional organització... 
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Èxit de la Fira d’Entitats

Durant el cap de setmana del 17 i 18 de maig es va celebrar la 10ª edició de 
la Fira d’Entitats de Pineda. Un èxit de participació amb un total de 70 entitats 
del municipi que van tenir una acollida molt gran per part dels visitants. En 
l’edició d’enguany es va ampliar el perímetre del recinte firal i a part de la 
Plaça de les Mèlies, també hi havia estands a la Plaça Espanya i Catalunya. 
A la Fira d’Entitats es va disposar una ludoteca infantil, una zona esportiva 
i un espai de degustació central, on les diferents entitats hi van cuinar per 
oferir els seus productes als visitants. La regidoria de Salut Pública ha fet la 
primera Campanya de Trasplantament d’Òrgans, per informar i promoure la 
donació, així el doctor Jaume Mestre (coordinador territorial de trasplanta-
ment d’òrgans del Vallès i el Maresme), va explicar a l’auditori de “Can Comas” 
entre altres coses l’importància de fer-se donant i el que això significa. També 
l’Associació de Restauradors va preparar un seguit de plats per degustar, amb 
el Tast de Primavera, on quatre cellers van exposar vins amb Denominació 

d’Origen Catalunya. L’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) també va muntar un estand on es va poder veure una maqueta de la depu-
radora que es fa sota el Montpalau. L’ACA també va mostrar una exposició amb l’impacte que suposa la brutícia al mar, sobretot per 
la fauna marina. Altre fet a destacar va ser la proposta del Consorci per a la Normalització Lingüística en la seva oficina de Català de 
Pineda va buscar parelles lingüístiques per parlar català durant 30 minuts amb algú que tingués interès a aprendre’l. Els voluntaris 
es podien dirigir a l’estand de l’Ajuntament. El voluntariat per la llengua és un programa que facilita que persones que habitualment 
parlen català es trobin amb persones que volen practicar-lo i conversin en un ambient real i distès com va ser la fira. que corri La Veu!

• Articles per la teva mascota
C/ Jaume Balmes, 67 
Tel.: 93 762 75 35
Pineda de Mar

• Botiga d’Animals Exòtics

• Cíclids Africans

PERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA I FELINAPERRUQUERIA I ESTÈTICA CANINA I FELINA
- entrega i recollida a domicili -

Cansats de reclamar el que toca... 

70 entitas i diversitat d’activitats... 

La Independència és viable...

El passat dia 17 es va celebrar al MiD de Palafolls 1ª jornada 
Sobiranista organitzada per ERC de Palafolls. Un jornada centrada 
en dues xerrades col•loquials i una fira de productes etiquetats 
en català.

L’anàlisi que es pot extreure dels ponents (Elisenda Paluzié, professora 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona i Alfons López Tena, vocal 

del Consell General del Poder Judicial) és que el Sobiranisme català és viable segons 
la conjuntura econòmica a partir dels eixos pels quals Catalunya té més a prop la 
Independència, la globalització i l’espoli fiscal a que ens sotmet Espanya, que va xifrar 
en més de dos mil euros per català i any. Per la seva part López Tena va analitzar el Sobiranisme des d’un punt de vista jurídic. En 
aquest cas el ponent era qui va defensar la viabilitat del procés Sobiranista. Va comentar el maltracte legislatiu que rep Catalunya, 
i concretament en el cas de l’Estatut. Es va referir a la futura sentència del Tribunal Constitu-cional que en la seva opinió serà una 
barreja de les demandes del PP i del PSOE, que declarà nuls alguns aspectes del text estatutari, i que mantindrà d’altres perquè 
no obliguen a res. Tots dos ponents van coincidir en que aquest aspecte pot ser una oportunitat per fer reaccionar el poble català i 
van avançar que les plataformes en les que ells participen Sobirania i Progrés i Cercle d’Estudis Sobiranistes ja estan treballant per 
donar una resposta conjunta. L’acte va acabar amb un torn de paraules en que els dos ponents es van dedicar a rebatre els tòpics 
que envolta la consecució de la Independència. Per altre banda al carrer es celebrava la fira de productes catalans que es va veure 
deslluïda per culpa del mal temps. que corri La Veu!
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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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Èxit a la VI Mostra Nacional de Teatre Amateur 

Del 30 d’abril fins al 4 de maig 
Pineda de Mar va ser la capital del 
teatre amateur de Catalunya grà-
cies a la celebració de la VI Mostra 
Espectacles teatrals, amb bona 
acollida per part del públic, i molta 
qualitat a les obres representades. 
Aquesta edició ha fet un reconeixe-
ment a la tasca del Teatre Nacional 
de Catalunya. La Mostra ha desta-
cat per la gran varietat d’estils, la 

figura d’autors contemporanis, la presència de creacions pròpies, així com 
l’estrena recent de molts dels espectacles que oferiran els diferents grups. 
S’hi ha interpretat tot tipus de disciplines: musicals, teatre de cafè, de 
carrer, infantil, gestual, lectures dramatitzades, poesia, monòlegs, circ i, 
fins i tot, un acte Sacramental del segle XII, a càrrec dels antics escolans 
de Montserrat. Els escenaris de la Mostra Nacional de Teatre Amateur han 
estat el Centre, l’envelat instal•lat al pàrking de darrera l’església i el pati 
de Can Comas. Durant aquests 5 dies unes 600 persones han pernoctat 
als hotels del municipi per seguir la Mostra, un projecte de l’Ajuntament de 
Pineda de Mar, la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya i el 
Centre Recreatiu de Pineda de Mar, amb el recolzament de la Generalitat 
de Catalunya i les Diputacions de Barcelona i Tarragona. que corri La Veu!

I Mostra Literària de Pineda de Mar

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Pineda de Mar va lliurar el 
passat dia 29 d’abril els premis de la primera edició de la Mostra Literària. L’acte que es va celebrar a la biblioteca Serra i Moret va 
reunir els guanyadors de les diferents categories del concurs. El jurat de la Mostra el van formar la directora de la Biblioteca Serra i 
Moret, Juani de Haro, la directora de la Biblioteca de Poblenou, Teresa Tamayo, els professors de literatura catalana de l’IES Euclides 
i l’IES Pineda, Núria Estany i Felip Ariaca, respectivament, i el regidor de Cultura, Francesc Millán. Els treballs guanyadors participaran 
ara a la Mostra Literària comarcal.
El veredicte del jurat fou:
• POESIA: En els Grups A, B, D i E no va haver cap obra presentada, per tant, 
el premi quedà desert. Grup C primer premi per Edgar Neila Itchart per la seva 
obra: Bàsquet, Bàsquet i més Bàsquet, segon premi per Abel Torrent Abio per la 
seva obra: Una fragància, un oblit. Grup F primer premi per Maria Serrat Ragull 
per la seva obra: Llum i foscor, segon premi per Maria Dolores Itchart Baño per 
la seva obra: Les Quatre Estacions
• PROSA: Grup A primer premi per Andrea Neila Itchart per la seva obra: Vull 
que plogui. Grup D primer premi per Anna Reverter Sánchez per la seva obra: 
Els Vents. Grup E primer premi per German Muñoz Ayneto per la seva obra: 
Delfos. Grup F primer premi per Joan Rubís i Guarné  per la seva obra: Passat-
ger de la vida. Segon premi per Marta Hernández Jodar per la seva obra: El mar 
de la soledat. que corri La Veu! 

Els premiats a les portes de la Biblioteca... 
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Avinguda Mediterrània, 35
Tels.: 937 610 375

629 252 562
Malgrat de Mar 

Malgrat, un any després
Albert Serrano

Potser ningú se’n recorda, però aviat s’acompleix un any de les elec-
cions municipals. A Malgrat, després de tot aquest temps, les coses 
no han canviat gaire. La nit del 27 de maig de 2007, una vegada 
més, el PSC es feia amb l’alcaldia. Tot i que per la mínima. Esquerra 
es consolidava com a partit majoritari a l’oposició, seguit de CiU, i 
Iniciativa-Esquerra Unida es mantenia, també per la mínima. El clar 
perdedor d’aquella nit electoral va ser el PP, de dos regidors a l’Ajun-
tament en passava a tenir-ne només un.
Un cop esvaïts els habituals i clàssics moments d’eufòria i decepció, 
amb les diferents interpretacions dels resultats a la mà i després de 
deixar passar un temps prudencial per al diàleg i els pactes polítics, 
el partit de Campoy manifestava públicament que governaria amb 
els vuit regidors que els havia atorgat l’escrutini dels vots. És a dir, que governaria en minoria. Però els fets ocorreguts a finals 
del mes d’agost del mateix any, les manifestacions espontànies d’alguns ciutadans i ciutadanes en contra de la tala d’arbres a la 
riera de Can Feliciano, van fer canviar les coses. La situació va posar en estat d’alerta al PSC per engegar la maquinària política 
per no perdre el poder, tot i l’atac frontal dels grups a l’oposició. Fruit d’això, el Partit Popular de Malgrat, després d’haver-se diluït 
en picabaralles internes abans de les eleccions municipals -on fins i tot el seu primer candidat va haver de presentar la dimissió-, 
va convertir-se en un punt d’inflexió, en decisiu. El grup, ara encapçalat per Ana Vega, es feia amb un lloc de privilegi a l’equip de 
govern després del suculent pacte que li van oferir els socialistes i que ha deixat l’engranatge del govern municipal en stand by 
quatre anys més.
Un clar exemple de que les coses no han canviat, o si més no a mi m’ho sembla, és l’escenificació del treball polític el primer dijous 
de cada mes, durant el ple. L’equip de govern és qüestionat constantment i amb fermesa per l’oposició, amb el silenci relatiu com 
a resposta. Vega, en el punt de mira polític, s’embriaga en dissertacions incoherents que compten amb l’aixopluc de l’alcaldessa 
i la resta de l’equip. La portaveu nacionalista, Neus Serra, ofega Campoy amb discursos dissenyats prèviament, que posen en 
evidència el distanciament polític i personal amb la líder dels socialistes des que ja no forma part de l’equip de govern. Teresa Ver-
daguer, d’Esquerra, se la nota cansada, amb propostes i demandes que cauen en un sac buit degut, moltes vegades, a la manca 
d’arguments i la falta de preparació. El número u d’Iniciativa-Esquerra Unida, Josep Maria Lasheras, poca cosa pot fer i dir, però 
treballa els seus discursos i és dels pocs que denota sensatesa i sentit comú. Finalment, Conxita Campoy... en fi, Campoy està en 
la seva salsa, fent i desfent a la seva manera, com ha fet sempre.
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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

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

EXPOSICIONES DE MUEBLES DE COCINAS Y BAÑO
Reformas integrales a precios económicos:

• Agua, Luz, Gas, Calefacción, Aire Acondicionad
• Albañilería General y Carpintería

• Presupuestos sin compromiso

• Financiación sin intereses

¡¡¡ OFERTAS POR REAPERTURA A PARTIR DEL 26 DE MAYO !!!
Local C/ Girona, 60 - Malgrat de Mar

10% Descuento en:
INSTALACIONES

Recortando este cupón ...

OFERTA válida
del 26 de mayo al 30 de junio de 2008

Henkel tancarà la planta de Malgrat
Carles Martínez

Aquests dies s’ha pogut llegir en diversos mitjans de comunicació 
que la direcció de Henkel Ibérica va anunciar durant el transcurs 
d’aquest mes de maig el tancament de la seva planta de Malgrat 
de Mar i el trasllat de la producció a la fàbrica que el grup té a 
Montornès del Vallès (Barcelona), una operació que serà pro-
gressiva i finalitzarà el 2010, segons ha informat la companyia en un comunicat. Fonts de l’empresa han assegurat que l’anunci s’ha 
fet “amb temps” per donar l’oportunitat a tota la plantilla de sol•licitar el trasllat a Montornès i també per fer les obres d’adaptació de 
la factoria que haurà d’acollir les noves línies de producció. Així, els 130 treballadors de Malgrat podran optar per apuntar-se a una 
llista per traslladar-se a Montornès i l’empresa “estudiarà” totes les re col•locacions una vegada conegui la xifra real d’interessats. La 
planta de Malgrat fabrica detergents líquids, mentre que a Montornès, on treballen gairebé 450 persones, es produeixen detergents 
en pols, productes de neteja líquids i productes de la divisió d’adhesius de la firma. L’objectiu de concentrar la producció en un sol 
centre respon a la voluntat de crear sinergies en el procés de fabricació de detergents, de manera que Henkel també persegueix 
“una millor consecució dels objectius de negoci”.

Comentari:
Henkel, Fibracolor, Abanderado... i continua la desfeta de treball a la zona del Maresme, una zona que ara i de manera preocu-
pant veu com un dels principals motors de l’economia de la zona (les fàbriques que durant anys han donat feia a un gran sector 
de persones que viuen i resideixen aquí) es va trencant sistemàticament a la vegada que les administracions diuen no poder fer 
res. A aquest desgavell, s’afegeix la decreixent i alarmant trencadissa del sector de la construcció i els seus annexes, que veuen 
com el Maresme ,una de las zones més emblemàtiques i un dels motors econòmics de Catalunya, va minvant la seva productivi-
tat, ja que les propostes que els governants de les zona saben fer, o són paradigmàtiques en si mateixes, o gaudeixen d’un tan per 
cent elevant de irrealitat. Les noves naus d’Inditex a Palafolls, la suposada instal•lació de la Comunitat Terapèutica del Maresme 
a Malgrat o l’embotelladora de taronjada que l’alcalde Valentí Agustí (PSC) de Palafolls va dir que també donaria molta feina i que 
de moment no veiem en lloc, o l’Hospital de Cirurgia Menor entre Calella i Blanes que tampoc veu la llum. Si amb això no hi ha 
prou la vivenda de protecció s’encareix vers les noves normatives de la Generalitat de Catalunya. Però els diners es continuen 
malbaratant en càrrecs de confiança amb sous de ministre i projectes que precisament no ompliran la butxaca del contribuent... 



La Veu - Número 14��


