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INDISCHE SPECIALITEITEN

SATE AJAM / BABI / UDANG

NASI EN BAMI GORENG

SOTO AJAM MET LONTONG

PEPESAN, NASI RAMES, ENZ.

RIJSTTAFEL OP BESTELLING

NASI GORENG

TEVENS SNACKS BROODJES

TAPAS EN UITGEBREIDE

HOLLANDSE KAART

EditorialEstem davant del zenit del que ha sigut un dels líquids elements més valuosos que ha 
tingut mai l’home, el petroli. Els  primers símptomes de la crisi mundial es comencen a 

veure vers la gran demanada que generen nous consumidors a escala planetària com són 
l’Índia o Xina, sumant, la davallada de les reserves i la dificultat de trobar nous pous ens 
enfronta a un difícil problema, ja que les alternatives encara no estan consensuades ni són 
viables vers els interessos econòmics que mou el petroli. L’espectacular escalada del preu 

del líquid que alimenta el món occidental, un 40% des de començaments d’any, té el primer 
reflex a les benzineres. Ningú s’esperava haver de pagar 1,27.- euros pel litre de gasoil o 1,20.-euros 
pel de benzina, la mitjana actual a Espanya. Els pronòstics, a més, auguren que aquest és un fenomen 
inaturable els pròxims anys.

Cada cop més, un ampli cercle d’experts considera que el món està al començament del final 
de l’era del petroli. L’anomenat zenit del petroli, el moment a partir del qual la producció mundial 
de petroli arribarà al seu clímax i començarà a declinar, ja no es discuteix. El que està en qüestió 
és quan es produirà aquest pic, si d’aquí a pocs anys i de cop o si serà un declivi suau i tindrem 
moltes dècades per adaptar-nos-hi. En tot cas, el moment crític seria quan l’oferta no pugui cobrir 
la demanda. 

“El pitjor dels escenaris seria que passés ara mateix... O molt aviat, perquè el món no està 
preparat. No està gens preparat.” Robert Hirsh, consultor Departament d’Energia, EUA.

Els pessimistes auguren una gran recessió econòmica, que acabarà amb el confortable estil de 
vida del món occidental, addicte al petroli. El petroli serà cada cop més car, perquè arribar a les 
reserves serà cada cop més dificultós i requerirà 
més inversions. Altres veus diuen que això és fer 
alarmisme. El petroli serà car, però s’aconseguirà 
abastir la demanda sense problemes en les 
pròximes dècades. Es basen en les reserves que 
asseguren que tenen els països productors del 
Golf Pèrsic i en les millores tecnològiques que 
permetran arribar a jaciments abans impensables. 
Aquests optimistes reconeixen que els grans 
descobriments del petroli formen part del passat, 
però que amb fortes inversions serà possible 
trobar altres maneres de produir el preuat líquid.

Qui té raó? 
“L’època del petroli barat, ho hem d’admetre d’una vegada per sempre, ja és història, i el 

futur del petroli serà car o no serà.” Mariano Marzo, catedràtic Recursos Energètics UB.

Ara toca preparar alternatives viables, però potser només ens posarem a la feina com sempre, quan 
ja sigui una mica tard...

                        que corri La Veu! 
Carlos Martínez 
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Blanes Golden Cup 2008

Memorial Àlex Ros
Blanes se viste de gala para recibir a las mejores 
selecciones de hockey-patines. Como ya suele 
ser habitual en la ciudad de la Costa Brava, el 

mes de Junio reúne a “La crème de la crème” del deporte del Stick, 
selecciones mundiales de nivel contrastado anotan a primeros de 
año en su agenda esta gran cita deportiva entre las principales. 
El calificativo de mejor torneo Mundial según el Presidente de la 
Federación Catalana de patinaje Ramón Basiana llega a su quinta 
edición con un cartel de lujo: Selecciones de primer nivel, la de 
Francia, Italia, Suiza (Subcampeona Mundial), Catalunya (ganadora 
de las dos primeras ediciones) y la selección sudafricana de Angola 
(una referente ya en los mundiales) se enfrentarán al vigente 
campeón en las dos últimas, el Viva Hàbitat Blanes. La Golden Cup 
es un torneo que ha sido reconocido oficialmente por el CIRH.
Alex Ridaura delantero del V.H. Blanes nos explica lo que representa 
para el deporte en general un torneo de esta magnitud que gracias 
al esfuerzo de la organización y colaboradores hoy es toda una 
realidad.

¿Qué representa para ti jugar esta nueva edición del torneo?
 La Golden Cup siempre es una motivación especial por el hecho 
de jugarla en casa y enfrentarnos a selecciones reconocidas 
internacionalmente. También es una presentación del equipo del 
año que viene, aliciente añadido para los que estamos y para los 
que vienen.
Por ser los actuales campeones ¿Os sentís favoritos?
Cualquiera de los equipos que la disputan puede ser un candidato 
a ganarla. Nosotros tuvimos la suerte de hacerlo en las dos últimas 
ediciones, y esperamos volver a hacerlo en ésta.
¿Qué selección ves mejor?
Suiza es la actual subcampeona de Europa, Italia siempre ha hecho 
un buen papel en todos los campeonatos que ha disputado, de 
Catalunya no hace falta decir nada, ya que todos conocemos su 
potencial... Quizá éstas tres son mis favoritas, junto a nosotros por 
supuesto.
Antes vinieron Argentina, Brasil, Chile.... ahora Angola, la Golden 
Cup amplía su abanico internacional. ¿Qué me dices de esta 
selección?
Angola por lo que sabemos tiene algunos de sus jugadores en 
equipos de la liga portuguesa, que es una de las ligas más fuertes 
del mundo.

El Viva Hábitat Blanes demuestra una motivación especial en este 
torneo, disputando finales de auténtica emoción como la de hace 
dos años frente Italia en la que se impusieron por 2-1. ¿Jugar en 
casa les transforma?
Jugar en casa siempre es un aliciente añadido. Esta temporada 
hemos sido fuertes aquí y esperemos seguir siéndolo durante la 
Golden Cup.
Este año habéis completado una temporada fantástica, alcanzando 
una final four europea, la CERS y los play-offs al título de liga. La 
verdad que ha sido un buen año, llegando al quinto partido de play-
off, copa del rey y semifinales de la CERS; pero quizá nos ha faltado 
suerte en los momentos decisivos. Tenemos que intentar mejorar 
estos aspectos de cara a la nueva temporada.
¿Qué destacarías de tus compañeros, estilo, juego, 
actitud, carácter?
El Viva Hàbitat Blanes tiene jugadores que han destacado en 
varios equipos de la Ok Liga, con calidad contrastada. La relación 
entre todos los compañeros y cuerpo técnico es muy buena, algo 
indispensable para el equipo en los buenos y los malos momentos.

El Gimnàstic de Manresa y el Valencia C. F., 
campeones del Memorial Josep Barceló
El fin de semana 14 y 15 de Junio tuvo lugar en Tordera la XIª 
edición del Memorial Josep Barceló, que contó con la participación 
de 48 equipos procedentes de toda Europa. 
Equipos de 1ª División como el F.C.Barcelona, el RCD Espanyol, 
Valencia, Sevilla o Atlético de Madrid, o de equipos internacionales 
como el Benfica y Ajax “haciendo escuela” junto al C.F. Tordera. La 
gran afluencia de público y el buen tiempo han permitido cerrar la 
onceava edición del torneo con muy buena nota. En la categoría de 
Benjamín “A” el Nàstic de Manresa  se ha proclamado campeón al 
ganar la final del domingo al Valencia C.F., el equipo ché sí consiguió 
ganar en las categorías “B” y ”C” las finales al R.C.D.Espanyol, 1-2 
y 0-2 respectivamente. Han completado el pódium en categoría “A” 
Tercero el Espanyol al ganar 0-1 al Benfica, en categoría “B” Tercero 
F.C.Barcelona al ganar 0-3 al Manresa y en la categoría “C” F.C. 
Barcelona al imponerse en el partido de consolación al Girona C.F. 

De esta manera la XIª Edición del Memorial Josep Barceló llegaba 
al final  con  una emotiva ceremonia de clausura de los 10 años de 
historia. El coordinador general, Santi Barrera, ha hecho una lectura 
muy positiva de toda la prueba destacando la gran afluencia de 
público durante los dos días.

www.portal7.es                  www.quecorrilaveu.net

www.quecorrilaveu.net                  www.portal7.es

BAR - RESTAURANT

• Servei a la carta
• Menú dilluns a divendres: 8.- €
• Menú festiu i de cap de setmana: 15.- €
• Esmorzars de forquilla i carns a la brasa

C/ Roger de Flor, 4-6
Tordera (BCN)

Tel.: 93 764 04 22

C/ Roger de Flor, 4-6
Tordera (BCN)

Tel.: 93 764 04 22

Av. Senyora de Rossell, s/n
Lloret de Mar (Girona) 
Tel: 972 370 947
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El personatge del mes: Enric Miralles
Aquest passat mes de març, concretament el dia 24, es va celebrar 1 any de 
la inauguració d’una de les obres més controvertides i carismàtiques d’aquest 
il•lustre arquitecte català, com és la Biblioteca de Palafolls, que porta el 
seu nom. Candidata els premis FAD (Premis que concedeix el Foment de les 
Arts Decoratives i que van ser instaurats l’any 1958, per distingir a les obres 
d’especial valor arquitectònic realitzat durant l’any a Espanya i Portugal).
• Enric Miralles i Moya: Barcelona 1955 - Sant Feliu de Codines 2000. Va 
estudiar arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, 
pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya, on es va graduar el 
1978. Posteriorment va ampliar els seus estudis a la Universitat de Columbia 
a Nova York. A principis de la dècada del 1980 fou nomenat professor adjunt 
d’arquitectura a les universitats en les quals havia estudiat. Va morir el 3 de 
juliol de 2000 a la seva residència de Sant Feliu de Codines, població de la 
comarca del Vallès Oriental, a conseqüència d’un tumor cerebral.
• Va iniciar la seva activitat professional a l’estudi arquitectònic d’Albert Vilaplana i Helio Piñón, on hi va romandre 
fins el 1983. Casat amb l’arquitecta Carme Pinós va fundar el seu propi estudi arquitectònic, desenvolupant obres 
de projecció internacional. Es divorcià d’aquesta el 1991 i es tornà a casar amb l’italiana Benedetta Tagliabue, amb 
la que treballava conjuntament en l’estudi “EMBT”.
L’any 1991 va rebre el Premi FAD d’arquitectura per la construcció del Cementiri d’Igualada i el 2004 per les 
Aules del Campus Universitari de Vigo. L’any 1995 fou guardonat amb el Premi Nacional d’Arquitectura concedit 
pel Ministeri de Cultura, el 1996 amb el “Lleó d’Or” a la Biennal de Venècia i el 2001 amb el Premi Nacional de 
Patrimoni Cultural concedit per la Generalitat de Catalunya, que compartí amb Benedetta Tagliabue.

--- Obres més representatives ---
Realitzades amb Carme Pinós: 
1984-1986: Institut “La Llauna” (Badalona) 
1985-1994: Cementeri (Igualada) 
1986-1992: Centre Cívic (Balenyà) 
1986-1993: Internat (Morella) 
1987: Remodelació del “Vapor Vell” (Barcelona) 
1987-1993: Centre Cívic de La Mina (Sant Adrià de Besòs) 
1988-1992: Pavelló d’Esports (Osca) 
1989-1991: Centre de Tir amb arc (Vall d’Hebron, Barcelona) 
1990-1991: Centre Nacional de Gimnàstica Rítmica (Alacant, País Valencià) 
1990-1992: Pèrgoles del Passeig de la Nova Icària (Barcelona)

Pèrgoles Passeig Nova Icària...

Biblioteca Enric Miralles... www.quecorrilaveu.net / info@quecorrilaveu.net
http://laveuconfidencial.blogspot.com/

Tel.: 93 764 04 98

Realitzades amb Benedetta Tagliabue 
1995: Laboratoris de la Universitat de Dresden (Dres-

den) 
1996: Biblioteca Nacional del Japó (Tòquio) 

1996-2000: Sis vivendes d’habitatges (Amsterdam) 
1997: Embarcador (Tessalònica) 

1997-2000: Parc Diagonal Mar (Barcelona) 
1997-2000: Ajuntament (Utrecht) 

1997-2001: Mercat de Santa Caterina (Barcelona) 
1998-2000: Escola de Música per la Joventut 

(Hamburg, Alemanya) 
1998-2002: Parlament d’Escòcia (Edimburg) 

1999: Edificis dels Jutjats (Salerno) 
1999: Campus de la Universitat de Vigo (Vigo) 
1999-2001: Parc dels colors (Mollet del Vallès) 
1999-2006: Edifici de Gas Natural (Barcelona) 

2000-2005: Escola d’Arquitectura (Venècia, Itàlia) 
2007: Biblioteca “Enric Miralles” (Palafolls) 
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Blanes                             
Publicació PARLEM-NOS

El  passat dia 6 de juny, 
a la sala d’actes del 
Centre Catòlic, va tenir 
lloc la presentació de 
la publicació PARLEM-
NOS, un recull de 40 
fotografies de blanencs 
i blanenques que 

han vingut des d’indrets ben diversos i que 
aporten el seu testimoni  personal  sobre  la  
seva  experiència  amb  la llengua catalana.
A partir del gest, la mirada i la veu d’aquestes 
persones concretes, PARLEM-NOS  ens  
ofereix una reflexió sobre la llengua catalana  
com  a  eina  privilegiada  de cohesió social i sobre el paper dels  catalanoparlants  respecte  de  la  integració  dels immigrants. PARLEM-
NOS no és només una publicació, sinó que també està presentat  en  format  d’exposició.  Una  exposició  que es va poder visitar a la 
sala municipal d’exposicions Mª Luisa García Tornel del 6 al 22 de juny. Aquesta iniciativa ha estat el fruit d’una tasca de coordinació de 
tres  àrees municipals que treballen en l’acollida dels nouvinguts des  de  diferents  vessants: l’Oficina de Català, el Pla Educatiu d’Entorn 
i el Pla Local d’Acollida, Ciutadania i Interculturalitat. que corri La Veu!

Ecopropostes 2008 a Malgrat
Com cada any Ràdio Marina va fer entrega dels premis de 
l’edició d’enguany del concurs “Ecopropostes”, un concurs 
organitzat en conveni amb els Consells Comarcals de la 
Selva i el Maresme i el suport de la Caixa, i que valora 
els millors treballs sobre propostes vers el Medi Ambient 
i la conservació del Planeta. Aquest any va ser al parc 
polivalent Francesc Macià de Malgrat de Mar, un dels 
espais més carismàtics del municipi (40.000 m2 de jardins i 
condicionaments per gaudir d’un espai esplèndid, com així 
ho recordava l’Alcaldessa, Conxita Campoy, un esforç per 
dotar a Malgrat d’un espai magnífic i acurat amb la natura), 
un marc incomparable on els premis van arribar a la seva tretzena edició.  Més d’un centenar de treballs d’arreu de les comarques de 
la Selva i el Maresme i s’han repartit un total de 17 guardons. Com a novetat, a més, s’ha premiat amb 600.- euros la millor iniciativa 
ambiental duta a terme en un centre escolar en el darrer any. El lliurament dels premis va començar amb una visita guiada pel parc i 
ha comptat amb la presència de diverses autoritats locals, comarcals i autonòmiques. L’autora del treball guanyador del primer premi 
és Alba Bonjoch Argemí, de l’IES Montsuriu d’Arbúcies. Nil Papiol de l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric ha aconseguit el segon 
premi. Entre els guardonats també hi ha hagut estudiants de l’IES Sa Palomera de Blanes i de l’escola Sant Pere Chanel de Malgrat 
de Mar. Entre els treballs guardonats hi ha: Eco platja de s’Abanell, una Gimcana ecològica per Malgrat de mar, La Geologia de sa 
Palomera o les zones verdes d’Hostalric. A nivell de centre, el primer premi ha estat pel treball “ SOM-HI, ENDAVANT!! AIGUA I MEDI 
AMBIENT” de l’IES d’Hostalric. Aquest premi està dotat amb 400 euros. També hi ha hagut una menció premiada amb 200.- euros 
per “L’AUCA DE L’ESTALVI DELS MATERIALS I DE L’ENERGIA”, de l’IES d’Arbúcies.  La 13a edició de l’Ecopropostes ha comptat amb 
la participació de 150 alumnes de secundària que han presentat un total de 108 treballs. El jurat està format per Martí Boada, premi 
global 500 de la UNESCO, el meteoròleg Francesc Mauri i Joan Pedrola, doctor en Biologia. que corri La Veu!

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

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

Tallers d’estiu 2008
• Taller de Guitarra, intensiu: 2h+1h combo setmanal

• Taller de Guitarra, iniciació: 2h setmana
• Taller de Cant (Expressió i Técnica): 2h+1h combo setmanal

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

Matricula 08-09
50% de descompte si et 

matricules abans del 30 de juny

Vine amb un amic i gaudiu de la 

matricula de franc

Uns premis que cercan una millor cura vers el Medi Ambient...

Carrer Fonlladosa, 10
Malgrat de Mar

Tel.: 93 761 18 51

25è Aniversari

1982-200725% descompte
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La VeuBlanes                             Notícies

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

Tel. 972 359 063
Fax 972 359 064

blanes.hospital29@viajesiberia.com

C/ Hospital, 29 - Blanes 

Air Berlin versus Joan Puig
Carles Martínez

•Hi ha personatges polítics que sempre estan 
i estaran en el candeler, i Joan Puig (ERC) és un 
d’aquests. El seu protagonisme en els mitjans de 
comunicació no para, i això que ja no exerceix de 
regidor a Blanes, ni de diputat a Madrid. En els 
seus blocs, Puig ha encetat una polèmica oberta 
contra la companyia aèria Air Berlin en la que la 
qualifica de “nazi” pel rebuig a incloure el català 
en les comunicacions amb la clientela. Puig va 
penjar la imatge corporativa d’Air Berlin i l’esvàstica 
juntament amb una carta adreçada al director de 
l’empresa en què lamentava “l’atac inaudit a la 
llengua catalana”. Joan Puig va proposar fer un 
“Google Bombing’ contra els nazis d’Air Berlin”, que 
consistiria a difondre la imatge perquè, quan els 
usuaris fessin una recerca, aparegués en primer 
lloc el logotip amb l’esvàstica.
•La polèmica amb Air Berlin ve de l’article del 
director general de l’empresa, Joachim Hunold, a la 
revista que es pot llegir als avions de la companyia, 
en el qual afirma que “el castellà ja no és una llengua oficial” i que “hi ha pobles de Mallorca on els nens ja no parlen el castellà”, que 
és “una llengua estrangera més”. Hunold responia així una carta del Govern Balear que l’instava a incloure el català en la comunicació 
amb la clientela, tenint en compte que opera en un zona on també és llengua oficial. L’exdiputat republicà, en un dels seus post titulat 
“Air Goebbels”, reclama a Air Berlin que es disculpi i l’avisa que “s’equivoca si segueix les directrius de la premsa ‘jihadista hispànica’” 

i el denuncien. Puig es pregunta “què espera el govern espanyol per defensar 
la dignitat d’una llengua” i també s’interroga sobre què hauria passat “si l’insult 
s’hagués fet respecte a l’espanyol”.
La companyia per la seva part ha anunciat que emprendrà accions legals contra 
l’exdiputat i exregidor, per qualificar de “nazi” l’actitud de la companyia, l’aerolínia 
alemanya no està disposada a passar que Joan Puig va difongui a través del 
seu bloc personal el logotip de l’empresa acompanyat d’una esvàstica. Air Berlin 
ha considerat “inacceptable” un episodi que “ha remogut ferides que encara no 
estan cicatritzades” a la societat alemanya.

•Els fets han arribat finalment a Alemanya, televisions, diaris i webs alemanyes en parlen, destacant el boicot obert contra l’empresa 
alemanya i l’ús de l’esvàstica, en senyal de protesta. L’edició alemanya del “Financial Times” fins i tot publica el títol del seu article 
en català, amb un expressiu i irònic “Benvingut, senyor Hunold!”. El subtítol del rotatiu econòmic és més clar encara: ‘Els catalans 
sulfurats perquè a la revista de l’aerolínia el cap d’Air Berlin fa broma amb la seua llengua. Primeres crides al boicot.’  L’edició 
alemanya del Financial Times recorda que a l’estat espanyol la llengua és un tema espinós, i que ningú no ho sap millor que Zapatero 
que defensa la diversitat lingüística, ni que sigui perquè la perifèria li aporta vots. Segons el diari, Hunold s’ho hauria d’haver pensat 
dues vegades abans de riure’s de la proposta de fer servir el català a la seva aerolínia i de parlar de tarifes medievals. Ara, amb la 
seva manera de procedir, que pot haver plagut a Madrid, ha aconseguit d’irritar greument deu milions de catalans i balears.

Comentari:
S’ha tornat a sortir amb la seva, “i amb raó o no”, ha tornat a ser notícia de rotatius, televisions, ràdios, i mitjans de 
comunicació en general. Senyor Puig, el trobem a faltar molt!, potser no tant pel seu tarannà polític dels últims temps, en 
el que segons quins suports encara no s’entenen massa, però sí per la seva manera d’entendre el joc polític, un joc que 
vostè domina a la perfecció. 

   

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

Ràdio i TV Blanes guardonats 

L’Associació de Donants de Sang i el Banc de Sang i Teixits 
de Girona, han reconegut la tasca informativa i de divulgació 
de Ràdio i TV Blanes, lliurant a les directores d’aquests 
dos mitjans sengles diplomes acreditatius. El lliurament 
d’aquestes distincions ha significat la primera vegada 
que un mitjà de comunicació ha estat homenatjat per 
l’entitat gironina, un reconeixement que pensen continuar 
properament, en aquest cas amb Ràdio Olot. Aquest  
reconeixement  és  la  primera distinció important des que 
Anselm Ramos i Argimón (PDB) és responsable dels mitjans 
blanencs. Immers  en  una  profunda  renovació  d’aquests 
mitjans, el guardó encoratja la tasca iniciada. L’acte de 
lliurament dels diplomes d’agraïment va tenir lloc el passat 
dia 12 de juny als estudis de Ràdio i TV Blanes, i va comptar 
amb la participació de l’alcalde i president   del Consell 
d’Administració de Mitjans de Comunicació Municipals de 
Blanes, Josep Trias i Figueras. Ajuntament

Ciutat Esportiva, capítol...
Carles Martínez

El passat dia 12 de juny ens van convocar a fer una 
visita a les obres de la Ciutat Esportiva, no sense algun 

increïble comentari per 
part d’algú que no sabia 
que ens havien convo-
cat vers la indumentà-
ria que portàvem (NO 
SABIEM QUE HAVIEM 
D’ANAR-HI ACORAT-
ZATS!!!). Sense cap polític a la vista ¿¿??, la visita, guiada per l’arquitecte, Miguel 
Ángel Sala, ens ha servit per saber que les obres tenen previst un termini de: “LA 
TARDOR DEL 2008” sense cap mena més d’especificació...
• Per altra banda en la reunió que va tenir hores abans, el consorci que gestiona les 
obres de la Ciutat Esportiva de Blanes va posar sobre la taula els números de l’obra, 
i segons l’informe de l’empresa pública Gisa, encarregada de l’execució, no són molt 
alegres. Les obres del pavelló i de la urbanització de l’entorn es van adjudicar en el 
seu moment per un total de 24.009.492 euros. Ara, Gisa estima que acabar l’obra 
costarà 32.984.047 euros. El préstec que l’Institut Català de Finances (ICF) va concedir 
per a l’obra era de 30 milions, i encara es preveia que en sobraria per començar a 
fer la piscina. La previsió, quan es va constituir el consorci, era que l’Illa de Blanes 
començaria a rendir aviat i que el préstec s’aniria pagant sol amb els rèdits del sòl 
hoteler vinculats a aquest projecte. L’Illa, però, no avança i és el consorci, a través de 
les aportacions dels seus membres, qui paga les obres. que corri La Veu!
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Balanç positiu, Balanç negatiu...

• En roda de premsa del passat dia 12 els portaveus dels partits 
governants a Blanes (CiU, PP i PDB) van fer balanç positiu de la 
feina feta durant el primer any de mandat, sobretot en actuacions 
complicades com la de les platges, o en projectes de turisme per 
la consolidació del municipi com a lloc de turisme familiar, o en 
l’àrea d’esports amb la consolidació de subvencions i la combinació 
d’esports amb serveis socials, la teleassistència o les noves parades 
de bus, els habitatges socials amb 154 d’enllestits, el TDT o les obres 
per remodelar la zona turística amb 28.000 euros, per la redacció de 
l’avantprojecte d’ordenació i reurbanització dels Pins, aquestes entre 
d’altres actuacions, són les que reafirmen a l’actual govern que el 
treball ha estat positiu. Per a Celestino Lillo (PP), Blanes té una platja 
com feia anys que no es veia. Per Anselm Ramos (PDB), i el propi 
batlle, Josep Trias (CiU), el govern està unit ara més que mai, malgrat 
els constants atacs de l’oposició (PSC i EUiA-ICV).

• Per la seva part uns dies abans el portaveu socialista Josep Marigó també en roda de premsa va 
ser contundent: “L’alcalde de Blanes, Josep Trias (CiU), no controla el govern municipal”. 
Segons Marigó un govern on la política de CiU és anar tirant i improvisant, el PDB fa, desfà i diu 
el que vol descontroladament amb el vist i plau de CiU, per la seva part el PP ja és un més entre 
els convergents i ERC ha perdut la poca credibilitat que tenia donant suport sistemàticament 
a un govern de 
dretes que fa 
polítiques antiso-
cials. 
Per a Josep 
Marigó, el primer 

any de mandat del govern “quatripartit” ha estat 
vivint de les rendes dels projectes de l’anterior 
govern progressista i és l’oposició qui porta la inicia-
tiva en l’acció social, sense nous projectes o alguns 
d’increïbles com el del nou Ajuntament, el gran 
projecte de CiU, que no té transcendència amb la 
ciutadania. El pacte entre CiU, PDB i PP en minoria i 
amb el suport d’ERC des de l’oposició, es considerat 
pels socialistes com un motiu clar de frenar la con-
solidació d’un projecte socialista a Blanes, “volien 
frenar un projecte honest i treballador”. El suport 
d’ERC a l’actual govern es contradiu en sí mateix, els 
supossats 50 punts pactats, nomès són un escapa-
rat de les revenges personals de l’anterior regidor 
ara mantingudes per la seva sucesora. que corri La Veu!  

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

Electricitat i fontaneria
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Celestino Lillo (PP), Josep Trias (CiU) i Anselm Ramos (PDB)

Josep Marigó (PSC)

Avinguda Mediterrània, 35
Tels.: 937 610 375

629 252 562
Malgrat de Mar 
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Monstruarium       Arpía

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

El crim de Lasal
La matinada del 24 d’agost de 2004, dos joves van matar a punyalades i a cops de puny a Herminico C.T. de 
66 anys d’edat, i vigilant de Lasal, que l’únic delicte que havia comés era el de treballar. Els dos assassins van 
matar a la seva víctima de tres possibles formes, una a ganivetades, ja que li van oferir unes vint punyalades, 
a cops, al cap amb una barra de ferro o bé asfixiat, amb les mans.
Els assassins van entrar per robar la recaptació de la caixa registradora, i sembla ser que no comptaven a 
trobar-se a Herminico. La forma cruel de matar-li està justificada?, doncs sembla ser que al judici els advocats 
de la defensa van manifestar que li van treure la vida d’aquella forma perquè eren inexperts, per això no 
s’havia de condemnar als joves, sinó què deixar-ls’hi que visquin la vida feliçment...
Què passa amb Herminico!, no hem de pensar en ell?, què passa amb la seva exposa, què passa amb els 
seus fills, què passa amb tot allò que feia que Herminico fos feliç i aquelles persones que ell feia feliç...?, presó 
per tots dos assassins, presó i que la clau de la porta la llencin lluny, molt lluny, els assassins, RAÜL O.R. i 
SANTIAGO L.R., a la presó per sempre.

El fiscal del cas va dir que: demanava vint-i-quatre anys de presó per cadascú dels assassins per un delicte de assassinat 
amb traïdoria i acarnissament i altres tres anys per un delicte de temptativa de robatori amb violència amb l’agreujament 
d’utilització d’instruments perillosos. 
Vull destacar que quan un dels acusats va declarar davant del Tribunal a l’Audiència Provincial de Barcelona, va explicar el 
succés, de forma molt freda i va dir que quan el vigilant el va sorprendre, el va apunyalar reiterades ocasions, mentrestant 
la víctima es defenia, que en un moment se li va trencar el full del ganivet, per la qual cosa va cridar al seu company, que va 
portar un altre ganivet i van acaba la feina. Una vegada mort la víctima van marxar, un d’ells li va explicar a la seva xicota com 
si fos una pel•lícula del cinema i l’altre es va dutxar i es va ficar al llit, dormint com si fos un angelet.
Reflexió de la Guineu: 
Crec que amb segons quins actes s’haria d’instaurà la pena de mort...

Per la Guineu Lombroso

Por Litus King

En la mitología griega, las Arpías o Harpías (en griego antiguo Άρπυια Harpyia, ‘que 
vuela y saquea’) eran hermosas mujeres aladas conocidas principalmente por robar 
constantemente la comida de Fineo antes de que éste pudiera comerla, haciendo 
cumplir así un castigo impuesto por Zeus. Esto las llevó a pelear con los argonautas. 
En tradiciones posteriores fueron transformadas en genios maléficos alados de 
afiladas garras, que es como se les conoce popularmente.

Mitología
Las arpías eran hijas de Electra y Taumante y hermanas de Iris. Hesíodo las describía 
en su Teogonía como criaturas de “adorables cabellos”.
Fineo, un rey de Tracia, tenía el don de la profecía. Zeus, furioso con él por haber 
revelado secretos de los dioses del Olimpo contra la voluntad de éstos, le castigó 
confinándole en una isla con un festín del que no podía comer nada, pues las arpías 
siempre robaban la comida de sus manos justo antes de que pudiera tomarla. 
Este castigo se prolongó hasta la llegada de Jasón y los argonautas, que enviaron 
a los héroes alados, los Boréadas, Calais y Zetes, tras las arpías. Éstos lograron 
espantarlas, pero no las mataron a petición de Iris, la diosa del arcoiris, quien 
prometió que Fineo no volvería a ser molestado por ellas. Agradecido por su ayuda, 
Fineo contó a los argonautas cómo superar las Simplegades para poder continuar 
su periplo. La versión básica de este mito, a medida que fue contada una y otra 
vez, añadió nuevos detalles: a saber, que las arpías no robaban la comida sino que 
la ensuciaban con sus excrementos, haciéndola incomible. Pronto fueron vistas como difusoras de suciedad y enfermedad, 
adquiriendo también su más famosa apariencia monstruosa.
Con esta forma fueron agentes del castigo, que raptaban a la gente y la torturaban de camino al Tártaro. Eran despiadadas, 
crueles y violentas y vivían en las islas Estrófades. Solían ser vistas como personificaciones de la naturaleza destructiva del 
viento. Según Hesíodo, las arpías eran originalmente dos: Aelo (‘viento tempestuoso’, a veces llamada Nicótoe) y Ocípete 
(‘vuelo rápido’). Posteriormente los romanos añadieron a Celeno (‘la oscura’), considerada la más malvada de todas. Homero 
nombra en La Ilíada una llamada Podarge (‘pies veloces’), madre, tras unirse con el viento Céfiro, de Janto y Balio, caballos de 
Aquiles. También se hace a las arpías madres de Flógeo y Hárpago, caballos de los Dioscuros (Cástor y Pólux).
Eneas encontró a las arpías en las Estrófades cuando éstas robaron repetidamente el banquete que los troyanos estaban 
preparando. Celeno los maldijo, diciendo que los troyanos estarían tan hambrientos que se comerían sus mesas antes de que 
el día terminase. Los troyanos huyeron asustados.

La VeuBlanes                             Notícies
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Per flaix61 

l’Actualitat Beatles
Les cançons secretes dels Beatles
Capítol  VII

Cançons que oferiren a d’altres Artistes II:

14/ “I Don’t Want to See you Again”
      Compositors: John Lennon i Paul McCartney
      Interpreta: Peter i Gordon
      Data: 11 de setembre de 1964.
15/ “That Means a Lot”
      Compositors: John Lennon i Paul McCartney 
      Interpreta: P.J.Proby
      Data: 5 de juliol de 1965.
16/ “Woman”
     Compositor: Paul McCartney
     Interpreta: Peter i Gordon
     Data: 10 de gener de 1966.
17/ “Love in the Open Air”/Theme from the Family Way
       Compositor: Paul McCartney
       Interpreta: Orquestra de George Martin
       Data: 23 desembre de 1966.
18/ “Cat Call”
      Compositor: Paul McCartney
      Interpreta: Chris Barber Band
      Data: 20 d’octubre de 1967.
19/ “Step Inside Love”
      Compositors: John Lennon i Paul McCartney
      Interpreta: Cilla Black
      Data: 9 de març de 1968.
20/ ”Sour Milk Sea”
      Compositor: George Harrison
      Interpreta: Jackie Lomax
      Data: 26 d’agost de 1968.
21/ “Thingumybob”
      Compositors: John Lennon i Paul McCartney
      Interpreta: Black Dyke Mills Band
      Data: 26 d’agost de 1968.
22/ “Badge”
      Compositors: George Harrison i Eric Clapton
      Interpreta: Cream
      Data: 17 de març de 1969.
23/ “Goodbye”
      Compositors: John Lennon i Paul McCartney 
      Interpreta: Mary Hopkin
      Data: 28 de març de 1969.
24/ “Penina”
      Compositor: Paul McCartney
      Interpreta: Jotta Herre
      Data: Juny de 1969.
25/ “Come and Get it”
      Compositor: Paul McCartney
      Interpreta: Badfinger
      Data: 5 de desembre de 1969.
26/ “Ain’t that Cute”
      Compositors: George Harrison i Doris Troy
      Interpreta: Doris Troy
      Data: 13 de febrer de 1970.

* Aquí acaba la sèrie més 
desconeguda dels Beatles, 
han sigut set capítols de les 
cançons secretes, dels quatre 
fabulosos de Liverpool: Paul 
McCartney, John Lennon, 
George Harrison i Ringo Starr.

CHAKRAS,
    MINERALES
        Y COLOR...

Por Sonia González

La palabra “Chakra” 
significa rueda en sánscrito, 
los crakras se dividen en 
principales situados a lo 
largo de la columna por la 
parte anterior y posterior 
del tronco, y secundarios 
distribuidos por el cuerpo. 
Las principales funciones de 
los chakras son revitalizar 
el cuerpo, colaborar en el 
autoconciencia y transmitir 
energía a todos los cuerpos 
que forman a una persona 
(físico, mental, astral, etc). 
La mayoría de nosotros tenemos algún chakra bloqueado, esto 
significa que no es capaz de cumplir sus funciones correctamente, 
creando un desequilibrio energético que a la larga degenerará en 
problemas físicos o psíquicos. Para mantener nuestros chakras 
en perfecto estado  podemos usar diferentes técnicas como la 
meditación, la visualización, la gemoterapia o los mantras.
Aquí tenéis un listado de los chakras principales sus colores, 
sus mantras y sus gemas, con este listado podéis iniciaros en 
el re-equilibrado de vuestros chakras y si tenéis paciencia y 
constancia al poco tiempo podréis notar que realmente os sentís 
mejor, más saludables, tanto a nivel mental como a nivel físico.
• PRIMER CHAKRA: está situado en el perineo, su color es 
el rojo, sus gemas el rubí y el granate, su mantra LAM, y se 
relaciona con el instinto de supervivencia
• SEGUNDO CHAKRA: está situado bajo el ombligo, su color 
es el naranja, sus gemas ámbar o piedra luna, su mantra VAM y 
se relaciona con la sexualidad.
• TERCER CHAKRA: se sitúa en la boca del estómago, debajo 
del esternón. Su color es el amarillo, sus gemas el citrino y la 
pirita o el oro, su mantra RAM y se relaciona con las emociones 
y el ego.
• CUARTO CHAKRA: se sitúa en el centro del pecho. Sus 
colores son el rosa y el verde, sus gemas cuarzo rosa o verde, 
su mantra YAM y se relaciona con los sentimientos y el amor 
incondicional.
• QUINTO CHAKRA: se sitúa en la garganta, su color es el 
azul celeste, sus gemas el lapislázuli, turquesa o agua marina, su 
mantra HAM, y se relaciona con la comunicación.
• SEXTO CHAKRA: se sitúa en el entrecejo. Su color es el 
violeta o azul índigo, sus gemas son la amatista o el zafiro índigo, 
su mantra OM, y se relaciona con la intuición y la clarividencia.
• SÉPTIMO CHAKRA: se sitúa en el vértex, en la parte más 
alta de la cabeza. Su color es el blanco, sus gemas el cristal de 
cuarzo o la amatista, su mantra M y se relaciona con el despertar 
espiritual y la unión profunda. Este chakra no se bloque a solo  
está más o menos abierto.

Para equilibrar nuestros chakras dedicaremos unos 5 min. 
para cada uno, podemos visualizar una luz del color corres-
pondiente al chakra que penetra en él y lo limpia. También 
podemos colocar la gema correspondiente sobre el chakra 
y colocar nuestra mano encima imaginando que el mineral 
absorbe la negatividad (después debemos limpiar el mineral 
con incienso o agua y sal), también podéis pronunciar en 
voz alta el mantra que corresponde a cada chakra (Vaaaaaa-
aammmmm, Haaaaaaaammmmm, ooooooommmmmm, etc). 
El momento ideal para realizar estos ejercicios es a primera 
hora de la mañana nada más levantarnos o por la noche 
antes de ir a dormir.

Espacio patrocinado por:

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

GAIA
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Hablemos de Astronomía Por Marisol Escribano

Proyecto             OVNIProyecto             OVNI

La Veu

El Grial (II)
Algunos estudiosos, como Malcolm Godwin, quieren identificar esta pérdida con 
hechos reales acaecidos a finales del Neolítico, en que en Europa existían diversas 
tribus matriarcales asentadas y pacíficas cuya forma de vida se vio violentamente 
coartada por oleadas de tribus guerreras y violentas provenientes de Asia. 
Estos sucesos habrían quedado en la memoria colectiva y adquirido una dimensión 
simbólica en la mitología celta y finalmente habrían recibido un tinte cristiano 
en manos de Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach y otros autores. Así, esta 
conquista original de las tribus europeas por parte de las provenientes de Oriente 
se identificaría, por ejemplo, con la pérdida del Paraíso Terrenal y, en lo referido al 
Gríal, éste se identificaría con lo femenino y con la tierra (más concretamente, el Grial 
es símbolo del seno materno y de la vulva femenina).
Ciclo de la Vulgata
Esta fuente, fuertemente influida por los escritos de Bernardo de Claraval presenta la demanda del Santo Grial imbricada 
dentro del universo artúrico, enriqueciendo la tradición con otros elementos como una descripción del origen y significado del 
Grial. Según esta fuente, el cáliz habría pertenecido al servicio de mesa de José de Arimatea, un rico comerciante judío, que 
según la tradición, organizó la Última Cena.
José de Arimatea habría solicitado a Poncio Pilatos que se le entregara el cuerpo de Jesús (a quien hizo enterrar en una tumba 
de su propiedad) y la lanza con que fue herido (que quedó en su poder, junto con la copa).
Como José era un rico comerciante, en un viaje de negocios habría llegado hasta Albión (isla que se identifica con Gran Bre-
taña). Allí se quedó a vivir y levantó la capilla de Glastonbury.
Al morir José de Arimatea se dice que se fundó la Orden del Grial para custodiar las reliquias. En la época del rey Arturo el 
guardián de las reliquias era Sir Pelles. Balin quiso robar las reliquias a Pelles y se batieron en un duelo pero al perder su 
espada Balin ante Pelles tomó la lanza sagrada y le hirió, pero inmediatamente el castillo se derrumbó debido a la profanación 
de la reliquia. Las reliquias desaparecieron de la Tierra hasta que un caballero puro de corazón las encontrara. Ese fue Gala-
had, quien al morir se las llevó al Cielo.

¿Existen los extraterrestres?
• Un extraterrestre sería un ser vivo que habita en un planeta que no es la Tierra. Según la 
opinión de exobiólogos y algunos astrónomos, la vida puede haber aparecido perfectamente 
en otros mundos; la razón de esta afirmación, es que las leyes de la física y química son las 
mismas en todas partes. Y seguramente, los fenómenos que dieron origen a la vida en la Tierra, 
muchos consideran que pueden repetirse en otrta parte, en donde las condiciones se parezcan 
lo suficiente. Pero, hasta la fecha,  no existen pruebas irrefutables de la existencia de vida 
extraterrestre. 
• En la actualidad existen proyectos SETI (es el acrónimo del inglés Search for ExtraTerrestrial 
Intelligence, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) que tratan de encontrar vida extraterrestre 
inteligente, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos 
radiotelescopios, o bien enviando mensajes de distintas naturalezas al espacio con la esperanza 
de que alguno de ellos sea contestado. Los primeros proyectos SETI surgieron bajo el patrocinio 
de la NASA durante la década de los 70 y uno de los más famosos en el SETI@Home.
• SETI@Home es un salvapantallas gratuito que instalado en tu PC analiza señales procedentes del espacio en busca de señales 
de inteligencia extraterrestre. Las señales son captadas por el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, que con sus 305 metros 
de diámetro es el mayor del mundo, lo que permite recoger señales mucho más débiles que cualquier otro radiotelescopio.Estas 
señales se envian a la Universidad de Berkley, California, y a su vez, se reparten entre los más de 4 millones de usuarios inscritos en 
el proyecto. El salvapantallas sólo se activa cunado el PC del usuario no hace nada (el ordenador está encendido mientras tomamos 
un café, tomamos notas,…), en estos momentos, es cuando el salvapantallas se activa y empieza a analizar datos. Cuando el usuario 
regresa y comienza a trabajar, el programas desactiva y no interfiere en otros programas, de manera que nuestro PC no va a ir 
más lento, ni nada parecido.No es necesario estar conectado todo el tiempo a internet, sólo necesitas conectarte para enviar los 
resultados y recibir nuevas unidades, y puedes hacerlo mientras lees tu correo o navegas por internet. Una manera interesante de 
coloborar en la búsqueda de vida inteligente fuera de nuestro planeta, ¿o no?

Para más información: http://seti.astroseti.org/setiathome/
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Por David Torralba
ZONA DE JUEGO House of the Dead

2 y 3 para Wii

Que la Wii es la consola favorita de los “casuals” es algo ya sabido, también lo 
es de las abuelas (en feroz competencia con la DS, otro aborto Nintendiano) 
y de los niños, pero reconozco que me lo he pasado bomba con el perifiquillo 
este llamado “ZAPPER” que convierte el Wiimote en una pipa, y si a esto le 

añades la revisión del glorioso “HOUSE OF DEAD”, de la no menos gloriosa SEGA, en una estupenda 
conversión que incluye la segunda y tercera parte, el resultado pueden ser bastantes horas frente 
al televisor. Muy buena respuesta de disparo y de recarga, bastante precisión y comodidad con el 
ZAPPER y con el ZAPPER especial que incorpora el juego, gráficos y música añeja de esas que te 
trasladan diez años atrás en el tiempo, y toda la brutalidad y psicotronia del clasicazo de SEGA.
Aprovecho para gritarlo a los cuatro vientos, ¡¡¡Lo retro está de moda!!! y ojo que la nueva hornada no está nada mal y me 
considero un fan fatal de la tecnología punta aplicada al entretenimiento... Pero hay algo que no acaba de cuajar y no sé 
bien lo que es, son tiempos revueltos (también en todos los campos) donde la 360, siendo muy superior al resto, no acaba 
de imponerse (y de eso me alegro, pues la racanería de MICROSOFT y el maldito error de diseño en su arquitectura interna 
que provoca el fallo ese de las tres luces rojas, hubiese merecido que alguien pagase con algo más que dinero por tamaño 
despropósito), donde la PLAYSTATION 3 demuestra juego tras juego (he tenido la oportunidad de jugar al esperadísimo 
“HAZE” y es ya con seguridad otro fracaso), ser una máquina que no tendría que haberse hecho y a la que ni siquiera “SOLID 
SNAKE” salvará, por qué no la quieren ni los japoneses, donde la Wii, se ha convertido en territorio de familias y parejas repipis 
jugando juntos a ridiculeces como el “MARIO KART”... ¡En fin! es en estos tiempos, donde la aparición  de estos clásicos se 
aprecian como el oro en medio de la tormenta bursátil.

VA DE CINE...
Por David Torralba

	 	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

Indiana Jones
en el reino de la Calavera de Cristal

Sin duda si algún héroe cinematográfico ha dejado una indeleble 
marca en la generación de los nacidos en los setenta, ese es INIDIANA 
JONES y ahora, tropecientos años después, vuelve. Y la verdad es que depende 
de cómo nos lo tomemos, más valdría que no se hubiese atrevido a regresar, 
pues el señor HARRISON FORD evidentemente no está ya para estos trotes y su 
crepuscular estampa a lo BOGART no es quizá la más idónea para ser el representante de 
“el hombre del sombrero”, pero aun y con todo, la película es buena o hasta muy buena 
y en eso, claro, se nota la mano del genio entre los genios... “SPIELBERG” que aun siendo 
un tramposo en esto del cine (me ocuparía horas el tener que explicar esto, pero está 
relacionado con aspectos técnicos). Dota lo que toca de ese halo de inocencia mística que 
nos devuelve a tiempos más felices (en los que no teníamos que guardar formas y modales 
y en los que soñar aun estaba permitido, la infancia). Escenas como las de las hormigas 
asesinas o la gran cafrada de la bomba nuclear, son sin duda dignas de elogio y por si solas justifican la película.
Comentar también y esto ya es más serio, que otra vez hace acto de presencia el mismo alienígena que película tras 
película nos intenta dar a conocer SPIELBERG, y la verdad es que empieza a sonar a plan maestro para cuando el 
contacto se produzca no nos pille por sorpresa y ya ellos nos sean familiares.

El brazo de la C.I.A es alargado y sus ojos todo lo ven... nunca lo olvidemos.

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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Epilépticos

¡Hola! me llamo Francisco García 
Iglesias, pertenezco a una Asociación 
de Amigos del Epiléptico y me dirijo a 
ustedes para pedirles, si no es mucho 
pedir, la publicación de esta nota en el 
300 aniversario de la persecución de los 

epilépticos por un rey malvado llamado Quinto Sereno, dice así:

--- En el año 1708, Quinto Sereno, perseguía y 
asesinaba a todas aquellas personas que padecieran 

epilepsia ya fueren, niños jóvenes o ancianos ---

ENFERMEDAD DE LA LUNA, MAL LUNAR O LUNÁTICO: “Quinto 
Sereno atribuía el mal a un Dios que actuaba a través de la 
Luna. El enfermo endemoniado era tabú, intocable, pues el 
que lo intentara podía ser poseído por el maligno y contraer 
la enfermedad”. Las personas creían que esta enfermedad 
estaba controlada por los cuerpos celestes, en el caso de la 
epilépsia por la luna, lo que llevó a pensar que era probable 
que las crísis ocurrieran en luna llena, de allí el nombre de 
“enfermedad de la luna”. 

Hoy en el año 2008 las aguas siguen igual de turbias, se les 
niega el trabajo ya que la humanidad ha perdido la huella de 
la Epilepsia y no saben que un epiléptico no es el único que 
se pone enfermo, que también las personas que se dan por 
normales se ponen enfermas, se lesionan, tienen toda una 
vida laboral de baja y no son epilépticos. ¡¡¡Hasta cuando va  a 
llegar el sarcasmo y la burla hacia los epilépticos!!!

Francisco García Iglesias
Historiador y enfermo de Epilépsia 

No entenc…

•Per què calar foc a un animal ha d’ésser tradició.
•Per què el sadisme ha d’ésser una tradició catalana.
•Per què calar foc a un pam dels ulls ha d’ésser un acte festiu.
•Per què els humans es mostren inertes al patiment aliè.
•Per què la diversió d’uns es basa amb el patiment d’altres.
•Per què els catalans permetem que ens embrutin el nostre país amb 
tortures.
•Per què l’independentista, maltractador i piròman deltaic, pretén que 
jo formi part d’un país amb ell. ERC a les terres de ĺ Ebre potencia la 
tortura animal.
•Per què la normativa vigent de defensa animal no defensa als bous.
•Per què les 20 denúncies anuals de pacma, als bous envolats, per 
incompliment de la normativa vigent, misteriosament no prosperen. 
•Per què es subvenciona, amb els nostres diners, la cria dels bous 
destinats al patiment.

El partit de defensa animal,  pacma, convoca el proper 12 de 
Juliol, per primer cop, als carrers d’Amposta  una manifestació 
en defensa dels bous que es preveuen torturar a les terres de 
ĺ Ebre aquest estiu. A Catalunya no volem més patiment  per 
diversió.  La Catalunya antitaurina i contrària als correbous diu 
prou a les tortures animals.  

Joan Grimal i Molins, membre de PACMA
http://www.pacma.es 

Nueva York
“La ciudad que nunca 
duerme” 3ª y última parte
Por Juan Carlos Caubet
Los meses pasan y parece 
como si hubiese sido ayer 
que comencé a relataros mi 

viaje por Nueva York, diciendo “desde 10.000 metros de altura….”, 
ahora acabo este relato en alta mar, ya que me encuentro en un 
crucero por el Mediterráneo, o sea, que el siguiente artículo tratará de 
CRUCEROS, una opción de viaje cada vez más solicitada y la cual está 
adquiriendo muchos seguidores.  Pero no adelantemos acontecimien-
tos y centrémonos en NUEVA YORK.
Nos faltaba relatar la zona denominada UPTOWN, es la parte norte 
de Manhattan y también conocida como la milla de los museos, 
por albergar algunas instituciones culturales más importantes de la 
ciudad, como el METROPOLITAN MUSEUM OF ART, es uno de los 
más destacados del mundo y abrió sus puertas el 20 de febrero de 
1872, posee más de dos millones de obras de arte de todo el mundo.  
Otro museo es el GUGGENHEIM, del cual aquí, en España, también 
hay uno con su estructura vanguardista en BILBAO.  Si queremos 
ver las mejores colecciones de arte del Siglo XX tendremos que ir al 
WHITNEY MUSEUM, que desde 1966 destacan artistas tan conocidos 
como ANDY WARHOLL. En el UPPER WEST SIDE podemos visitar el 
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY, este museo se encuen-
tra en el Central Park West, para no extender el artículo, sólo decirles 
que posee más de 30 millones de objetos en exposición y es uno de 
los museos de historia natural más grandes del mundo, y la estrella de 
este museo es su planetario, ubicado en una esfera de 26,5 m. Pero 
antes de continuar la visita, por Manhattan, nos podemos detener 
en el CENTRAL PARK, comprarnos unos perritos calientes o comer-
nos una hamburguesa, tumbarnos en el suelo para reponer energías, 
que con sus 340 hectáreas 
dan cobijo a una pista de 
patinaje sobre hielo, lagos, 
pista de tenis, caballos y 
varias actividades más de las 
cuales sus visitantes pueden 
disfrutar. Una visita la cual 
no debemos dejar de ir es 
al LINCOLN CENTER, o tam-
bién conocido como Lincoln 
Center for the Performing 
Arts, un complejo de edificios de 61.000 m2., que sirven de hogar a 
12 organizaciones artísticas, el edificio fue construido en 1960. Muy 
cerca del lugar, donde en 1776 se libró la batalla de Harlem Heights en 
la guerra de la independencia donde las tropas de George Washington 
fueron derrotadas por los ingleses, se alza majestuosamente la CATE-
DRAL DE ST. JOHN THE DIVINE. Ya que he hablado de la Batalla de 
Harlem Heights, no podía dejar a un lado HARLEM, que se encuentra 
en el área norte de Manhattan y esta ocupado en su gran mayoría por 
ciudadanos de origen afro-americanos.  El día aconsejado de visita es 
el domingo, en donde podemos escoger una celebración para entrar 
como invitados a una misa GOSPEL.  La duración suele ser aproxima-
damente de 2 horas.  Harlem, también está lleno de museos, clubes 
de jazz como el COTTON CLUB y teatros como el APOLLO THEATRE.
Como podéis ver, es difícil aburrirse en Nueva York, y si tenéis miedo 
a perderos, por sus calles, podemos decir que no es difícil andar por 
Manhattan, siempre y cuando tengamos en cuenta que los subterrá-
neos y autobuses van “uptown”, cuando van hacia el norte, hacia las 
calles con los números más altos, y van “downtown”, cuando se diri-
gen hacia el sur.  Van al “Lado Este” o al “Lado Oeste” cuando cruzan 
la isla, por lo que cuando pidamos direcciones, siempre se debe espe-
cificar cual es la intersección de las calles o avenidas más cercanas.
Bueno, esto ha sido un repaso bastante extenso, con estos tres artí-
culos, de lo que podemos encontrar en NUEVA YORK, aunque es 
una ciudad para descubrir en cada momento y en cada lugar que se 
visite.
Hasta el siguiente artículo y recuerden que cualquier consulta la podéis 
hacer a través del correo electrónico, itineramundi@plantour.es.

Espacio patrocinado por:

VIATGES ITÍNERA MUNDI 
C/. Doctor Bertomeu, 79 - Pineda de Mar (BCN)

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

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

FOTOCOPIADORA INFOTEC (Ricoh) MODEL 
5131 es ven. Amb toner acabat de posar + un de 
nou de regal. Preu: 150.- euros. Tel.: 93 765 70 39

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.

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.  

ES FAN PASTISSOS CASOLANS ideals per 
a festes, aniversaris, cafeteries, restaurants  i 
particulars. Tiramisú, Tarta de Poma, Sacher, 
Coca, Formatge... Tel: 610 412 307. 

“Diálogos conmigo mismo”              ¡Y Castigó!
Se creyó “mejor” otorgando castigo, facultad desesperada de quien no pudo llegar más que 
al pobre y frágil, placer de herir para redimir. Enseñar, corregir, compartir. La tolerancia 

bien entendida y al servicio del grupo es placer inigualable, dando resultado y maestría a quien supo, dar 
sin más… 
Maestro de juego en su justa medida, y a fantasear con habilidad la jugada compartida con sabiduría. ¡Entrega 
por saberse correspondido! Redimir por el equilibrio entre el saturado propósito y el ajustado entendimiento 
¡pasión controlada al fin y al cabo! Con conocimiento y propósito de enmienda queda saldada la deuda si la hubo, 
que quizás se vio queriendo ver la falta sin ser vista la fantasía, generada por el enfoque malogrado del momento, 
prometiendo deterioro de interés para ser castigado. Castigo impuesto con la razón de quien, desligo juicio de su 
propio dictamen y expuso perjuicio, para quien sólo obró gesticulando sin interés, sin conciencia premeditada de 
falta. Readmitir al grupo al separado, debió ser prioridad sin requerimiento alguno, sólo por sentido de ético deber 
y maestría hacía los aprendices.

J.M. Ojeda

Espacio patrocinado por: Historia y evolución del Volkswagen II

En septiembre de 1931 Porsche presentó 
su Proyecto 12 (coche pequeño con motor 
trasero y viga central) a la marca Zündapp, 
marca que compaginaba la producción de 
motocicletas con modelos de coches sen-
cillos. Este modelo de Ferdinand Porsche 

tiene ya unos rasgos claros que recuerdan al futuro Volkswagen (silueta y concepto). 
Porsche optó por un motor bóxer para este diseño, pero Zündapp quiso que se insta-
lara un complicado motor de cinco cilindros en estrella, ubicado en la parte trasera y 
refrigerado por agua. A pesar de este absurdo cambio, Porsche, necesitado de trabajo 
aceptó el encargo. Sólo se fabricaron tres prototipos (dos sedanes y un descapotable). 
El tipo 12 tenía frenos hidráulicos (aunque parezca mentira, el Escarabajo 1.200 Están-
dar no los incorporó hasta 1964). Este nuevo coche fue un fracaso. El motor se sobre-
calentaba de tal modo que, en una prueba, el aceite del motor hirvió y los pistones se 
soldaron a las paredes de los cilindros. Otra silueta parecida a la del Volkswagen era la 
del Standard Superior, creado en 1932 por Josef Ganz, nacido en Budapest y conocido 
por sus construcciones muy heterodoxas de automóviles. Montaba motor monocilín-
drico en la parte trasera. Este modelo fue denominado como “El coche popular alemán” en Motor Kritik, una conocida revista especializada 
vinculada al propio Ganz. El año 1932 fue desastroso para Porsche. En una ocasión llegó a considerar la oferta de un cheque en blanco 
para trabajar en Moscú, pero una nueva oportunidad le estaba esperando. Otro coche con una estética muy similar al futuro Volkswagen 
era el Tatra V570, un prototipo del que se fabricaron sólo dos unidades, destinado al estudio aerodinámico para el desarrollo de los futuros 
modelos Tatra 77, 87 y 97. Esto sucedía en 1933.En ese mismo año, NSU encargó a Porsche el diseño de un coche sencillo, adecuado a la 
situación económica. El tipo 32 fue la respuesta, y el siguiente eslabón en la historia del escarabajo. Por primera vez se hizo una bifurcación 
en la parte trasera del bastidor para la disposición del motor y del eje transversal. Además la suspensión trasera contaba con dos barras 
de torsión, del tipo patentado por Porsche, cruzadas transversalmente en los extremos, y con amortiguadores de fricción. El motor era 
muy semejante al del futuro Escarabajo; de 1.470 cc., refrigerado por aire, con cuatro cilindros opuestos. Podía alcanzar sin problemas 120 
Km/h., aunque con un ruido excesivo. Las carrocerías, diseñadas por Erwin Komenda, eran curiosas, resultaban extrañamente futuristas 
para ese año, especialmente si se comparan con las que Ford producía.
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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 MAYO:

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

´

SUDOKU - JUNIO

SOLUCIÓN PROBLEMA ANTERIOR: 01 Rb8! - Qxd3 / 02 Ncxe5 - Qd1+ / 03 Kh2 - dxe5 / 04 Nxe5 - Ba4 / 05 
Ng4+ - Kf7 / 06 Nh6+ - Ke7 / 07 Qe5+ - Kd7 / 08 Rb7 - Qh1+ / 09 Kxh1 - Ng3+ / 10 fxg3 - Rc8 / 11 Qe6+ - Kd8 / 12 Nf7++

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 98

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 trece movimientos 
conseguirán ganar la partida. Encuentra la solución

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

Ordenança pel civisme i la convivència
 

En el ple passat del mes de juny l’Ajuntament de Tordera va aprobar l’ordenança pel civisme i la convivència 
presentada amb la necessitat d’establir un marc de relacions fonamentades en el civisme, la convivència social 
i les relacions solidàries i respectuoses entre les persones i amb l’entorn. La normativa pretén arbitrar meca-
nismes per garantir aquest objectiu i en aquest sentit, l’Ajuntament de Tordera potenciarà la formació d’un 
col•lectiu d’agents cívics que col•laborin a en les tasques d’informació i difusió del contingut de l’ordenança, 
així com de les campanyes i actuacions que se’n derivin en el sentit de millorar la bona convivència. L’orde-
nança regula els drets i deures de l’Administració i la ciutadania davant de l’objectiu establert i s’articula en 
diferents capítols, com ara el manteniment dels espais públics i parcs forestals (fomentant conductes cíviques 
de manteniment de les zones i els serveis comuns) o  prenent mesures contra la contaminació atmosfèrica, 

acústica, visual i lumínica. 
La normativa també recull els deures dels ciutadans davant l’ordenació dels residus urbans i comercials en els llocs i horaris des-
tinats a tal efecte, estableix els deures dels propietaris d’animals de companyia, les relacions veïnals i de convivència per garantir 
el descans aliè, regula els horaris dels establiments de pública concurrència i ordena la circulació de vianants, bicicletes i mono-
patins per les vies públiques. L’ordenança contempla un capítol detinats a sancions i infraccions que es classificaran segons siguin 
lleus, greus o molt greus. En qualsevol dels casos, els serveis municipals seran els qui vetllin pel compliment de la normativa. Amb 
l’objectiu de donar major difusió del contingut d’aquesta ordenança des de la Regidoria de Participació Ciutadana s’està treballant 
en l’organització d’un equip d’agents cívics que s’encarregaran d’informar i assessorar la població sobre la nova normativa.
En aquest sentit, el regidor de Participació Ciutadana, Josep Llorens (CiU), va destacar que l’ordenança “no té un esperit sanci-
onador sino absolutament constructiu, educatiu i pedagògic ja que vol posar a l’abast de la ciutadania totes les eines 
que afavoreixin una bona convivència entre veïns i amb el propi entorn”. Ajuntament

El PSC de Tordera denuncia una agressió Mediambiental
Carles Martínez
 
Aquest passat mes de juny, vam poder lleguir i escoltar en diversos mitjans de 
comunicació locals la denúncia del grup municipal del PSC de Tordera sobre els 
que ells consideren una nova agressió mediambiental a Tordera. Concretament 
es tracta de la sega de les herbes que envolten la llacuna del LIFE a l’illa del riu. 
En un comunicat els socialistes critiquen que el govern i en concret el regidor 
de medi ambient, Carles Aulet (CiU) s’estiguin carregant els espais naturals de 
Tordera, i precisament en època de nidificació d’ ocells. Segons els socialistes, 
han siguts  enganyats reiteradament en temes com la restauració de “La Júlia” i 
la destrucció del canyissar de la zona de Can Torrent. En el primer critiquen que 
tot i tenir una subvenció per restaurar-la, no s’ha fet res i es parla de posposar-
ho per l’any vinent, on els socialistes adverteixen que es perdria la subvenció. En el cas de l’estany de Can Torrent denuncien 
que no s’hagin iniciat les reunions informatives que va prometre que faria el regidor amb els propietaris afectats per espais 
protegits.

Comentari:
Un nou fet que deixa molt a dir de la persona que obstenta la regiduria de Medi Ambient, i de com es porten els temes 
que afecten als espais naturals del muncipi. Encara estem esperant que pengin de la web municipal l’informe de la 
fauna vertebrada, però segurament, i vist la poca afluència de gent, el senyor Aulet deu pensar que no cal, quan 
menys sapiguen millor!!!

Aprovada la construcció del nou ABS de Tordera 

El nou ambulatori, que substituirà l’actual, es podria començar a construir al mes de desembre. L’Ajuntament va cedir els ter-
renys per ubicar el nou equipament l’any 2006. El CAP es construirà a la prolongació del carrer del Doctor Carrereres (entre 
el carrer de l’Amistat i el carrer de Mes).
La Generalitat de Catalunya ha aprovat la construcció del nou Centre d’Assistència Primària de Tordera, que s’ha de d’aixecar 
sobre els terrenys situats al carrer del Doctor Carrereres (al sector que uneix el carrer de l’Amistat i el carrer de Mes).
El nou edifici, que substituirà l’actual, tindrà una superfície construïda de 1.600 m². Disposarà de set sales de consulta de 
medicina general, dues sales de consulta de pediatria, una sala de consulta d ódontologia, una sala de consulta de treball 
d ódontologia, dues sales de consulta polivalent, una sala de ginecologia, una sala de consulta llevadora, un àrea d átenció 
continuada i una àrea d éducació sanitària.
Les obres de construcció del nou ambulatori podrien començar durant el mes de desembre del 2008, dos anys després que 
l’Ajuntament cedís els terrenys a la Generalitat per poder construir el nou equipament sanitari. Ajuntament 

Llacuna del LIFE 15/05/08
foto: http://natura-tordera.blogspot.com
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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!

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

Santa Susanna

Béns culturals d’interès Local diversos elements dels seu patrimoni arquitectònic 

Amb l’objectiu de conservar els elements arquitectònics d’interès patrimonial, 
promocionar-los turísticament i donar-li un valor afegit a la cultura i identitat, 
l’Ajuntament de Santa Susanna ha aprovat la declaració de diversos elements de 
patrimoni arquitectònic del municipi com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). 
Els elements catalogats són: el Búnquer de costa de la Guerra Civil Espanyola, la 
capella del Sant Crist de Balasch, la paret d’en Ratés, la Torre i la Masia de Can 
Ratés, la capella de Santa Susanna, el conjunt format per Can Salvi i Mas Parera, 
el Molí fariner d’en Jordà i la Torre 
de telegrafia òptica de Montagut.
Aquesta declaració es planteja 
en el marc del Projecte de Béns 
d’Interès Cultural i Patrimonials 
de Santa Susanna. També es va 

aprovar en el darrer ple municipal la signatura del conveni amb la Diputació de 
Barcelona perquè aquesta realitzi el Mapa de Patrimoni Local de Santa Susanna. 
Aquest Mapa és un inventari exhaustiu dels elements del patrimoni del municipi 
a través del qual s’elaboraran propostes de gestió: un catàleg, el Pla d’usos, la 
protecció per llei, i el desenvolupament d’elements per a la recerca de la història 
del municipi, entre d’altres. Ajuntament

9ª Fira Màgica de Santa Susanna

La Fira Màgica de Santa Susanna presenta durant els dies 21 al 24 de juny, la seva novena edició, que comptarà 
amb les actuacions de destacats artistes com Pepe Viyuela, Esclat Gospel Singers & Big Mama, Capa i Espasa, Toni 
Albà, Mago Migue, Enric Casasses i Don Simón & Telefunken; a més de grans clowns, mags de renom internacio-
nal, destacats líders espirituals, escriptors, artistes plàstics i professionals de les medicines tradicionals. Enguany 
la fira avarca 
quatre dies, durant 
els quals es podrà 
trobar un ampli 
programa de 
màgia, humor, salut 
natural, activitats 
culturals, artesans, 
oracles, música, o 

tallers, en l’escenari incomparable de la Masia 
de Can Ratés a Santa Susanna. Els visitants 
també podran participar en demostracions 
de ioga o apuntar-se als diferents tallers de 
clown, de somnis o de narració, entre d’al-
tres, i gaudir d’unes espectaculars revetlles 
màgiques. que corri La Veu!

Capella del Sant Crist de Balasch
(camí del Mig)

Búnquer de costa
(situat a la platja de les Dunes)
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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....

ESPECIAL¡Cuida tu Línea!(Juliol - Setembre)Solarium
Sauna

Terapias Naturales:
   • Acupuntura y Manopuntura
    • Auriculoterapia
     • Masaje Anticelulítico 
      • Solarium Vertical
       • Drenaje Linfático, Presoterapia
        • Dietética y Nutrición
         • Chocolate, Algas...

   • Acupuntura y Manopuntura
    • Auriculoterapia
     • Masaje Anticelulítico 
      • Solarium Vertical
       • Drenaje Linfático, Presoterapia
        • Dietética y Nutrición
         • Chocolate, Algas...

Nova campanya de l’ACEP

L’ACEP de Palafolls ha encetat des del passat dia 
16 de juny una nova campanya, es tracta del sor-
teig de diferents lots de llibres escolars pel curs 
2008-2009 entre els compradors. Tothom que 
compri en qualsevol dels establiments adherits a 
l’Associació rebrà una butlleta a complimentar per 
participar en el sorteig dels lots de llibres. Els gua-
nyadors, que es donaran a conèixer el proper dia 
18 de juliol, un cop paguin els seus llibres escolars 
han de presentar la factura i l’ACEP que els abo-
narà 300.- euros com a màxim per a cada guanya-
dor. Segons les bases del concurs, els 300.- euros 
seran exclusivament per a llibres i no per a mate-
rial escolar o per a quotes de centre. Les butlletes 
es poden complimentar fins el proper dia 16 de 
juliol en qualsevol de les 43 botigues i comerços 
del nostre municipi adherits a l’associació, i el dia 
18 es farà el sorteig en directe des de les ones de 
Ràdio Palafolls. que corri La Veu!

Can Florenci

Per gentilesa de Ràdio Palafolls, podem veure una de les obres més esperades i que 
més dialèctica ha portat als plenaris. Després d’anys de remodelació (una pauta 
que semblan portar totes les obres municipals), Can Florenci es troba a la recta 
final de les seves obres. La masia adquirida per l’Ajuntament de Palafolls, serà la 
nova seu del Casal de la Dona. Durant aquest darrers temps ha servit com a taller 
ocupacional format per dones que s’han encarregat de remodelar el seu interior per 
tal d’acondicionar l’espai existent per acollir les diferents activitats que organitzarà 
el Casal de la Dona. Segons la informació que dona Ràdio Palafolls, la inauguració 
podria coincidir amb els actes de celebració de la propera Festa Major. El nou casal 
de la dona tindrà la zona d’entrada dedicada al Cafè Solidari amb les dones de 

Xiapes, Mèxic, i una zona de lectura. També a la planta baixa hi haurà les oficines del Casal i els vestuaris del gimnàs, que neix al 
costat de l’antiga masia. que corri La Veu!

Podeu veure més fotos sobre l’estat actual de les obres a la web de Ràdio Palafolls: http://www.radiopalafolls.
cat/2008/06/10/radio-palafolls-us-ensenya-can-florenci-2/

Primer Pis
foto: web Ràdio Palafolls
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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...

Apunts polítics

Del passat ple extraordinari de Palafolls, tres són els aspectes més destacats 
que podem extreure. En primer joc, la moció presentada per ICV-EUiA, sobre 
l’emissió de TV3 al País Valencià, una moció que pretenia donar suport a la 
recepció del senyal de TV3. Consensuar el contingut de la moció i el redactat 
que era massa genèric i global, va ser el motiu del seu replantejament, ara un 
altre cop al plenari es va a tornar a votar i es va aprovar. Per la seva part el 
regidor Òscar Bermán (PP) ens va manifestar personalment el següent, després 
que algunes veus el posicionessin en un postura incòmoda vers els seus vots 
en contra i d’abstenció: El Govern de la Comunitat Autònoma Valenciana 
és un govern absolutament legítim, escollit per una amplíssima majoria 
dels valencians i les valencianes, que aplica una normativa que no va 
legislar el govern actual si no que prové de governs socialistes anteriors, 
i que legítimament té tot dret i el recolzament per actuar com cregui oportú. Tot i això, des del PP de Palafolls ens manifestem 
a favor de que tots dos governs (el català i el valencià), arribin a un acord pel que fa a la reprocitat en les emissions de Canal 
9 i TV3.
Altre aspecte calent va ser la moció sobre el suport a les persones que s’havien autoinculpat d’haver avortat i que eren cridats pels tribunals 
a Tarragona. En l’anterior plenari la discussió verbal va ser entre el ponent Juan Andrés Osorio (ICV-EUiA) i el regidor de Sanitat, Josep 
Rueda (PSC). Rueda va reiterar a Osorio el poc temps que havien tingut per treballar la moció. Una altre cop sobre la taula i aplicant unes 
correccions sobre els supòsits de la moció, aquesta va ser aprovada amb el vot en contra del PP. Sobre aquest tema també es va parlar 
el regidor popular en el següent sentit: Des de el PP de Palafolls manifestem el nostre respecte per les esmentades actuacions 
judicials. Ningú està per sobre de la justícia. Per tant, no trobem procedent aquesta moció perquè en definitiva es vol influir 
políticament en una actuació judicial, el correcte segons el nostre punt de vista és el d’esperar quin és el resultat d’aquestes 
actuacions judicials.
Des de el PP de Palafolls no donem suport a aquesta moció per que el que es pretén és donar suport a uns senyors que sense 
cap mena d’escrúpols (com s’ha pogut comprovar), negociaven amb la necessitat o la desgràcia aliena.  
Al finalitzar el ple municipal de divendres passat es va voler homenatjar als regidors de diferents partits que en aquesta nova legislatura no 
han repetit com a representants del municipi. Després de la sessió plenària els antics regidors van rebre una representació en miniatura de 
la biblioteca municipal de Palafolls, com a record del seu pas pel consistori en la passada legislatura. Van recollir aquesta distinció Mª Dolors 
Belmonte, Joan Grimal, Amado Romero, Mireia León i Salvador Barea com antics regidors del PSC, Carme Xart d’Esquerra Republicana i el 
rebrà l’ex-regidor popular Juan García Urrea, que no va poder ser divendres al ple. que corri La Veu!

Festa Solidària del CEIP Mas Prats

El passat dia 7 de juny es va celebrar la 2ª Festa Solidària organitzada per l’AMPA del CEIP 
Mas Prats. Actuació de pallassos, que per la pluja es va haver de celebrar al gimnàs, on hi 
havia instaurada una exposició de “Ropa Postales”, on s’impregnaven diferents moments 
i vivències d’aquests autèntics rodamóns, que com segons deien en una d’aquestes 
postals: porten maletes plenes de jocs i més de trenta quilos de bon humor. Finalment 
el temps ho va permetre i els jocs per la mainda i la botifarrada popular es va poder 
celebrar a l’exterior amb prop de 150 persones, que van gaudir de la festa. Tots els diners 
recollits en aquesta jornada solidària es destinaran a projectes humanitaris a través de 
la ONG Pallassos Sense Frontera, qui gestionarà els diners en algun dels projectes que 
preparen per aquests estiu, als diners recollits en el sopar s’han de sumar 300.- euros 
més recollits per la Diada de Sant Jordi. que corri La Veu!

Mentres pels soci de govern tot és una bassa d’oli, 
l’opsició sembla no pensar el mateix en certs temes...

Postals enganxades a la roba,
que es van oblidar de llançar a la bùstia.... 
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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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 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 -

Aplec del Canigó 

Un grup de pine-
dencs van estar 
el cap de set-
mana del 14 i 15 
de juny a l’Aplec 
del Canigó. Es 
tracta d’una tro-
bada amb perso-
nes d’arreu dels 
Països Catalans 
que fan un acte 
de portar un feix 
de llenya al cim 
del Canigó, mun-
tanya símbol dels 

catalans. Van anar-hi en representació de Pineda, tal i com fan cada 
any i han portat els tradicionals sarments d’una vinya pinedenca. 
Dissabte al matí van fer el cim del Canigó a 2.784 metres d’alçada. 
Enguany hi havia neu a les crestes del Canigó que va fer que moltes 
persones no fessin el cim. Els pinedencs però van pujar per les xeme-
neies de la cara sud, i van baixar per la cara nord. Aquest grup de 
pinedencs tornaran al Canigó durant els dies 21 i 22 de juny per fer el 
cim a les 00 de la nit del dissabte i encendre la foguera per renovar la 
Flama del Canigó que baixarà arreu dels Països Catalans.

• La muntanya és entre el Rosselló, el Conflent i el Vallespir, però 
carregada de simbolisme per a l’excursionisme català, ja que 
representa la unió dels pobles de parla catalana de banda i banda 
dels Pirineus, que van ser separats políticament amb el “Tractat dels 
Pirineus”. Mossèn Cinto Verdaguer la va immortalitzar per sempre 
més amb l’obra magna “Canigó”, obra mestre de la literatura universal. La trobada té un fortíssim simbolisme català que 
impressiona, ja que moltes persones, hi pugen cada any des de fa dècades. que corri La Veu! 

Millora del transport públic entre Pineda de Mar i Calella

La Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Pineda de Mar i Calella i Barcelona 
Bus S.L., van signar el passat dia 27 de maig, un conveni per tal de millorar els 
serveis de transport de viatgers per carretera entre els dos municipis. L’acord 
permetrà incrementar les comunicacions entre les dues poblacions, amb 45 
expedicions diàries, gairebé el doble de les actuals, i serveis cada 20 minuts, en 
comptes dels 30 actuals. A més, es millorarà l’accés a l’hospital de Calella i a les 
estacions de ferrocarril, per tal de potenciar la intermodalitat, i es donarà servei fins 
a la urbanització de Pinemar.
Aquestes millores del transport, que entraran en funcionament el 2 de juny, 
comportaran una inversió de prop de 287.000 euros, que serà assumida entre la 
Generalitat, l’Ajuntament de Pineda de Mar, i l’Ajuntament de Calella. que corri La Veu!

Identitats i simbolisme català...

El doble d’expedicions i serveis cada 20 minuts
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CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES, PORTES BASCULANTS,
ENROTLLABLES I INOXIDABLES, FUSTERIA D’ALUMINI.

IV Jornades Econòmiques

La consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, va posar el punt i 
final a les IV Jornades Econòmiques que ha organitzat la regidoria de Desenvolupament 
Econòmic de l’Ajuntament de Pineda de Mar que es van portar a terme durant els 
dies 4 i 5 de juny. Sota el títol “L’activitat econòmica des de la planificació Estratègica 
Territorial” les Jornades han fet una anàlisi real del territori per tal d’aconseguir 
una millor projecció empresarial, afavorir la captació de nova activitat econòmica 
i refermar l’existent, ja sigui comercial, turística, de serveis o activitat industrial. 
L’Alcalde de Pineda, Xavier Amor, i la regidora de Desenvolupament Econòmic van 
acompanyar a la consellera en la cloenda del cicle. que corri La Veu!

Estudi per reaprofitar el 100% de l’aigua
Els responsables de l’ACA han anunciat que aviat es posarà a licitació els serveis d’assistència tècnica per 
a la redacció de l’estudi d’alternatives i la redacció del projecte d’obra per a la construcció del tractament 
terciari i la canonada de conducció per a la recàrrega dels aqüífers de la Tordera.
Les obres semblen que segueixen avançant, i després de la marxa de la parella de ducs (ocells migratoris) que 
van retardar l’inici de les obres, s’han intensificat aquestes últimes setmanes a la pedrera del Montapalau, 
on s’ubicarà la planta. Les màquines ja han entrat a l’esplanada i els tècnics s’encarreguen aquests dies de 
traslladar la runa i la terra de l’espai on s’hauran d’aixecar les instal•lacions. La depuradora tractarà 54.000 
m³ d’aigua al dia i ha de garantir el servei a una població global de 270.000 persones. que corri La Veu!

Pineda de Mar obté la bandera blava
 
La bandera blava tornarà a onejar aquest estiu a la platja de Pineda de Mar. Segons ha confirmat el ministeri 
de Medi Ambient al consistori pinedenc, dels quatre trams en què enguany s’ha dividit la platja, dos han rebut 
el reconeixement de la bandera blava. En concret són els dos trams centrals, el de la Platja dels Pescadors 
i el de la Riera, que són els que tenen el passeig Marítim urbanitzat. El guardó Bandera Blava es basa en 
el compliment d’una sèrie de criteris específics a les platges que s’agrupen entorn a quatre pilars bàsics: la 
qualitat de les aigües de bany, la informació i educació ambiental, la gestió mediambiental, i la seguretat i 
serveis. La bandera blava l’atorga la Unió Europea a través del ministeri de Medi Ambient. que corri La Veu!

Jornades per incentivar una millor projecció empresarial...  

Què farà ara
el Duc???



La Veu - Número 15��

La VeuMalgrat de Mar                                Notícies

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

XVII Llotja de la Moto i l’Automòbil antic de Malgrat
 
La XVII edició tindrà lloc a Malgrat de Mar el proper 5 de Juliol organitzada per la recent constituïda 
associació “MAM” (Motor Antic de Malgrat). Aprofitant la ja veterana Llotja de la motocicleta de la 
que ja s’han realitzat setze edicions, aquest any també estarà dedicada a tots els vehicles de més 
de 25 anys i es disposarà d’una nova ubicació a l’Avinguda Països Catalans amb més de 15.000 m2 
destinats a llotja i exposició de vehicles.
Aquest any també com a novetat es realitzarà un recorregut dels vehicles clàssics pels carrers de 
la ciutat. Una nova oportunitat de veure auntèntiques joies en impecable estat.
Més informació a: autoaulet@infonegocio.com o els telèfons: 699 35 39 52, Lluís o al 625 69 16 
28, Salvador. que corri La Veu!

Nova Imatge de Turisme

En la presentació de la “Marca de Promoció del Municipi” del passat 17 de juny a la 
Biblioteca “La Cooperativa”, l’alcaldessa, Conxita Campoy, va explicar la voluntat de 
que la nova imatge turística, sigui marca de municipi. Conxita Campoy, alcaldessa 
i responsable de la regidoria  de Turisme, va dir que la idea és que tothom es 
pugui fer seva aquesta imatge: el sector turístic i el comercial, però també la resta 
d’agents econòmics i la ciutadania, en general. 
Per la seva part, el director de la companyia (comunicació i disseny Insòlit),  
responsable de la nova marca, Jordi Pujol, va detallar el procés de treball que s’ha 
fet fins a crear aquesta imatge. Una imatge creada en colors mediterranis com el 
blau i groc, que vol transmetre els valors de tradició i tracte personal i amb un tipus 
de lletra entre infantil i artístic, que lliga amb el concepte de Turisme Familiar, que se li vol donar. Jordi Pujol també va parlar 
de la nova web de turisme www.turismemalgrat.com, com a eina dinàmica, molt completa i actualitzada. La creació d’una nova 
marca s’engloba dins de les accions pautades del Pla de Dinamització que s’està treballant des de la Regidoria de Turisme i 
Comerç des de principi de l’any 2007, coincidint amb l’obtenció de la certificació de la marca de Turisme Familiar. que corri La Veu!

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
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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

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

Denuncian el bloc de CiU
Carles Martínez

La regidora del PP al govern de Malgrat de Mar, Ana 
Vega, va confirmar en diferents mitjans de comuni-
cació la denúncia interposada de manera personal 
contra diversos articles publicats al bloc de la por-
taveu de CiU, Neus Serra. 
• En aquest sentit, Vega va afirmar: “Es 
tracta d’una demanda concreta contra aquests 
continguts que em desqualifiquen com a per-
sona i no contra el càrrec electe de Neus Serra 
ni contra el partit que representa”.
• Per la seva part Neus Serra (CiU), explica 
el seu bloc el següent: Aquest matí arribo a 
l’Ajuntament. Em disposo a repassar alguns 
temes pendents. Dono un cop d’ull al recull de 
premsa que s’envia als regidors. El primer que 
veig és el titular de EL PUNT: “EL PP DE MAL-
GRAT DENUNCIA NEUS SERRA”. Denúncia per-
sonal?. Segueixo llegint. La regidora Ana Vega 
fa declaracions. Insisteix a dir que la denúncia 
és personal. Què estrany!. Ara que ho penso, 
cap dels meus clients acostumen a sortir als 
diaris ni als mitjans informatius per una denúncia. No fan declaracions, ni la premsa els empaita i si ho fa intenten evitar-

la. Per què? Doncs, perquè acostumen a ser assumptes privats. Això hauria 
de fer pensar a la Sra. Vega. Per què tantes declaracions? Perquè la denúncia 
és política, evidentment. Em tranquil•litza que ara el més important sigui la 
disculpa pública. No patiu. Podeu dormir tranquils. Estic segura que també us 
disculpareu en cas que la sentència no us sigui favorable. També em sembla 
just que els diners els vulguin per associacions humanitàries. És el mínim que 
podem fer després de la imatge que estem donant com a polítics. Què tal fer la 
mateixa aportació si la sentència m’afavoreix? Podem fer-la entre tots. Què us 
sembla? Seria una bona manera de posar punt i final a tot plegat.

Comentari:
Senyora Vega, quina llàstima tot plegat!!!, en un sistema democràtic té tot el dret de demandar el que vulgui, però potser 
del que no s’adona és de la trista imatge que el seu partit està fent a Malgrat des de que vostè està com cap de llista. 
Només aquells que seguim els plenaris ens adonem de la veritat de tot plegat i dels pocs recursos que pot esgrimir per 
justificar el seu pacte de govern i la lleialtat a les seves sigles, això sí, ara i després del ple del mes de juny, en el que va 
demanar ajuda amb la incorporació d’una administrativa (càrrec de confiança) al seu servei, esperem que tot millori.

Assimilació dels resultats electorals
L’Alcaldessa de Malgrat de Mar, Conxita Campoy (PSC), en entrevista concedida a Ràdio Palafolls, va considerar que la crispació que es viu 
entre els regidors del govern i l’oposició, i que sol quedar palesa en les sessions plenàries al consistori malgratenc, prové de la no acceptació 
dels resultats electorals. L’Alcaldessa creu que els partits a l’oposició, i en especial ERC, preveien uns millors resultats electorals que poguessin 
provocar un canvi de color al consistori, i que el fet que els socialistes encapçalats per ella, ampliessin la seva representació al plenari ha fet 
créixer la crispació. Sobre el pacte de govern amb el PP, Campoy va assegurar que funciona correctament i va anunciar que la cartera d’Im-
sersió Laboral, en mans dels populars incorporarà en breu un càrrec de confiança per poder ampliar els serveis.
Sobre l’última de les polèmiques sorgides a Malgrat; la demanda de la portaveu popular, Anna Vega a la regidora de CiU, Neus Serra, Campoy 
va assegurar que algú haurà de crear jurisprudència al respecte, per que insultar des d’un bloc de forma anònima és de covards. que corri La Veu!
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