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laveuconfidencial.blogspot.com
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Evolucionisme o Creacionisme?

Erradicación de la Polio

COROT-Exo-7b

Watchmen

kabbalah

Tengu

• Blanes • Tordera • Palafolls • Malgrat • Santa Susanna • Pineda  
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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.

Editorial
El passat dia 12 de febrer es va commemorar els 200 anys del naixement d’un dels 
personatges que més ha revolucionat els ideals de la mateixa existència. Charles 
Darwin pare de la “Teoria de l’Evolució de les Espècies”, i un dels científics més 
importants de tots els temps, va trencar amb la concepció literal d’una humanitat 
creada per Déu, com diu la Bíblia, concepció no acceptada per l’Església fins el 

segle XX. El seu llibre, “Origen de les Espècies”, va se rebutjat i ridiculitzat en el seu temps i encara avui 
en dia i ha corrents que contradiuen Darwin i la teoria de l’evolució, interpretant la Bíblia de forma literal, 
corrents molt arrelats en centres educatius de països com els Estats Units o a la Gran Bretanya.

“De cada espècie neixen molts més individus que els que poden sobreviure, i com, en 
conseqüència, hi ha una lluita per la vida, que es repeteix en freqüència, es per això que tot 
ésser, si varia, per dèbilment que sigui, d’alguna manera profitosa per ell sota les complexes 
i a vegades variables condicions de la vida, tindrà major probabilitat de sobreviure i, de ser 
així, serà naturalment seleccionat. Segons el poderós principi de l’herència, tota varietat 
seleccionada tindrà a propagar la seva nova i modificada forma.”

Nosaltres també fidels a les teories de Darwin sobre evolucionar i adaptar-se i sobretot vers la incipient 
crisi que ens aborda,  donem un pas per intentar millorar el contingut de la nostra revista (això es quelcom 
que valorareu vosaltres)  en decrement del paper de la mateixa. Continua sent un paper ecològic i dintre 
de la línea que fa sentir-te bé vers la natura que ens envolta (un malait estereotip que encara tot i estan 
d’acord, sembla vendre molt bé el producte, i que no deixa de ser sota la meva modesta impressió una 
forma de caché de cara a la galeria), i donem un pas més de cara els nostres clients i anunciants que són 
els que mantenen viva aquesta publicació, per això i a partir d’aquest número ens afegim a la tendència 
creixent de fer la nostra publicació també virtual i atractiva per las noves tecnologies digitals.

La trobareu com cada mes els punts habituals com sempre en format paper, digitalment a 
ISSUU: http://issuu.com/quecorrilaveu/docs/revista_23_e, a la nostra web i a la bústia 
de tots aquells relacionats amb la nostra publicació que reberen la revista per e-mail puntualment 
cada mes, fins i tot abans de que aqueta estigui al carrer.
Per això només teniu que enviar-nos el vostre e-mail a redacció@quecorrilaveu.net, o consultar 
la nostra pàgina web: http://www.quecorrilaveu.net

        Una salutació i com sempre que corri La Veu! 
Carlos Martínez 
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EVOLUCIONISME:
Charles Robert Darwin (12/02/1809 - 19/04/1882) Naturalista anglès, principal artífex i valedor de 
la teoria de les espècies per la qual aquestes han evolucionat al llarg del temps a partir d’avantpassats 
comuns mitjançant la selecció natural. Fet per el qual va ser acceptat ràpidament per la comunitat 
científica, mentre que la teoria de la selecció natural va arribar a ser àmpliament vista amb la principal 
explicació del procés de l’evolució a la dècada del 1930, i ara constitueix la base de la síntesi evolutiva 
moderna. En una forma modificada, el descobriment científic de Charles Darwin continua sent la base 
de la biologia, ja que proporciona una explicació lògica de la diversitat de la vida. 
Darwin va desenvolupar el seu interès en la història natural mentre estudiava medicina a la Universitat 
d’Edimburg, i posteriorment teologia a Cambridge. Durant els seus cinc anys de travessia a “l’HMS 
Beagle” es va establir com un eminent geòleg les observacions i teories del qual donaven suport a les 
idees uniformistes de Charles Lyell, i la publicació del seu diari del viatge el va fer famós com a autor 
popular. Desconcertat per la distribució geogràfica de la fauna silvestre i pels fòssils recollits en el viatge, 

Darwin va estudiar la transmutació de les espècies i va concebre la seva teoria de la selecció natural el 1838. Tot i que va discutir les 
seves idees amb diversos naturalistes, li calia temps per la seva investigació i va donar prioritat al seu treball geològic. Darwin escrivia 
la seva teoria el 1858 quan Alfred Russel Wallace li va enviar un assaig que descrivia una teoria similar, i ambdues van ser presentades 
a la Societat linneana en un document conjunt. 
Amb la publicació de “L’origen de les Espècies” el 24 de novembre de 1859, Darwin va poder establir l’evolució per descendència 
comuna. Va examinar l’evolució humana i la selecció sexual a “La Descendència de l’Home i sobre la selecció en relació amb el sexe”, 
seguit de “L’expressió de les emocions en els homes i els animals”. La seva investigació sobre les plantes va ser publicada en una sèrie 
de llibres i en l’últim, examinava els cucs de terra i els seus efectes al sòl. 
Darwin va tenir un gran reconeixement quan va morir. Va ser una de les cinc úniques persones del segle XIX que no pertanyien a la 
reialesa en rebre un funeral d’estat, i va ser enterrat a l’abadia de Westminster.

CREACIONISME:
El creacionisme és una creença religiosa segons la qual l’univers i totes les 
coses han estat originats per un acte creador. El creacionisme va ser accep-
tat pràcticament fins a finals del segle XIX i fins i tot, en el dia d’avui, compta 
amb seguidors.
Entre les files creacionistes existeixen dos tipus d’adeptes:
• Els Teistes, els quals creuen en els llibres sagrats revelats i en la interven-
ció de Déu en les qüestions humanes a través de profetes i missatgers
• Els Deistes, els quals rebutgen la religió organitzada i argumenten que 
Déu és el creador del món però que no intervé de forma alguna en els que-
fers del món
A més de la diferenciació entre teistes i deistes es poden seguir altres criteris d’ordenació de les diverses creences relacionades amb 
el creacionisme, les quals responen a dos esquemes bàsics:
• El creacionisme de la Terra jove defensa la interpretació literal de la Bíblia i considera que la Terra no té més de 6.000 anys 
d’existència. Entre els adeptes dels creacionistes de la Terra jove existeixen tres grups: els que defensen que Déu va dirigir l’evolució 
durant un període curt, els que rebutgen totalment l’evolució dels éssers vius i els que neguen l’evolució humana, però accepten 
l’evolució de la resta dels éssers vius.
•El creacionisme de la Terra vella admet l’edat real de la Terra. Aquest segon esquema es subdivideix en dos grups: el d’aquells 
que creuen que Déu va crear l’univers una sola vegada i després el va abandonar i el d’aquells que creuen en una creació progressiva 
de l’univers. Entre aquests últims hi ha els qui defensen que Déu va crear les primeres espècies i després va dirigir la seva evolució i 
els que creuen que, un cop Déu va crear les primeres espècies, aquestes varen evolucionar per elles mateixes.
Aquest són els grups principals de teories creacionistes les quals es ramifiquen, una vegada i una altra, atenent a una gran diversitat 
de criteris. El disseny intel•ligent és, entre les teories creacionistes, una de les més populars en l’actualitat. Es tracta d’una reformula-
ció del creacionisme pensada per dotar a les idees creacionistes d’una aureola científica i promoure així la seva difusió a les escoles i 
universitats. Aquesta pràctica ha estat sentenciada d’inconstitucional als EUA per violar la separació entre estat i església.
La ciència, com a tal, no pot donar suport als mites i dogmes basats en el no res que sovint es defensen des del creacionisme. Tot i 
així, la ciència no s’oposa a la fe, ni a la creença en Déu. No hi ha necessitat de plantejar cap conflicte entre ciència i religió. De fet han 
existit i existeixen científics que han manifestat públicament creences religioses. El problema sorgeix quan des de la religió es neguen 
els fets observables a la naturalesa i evidenciats de manera objectiva per la rigorosa metodologia científica. Pierre Teilhard de Chardin 
(1881-1955), paleontòleg i filòsof francès i membre de l’ordre dels jesuïtes, va aportar una personal i original visió de l’evolució, la qual 
ha estat considerada un intent de conciliació entre el creacionisme cristià i la teoria de l’evolució tal com s’entén en l’actualitat.

• Fets per una deïtat superior o per la pròpia evolució dels éssers vius vers un moment clau de la nostra existència, el fet 
és que som el que som dintre i afora d’aquest magnífic hàbitat que és la terra, i sota aquestes dialèctiques elementals el 
que perdem de vista és la pura realitat, que manipulats de forma condicionada sigui per la pròpia evolució o per éssers 
suprems, estem condicionats a molts conceptes que van més enllà del que sempre hem cregut...
Encara avui dia claus primordials de la pròpia matèria es poden posar en dubte, amb teories revolucionàries que ens fan 
veure que no tots és com sembla, i encara pitjor són els conceptes ancestrals teològics deteriorats per si mateixos en un 
cicle nefast de poder.
Vinguts del mico o fets per éssers suprems el que Darwin va saber sintetitzar com ningú va ser la teoria de la supervivèn-
cia, la evolució i adaptació al mitja i els seus condicionants, aquest sens dubte hauria de convertir-se, sota la modèstia 
que aquestes línees tenen, el lema comú de tots, amb seny i sense deteriorament conscient i amb allò de...

que sigui el que Déu vulgui!!! 
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www.noviasangela.com

Amb els seus articles de sempre durant 25 anys...
Ara també vestim al Nuvi!!!

Per ells:
•Tratges
•Levites
•Jaqué
•Smokin
•Armilles
•Corbates
•Camises
•Palastrons
•Fagines
•Sabates
•Botons de puny

Per elles:
•Vest its

•Faldil les
•Flors

•Cancan
•Guants

•Sabates
•Cot i l leria
•Bijuteria

• Núvies
   • Comunions
      • Madrines
         •Acompanyants...

Servei  en Estoc:  “Immediat ”

A mida:  “6 mesos”

Servei 

en Estoc:  “Immediat ”

A mida:  “3 mesos”

*Tot en confecció a
 mida...

*Modisteria
*Sastreria

*Complements
*Academia:
Patronatje

Tall i Confecció

*Tot en confecció a
 mida...

*Modisteria
*Sastreria

*Complements
*Acadèmia:
Patronatje

Tall i Confecció

Rambla Joaquim Ruyra, 66 - Blanes
Tel. 972 337 986

Rambla Joaquim Ruyra, 66 - Blanes
Tel. 972 337 986
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La Veu de l’Esport
Por Pedro Hormigo

www.quecorrilaveu.net           www.portal7.es

Av. Senyora de Rossell, s/n
Lloret de Mar (Girona)

Tel: 972 370 947

Gran complejo hotelero y turístico

de 30.000 m2 de extensión

con amplias zonas ajardinadas

• CONGELADOS
         • PANADERIA
            • BOLLERIA AL HORNO

C/ Puigvert, 13 - Tordera - Tel.: 93 765 11 68

Fútbol / Dani Sarabia deja el C.D. Blanes

El C.D. Blanes vive 
en la actualidad 
momentos de 
i n e s t a b i l i d a d 
institucional por 
culpa de la crisis 
que les afecta, 
la marcha de 
Sebastián Javier 
se nota demasiado 
después de cuatro 
años de mandato 
gloriosos. Sin el 
mecenas pocos 

son los ingresos que llegan a las arcas del club y como 
explicamos en el número anterior son muchos los frentes 
que tiene que trabajar la nueva junta encabezada por Isaías 
Salinas para sacar esto adelante, pero los problemas están y 
el primer equipo preocupa, ya hicieron una plantilla acorde al 
presupuesto destinado para este año pero después de una 
primera vuelta de liga genial la falta de liquidez podría mermar 
el transcurrir de la segunda, la directiva intenta invertir la 
situación para que esto no pase, liquidando lo más pronto 
posible las mensualidades pendientes: “Se les debe unas 
mensualidades que intentaremos liquidar lo antes posible a 
partir de cómo venga los ingresos, no podemos hacer nada 
más, estamos en crisis” dice Isaías Salinas “de todas formas no 
vamos a retener a nadie, el que quiera irse puede hacerlo”. La 
situación en el club se ha vuelto difusa y el asunto parece que 
no mejora por lo que las primeras deserciones no se han hecho 
rogar, Dani Sarabia, un jugador de la casa y buque insignia 
del equipo ha sido el siguiente harto según nos comenta 
de que le vengan “con cuentos”, ha tomado la decisión de 
no jugar porque piensa que desde la directiva hacen oídos 
sordos cuando les hablas del tema económico. Todavía no me 
han llamado comenta el jugador que lleva dos semanas sin 
ir por el campo y cree que no lo harán porque así se quitan 

un peso de encima, son declaraciones del jugador blandense 
molesto porque le prometieron a principios de temporada 
que cobraría lo que se le debe de la pasada y de eso nada!. 
Este año ya nos deben cuatro meses, esta situación no se 
puede aguantar, mejor me quedo en casa y disfruto más de 
la familia. Y manda un mensaje a la directiva: Que no vayan 
diciendo que hasta que no pague Sebastián Javier porque a 
este hombre habría que hacerle un monumento por todo lo 
que ha dado al club y ellos por su parte han despilfarrado en 
fichajes desorbitados y stages que ni los de primera división 
... en fin, de haber administrado mejor el dinero que entraba 
que no era poco ahora no pasarían penurias.

Vela / La Nit de la Vela Catalana
 La Nit de la Vela Catalana, que està organitzada per la 
Federació Catalana de Vela, es va celebrar el passat 20 de 
febrer a l’Hotel Rei Joan Carles I de Barcelona.

La nit de la Vela Catalana arriba a la XXII edició i enguany el 
Club de Vela de Blanes es va endur cinc distincions:
•Millor Club de Vela de Catalunya durant el 2008. 
•La Vela de Platí a l’escola de vela del Club de Blanes per la 
seva activitat durant l’any passat.
•A l’equip campió juvenil de la classe Europa que està format 
per Marc Subirá, Aleix Subirà, Albert Codinachs i David 
Gayango.
•Marc Subirà Zurita (Campió de Catalunya classe Europa).
•Albert Codinachs (Campió de Catalunya Juvenil classe 
Europa).

Aquestes distincions tanquen un any de bones notícies al Club 
de Vela de Blanes, que ha celebrat el seu 65è aniversari amb 
l’edició d’un llibre sobre la història del club, de l’autor José 
Luis Yubero.
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Por David TorralbaEL LUCHADOR

La última película de AROFOSKY y del gran MIKE ROURKE 
es una obra maestra absoluta del séptimo arte. Narra las 

peripecias de un luchador acabado y de como la fama de 
otros tiempos imposibilita una vida acorde a su actual 

estatus de “uno más”.
Interesante punto de vista el de los “caídos” y en el 
que se observa desde vestidores como el Wrestling 

no es más que un espectáculo (eso sí, con un punto 
de peligrosidad) para patanes y paletos y en el que 

la camaradería está muy presente... pues sí, bien son 
payasos (los luchadores) no dejan de ser hombres fuertes y grandes atletas que 
simplemente escogieron el camino de la farándula al meramente competitivo. Sin 
duda el plato fuerte reside en la interpretación de ROURKE al que muchos daban 
por acabado y que demuestra que los días de EL CORAZÓN DEL ÁNGEL pueden 
volver... de hecho con esta película, han vuelto.
La escena final con el protagonista inmolándose frente al público es toda una declaración de principios y posiblemente 
pasara a la historia como uno de esos invisibles puntos de inflexión que cambian algo indeterminado del arte cinematográfico 
para siempre.
No existe la hipérbole en el luchador, solo dura realidad... no hay poesía, sólo ronda la literalidad por el filme y a veces, 
cuando la realidad es heroica como la fantasía... es de agradecer.

ZONA DE JUEGO Por David Torralba

GEARS OF WAR 2
Vuelve la bestia... más grande... más salvaje... 
con más testosterona... vuelve la bestia.
El mejor juego de la historia vuelve a la 

carga en una entrega que supera en todo a 
su predecesor y demuestra que el hardware 

de la 360 está a años luz del de cualquier otra 
consola (enfade esto a quien enfade) si ya el primer GEARS nunca 
pudo ser superado por nadie... lo de este segundo ya va  ser misión 
imposible.
XBOX 360 es líder en todo el mundo (ESPAÑA incluida) en JAPÓN se 
han agotado las existencias de la máquina y al BLUE RAY de la SONY, MARCUS PHOENIX y compañía le han vuelto a dar 
candela. Los nuevos modos multijugador son impresionantes (modo horda) la inclusión de bots en partidas de solo dos 
jugadores estratosferiza el juego a otra dimensión y la diversión se multiplica por mil.
Las nuevas armas son una caña, sobre todo el mortero al que mi hijo ya ha bautizado como “el fuego de Dios” pues cae 
desatando muerte y destrucción a la manera de los arcángeles en SODOMA Y GOMORRA.
La fase que transcurre en el interior de un gusano gigante al que hay que cercenarle las arterias con nuestros héroes 
bañados de sangre hasta la cintura es sin duda el momento más glorioso de la historia del videojuego.
Se nota que soy fan, pero es que el que no es fan de GEARS solo no lo es por una razón... porque no lo ha probado.
¡Sí, sí! SOLID SNAKE ¡sí, sí!...como te pille un bicharraco de la CGO con su sierra mecánica va a reducir tu nipona estupidez 
a pulpa sangrante para hacerle un heladito a algún locust que pase por ahí.
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Hablemos de Astronomía
Por Kasu

Galileo Galilei
• Hace 445 años, el 15 de Febrero de 1564, Galileo Galilei nació en Pisa, Italia. Galileo realizó muchos aportes 
a la ciencia, descubrió la inercia, que fue incorporada por Newton a sus famosas leyes. Luego de tomar 
conocimiento de la invención del telescopio, aprovechó sus conocimientos de óptica para construir varios, que 
puntó al cielo realizando grandes descubrimientos. 
• Por sus obras y descubrimientos, se le considera como el padre de la ciencia y la física. El 2009, ha sido 
nombrado como el “Año Mundial de la Astronomía” por las Naciones Unidas, debido a que se cumplen 400 
años desde que Galileo comenzara a utilizar el telescopio para su estudio. 
• Fue una de las primeras personas en observar las machas solares, aunque al no tomar precauciones perdió 
por ello la vista. Algunos astrónomos de la época pensaron que se trataba de satélites, pero Galileo las dibujó 
siguiéndolas día a día, viendo como giraban junto con el Sol. Galileo pensó que se trataba de nubes. Hoy 
sabemos que son regiones de perturbaciones magnéticas.

COROT descubre el planeta extrasolar más pequeño que se conoce... 
COROT, una misión a cargo del CNES con participación de la ESA, ha hallado el planeta 
de tipo terrestre más pequeño jamás detectado fuera del Sistema Solar. El tamaño 
del sorprendente planeta es menos del doble que el de la Tierra y gira en torno a 
una estrella similar al Sol. Tiene una temperatura tan elevada que es posible que se 
encuentre cubierto de lava o de vapor de agua. Hasta ahora se han descubierto unos 
330 exoplanetas, en su mayoría gigantes gaseosos con características similares a las de 
Júpiter y Neptuno. El nuevo hallazgo, COROT-Exo-7b, es diferente: su diámetro es menor 
que el doble del de la Tierra y describe una órbita completa alrededor de su estrella 
cada 20 horas. Se encuentra muy cerca de su sol y tiene una temperatura elevada, 
de entre 1.000 y 1.500 °C. Los astrónomos han detectado el nuevo planeta porque, al 
pasar ante su estrella central, provoca la disminución de su luz. Se sigue estudiando la 
densidad del planeta: puede que sea rocoso, como la Tierra, y cubierto de lava líquida. 
También podría pertenecer a un tipo de planetas que se suponen constituidos por agua 
y rocas a partes casi iguales. Por las elevadas temperaturas que se han detectado, el 
planeta podría ser un lugar ardiente y húmedo. “La localización de un planeta tan pequeño no fue del todo sorprendente”, comentó 
Daniel Rouan, investigador del Observatoire de París Lesia, responsable del proyecto junto con Alain Léger, del Institut d’Astrophysique Spatiale 
(París, Francia). “COROT-Exo-7b pertenece a una clase de objetos cuya existencia había sido predicha ya hace algún tiempo. COROT 
se diseñó precisamente con la esperanza de descubrir alguno de ellos”, añadió. Muy pocos de los planetas extrasolares hallados hasta 
la fecha tienen una masa parecida a la de la Tierra y a los demás planetas de tipo terrestre: Venus, Marte y Mercurio. Esto se debe a que los 
planetas de características terrestres son muy difíciles de detectar. La mayoría de los métodos utilizados hasta ahora son indirectos y sensibles 
a la masa del planeta, mientras que COROT puede medir directamente el tamaño de su superficie, lo cual es una ventaja. Además, el hecho de 
que Corot esté en el espacio permite observar ininterrumpidamente durante más tiempo que desde tierra. Este hallazgo es importante porque 
las mediciones recientes han indicado la existencia de planetas de masa pequeña, pero su tamaño era desconocido hasta ahora. La estructura 
interna de COROT-exo-7b intriga especialmente a los científicos; no están seguros de si se trata de un ‘planeta oceánico’, un tipo de planeta cuya 
existencia nunca se ha confirmado. En teoría, esos planetas estarían al principio cubiertos parcialmente de hielo. Después se desplazarían hacia 
su estrella, y el hielo se derretiría cubriéndolos de líquido. “Este descubrimiento es un paso muy importante para entender la formación 
y evolución de nuestro planeta”, explicó Malcolm Fridlund, científico del proyecto COROT de la ESA. “Por primera vez hemos detectado sin 
lugar a dudas un planeta que es “rocoso” en el mismo sentido que la Tierra. Ahora deberemos conocer mejor ese objeto para situarlo 
en su contexto y continuar nuestra búsqueda de objetos más pequeños y parecidos a la Tierra mediante COROT”, añadió.

Imagen propiedad: ESA/CNES - Fuente: ESA

Imagen: El COROT registra la disminución de 
la luz de una estrella, cuando un planeta pasa, 
o transita, frente a ella. ESA. 
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Blanes                         Notícies
Revista Blanda

Un nou número de la revista Blanda es va presentar el passat dia 30 de gener a la Casa del 
Poble de Blanes. El treball fet pels responsables de l’Arxiu i dels propis responsables de les 
recerques d’enguany, la publicació de l’Arxiu Municipal de Blanes recull els darrers treballs 
sobre la història, el patrimoni i la literatura blanenca, així com les novetats, les donacions i 
les activitats desenvolupades per l’Arxiu al llarg de l’any. L’edició d’enguany, la número 11, ve 
precedida després de celebrar al llarg de l’any passat el seu desè aniversari.

• La publicació es podrà adquirir a les llibreries de Blanes a un preu de 10 euros. A la portada 
hi ha un fragment d’una fotografia de la Col•lecció Thomas que custodia l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya, es veu la platja i les barques de Blanes, amb la desapareguda penya 
dels Piteus, a principi de segle XX, testimoni de l’època en què Ferran Agulló (impulsor del 
nom centenari de Costa Brava) estiuejava a Blanes. que corri La Veu!

El Fons Estatal d’Inversió Local que donarà feina a més de 200 persones... 

El govern de l’Estat ha comunicat a l’alcalde 
de Blanes, Josep Trias, l’acceptació dels 11 
projectes que va proposar el govern local 
per incloure al Fons Estatal d’Inversió 
Local. La millora de diferents carrers i de 
locals d’associacions de veïns, així com la 
millora d’una marquesina i l’adaptació de 
reguladors semafòrics són alguns dels pro-
jectes que s’han acceptat. 

• L’import dels projectes acceptats supera 
els sis milions d’euros (6.790.686,00 €), i es 
preveu que per realitzar les diferents obres 
s’hagin de contractar al voltant de 250 per-
sones. Els diferents projectes es podrien 
iniciar a partir del mes d’abril i les obres no 
durarien més de 8 mesos.
Sense al·legacions a cap de les obres pre-
vistes, Blanes ha sol·licitat l’autorització de 
finançament aquest mes de febrer la qual 
cosa permetrà a l’equip de govern (CiU, PP, 
PDB) disposar d’un mes per licitar les obres 
a mitjan març. que corri La Veu! 

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

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

C/ de la Fe, 23-25 baixos / Blanes / Tels: 972 35 22 75 - 649 85 24 62 / sulicm@hotmail.com

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
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Blanes                          Notícies

• Cafeteria i Esmorzars Casolans
• Especialitats en:

*Salsitxes de metro
*Pizzes de metro

*Broquetes de metro
i molt més...

a preus molt econòmics

C/ Ramon Turró, núm, 10
08389 PALAFOLLS (BCN)

(a l’entrada de Palafolls) Tel. 937 657 203

17,50
IVA NO INCLÒS

€

Menú	 	 	Especial
10è ANIVERSARI

Caps de setmana i festius

9
IVA NO

INCLÒS

€Menú Infantil

Menú +
Copa de Cava

Tel. Reserves
93 762 00 49

•Comunions
•Dinars i Sopars d’Empreses
•Menú Diari: 12.- €
•Cuina Creativa

Ciutadans demana una disculpa al Patronat de Turisme Costa Brava Girona

La Federació de Girona de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (C’s), s’ha mostrat decebut 
per la campanya del Patronat de Turisme Costa Brava Girona on s’utilitza una fotografia 
d’una platja de les Bahames per promocionar la província de Girona, i tot sembla indicar, 
que també una zona de muntanya que no és el Pirineu Gironí. Per Ciutadans, a part de 
ser un engany, mostra que el Patronat no té interès ni idees per promocionar realment 
el nostre litoral i la nostra província i es pregunta “que pensarà la gent quan llegeixi que 
posem fotografies d’altres platges. Què les nostres no són bones i de qualitat?”. 
Per Ciutadans, no es pot entendre, aquesta manca de seriositat i professionalitat per part 
del Patronat, i encara menys quan es presenta una temporada complicada a causa de la 
crisi. Finalment, Ciutadans ha dit que si els membres del Patronat “passegessin més per 
la nostra província trobarien racons de les Bahames en plena Costa Brava”, a la vegada, 
que esperen “una disculpa” a tots els gironins, ja que el Patronat que en teoria ha de 
“promocionar el turisme a la nostra província ha demostrat que per a ells, ni el Pirineu ni 
la Costa Brava tenen encant”. Prensa Girona de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía. Federación de Gerona. 

• A la imatge es pot veure a una jove prop de l’aigua en una solellada i solitària 
platja, una platja que apareix en aquesta promoció, que no correspont a cap recó 
de la reconeguda Costa Brava, i que justament aquest any fa 100 anys del seu 
bateig como a destinació turística. La fotografia de la polèmica platja tropical és del fotógraf George Shelley, 
inclossa en un portafoli que titula ‘Los mejores lugares de estilo de vida tropical’ i que comercialitza la agència 
internacional “Getty Images”. Tampoc està clara l’altra fotografia en la que es veu a un montanyer caminant per 
la neu, ja que com diuen a l’article de “La Vanguardia” experts consultats per ells expressen els seus dubtes de 
que es tractès del Pirineu de Girona. que corri La Veu!
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Si quieres estar informado de los diferentes acontecimientos y sucesos que suceden fuera 
de los límites de lo normal, visita MARESME MYSTERY:

http://maresmemystery.blogspot.com/

Proyecto           OVNIProyecto           OVNI
La Cábala (kabbalah)

La kabbalah (de הלבק, cabalá «recibir») es una de las principales 
corrientes de la mística judía. La base estructural de este estudio consiste 
en el análisis del Árbol de la Vida. Entre los judíos, es la tradición oral que 
explica y fija el sentido de la Sagrada Escritura, y por tanto entiéndase 
por cábala al conocimiento en cuanto a las cosas celestiales mediante el 
ejercicio del estudio y cumplimiento de preceptos y reglas superiores.
En la antigua literatura judaica, kabbalah era el cuerpo total de la doctrina 
recibida, con excepción del Pentateuco. Así pues, incluía a los poetas y 
los hagiógrafos de las tradiciones orales incorporadas posteriormente a 
la Mishná.
Aunque la kabbalah propiamente dicha surge hacia fines del siglo XII, sus 
orígenes pueden remontarse hasta el incipiente judaísmo de la diáspora 
helenística (cerca del siglo I a. C.) e incluso antes. Y tanto es así que, 
según la leyenda y los autores clásicos Pico della Mirandola, Johannes 
Reuchlin y Wilhelm Schickard, la cábala no sería sino un saber de carácter 
esotérico que Dios habría revelado primero a Adán, después a Abraham 
y luego a Moisés en el monte Sinaí al tiempo que le hacía entrega de las 
Tablas de la Ley, que los judíos situaban alrededor del siglo XIII a. C. 
También se pretende que Dios enseñó sus verdades y misterios a través 
del ángel Raziel tras la caída del primer hombre.
Una importante contribución a la kabbalah se la debemos a Abraham 
Abulafia (nacido en Zaragoza en 1240). Una de las fuentes más importantes 
de la cábala es el Zóhar o Libro del Esplendor, escrito por Simeón Ben Yojai. La idea básica allí expuesta es que, del seno 
mismo de la Divinidad Oculta o Infinito (el Ain Sof), surgió un rayo de luz que dio origen a la Nada (Ain), identificada con 
una esfera (sefirá) o región, que recibe el nombre de Kéter (‘corona’). A partir de esta corona suprema de Dios emanan 
otras nueve esferas (las sefirot). Estas diez esferas constituyen los distintos aspectos de Dios mediante los cuales éste se 
automanifiesta.
Este sistema descrito, se multiplicó y volvió a multiplicar, generando progresivamente miles y miles de sistemas similares 
de diez esferas interiores poseedoras de luminosidad cada vez más reducida. Este proceso derivó en la formación del 
mundo en el que vivimos.

La cábala se encuentra compuesta por diez esferas (sefirot), enumeradas habitualmente en el orden en que el rayo de 
Dios desciende para crear el mundo, que es la misma numeración que es utilizada por la europeizada cábala hermética.

Se encuentran listados a continuación sus nombres y el significado traducido del hebreo:
•1. Kéter (La Corona. Providencia equilibrante).
•2. Jojmá (La Sabiduría).
•3. Biná (La Inteligencia siempre Activa).
•4. Jésed (La Misericordia. Grandeza).
•5. Gevurá (La Justicia. Fuerza).
•6. Tiféret (La Belleza).
•7. Nétsaj (La Victoria de la Vida sobre la Muerte).
•8. Hod (La Eternidad del Ser. Gloria).
•9. Yesod (El Fundamento. La Generación o piedra angular de la Estabilidad).
•10. Maljut (El Reino. Principio de las Formas).

En la kabbalah hermética, muy influida por Eliphas Lévi y Aleister Crowley, se considera el camino místico del hechicero 
como un recorrido en el sentido inverso al rayo de Dios: esto es, empezando por Maljut y acabando en Kéter.
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Proyecto           OVNIProyecto           OVNI COMPROMISOS DEL MUNDO MUNDIAL...

Objetivo: “Erradicación de la Polio en el Mundo”  

Rotary International, La Fundación Gates, el Reino Unido y Alemania se compro-
meten a aportar los fondos necesarios para ayudar a erradicar la polio en todo 
el mundo.

SAN DIEGO, California, EE.UU. (21 de enero de 2009) -- Rotary International, la Fun-
dación Bill y Melinda Gates, y los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania anunciaron que 
aportarán 635 millones de dólares a la causa de la erradicación de la polio, devastadora 
enfermedad que aún causa parálisis a los niños de varias regiones de África y Asia y consti-
tuye una amenaza para los niños de todo el mundo. 
•La Fundación Bill y Melinda Gates otorgó a Rotary una subvención-desafío de 255 millones 
de dólares que Rotary equiparará aportando 100 millones de dólares durante los próximos 
tres años. Asimismo, el Reino Unido contribuirá 150 millones de dólares (£100 millones) y 
Alemania, US$130 millones (€100 millones), ambos importes destinados a la Iniciativa Mun-
dial para la Erradicación de la Polio. Las donaciones del Reino Unido y Alemania no formarán 
parte del “Desafío de Rotary”, campaña de recaudación de fondos en respuesta a la subven-
ción-desafío de la Fundación Gates. 
•Los anuncios se efectuaron durante la Asamblea Internacional de Rotary, reunión anual de los líderes rotarios. En calidad 
de colaborador principal de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, Rotary recauda fondos, promueve las 
tareas de inmunización y moviliza a los voluntarios.
•“Los rotarios, los líderes de los gobiernos y los profesionales de la salud han realizado un extraordinario esfuerzo en pro 
de la erradicación, a punto tal que en la actualidad sólo quedan pequeños focos de infección en todo el mundo (aseguró 
Bill Gates, copresidente de la Fundación Gates). Sin embargo, la tarea de eliminar el poliovirus completamente es suma-
mente difícil, y continuará siéndolo durante los años por venir. Rotary, de manera especial, me ha inspirado a asumir el 
compromiso personal de participar en la causa de la erradicación”.  
•Al aceptar la subvención-desafío de la Fundación Gates, el presidente de La Fundación Rotaria, Jonathan Majiyagbe, 
expresó que la alianza entre la Fundación Gates y Rotary International seguramente inspirará a otras organizaciones a 
apoyar más fervientemente la lucha contra la polio. 
•“Con el apoyo de la Fundación Gates, estamos a punto de lograr la erradicación de una de las enfermedades más temidas 
del mundo (añadió Majiyagbe). El compromiso conjunto de Rotary y la Fundación Gates inspirará las organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales a aportar todos los recursos necesarios para eliminar la polio de la faz de la Tierra de 
una vez y para siempre”. 
•“Los 100 millones de dólares que el Reino Unido se ha comprometido a contribuir, junto con los fondos que aportarán 
otros colaboradores, constituye un extraordinario estímulo económico a la causa de la erradicación (afirmó el secretario 
de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Douglas Alexander). Ya incrementamos significativamente el número de cam-
pañas de vacunación en las áreas de alto riesgo y redujimos el número de nuevos casos. Éste es el momento ideal para 
realizar el último esfuerzo, a fin de asegurar que las futuras generaciones no tengan que vivir con el riesgo de contraer 
esta enfermedad”.

Aún se necesitan muchos fondos 

La Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio enfrenta un déficit de fondos que debe ser subsanado si se desea 
lograr el objetivo de la erradicación. A pesar del nuevo compromiso y de las aportaciones de Canadá, Rusia, los Estados 
Unidos y otros donantes, el déficit para 2009-2010 asciende a más de 340 millones de dólares, aunque una vez finalizado 
el acuerdo con Alemania, este déficit se reducirá. 
“Los países del ‘Grupo de los 8’ se comprometieron a tomar todas las medidas necesarias para lograr la erradicación de 
la polio (señaló la ministra de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania, Heidemarie Wieczorek-Zeul). Alemania 
asumió dicho compromiso con mucha seriedad. Exhortamos a los otros países miembros del ‘Grupo de los 8’ a ayudarnos 
a remediar el déficit financiero y garantizar que los trabajadores de la salud tengan el apoyo necesario para proteger de 
la polio a los niños de todo el mundo”.  La polio ha sido completamente erradicada de las Américas, el Pacífico Occidental 
y Europa; no obstante, el poliovirus salvaje aún persiste en Afganistán, India, Nigeria y Pakistán, y la importación del 
poliovirus amenaza otras naciones en vías de desarrollo. En los cuatro países mencionados se presentan los desafíos más 
difíciles: eficacia de la vacuna (India), bajos índices de vacunación (Nigeria) y dificultades de acceso a algunas regiones 
debido a los conflictos bélicos (Afganistán y Pakistán). Los recientes avances reportados en zonas clave de dichos países 
muestran que las dificultades pueden superarse si se realizan suficientes jornadas nacionales y subnacionales de vacu-
nación. Establecida en 1988, la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (integrada principalmente por Rotary, 
la Organización Mundial de la Salud, los Centros de EE.UU. para Control y Prevención de Enfermedades y el UNICEF) ha 
ayudado a reducir el número de casos de polio en un 99% durante las dos últimas décadas, de 350.000 casos en 1988 a 
unos 1.600 casos en 2008.
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Ficción•Acción
Carpe Diem y la revista La Veu patrocinan:

Watchmen
Watchmen («Vigilantes» en español) es un cómic escrito por Alan Moore y dibujado 
por Dave Gibbons, ambos de nacionalidad británica. Fue publicado por primera vez por 
DC Comics durante los años 1986 y 1987 como una serie limitada de 12 números. Con 
posterioridad, las entregas fueron reimpresas en un único tomo que ayudó a popularizar 
el formato de novela gráfica.
La obra ha sido reeditada varias veces y traducida a distintos idiomas, entre ellos el 
español. Tras varios proyectos cancelados, Zack Snyder será el director encargado de 
adaptar el relato a la pantalla grande.
Watchmen se convirtió en 1988 en la primera novela gráfica en conseguir un Premio Hugo, 
galardón otorgado a escritores de los géneros de ciencia ficción y fantasía. Además, es la 
única obra de su género que aparece en la lista elaborada en el año 2005 por la revista 
Time 100 best novels. 1923 to the present, que incluye una selección de cien novelas en 
lengua inglesa publicadas desde el año 1923.
La acción de Watchmen se desarrolla en el año 1985, en el marco de una ucronía en la 
que los Estados Unidos están a punto de entrar en una guerra nuclear con la Unión Sovi-
ética. En este escenario, se relata la historia de un grupo de superhéroes del pasado y 
del presente y los hechos que rodean el misterioso asesinato de uno de ellos. Watchmen 
presenta a los superhéroes como gente corriente que debe enfrentarse a sus propios con-
flictos éticos y a sus problemas personales, que lucha contra sus trastornos y fracasos y 

que, con la notable excepción del Doctor Manhattan, carecen por completo de superpoderes. La deconstrucción que la obra realiza 
del arquetipo convencional del superhéroe, combinado con el innovador uso de técnicas cinemáticas, de abundante simbolismo y 
de la metaficción, han ejercido una importante influencia sobre cómics y películas posteriores.

•Alan Moore, que deseaba superar la percepción habitual del cómic como género destinado al consumo juvenil, creó Watchmen 
como un intento de realizar «una Moby Dick de superhéroes; algo que tuviese esa clase de peso, esa clase de intensidad». Moore 
citó a William S. Burroughs como una de sus «principales influencias» durante la gestación de la obra. El autor comentó que 
admiraba el uso que Burroughs hacía de «símbolos repetidos que acabarían repletos de significado» en la única tira que realizó, 
publicada en la revista británica Cyclops. Originalmente Moore y Gibbons tenían únicamente material para seis entregas, por lo 
que optaron por «intercalar entre los números dedicados a dirigir la trama otros que realizasen un retrato biográfico de alguno 
de los protagonistas principales». Durante este proceso, Gibbons tenía una gran autonomía para desarrollar la apariencia visual 
de Watchmen. Introdujo detalles en la obra en los que Moore no reparó hasta más adelante pues, en opinión de este último, 
Watchmen estaba escrito para ser comprendido sólo después de varias lecturas.

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

Les darreres Novetats les trobaràs a... 

      Hey!!!
   aprofita el

  seu aniversari
i emporta’t
magnífics

regals

Celebrem el 1er Aniversari
vine i informa’t!!!
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Principio de Correspondencia
Por Sonia González

•Principio de Vibración II
Para generar y mantener un buen nivel de 
energía positiva podemos usar diferentes 
técnicas y estrategias como:
• Usa un vocabulario adecuado, los insultos y 
palabras mal sonantes tienen una vibración baja, 
y si tenemos la costumbre de decir este tipo de 
palabras muy a menudo estaremos siempre en 
un nivel energético bajo.
• No critiques ni te quejes demasiado, se suele 
decir que “la critíca hace que veas en otros lo 
que no ves en ti mismo”. Resuelve tus problemas 
internos y ya verás como dejarás de criticar a los 
demás.
• Haz cosas que te resulten agradables y te den 
placer, este es el modo más rápido de elevar 
nuestra vibración. Intenta guardar cada día un 
ratito para ti mismo, aunque sean sólo unos 
minutos y haz algo que te guste leer, pasear, 
tomar un baño relajante, escuchar música, etc.

• Ten una buena alimentación, no abuses de la carne, con una o dos veces por semana es suficiente, si puedes sustitúyela 
por pescado o proteína de origen vegetal (tofu, seitan, etc)intenta basar tu dieta en verduras, frutas y granos te aportarán los 
nutrientes que tu cuerpo necesita y te equilibrarán anímicamente.
• Corrige tu postura corporal, cuando camines hazlo con la espalda recta y la cabeza alta, fijate que cuando estás cansado o triste, 
encorvas la espalda, miras al suelo y los hombros bajan de posición, cuando notes que ésta es tu postura cámbiala rápidamente, 
eso te hará sentir un poco mejor.
• Visualiza colores, se ha demostrado que los colores tienen un gran efecto terapéutico, así 
que cuando te sientas débil, tomate unos minutos para relajarte, haz algunas respiraciones 
profundas y pregunta al universo: ¿qué color necesito para aumentar mis niveles de energía, 
para sentirme bien? En ese momento recibirás la respuesta, un color vendrá a tu mente. 
Visualiza tu cuerpo bañado en el color que has recibido mentalmente durante unos minutos, 
si recibes más de un color, repite el procedimiento con cada uno de los colores que te han 
llegado. Puedes realizar este ejercicio tantas veces como quieras.
• Medita durante unos minutos cada día, permanece sentado o tumbado en silencio durante 
unos minutos cada día, observa tus pensamientos pero no los juzgues ni los manipules, se 
un espectador de tu propia mente, deja que los pensamientos vengan y se vayan libremente, 
con la meditación descubrirás cosas muy importantes y útiles para ti, equilibrarás tu estado 
anímico y te conocerás mejor.
• Da Amor a todos los que te rodean, a veces una simple sonrisa, una palabra amable, un 
abrazo pueden salvar una vida. Practica el Amor Incondicional, dejemos de exigir a nuestras 
parejas que nos digan “te quiero” veinte veces al día, que nos hagan regalos, que nos saquen a cenar....... y empecemos a dar 
nosotros; el amor no es dar y esperar a recibir después, el amor es dar libremente, sin expectativas, sin necesidad de recibir nada 
a cambio. Muchas veces las relaciones son un tira y afloja, una lucha de poder entre sexos, que si se prolonga durante demasiado 
tiempo destruye la relación. Recordemos el dicho : “ si quieres a alguien con todas tus fuerzas y temes perderlo, déjalo libre, déjalo 
marchar  para que pueda volver a ti por su propia voluntad”. 

En resumen, el principio de vibración nos dice que todo está en continuo cambio y movimiento, para vivir una vida plena 
debemos ser flexibles, no aferrarnos a las posesiones materiales o a las relaciones personales, porque nada es para 
siempre, todo cambia, y lo más importante “los cambios no son malos, aunque a veces a simple vista parezcan horribles; 
los cambios nos hacen avanzar, luchar, crecer en la vida; vamos a dejarnos fluir, seamos flexibles y así alcanzaremos 
la plenitud de espíritu, y nuestra alma será libre”

CURSOS: Flores de Bach, Reflexología 
Podal, Auriculoterapia, Sanación holística, 
Masaje Antiestres, Pintura de Mandalas, Reiki, 
Kinesologia, Arolo Tifar, Masaje Tai.

• Los MARTES TERAPIAS a 1 EURO
• Los JUEVES INTERCAMBIO TERAPEÚTICO

Plaça 11 de Septiembre, 13 - Blanes - Tel.: 630 375 261
www.escueladeterapiasgaia.com

•	Escola	i	centre	de	terapies

C/ Roig i Jalpí, 2 - Pineda de Mar - Tel. 93 762 37 50
Av. Mediterràni, 37 - Pineda de Mar (POBLENOU) - Tel. 93 766 27 35

C/ Consolat de Mar, 53 - Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 20 85

- Servei a domicili  Alt Maresme -
www.herbesmaresme.com / info@herbesmaresme.com

• Aconsegueix els teus Objectius amb 
el Feng Shui pràctic
• Astrolgia Iniciació

i Professional
• Concerts periòdics vots Tibetans

• Relaxació i Autocontrol Mental
• Desprogramació Biológica

• Els 10 pasos per Crear
la teva Realitat

• Equilibrament Chakras
• Meditació
• Minerals

• Plantes Medicinals
• Reiki

• Tarot Evolutiu

• Acupuntura
• Astrologia - Cartes Astrals
• Consulta de Naturopatia
• Dansa del ventre
• Desprogramació Biològica
• Dietista - Biòloga
• Drenatge Limfàtic
• Estètica Natural
• Estètica del peu (Pedicura)
• Flors de Bach
• Ioga
• Kinesiologia
• Massatge DORN
• Medicina tradicional Xinesa
• Sistema Nova Line (Control de Pes)
• Tai Chi
• Teràpia per deixar de fumar
• Osteopatia
• Quàntec
• Quàntum
• Quiromasatge
• Reflexologia
• Regressions
• Reiki
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El PSC de Blanes 
adverteix que el govern 
municipal de Blanes vol 
cobrar dues vegades 
els serveis de recollida 
d’escombraries

L’equip de Govern de CiU, PDB i PP pretén que la nova empresa 
de recollida de les escombraries aporti 10 milions d’euros a 
l’Ajuntament i retornar-lo durant 24 anys.
Tot i demanar verbalment, fa dues setmanes, aclariments a 
l’alcalde Trias sobre la base de càlcul de l’import de 10 milions 
d’euros que el govern municipal vol repercutir que aporti a la 
nova empresa de neteja, el PSC, a data d’avui, no ha rebut cap 
aclariment entenedor i per això ho demanarà per escrit.
L’import de les actualitzacions de preus “reconegudes i no 
pressupostades”aprovades des de l’1 de maig de 1995 fins 
el 31 de desembre de 2006, que no estan previstes en cap 
pressupost i per tant no s’han pogut pagar són de 2.909.561,95 
euros, fins el 31 de desembre de 2006. Aquesta xifra dista 
molt de la demanada pel govern municipal (i no els 10 milions 
d’euros )que proposa l’equip de govern.
Com a molt, i a partir de les dades municipals, es pot fer una 
previsió d’1 milió d’euros per l’actualització de preus de l’any 
2007 i que fins ara l’equip de govern no ens ha presentat 
oficialment. Tot i contemplantr unlaa previsió d’1 milió d’euros 
per la revisió de preus de l’any 2007, el PSC no entén d’on surt 
la diferència de més de 6 milions d’euros per arribar als 10 
milions d’euros que presenta el govern del Sr. Trias., a no ser 
que busqui una font de finançament “camuflada”.
El PSC, com a partit responsable i coherentamb vocació de 
govern,  està predisposat a dialogar i acordar la solució del 
servei d’escombraries, però no es donarà recolzament a una 
proposta econòmica que no sigui clara o que es pretengui que 
el ciutadà pagui dues vegades el mateix servei..:

Aquestes dues vegades són:
• Mitjançant les taxes i els impostos ja cobrats anualment a 
tots els ciutadans per cobrir el cost pressupostat del servei de 
recollida d’escombraries, neteja viària i de les platges.
• Els sobre cost d’un préstec per finançar la mala gestió 
econòmica del govern Trias. Sobre cost que haurà de pagar 
evidentment el ciutadà.Mitjançant els imports que s’hauran 
d’incorporar als pressupostos per retornar els préstec que la 
nova empresa faci a l’ajuntament i que evidentment tornarà a 
pagar el ciutadà.
Hem demanat per escrit emanem ququee el Sr. Trias, o qui 
governi a Blanes, aclareixi aquesta xifra abans de constituir 
la nova empresa i que, en tot cas, s’apliquin estrictament 
els imports no pressupostats que corresponen a la  revisió i 
actualització de l’IPC dels preus del servei.

Antecedents bàsics per entendre el tema:
L’Ajuntament de Blanes està treballant per constituir una 
empresa mixta (ajuntament+soci privat) que tingui per missió 
fer el servei de recollida d’escombraries, la neteja viària del 
municipi i la gestió de la deixalleria municipal.
Aquesta empresa també haurà de fer front a les inversions que 
corresponguin per tenir els espais necessaris per al personal, els 
vehicles, etc. Els tècnics calculen que per fer aquesta inversió 
caldran uns 5 milions d’euros.
Aprofitant aquest canvi d’orientació del servei de les escombraries 
que vol fer el govern actual de Blanes, passant d’una contracta 
a una empresa mixta amb participació municipal, l’equip de 

govern de CiU-PDB-PP, pretén que l’empresa que opti a ser el 
soci privat aporti 10 milions d’euros perquè l’ajuntament pagui 
les regularitzacions endarrerides, des de l’any 1995 fins ara, 
a FCC, empresa que està efectuant el servei de recollida de 
les escombraries, la neteja viaria i de les platges des de l’any 
1994.
El PSC ha demanat verbalment a l’alcalde i al primer tinent 
d’alcalde que aclareixin aquesta xifra ja que segons els 
nostres càlculs les regularitzacions no pressupostades des de 
l’1 de maig de 1995 fins el 31 de desembre de 2006 sumen 
2.908.944,22 euros.
Cal explicar en primer lloc que les regularitzacions són les 
actualitzacions del preu del servei que indicava el contracte iniciat 
l’1 de maig de 1994 i que establia que aquestes regularitzacions 
s’havien de fer anualment a partir del primer any.
Cal indicar que els govern del mandat 95-99 (CiU+GIB+ERC) 
presidit per l’alcalde Bota fins el 1998 i l’alcalde Ramos del 98 
al 99 i essent regidor d’hisenda el Sr. Salvador Pont de CiU, 
no es va fer cap regularització a la que tenia dret el prestatari 
del servei.
Així mateix en el mandat següent, de 1999 al 2003, el govern 
municipal format per CiU+ERC+PP, essent alcalde el Sr. Ramos 
i tinent d’alcalde d’hisenda el Sr. Puig d’ERC, tampoc es va 
fer cap regularització, tot i que l’1 de maig de l’any 2002 va 
finalitzar el contracte i es va iniciar, de facto, la pròrroga.
El nou govern nascut de les eleccions de l’any 2003 format pel 
PSC, IC-EUiA i ERC, amb l’alcalde Marigó i el tinent d’alcalde 
d’hisenda Pere Garcia del PSC, inicià d’immediat la negociació 
per regularitzar aquesta situació contractual que era molt 
complexa i que cap dels governs anteriors de CiU, amb ERC, 
havia fet. La regularització que indicava el contracte consistia 
en aplicar, partida a partida, les actualitzacions dels preus que 
corresponguessin en cada cas (personal, combustibles, eines, 
màquines, reparacions, etc.). Evidentment s’havia de començar 
pel primer període, 1995-96, ja que aquest servia de base pels 
anys següents. El resultat de la primera etapa de la negociació 
amb l’empresa que prestava el servei es va poder portar al 
Ple del 25 d’octubre de 2004 i corresponia al període de l’1 de 
maig de 1995 fins el 31 de desembre de 2003, amb un import 
de 2.837.592,10 euros que va ser aprovat per unanimitat (PSC, 
IC-EUiA, ERC, CiU i PP). D’aquest import, el govern del PSC 
amb un esforç econòmic molt important, va provisionar en 
base als romanents del pressupost la xifra de 1.876.974,37€ i 
va quedar pendent de provisionar els 960.617,73€ restants.
A partir d’aquest primer reconeixement i de l’auditoria tècnico-
econòmica externa efectuada al servei es va determinar 
que l’actualització dels anys 2004 (1.325.303,55€), 2005 
(581.980,08€) i 2006 (41.660,59€) era de 1.948.944,22€. 
Aquesta xifra la va aprovar també per unanimitat el Ple del 28 
de gener del 2008 i es va acordar incorporar-la als romanents 
dels anys 2009 i 2010.

Resum dels imports reconeguts:
No s’ha concretat ni aprovat la regularització 2007 que com a 
molt i segons els nostres càlculs pot estar al voltant d’1 milió 
d’euros aproximadament.
En el pressupost de l’any 2008 es destinava al servei 
d’escombraries la quantitat de 5.250.000,00 d’euros. Aquest 
import, segons el tinent d’alcalde d’hisenda en el moment 
de presentar els pressupostos 2008, era la quantitat real 
necessària pel servei amb l’actualització i totes les millores 
introduïdes en anys anteriors.
De tot plegat es desprèn que tenint en compte una previsió 
d’1 milió d’euros per l’any 2007, resten per aclarir els més 
de 6.000.000,00 fins arribar als 10.000.000,00 d’euros que 
proposa CiU-PDB-PP. PSC de Blanes
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Envia els teus escrits a: e-mail: redaccio@quecorrilaveu.net
o al Fax: 93 764 04 98 

Millora la distància entre el Santuari i la N-II???

La distància de més 500 metres del Santuari del Vilar hi ha 
estat des del principi de la negociació a l’any 2002.
Arran de l’aprovació provisional del traçat del desdoblament 
de la N-II Tordera-Massanet, l’alcalde de Blanes, Sr. Trias, 
manifesta que s’ha aconseguit passar de 300 a 500 metres la 
distància d’aquesta infraestructura amb en Santuari del Vilar. 
Aquesta afirmació és falsa ja que aquesta distància de 500 
metres i el fet que la via passi tangencialment pel límit de Blanes 
són dues de les condicions que es van assolir l’any 2002 i es 
van anar millorant fins l’any 2004 a través de les negociacions 
entre l’ajuntament de Blanes, amb en Josep Marigó d’alcalde, 
l’ajuntament de Tordera, la Generalitat, l’Estat i les entitats 
medioambientals i econòmiques amb interessos a la zona. 
Amb aquestes afirmacions, en Josep Trias, demostra molt poc 
coneixement dels temes importants per a la nostra vila i un 
afany enorme de voler capitalitzar presumptes millores en les 
quals ell no hi va participar en el seu moment.
Cal recordar a la ciutadania que el Sr. Trias ha manifestat 
reiteradament el seu desacord amb el traçat fent seguidisme 
d’ERC i ha atacat als dirigents del PSC locals i autonòmics 
sense cap escrúpol quan la proposta de traçat ja recollia les 
característiques actuals pel que fa a la distància del Santuari i 
a la construcció de viaductes i de túnels. En qualsevol cas val 
a dir que el PSC de Blanes dona la benvinguda al Sr. Trias al 
consens territorial que mai hauria d’haver trencat.
Portar a terme aquesta infraestructura és de vital importància 
per la seguretat de les persones que hi circulen i pel 
desenvolupament econòmic de Blanes i tota la seva zona 
d’influència ja que ens permetrà una connexió ràpida i segura 
amb l’aeroport i l’AVE. Des del PSC de Blanes seguirem 
treballant durant l’exposició pública del projecte per aportar 
les millores que encara el facin més factible i valorem molt 
positivament aquest nou tràmit i demanem la màxima celeritat 
en els processos administratius que falten i en l’adjudicació i 
realització de les obres. PSC de Blanes

La muerte en nombre de “Suicidio”

Y “ella”, insistente, obstinada, incansable…..Nos da esos 
golpes, que nos llenan de tristeza y desazón.
Cuesta aceptar que llegó a su puerta, y tal vez sin pedir permiso, 
sin tiempo a meditar, se sentó junto a él convirtiéndose en su 
invitada de honor.
¿Qué le habrá dicho la muerte, a ese hombre?...
¡Qué argumentos habrá utilizado para convencerle!, para que 
él aceptara su invitación en forma de suicidio. 
Marcho tras ella, vaya a saber como lo hizo, apenado, triste, 
desorientado, contento...
¿Qué le ha prometido la muerte?... ¿O simplemente le 
convenció, de que en su grata compañía todo irá mejor?...

No sé… Él se fue con ella.

Nosotros, los que le conocimos, los que le quisieron tanto, los 
que le amaron, los que trabajaron con él, todos nosotros, no 
encontramos respuestas al  “¿por qué?....O al ¿Qué pasó?”, y 
sólo nos queda la pena de que ya no está entre nosotros que 
se fue con ella, sin dar opción a la vida a ser escuchada.

En memoria de una gran persona, amigo  y un buen profesional 
dentro del cuerpo de los Mossos d éscuadra.  Francesc Xavier 
Marco Mir, con 35 años. Alicia Álvarez

“ Diálogos conmigo mismo”

¡¡Alarmante…

Otra vez, se miró en el pensamiento del mito.
¿Querría verse reflejado en él?
¿Saberse tenido en cuenta…?
¿Curiosidad?
¡Era alarmante!
El criterio, trabajaba sin descanso y por si solo, sin 
necesidad de paradojas. ¡Se intentaban abrir los 
pensamientos, esparcir, conocer!
Objetivo: analizar las necesidades los 
requerimientos, confrontar ideales, para seguir 
conformando al crédulo
“No estaba el horno para bollos” se percibían 
según el analista, días de asombrosos cambios.
¿Cuales serían? jugador de pensamientos, 
conciencias disimuladas, a sabiendas que a veces 
queremos, vemos, miramos, las cosas como nos 
es conveniente. Sabiendo que la inconveniencia 
se disimula con beneficios, dando las migajas 
a quien toque para acallar señales. Señales de 
conciencia, de justicia, “señales al fin y al cabo” 
molestas posiblemente para quien solo querría 
contar, multiplicar, amasar favores al cobro. Me 
contaron, que los faraones, se llevaron riquezas y 
fieles a sus tumbas funerarias, con el fin de poder 
seguir el camino sin ser molestados.
¡Pagar tributo a la muerte…
Triste final…

J.M. Ojeda 

Sentimientos

Como ser humano, estoy hecha de materia orgánica y 
sentimientos. Sentimientos que la mayoría de veces son 
ambivalentes y difíciles de controlar para mí. Tengo muy claro 
que siento. Pero!!  ¿Siento lo adecuado en cada momento? Mis 
dudas, no son referentes a cuestiones fundamentales como 
familia o trabajo. Más bien son una falta de concordancia 
conmigo misma en relación al tiempo gastado.
¿Por qué a veces, es tan difícil cuadrar debe y haber en la 
parcela de sentimientos de una vida? 
Sin apenas darme cuenta, consumí un tercio de mi tiempo. 
(Midiendo mi tiempo según estadística). Tengo la suficiente 
experiencia y madurez como para no tener dudas. Sin embargo, 
cada vez que la vida me presenta un nuevo reto, me siento tan 
vulnerable como un niño en su primer día de colegio.
Tengo la certeza que el ser humano es frágil por naturaleza. 
Observando a las personas, he podido darme cuenta que 
todos tenemos un punto débil. Para que ese punto no se 
delate, solemos disfrazarlo. La mayoría de veces, el disfraz 
que elegimos es totalmente lo contrario a lo que somos en 
realidad. Así, a lo largo de nuestra vida nos vamos cubriendo 
de capas y más capas, eso hace que, cada vez sea más difícil 
saber como somos en realidad.
 Carmen Queiro
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Consulta Popular sobre l’ARE a Sant Pere

Els representants dels grups municipals de l’Ajuntament de Tordera (CiU, ERC, 
PSC i MAT) van acordar els paràmetres que regiran la consulta popular sobre 
la construcció d’una Àrea Residencial Estratègica (ARE) al veïnat de Sant Pere.  
La consulta es farà el dia 1 de març, en horari de matí i tarda, i l’àmbit de 
la consulta serà tot el municipi de Tordera, basant-se en el cens municipal 
de persones majors d’edat. Els regidors dels grups municipals van decidir 
que la vinculació i la validesa del resultat serà en funció del percentatge 
de participació.  Els grups van acordar que es disposaran tres meses: una 
situada a Sant Pere, l’altre al nucli urbà de Tordera i una tercera al sector Sant 
Jaume/Sant Andreu. Els equipaments definitius on s’instal•laran les taules de 
la consulta es concretaran en els pròxims dies. La composició de les meses 
estarà formada per un funcionari de l’Administració local i dues persones que 
es trobin en situació d’atur. Aquestes persones s’escolliran de la base de dades 
del Servei Local d’Ocupació i se’ls remunerarà tal com es faria durant una jornada electoral. Per fer difusió de les característiques 
de l’Àrea Residencial Estratègica a Sant Pere es duran a terme diferents actuacions, com ara la publicació d’un butlletí informatiu 
municipal específic sobre l’ARE, una sessió informativa amb un tècnic expert en la matèria, un debat públic i es distribuiran 
pancartes informatives recordant el dia i el motiu de la consulta.L’organització d’una consulta popular sobre la construcció d’una 
ARE a Sant Pere arriba després d’una moció presentada pel MAT (Moviment Alternatiu de Tordera) en el Ple Municipal i aprovada 
per tots els grups del consistori.
• L’associació de veïns del veïnat de Sant Pere de Tordera considera que l’actuació urbanística no és necessària i es manifesta 
obertament en contra, i així ho transmetrà als veïns i associats. Amb la posició negativa de l’associació de veïns ja sumen tres 
els vots contraris a l’ARE, juntament amb els de les formacions polítiques del PSC i del Moviment Alternatiu per Tordera (MAT). 
Per la seva banda el govern local, de CiU i ERC, es manifesta a favor de l’ARE ja que creu que es tracta d’una important actuació 
urbanística prevista al municipi. La vinculació i validesa del resultat s’estudiarà en funció del percentatge de participació, i serà 
variable segons el nombre de vots a favor o en contra. 

En definitiva si no hi havia prou deteriorament a la zona, ara en volen més, cosa que per altra banda no sorprèn dels 
actuals inquilins de govern que han cimentat mig poble, però sí del republicà que ara sembla veure amb bons ulls tot 
allò que fins fa poc (quan no estava el govern) li semblava poc prudent. Serà per allò de continuar canviant el verd de 
la natura pel gris del ciment i així crear un Tordera fantasma ple de vivendes que ningú pot assolir, ja que la cosa està 
com està! O fins i tot per continuar “posant a Tordera en el mapa” com deia el propi Bernat Costas, i marcar el punt com 
una de les zones de Catalunya en el que més sense raó s’ha fet en el darrers anys. que corri La veu! 

Premis Literaris Sant Jordi 2009 

Ja estan publicades les bases del concurs literari Premis Sant Jordi 2009. Aquest any els premis presenten una novetat important 
en la modalitat de Recerca Local, de manera que el Premi Salvador Vendrell es convertirà en la Beca de Recerca Local Salvador 
Vendrell. Enguany tots els qui vulguin formar part d’aquesta modalitat hauran de presentar un només un projecte del treball 
de recerca que vulguin realitzar. En aquest projecte caldrà precisar el tema de l’estudi candidat a ser becat, on hi hauran de 
constar aspectes com els objectius proposats, 
la metodologia, les fonts que es consultaran o 
la bibliografia bàsica que s’utilitzarà. El jurat 
valorarà les propostes presentades i becarà 
amb 3000.- euros el treball que considerin 
mereixedor de la beca. El guanyador tindrà 
un any per desenvolupar el projecte, que es 
presentarà per Sant Jordi de l’any vinent. 
• Amb tot, els premis literaris Sant Jordi 
mantenen les modalitats de poesia i prosa i 
les categories de les edicions anteriors: Infantil 
(grup A de 6 a 8 anys i grup B de 9 a 11 anys), 
Juvenil (grup C de 12 a 14 i grup D de 15 a 18 
anys) i  Adults (grup E de 19 a 25 anys i grup F 
a partir de 26 anys). Tots els treballs i també el 
projecte de Recerca Local candidat a ser becat 
es podran presentar fins al 25 de març, a les 14 
h, a l’Ajuntament de Tordera. 
• El veredicte del jurat es farà púlbic durant els 
actes de celebració de la Diada de Sant Jordi. 
Des del web www.tordera.cat es poden 
consultar les bases del concurs literari Premis 
Sant Jordi 2009.   

Tordera                                 Notícies

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)
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OCI i COMERÇ...OCI i COMERÇ...

• Restauracions
• Desinfecció Fusta
• Mobles Antics

• Reparació Rellotges Antics
• Tot tipus d’objectes
• Rellotges de Pared

C/ Ferrers, 7 - Tordera
Telèfon: 93 765 11 59

Reparación de Ordenadores
Ordenadores a Medida
Componentes de PC
Periféricos y Accesorios
Tintas Compatibles TTR/TONER

Reparación de Videoconsolas
Backup de todas las Consolas
Accesorios de Videoconsolas

C/ Ferrers, 11 bajos - Tordera - Tels. 93765 19 96 / 675 887 824

www.tecnoinformaticatordera.com
tecnoinformatica2@informaticos.comTORDERA

Reparamos
Tu ordenador

en 24/48 horas

ABRIMOS
DE LUNES A DOMINGO

Y PONEMOS PARADA

EN EL MERCADO

OFERTA CARTUCHO R4
PARA NINTENDO DS

60.- €

Carretera de Fogars, 29 - Tordera
Tel.: 639 687 757

Bar Restaurant

•Menú Diari
•Menjar Casolà
•Entrepans
•Tapes

•Menú Diari
•Menjar Casolà
•Entrepans
•Tapes

•Braseria
•Carns Brasa

•Cafès
•Cerveseria

•Braseria
•Carns Brasa

•Cafès
•Cerveseria

obert tots el dies

•Menús Diarios
•Desayunos •Variedad en Tapas

•Bocadillos Fríos y Calientes

Horario: de 6h a 18h
Sábados abierto mañanas de 8h a 13h

Cenas de Empresas y Grupos
C/ Pompeu Fabra, 22 nave 11 - Hostalric

e-mail: lespinedes@hotmail.com / al lado de “Bon Preu”

Tel. Reservas: 972 874 



L
a V

eu
 -
 N

úm
er

o 
23

18

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

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.

DOBLE PLATINA JVC TD-W301 se vende. Precio: 30 
euros. Tel.: 691 840 063

CLASES DE TÉCNICAS DE BONSÁI EN PALAFOLLS. 
Casal de la Dona (Can Florenci). C/ Sindicat s/n. Todos los 
Jueves de 20 a 22 horas. Tels.: 937652632 y 937640498. 
totbonsai@quecorrilaveu.net / http://totbonsai.blogspot.com

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.

SI BUSCAS EXPLICACIONES A LOS SUCESOS 
QUE NO ENTIENDES, SI TE GUSTA LA UFOLOGÍA, 
SI ERES UNA PERSONA INQUIETA Y BUSCAS 
RESPUESTAS...  
MARESME MYSTERY (http://maresmemystery.blogspot.
com/) te ayudará a entender. Para ello estamos 
programando reuniones mensuales abiertas a todos 
aquellos/as que con respeto quieran participar en ellas. 
Infórmate: Tels.: 937657142 / 937640498.

COMERCIALS PER A WEB es busquen. Nou entorn de 
publicitat altament atractiu. Interessats trucar al Telèfon: 
610 412 307.

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

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: 330.000.- euros (55.000.000 ptas.) 
Tel.: 609 72 97 19.

YAMAHA YZ 125 se vende, en perfecto estado, por no 
usar. Precio: 1950.- euros. Tel.: 620 72 58 18.

Monstruarium                 TenguPor Litus King

Tengu es un demonio dentro de los elementos del folclore y mitología japonesa que 
suelen tener forma animaloide. Habitan en los árboles, generalmente pinos y cedros, 
de las zonas montañosas. Algunas fuentes opinan que los Tengu son descendientes 
de Susano Wo no Mikoto, el dios de la tormenta hermano de Amaterasu, la diosa Sol. 
Sus características son su cara color rojo, y su prolongada nariz. En algunos rubros 
populares, se relaciona a esta entidad con el concepto de extranjeros en Japón. Se les 
considera fundadores de escuelas de esgrima y de Jujitsu, y reivindican el origen divino 
de las artes marciales. El templo de Takao al oeste de Tokio es uno de los templos con 
más tengus de Japón.
Los Tengu salvan a los Bushi de catástrofes, los protegen en los combates o los ayudan 
a encontrar soluciones a sus problemas estratégicos. Por ejemplo salvaron a Minamoto 
no Tametomo de un naufragio provocado por el ataque de un gigantesco pez, se decan-
tan en el combate entre Benkei y Yoshitsune a favor de este último ayudándolo, etc.
En el apartado de iniciación y transmisión de las artes marciales pueden encontrarse 
ejemplos en los escritos técnicos de la escuela Yagyu Shintage Ryu, en los cuales se 
encuentran dibujos que representan Tengu demostrando técnicas de sable y en otras 
escuelas tienen representaciones de Tengu demostrando técnicas de Aiki jujutsu y Tai-
jutsu. Pero el ejemplo más conocido es el mítico episodio del héroe Minamoto no Yoshit-
sune. Para centrar el relato de la vida de Minamoto no Yoshitsune tiene que localizarse 
el templo budista Kurama Dera, situado en el monte Kurama, cerca de Kyoto. Los Tengu 
descendieron de las estrellas sobre la cima del monte Kurama. Estos seres divinos, dice 
la leyenda, se movían en esta montaña impetuosamente por los frondosos bosques de pinos y de bambú. Sus gritos rompían el 
enigmático silencio de las montañas. El joven Yoshitsune entró en el templo de la montaña Kurama para formarse en la doctrina 
y filosofía budista. Pero su natural espíritu guerrero le hizo no prestar atención a estas prácticas y por las noches se escapaba 
del templo hasta llegar al recóndito núcleo del monte Kurama, en el valle Sojo Gatani, donde el bosque es salvaje y sombrío, 
incluso en las horas de más sol. Estas escapadas las aprovechaba para ejercitarse físicamente y en la práctica individual de las 
artes marciales. En este lugar encontró un grupo de Tengu que le iniciaron en los secretos de las técnicas más efectivas de las 
artes marciales, en el manejo del sable, del Naginata, del Tessen y primordialmente en el arte de la estrategia.
A parte de ser descendientes de Susa no Wo no Mikoto, cuentan otras versiones que los Tengu son reencarnaciones de guerre-
ros muertos en combate, que por sus conocimientos en la ciencia de las artes marciales han accedido al rango de Tengu, aunque 
otros argumentan que son reencarnaciones de aquellos que tuvieron espíritus arrogantes y rencorosos, de los orgullosos, gene-
ralmente monjes, o de los que murieron en combate.
No deben confundirse los Tengu con los Shura, también reencarnaciones de guerreros muertos en combate, espíritus introduci-
dos en las leyendas mitológicas japonesas por el budismo. Los Shura viven en el cielo, lugar en el cual se reúnen para combatir 
entre sí, divididos en grupos antagonistas. Tiene el aspecto de los guerreros, bajo una apariencia espectral. Profieren gritos 
como truenos y son responsables de oscurecer el sol y la luna. Simbolizan el espíritu del odio y la venganza. Los Tengu están 
encargados de los mensajes divinos y cuentan las leyendas que su aspecto demoníaco puede ser observado únicamente por las 
personas malignas. Los Tengu son los mejores intermediarios entre los dioses inmortales y las personas. En relación a los Bushi 
existe la referencia de que cada guerrero tenía asignado un Tengu, con el papel de ser su consejero secreto, ofreciendo intuición 
más que razonamiento. El Tengu simboliza una iluminación interior.
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L’Ànima de l’Assassí           “Els assassinats més sonats a Catalunya”
Per la Guineu LombrosoUn Assassinat Justificat...?

El 9 de desembre del 2006, Lluís Corominas, cap de seguretat  i gendre 
del patriarca de la casa Tous, va assassinar a un presumpte lladre que 
volia, sembla ser... robar a la casa de la família Tous a la localitat de Sant 
Fruitós del Bages. 
Les imatges que es va mostrar per televisió de les càmeres de seguretat 
de la casa Tous no deixava en un bon lloc al gendre i cap de seguretat el 
Sr. Corominas, ja que aquest va observar moviment al pati de la casa i una 
vegada va surtir al carrer apropant-se al vehicle dels presumptes lladres, 
va disparar sense pietat a un dels ocupants del vehicle, això què és, legí-
tima  defensa?, garantir la integritat física de terceres persones? què és?, 
suposo que ni ell mateix ho sap, el que sí està clar, que si volien robar o 
no, el jutge ho dirà, jo sí que ho tinc clar, possiblement la persona morta 
i presumpte lladre de la casa dels Tous, volia robar, segur, ja que aquest 
pertanyia a una banda de lladres albanokosovar, però la pregunta que els 
vull fer lectors d’aquesta columna, es mereixia morir per intentar robar?. 
Corominas ara té 47 anys , passarà uns anyets a la presó, per matar a una persona, culpable o no d’intent de robatori , a la qual no 
li va donar l’oportunitat de defensar-se, Corominas, va manifestar que va actuar per inèrcia degut a l’estat de nervis, Corominas..., 
t’aconsello de cara al futur que si actues sota els efectes del que sigui, nervis, matèries estupefaents, el que sigui, no disparis, que 
això mataaaaaa.
El mort va deixar a una dona i un fill petit, els quals van rebre una indemnització d’uns 150.000 euros, per la mort d’un pare i un 
marit...., 

Reflexió de la guineu: 
Crec que treure la vida a una altre persona per molt dolenta que sigui no està justificat, el poder de decidir qui té la 
potestat per donar i treure la vida no és humana. Corominas segur que no pot dormir, ja que no és una mala persona, 
es va equivocar, això sí, haurà que viure amb el record d’un mal dia tot el que li queda de vida.
Lectors d’aquesta columna , vull fer-vos una pregunta, què penseu si us trobeu en un cas semblant, també assassina-
ries al presumpte lladre?, jo, NO...

Lluis Corominas escoltat per el mossos d’esquadra. 
Foto: www.elpais.com 

Una de les más célebres asesinas en série fue Belle Gunnes. Nacida en Noruega, donde 
vivió hasta el año de 1883, se mudó a la ciudad de Chicago en Estados Unidos. Se casó, su 
esposo Máx Sorensen, falleció al poco tiempo del matrimonio; éste le dejó el seguro de vida 
y el dinero de la granja donde residían. Esta mujer estaba rodea por la desgracia, al poco 
tiempo de fallecer el esposo, fallecen dos de sus hijos, luego decide mudarse a Indiana. Al 
poco tiempo invierte en una pastelería, pero ésta se incendia, al igual que otros negocios en 
los cuales había invertido. Al ver que cobrando los seguros de los negocios no le daba lo sufi-
ciente dinero contrajo nuevamente nupcias en Indiana con Peter Gunness. La desgracia llega 
nuevamente, cuando su esposo Peter  muere cuando “accidentalmente” se resbala propinán-
dose un golpe mortal en la cabeza. Nuevamente Belle cobró el seguro de vida de éste. Al ver 

que el matrimonio le daba dinero fácil, decidió poner un anuncio en el periódico, donde se hacía llamar “Viuda, rica, atractiva, 
joven y dueña de una granja busca esposo”. 
A este anuncio respondieron aproximadamente 14 hombres en los cuales la mayoría eran dueños de fortunas. Al poco tiempo 
contrata un hombre para que ayudara en las obligaciones de la granja, llamado Roy Lamphere, al cual a la vez era su amante. 
En el año de 1908 el 28 de abril, la granja se incendia, se cree que fue provocado por el hombre que ella había contratado, pues 
lo vieron escapar de la propiedad en el momento del incendio con un recipiente de kerosén. 
Al llegar la policía encuentra entre los restos de la casa una cantidad de cuerpos, entre los cuales se encontraban los de los 
hombres que habían respondido al anuncio, los hijos de Belle, pero no encontraron el de ella, pues era una mujer alta y de 
cuerpo recio y pesado. Transcurrió el tiempo y arrestaron a Roy, se le acusó de causar un incendio dándole una condena de 21 
años. Éste declaró que había sido al único hombre al que había amado Belle, pues no tenía seguro de vida, de lo contrario estaría 
muerto. También confesó cómo él mismo ayudó a Belle a cometer atrocidades y esconder los cuerpos. 
Encontraron cuerpos desmembrados, asesinados con fuertes golpes en la cabeza, y  al examinar los estómagos de algunos se 
encontraron residuos de arsénico, los envenenaba. Se le buscó por todos lados pero Belle Gunness no aparecía.  No es hasta 
1932, cuando en Indiana se le acusa a Esther Carlson de asesinar a su esposo de intoxicación. De la misma manera que había 
muerto el primer esposo de Belle, encontrando en el estómago de estos la sustancia tóxica, al igual que los cuerpos encontra-
dos en la granja. Lograron arrestarla y se le acusó de más de 20 asesinatos en los cuales figuraban los de sus hijos, esposos y 
pretendientes. Se le condenó a cadena perpetua. Sin duda alguna esta mujer con apariencia apacible se ganó la reputación de 
de ser la asesina más peligrosa en la historia de Estados Unidos. 

Asesinos en série                       Belle GunnesPor Litus King



L
a V

eu
 -
 N

úm
er

o 
23

20

Reserves: 93 762 08 55

www.cadena88.com
www.ferreteriaapunt.com

ferreteriaapunt@hotmail.com

DISSABTE 18 D’ABRIL AL CENTRE DEL POBLE
Horari:  de 10,00 a 22,00 hores Interesats: Mobil 629292331
e-mail: info@cafedepalafolls.com (Sr. Francesc)

Perfils de Palafolls (Planificació del poble II)

A la del solell dels turons del Castell queda la 
part més ampla del terme. Comencem al peu 
del pla pels dos magnífics masos: Cal Tit i Can 
Comas. Ja sota el Castell hi ha les dues masies 
que complementen el patrimoni Can Florit i Can 
Batlle, la casa principal del poble, residència quasi 
continua del batlle. A continuació i al peu del 

pendent de la muntanya, però més senzills, Can Ribes, Cal Oller, 
Can Bigues i Cal Arnau fins el Mas Carbó. Sols al pla queda Can 
Moner, amb la seva famosa font de ferro, avui perduda i que tant 
de prestigi donà a la casa, amb la roda de molí per taula, la seva 
palmera i els tres plàtans per a fer ombra. A part forma el nucli 
històric la Ciutadella, antiga entrada al Castell, que com a pre-
fortalesa la tenien instal.lada els feudals i que un cop abandonada fou aprofitada per viure-hi 
gent, repartint-se en quatre cases. Ja separades un xic del peu de la serra: la masia Fortalesa 
de Can Camps, envoltada per Cal Viudo i Cal Roig.
•El poble situat al vessant que divideix la riera de la Burgada cap a migdia, al primer terme, 
hi ha tres carrers paral.lels de poques cases, les Ferreries, batejat pel parell de ferrers 
existents, quan el transport d árreu era fet amb cavalleries i ś havien instal.lat com a punt 
estratègic entre Barcelona i Girona. El nucli era la plaça amb la casa del poble, presó i estudis 
amb sortida cap a Sant Genís per Cal Escarrà, enllaçat amb el carrer Passada a les Ferreries 
i de sortida amb poques cases cap a Malgrat. Apart quedaven dos petits nuclis: un, fent un 
carrer i mirant a Blanes, el Mas Pinell, i ĺ altre, camí de Sant Genís i sense cap ordre, el Mas 
Parats.
Després del poble i on comença la lleugera elevació del terreny que decanta cap a Malgrat, la 
Casa Gran, diuen la més antiga del poble, a Can Jordá i a ĺ últim extrem, mirant al pla i a prop 
del Molí de la Pedrera, la Casa Oms, de rics i distinguits propietaris residents a Barcelona amb 
casa a Blanes i que per la estratègica situació del mas, van construr-ś hi la Torre Residencial 
de pagès. Darrera el veïnat de les Ferreries hi havia dues masies del mateix propietari, també 
principal del poble, a Can Fonalleda i la vella masia de Can Puig, avui anomenada Can Picas. 
Continuará...

Per gentilesa de l´ajuntament i edicions Roig (llibre d´en Pepet Florit)

Hobby Zoo Santa Susanna
Centre Comercial Susanna (al costat del Carrefour)
Tel.: 93 767 89 64
Carretera NII, Km 673, local 1A
Santa Susanna

ww
w.h
obb

yzo
o.es

Totes les teves mascotes

  i els seus complements!Totes les teves mascotes

  i els seus complements!
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Terapias Naturales
• Acupuntura y Manopuntura
• Auriculoterapia
• Quiromasaje Terapéutico
• Reflexoterapia Podal
• Drenaje Linfático, Presoterapia
• Dietética y Nutrición

Servicios Médicos
• Medicina General

• Medicina de la Infancia
• Cirugía Menor de Consultorio

• Tratamiento Obesidad
• Electroterapia
• Mesoterapia

• Esclerosis de Varices
• Logopedia

PROMOCIÓ

MES DE MARÇ

Depilació Laser

Presentant aquesta revista -10%

Aprofita la nostra oferta!!! 
Cames Senceres: 250.-€

“i de regal Engonals i Aixelles”

Engonals: 45.-€
Presentant aquesta revista -10%

Palafolls                                      Notícies
7.553.909 euros per les obres de construcció de ĺ IES de Palafolls

Entre les 24 noves escoles que el Govern ha anunciat que impulsarà, es 
troba l’IES de Palafolls amb una inversió aprovada d’un total de 7.553.909 
d’euros per albergar un total de 660 alumnes. El Govern dóna resposta 
d’aquesta manera al fort creixement de l’alumnat de Palafolls en els 
darrers anys. Aquesta notícia forma part d’un comunicat més ampli en 
el qual el Govern informa que destinarà un total de 117 milions d’euros 
a les obres de construcció de 16 CEIP, 6 IES i 2 Instituts Escola a tot el 
territori català. Un total de 24 noves escoles que acolliran més de 9.000 
alumnes. Entre els municipis propers beneficiats per aquesta inversió 
també hi ha Lloret, Maçanet o Tiana. L’encàrrec de la construcció dels 
nous centres es farà a través de l’empresa pública “ICF SAU Equipa-
ments” i també té com a finalitat contribuir a agilitzar la producció d’obra 
pública a Catalunya.

•Ara que sembla més a prop que mai el trasllat de l’Institut, ha tornat a brotar el debat sobre on s’ha de situar la tercera 
escola de primària, prevista pel govern local als mateixos terrenys que ocupen les dependències actuals de l’IES. Per la seva 
part, ICV de Palafolls, de la mà del seu portaveu, Juan Andrés Osorio, en un comunicat de premsa, demana un estudi seriós 
sobre el creixement previst del municipi per sectors per tal de situar l’escola en funció de l’estudi.
El portaveu de la formació, Juan Andrés Osorio explica que el model d’infraestructura educatives de Palafolls és fruit d’un 
capritx de poble. Osorio diu que a Sant Lluís hi ha suficient població, com per poder-hi instal•lar una escola a cada barri i 
no concentrar-les totes al centre de Palafolls. La concentració d’escoles en un mateix carrer provoca caos circulatoris a les 
hores d’entrada i sortida dels centres escolars, i la necessitat de desplaçaments en vehicles per poder dur als estudiants als 
centres. L’equip de govern sempre han defensat la concentració per evitar possibles guetos, una teoria que els ecosocialistes 
assegurant no s’aguanta per enlloc, ja que creuen que els estudiants tenen la seva socialització al seu barri o carrer i que això 
mai ha comportat desarrelament del poble. La formació també recorda que normalment al voltant de les escoles s’hi solen 
instal•lar petits comerços o bars que creen una xarxa econòmica i social, i que amb la concentració d’escoles aquesta xarxa 
no es factible. És un dret dels ciutadans tenir els serveis allà on es necessiten i per això demanen millores en la distribució 
dels equipaments escolars, que també evitarien molts desplaçaments i transport públic al municipi.

Una acumulació de gent i cotxes que es veurà agreujada, més si cal, no teniem suficient després de la poc intel•ligent 
decisió de marcar un sentit únic de circulació al sector de Mas Prats i a la poca o escassa freqüència policial que 
es veu davant de les portes del dos centres primària. Al poc civisme d’alguns que els hi costa molt aparcar el cotxe 
on deuen i altres que tranquil•lament deixant baixar o pujar al cotxe els nens (amb el perill que això suposa) impor-
tant-li’s molt poc la cua de cotxes que deixen al darrera. Aquesta és una de les grans decisions de les autoritats 
locals, la de fer un “campus“ amb tot tipus de vehicles pel mig, molt d’ells inconscients de que per allà passen 
nens/es. Senyors!!! el millor que poden fer es convertir la zona en un autèntic campus tancat al trànsit, així i de una 
vegada per totes més d’un i més d’una caminarà una mica, un esport molt saludable i recomanables per a tothom, 
i a la vegada veurem alleugerada de brètols el volant la zona.

Un caos circulatori, i més quan cauen quatre gotes...
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Palafolls                                      Notícies
Controls de Velocitat a Palafolls

Dels dies 17 fins el 26 de febrer, la policia local de Palafolls, va portar 
a terme una campanya del control de velocitat a tota la localitat, 
afectant entre altres a les següents zones: Ribera de la Burgada, 
Avinguda Costa Brava, Avinguda Mas Reixach, Carrer Nou, Avinguda 
del Mar, Carretera del Polígon Puigverd, Carretera B-682. Els controls 
es van fer durant tot el dia i canviaven de lloc , depenen de la fluïdesa 
del trànsit.
El Sergent en Cap Marc Peña va destacar a la redacció d’aquesta 
revista que fa uns mesos es va senyalitzar totes les entrades al municipi 
amb uns senyals informatius de “control de velocitat”, i ara durant la 
segona quinzena de febrer, el Servei Català de Trànsit, ha cedit un 
cinemòmetre per poder fer els controls de velocitat. Marc Peña, va 
destacar que la finalitat de la policia local no és recaptatòria, sinó la de conscienciar als conductors i usuaris de la via de 
la necessitat i obligatorietat de respectat els límits de velocitat, i així poder evitar accidents de trànsit a tot el municipi.

• No és freqüent que sigui de bon veure els controls de velocitat, i menys quan algunes zones la velocitat 
autoritzada és per a trànsit de tortugues, o les maleïdes obres dels que tots sabem dificulten ostensiblement el 
circular,  però la veritat és que sobre tot a la B-682 la gent pel sentit de la velocitat i desprès passa el que passa. 
Més d’un/a ara sabrà a quina és realment la velocitat que porta el cotxe. que corri La Veu! 

ERC i la nova directiva europea vers els article pirotècnics

Esquerra de Palafolls va transmetre un comunicat en referència a directiva 
europea sobre la venda d’articles pirotècnics que afecta directament les 
colles de diables, i per tant podria tenir conseqüències per la nova colla 
del municipi “Diablesfolls”. Concretament en la directiva europea, es 
restringeix l’accés dels nens als petards, de manera que es prohibiran 
per als menors de dotze anys. Fins als setze anys podran utilitzar 
pirotècnia de baixa perillositat com poden ser bengales, bombetes i 
fonts, i entre els setze i els divuit de perillositat mitjana, com carretilles 
amb poca càrrega. Aquesta restricció afecta directament les colles de 
diables infantils i la participació dels adolescents en les colles de diables 
i de bestiari amb foc. Un altre aspecte que afectaria directament a la 
colla de diables són les distàncies de seguretat, ja que  la directiva 
marca que quan es tracta de material de categoria 3, que serien els 
petards que s’utilitzen als correfocs, per exemple, la distància ha de ser 
igual o superior als 15 metres, distàncies que fan inviables moltes de 
les festes que es fan actualment als Països Catalans i la relació entre 

el públic i els membres de les entitats.
Davant d’aquesta situació la diputada d’Esquerra al Parlament de Catalunya, Maria Mercè Roca va formular una pregunta al 
Conseller de Cultura per conèixer quines gestions s’han fet o es preveuen per fer, per tal que la directiva Europea de material 
pirotècnic que ha d’entrar en vigor l’any 2010 no afecti la tradició popular i molt arrelada dels correfocs de Catalunya. Per 
Esquerra el foc és, a totes les cultures, un element essencial, i a casa nostra i a tots els Països Catalans tampoc no entendríem la 
cultura popular i tradicional sense aquesta força que ha acompanyat sempre les manifestacions festives. En la seva intervenció 
parlamentària, Maria Mercè Roca va dir que “estem davant d’una qüestió important, perquè es podria perdre un referent 
fonamental per la nostra identitat nacional i també una magnífica oportunitat de participació col•lectiva i d’integració que 
aquestes expressions culturals ofereixen a una població jove que les sent seves”. El conseller Tresserras, responent a la pregunta 
de la diputada d’Esquerra, ha assegurat que el Govern ‘comparteix la preocupació del món de la cultura popular més afectat 
per aquesta directiva europea, perquè està concebuda a partir d’una mirada que és hegemònica en altres llocs d’Europa i no 
té en compte tota la seva diversitat’. El conseller ha anunciat també que es va posar en contacte amb entitats, associacions 
i organismes sobre tot del País Basc i del País Valencià, ‘on hi havia una preocupació compartida també per aquest tipus de 
qüestions’. ‘A partir d’aquests contactes i dels estudis previs’, ha afirmat Tresserras, ‘es va constituir un grup de treball sobre 
aquest tema en el marc de la comissió mixta’ en la qual es coordinen Govern, diputacions provincials, i la Federació i l’Associació 
de Municipis. A partir d’aquest grup de treball, ha dit el Conseller de Cultura, s’anirà treballant ‘per desenvolupar quines són 
les iniciatives que podríem tenir que permetin fer una transposició respectuosa, aprofitant els avenços que pugui contenir en 
matèria de seguretat o en matèria de formació de qui usa els artefactes de foc, però que al mateix temps permeti donar cabuda 
i donar empara legal a les activitats de cultura popular tradicional’

Controls de velocitat a tot el muncipi...

Tot fa pensar que es continuarà respectant la tradició...
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SOLUCIÓN PROBLEMA ANTERIOR: 01 Bc1 - Qe1+ / 02 Rf1 - Qxc3 / 03 Bf4+ - Kb7 / 04 Qb5 - Qd4 / 05 Kh1 - Nb8 / 06 Bxb8 
- rd8 / 07 Qe6+ - Kxb8 / 08 Qa7+ - Kc8 / 09 Re1 - g6 / 10 Re7 - Qxa1+ / 11 Qxa1 - Rd7 / 12 Qa8+ - Kc7 /13 Rxd7+ - Kxd7 / 14 Qxh8...

Las blancas dominan el juego, en doce
 movimientos conseguirán ganar la partida.

Encuentra la solución
al problema que te planteamos...

Destaquem...

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

Blanes

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

Anuncia’t i...

	 	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 Bonsái, 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.

Horario: Jueves de 20 a 22 horas
Precio: 25.- euros mensuales

Casal de la Dona (Can Florenci)
c/ Sindicat s/n - Palafolls

Teléfonos: 937652632 / 937640498

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

etiamescri@yahoo.es

Va ser el passat 29 se setembre que es va inaugurar un dels llocs més esperats de 
Palafolls, “El Casal de La Dona”. Cinc mesos d’activitats amb un recinte esplèndid, 
gràcies a la bona feina per part del consistori.  Vam parlar amb Elisa Martínez, 
administrativa del centre i ens va explicar les diverses activitats que es porten a 
terme al centre, que van del Ioga, Dansa del Ventre, Piltaes, Bonsáis... El Casal de 
la Dona de Palafolls va ser fundat al 1995, una associació sense ànim de lucre i que 
promou la cura del cos i l’esperit amb exercicis físics i belles art, juntament amb 
la igualtat de sexes, ja que tothom té les portes obertes, a més oferim servei de 
biblioteca i de bar  i cafeteria amb ambient relaxat. 
• Justament aquest darrer concepte i la iniciativa que es porta a terme és quelcom que la gent no coneix el suficient, 

a la seva cafeteria ofereixen diversitat de cafès  comprats al “comerç just” per ajudar al 
tercer món, cosa que repercuteix a que els productors de cafè i treballadors tinguin un 
salari i condicions de treball dignes. Una part dels beneficis dels productors van destinats 
a les necessitats bàsiques de les seves comunitats. La intenció és que no hagi explotació 
infantil i que s’estableixi una igualtat entre l’home i la dona. Les varietats de cafès que 
ofereixen a la seva cafeteria, a més de xocolata i cacau en pols, són els cafès de Xiapas, 
Guatemala, India, Kenya, Indonèsia i Etiòpia.
En definitiva un racó on anar a assaborir o comprar una bona selecció de cafès solidaris i 
a la vegada poder relaxar-se amb un ambienta acollidor.

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

JOSÉ CASTELLANOS

SERVICIO DE TAXI
MALGRAT Y ALREDEDORES

Vehículo adaptado
para Minusválidos
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Vendes:
• Cotxes Nous i Qm 0
 Serveis:
 • Reparacions Multimarca de mecànica, planxisteria i pin-
tura
     • 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

Malgrat de Mar                             Notícies
El butlletí muncipal ara amb publicitat!!!

El butlletí municipal de Malgrat de Mar portarà publicitat. Així es va decidir 
al ple municipal del passat dijous dia 5 de febrer amb els vots favorables de 
l’equip de govern (PSC i PP) i d’ICV-EUiA, a l’oposició. Segons va explicar el 
regidor de l’àrea d’Hisenda, Antoni Puignou, la proposta busca poder recuperar 
part del que costa editar el butlletí, més de 7 mil euros cada dos mesos i 42 
mil euros al llarg de l’any. Se’n fan 7 mil exemplars cada dos mesos que es 
reparteixen principalment pel centre del poble.
Durant el plenari, Esquerra va remarcar l’elevat cost de la revista i va criticar-
ne el seu contingut, sempre favorable a l’equip de govern. També va reclamar 
la creació d’un reglament per marcar les línies bàsiques de funcionament de la 
publicació i va qualificar d’incoherent portar al ple l’aprovació dels preus abans 
de tenir a punt aquesta normativa. Convergència i Unió va coincidir en tots 
aquests punts i va afegir que caldria una reglamentació per a tots els mitjans 
de comunicació municipals. Amb aquests arguments, tots dos grups van votar 
en contra de la proposta.
A més, l’oposició va mostrar-se preocupada pel fet que no hi hagi uns criteris 
definits que marquin quin tipus de publicitat s’acceptarà i quina no i van 
denunciar la possibilitat que el butlletí pugui fer competència deslleial als 
altres mitjans de comunicació de Malgrat de Mar.
Un altre punt de controvèrsia van ser els preus fixats pels anuncis. Serien de 750 euros per una pàgina sencera, 500 euros 
per mitja pàgina i 1500 euros per la contraportada. Pels anuncis d’institucions hi haurà un descompte del 25%. Unes 
tarifes que, segons Esquerra, tanquen la porta als negocis petits i només permetran que s’hi anunciïn grans empreses.

•7000 mil euros cada dos mesos i 42.000 l’any, una quantitat increïble que algú ha de cobrar per la seva feina 
(impremta, maquetador, dissenyador, repartiment, etc...) i que diu molt de la poca previsió que es té de cara 
a justificar unes despeses públiques. No volem posar el dit on fa mal, menys enllà de la foscor del tema, però 
nosaltres ja sabem el que costa fer una publicació de 20 planes amb paper setinat, i més enllà del que a nivell 
professional ens pertoca, el que faltava per sentir es la voluntat de posar-hi publicitat, aquí si que ja sabem 
que els tractes de favor poden tindre molt a dir (de quin partits ets, o a on t’apropes més sovint), i més amb un 
temps de crisi al sector on les grans empreses no gasten ni un cèntim en publicitat, però ara algunes d’elles els 
i semblarà baratíssim 1500.- euros per dos mesos de la contraportada. Bé, suposo que amb el pack també anirà 
els comercials i demés personatges que s’afegiran a les despeses de la publicació, una publicació per cert d’un 
clar color institucional i que poc deixa opinar a aquells que no interessa.
Que voti que sí a aquesta magnífica idea el PSC i el PP ja era viable, però ara el que és realment alarmant, és 
el vot favorable de ICV, al senyor Lasheras no ha de tindrà suficient informació al respecte. En definitiva, una 
mica més del mateix color que sembla que mica en mica va omplint els racons de Malgrat, tot sigui per abaratir 
la despesa... perdó!!! han dit abaratir??? que corri La Veu!
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•Menú diari
•Menú Festiu
•Comiat solters/es
•Celebracions familiars
•Dinars - Sopars d’empreses
•Casaments - Comunions - Batejos

Típica Masia Catalana
Urbanització Mas Reixach (Tordera)
Tels.: 93 765 01 56 / 609 320 971

Fax: 93 764 12 10
www.masreixach-chezjose.com 

Típica Masia Catalana
Urbanització Mas Reixach (Tordera)
Tels.: 93 765 01 56 / 609 320 971

Fax: 93 764 12 10
www.masreixach-chezjose.com 

OBERT

Cada dia de la setmana

Divendres i Dissabtes nit

i vigília de festius

RESTAURANT

Mas Reixach patrocina la receta casera del mes:

Rape a las Rías BaixasIngredientes: 
600 gramos de rape,  250 gramos de ajete,  ½ taza de vino Ribeiro, 
1 taza de caldo de pescado, 1 hoja de laurel,  4 cucharadas de aceite 
de oliva virgen extra, tres patatas hervidas y Sal  al gusto. 

Preparación: Lavar el rape y cortarlo en 
rodajas gruesas. Pelar los ajetes y cortarlos 
en juliana larga. Calentar la mitad del aceite y 
rehogar los ajetes a fuego suave durante 10 
minutos. Introducir el caldo de pescado y regar 
con el vino, subir el fuego y cocer 5 minutos.
Agregar el rape, el laurel y 
cocer 5 minutos. 

Emplatar: Serviremos en una fuente el rape sobre
los ajetes escurridos y les añadimos unos patatas 
hervidas cortadas en rodajas muy finas, todo ello lo 
regaremos con el aceite restante. Y lo acompañaremos 
con un buen vino de Ribeiro.

Per Ariadna Pons
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Malgrat de Mar                             Notícies
Malgrat fa dos segles

El passat dia 25 de febrer es va presentar a la biblioteca La Cooperativa de Malgrat 
de Mar, el llibre “L’Abans, recull gràfic de Malgrat (1862-1970)”. El llibre pretén reflectir 
aquest període de temps a Malgrat de Mar, la seva gent, com vivien, les tradicions, 
les festes, els edificis i els paisatges... Inclou unes 900 fotografies (la majoria d’elles 
inèdites) i s’ha editat en forma de col•leccionable, en cinquanta fascicles.
Sota la supervisió de l’editorial Efadós, que és qui edita el llibre, Sònia Garangou, Núria Aris i Joan Piña, han estat els 
encarregats de recollir les fotografies. Després de fer el triatge de les imatges més representatives, han treballat en la 
recerca de la informació, la documentació gràfica i la redacció del llibre. que corri La Veu!

Plafons d’Expressió Ciutdadana

L’Ajuntament de Malgrat ha instalat nous plafons on els veïns, entitats i partits polítics 
podran penjar els seus cartells. 
En total s’instal.laran fins a 16 plafons informatius, a Malgrat es diuen plafons 
d’expressió ciutadana i es poden trobar a les principals vies i places del municipi. El 
75% del cost dels plafons està finançat per l’Agència de Residus de Catalunya.
L’objectiu és evitar que a partir d’ara els cartells es pengin a façanes, parets i 
mobiliari urbà i que s’embruti la via pública, actuacions que l’Ordenança de Civisme i 
Convivència Ciutadana prohibeix explícitament. L’entrada en funcionament d’aquests 
plafons comportarà a partir d’ara l’aplicació de sancions en cas de penjar cartells a 
façanes o mobiliari urbà. que corri La Veu!

Orchis, Naturalistes de La Selva i l’Alt Maresme

Amb aquest nom es presenta la nova entitat formada per un grup de biòlegs, naturalistes i altres professionals, tots ells 
relacionats amb l’estudi, la gestió i la recuperació dels ecosistemes, la fauna, la flora i la resta del patrimoni natural i 
cultural de les comarques de la Selva, el Maresme, el Gironès i els seus territoris més propers. Entre les seves activitats 
destaca l’educació i la seducció ambiental i la custòdia del territori en col·laboració amb particulars i administracions.
Un dels objectius d’aquest grup de naturalistes és donar a conèixer el ric medi natural més pròxim a cada comunitat. Per 
a fer-ho, s’han proposat elaborar informes tècnics, articles i altres documents destinats a les administracions, les entitats 
i a la societat en general. S’organitzaran xerrades, cursets i altres activitats participatives.
Orchis s’ha compromès a denunciar davant les administracions públiques que pertoqui “tots aquells fets i delictes ecològics 
i els incompliments de les normes previstes per les Lleis en la defensa i protecció de la Natura”.
Tot i la seva recent creació, l’associació ja té endegats varis projectes com per exemple el seguiment de les poblacions de 
rèptils i amfibis de la conca de la Tordera, amb especial atenció a les tortugues d’aigua, el seguiment de l’avifauna de Sils 
i la caracterització de les poblacions d’ocells d’espais agrícoles de la plana de la Selva. que corri La Veu!
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El Rincón del Bonsai         
 

Equilibrio:
Es éste, uno de los conceptos más difíciles de conseguir en nuestro árbol, pero es quizás en 
verdad donde podremos dotar a éste  de una estética visual compensada a nivel de armonía 
y estabilidad, en función de su naturaleza. Con el equilibrio conseguiremos que nuestro 
Bonsai, por muy difícil que por naturaleza sea su estética, dé una sensación de firmeza y 
estabilidad. Los principales elementos que hay que cuidar son la destreza en la distribución 
de los volúmenes de masas verdes, la línea marcada por el tronco y los ángulos de inclinación 

de las ramas. Si un árbol no está equilibrado, su belleza y austeridad pierden toda su expansión, y el Bonsai queda 
sensiblemente empobrecido.
Asimetría e imparidad: En la observación de un Bonsai, podemos apreciar que la estructura de la copa es 
siempre de forma triangular. Esta forma no ha sido escogida caprichosamente por razones estéticas, sino que viene 
dada por la lógica naturaleza. Las primeras ramas que podemos apreciar en la base del árbol fueron las primeras en 
desarrollarse y por tanto poseen una profundidad y grosor superior a las restantes; por ello, cuanto más próximas 
al ápice estén más cortas serán éstas, procurando siempre no desarrollar en nuestro diseño un triángulo equilátero, 
pues aunque existen algunos árboles que se aproximan a su forma, esta por su simetría y la regularidad de todos 
sus lados resulta poco natural. Otro de los principios básicos que debemos poseer es aquél que nos dice que no 
formemos conjuntos pares de árboles (a no ser que estemos hablando de un doble tronco), ya que las formas 
repetitivas en Bonsai producen sensaciones monótonas; por ello uno de nuestros objetivos se encuentra en la 
imparidad en la formación.
Proporción: Las proporciones, otro de los puntos importantes a la hora de valorar nuestro Bonsai. Las normas 
de proporción nos enseñan a mantener una armoniosa relación entre todos los elementos que entran en juego.
Estas normas no son exclusivas del mundo del Bonsai, sino que están presentes en todas las demás artes como la 
escultura, la pintura, etc... Existen algunos métodos para averiguar las proporciones correctas entre la altura del 
árbol y la anchura de su copa, o para saber, en relación con la altura del árbol, en qué punto debe nacer la primera 
rama, etc... Estos métodos son:
1/ La sección áurea de la división:
La división en dos de un segmento según proporciones dadas por el número áureo. La longitud total de dos 
segmentos desiguales a y b cuya suma a+b es al segmento más largo a como a es al segmento más corto b. O lo 
que es igual a aproximadamente 2/3 de la línea de plantado. 
2/ Relación del diámetro del tronco con su altura:
Multiplicando el diámetro del tronco por seis, se obtiene la altura ideal del árbol. Conseguir esta proporción no 
es sencillo, pero se debe aproximar lo más posible. Fuera de esta norma son los árboles en estilo bunjin o los 
bosques.
3/ Profundidad de la maceta:
La profundidad de la maceta viene determinada por el diámetro del tronco justo por encima del nebari. Esta norma 
no es válida para los estilos en los que el árbol cuelga de la maceta (cascada y semicascada).
4/ Longitud de la maceta:
La longitud de la maceta ha de ser de 2/3 y un poco más de la línea dominante del árbol (alto o ancho). Esta norma 
tiene sus excepciones y sólo es aplicable cuando estamos utilizando macetas en las que no son iguales todas sus 
caras, es decir, macetas rectangulares y ovaladas. Quedan excluidas las macetas redondas, cuadradas, octogonales, 
hexagonales y derivadas.

Para cualquier consulta al E-mail:
totbonsai@quecorrilaveu.net

Por Kasu

Profundidad Tiesto: La profundidad de la 
maceta ha de ser igual al diámetro del tronco. 

Su longitud igual a 2/3 y un poco más de la línea 
dominante del árbol. 

Altura: Multiplicando el diámetro del tronco por 
seis, se obtiene la altura ideal del árbol.
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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

La Torre de can Sala 

Malauradament, el compromís de l’alcaldessa 
Conxita Campoy i els seus socis de govern del 
PP amb el poble de Malgrat sembla que no es 
complirà i ara, tot just pocs mesos després que 
part de la societat malgratenca es manifestés 
per demanar la urgència de la rehabilitació de la 
Torre, PSC i PP volen renunciar a la subvenció del 
PUOSC per a destinar-la íntegrament a la nova 
caserna de la policia local. 
Segons la portaveu del grup, Teresa Verdaguer, 
“el PSC i el PP canvien de prioritats sense escoltar 
les demandes que fa el poble de Malgrat. No 
s’entén que adquirissin un compromís amb 
el poble i set mesos més tard vulguin canviar 
d’opinió i de prioritats, per això cal una major 
planificació. Demanem a l’equip de govern que 
reconsideri destinar els 400.000 euros a la Torre 
de can Sala, ja que el procés per arribar fins aquí 
ha estat dificultós i ple d’obstacles i ara, fer marxa 
enrera, podria ser molt perjudicial pel greu estat 
en què es troba la Torre modernista”. ERC considera que amb aquest intent de renúncia i el conseqüent canvi de destinació es demostra 
que el patrimoni de Malgrat està a la cua de les prioritats del PSC i el PP de Malgrat. ERC Malgrat de Mar

Plans de Seguretat Local a Catalunya 

Els caps de les policies locals de Pineda de Mar, Calella, Malgrat de Mar 
i Santa Susanna van mantenir el passat dia 17 de febrer a Pineda de 
Mar una reunió de treball amb el subdirector general de coordinació 
de la Policia de Catalunya, Carles Sánchez, amb l’objectiu d’impulsar 
de manera simultània i coordinada l’elaboració dels plans de seguretat 
local dels quatre municipis. Els plans de seguretat són un instrument de 
gestió, establert per la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, que promou l’anàlisi, planificació i avaluació de la 
seguretat des d’una perspectiva global, en el qual s’integren la seguretat 
ciutadana, la seguretat viària i la protecció civil, i totes les variables 
socioeconòmiques i territorials que determinen l’estat de la seguretat. 
D’aquesta manera, s’acabarà dissenyant un pla de treball en què no 
només intervindran les policies o els serveis d’emergències, sinó també tots aquells serveis que poden incidir en la prevenció de la 
inseguretat i l’incivisme (educació, joventut, benestar social, participació ciutadana, etc.).
Des de Pineda de Mar s’ha promogut l’elaboració paral·lela dels plans de seguretat dels quatre municipis veïns ja que es considera 
que l’homogeneïtat d’aquestes viles de l’Alt Maresme i la integració en una mateixa Àrea Bàsica Policial permetia pensar la seguretat 
pública en termes molt similars, i elaborar els quatre plans municipals de seguretat sota una coordinació que aprofiti l’optimització de 
recursos i el compartiment d’experiències. Es tracta de la primera iniciativa d’aquestes característiques que es promou a Catalunya, i 
s’ha impulsat sobretot amb dos objectius prioritaris: actuar de manera homogènia i coordinada sobre un territori que és un veritable 
continuum, amb necessitats de seguretat molt similars; i millorar les estratègies de seguretat estacional com a valor afegit per a la 
marca de turisme familiar. Ajuntament

La seguretat com objectiu primordial al Maresme...
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• Articles per la teva mascota
Ens hem  traslladat al mateix carrer:
C/ Jaume Balmes, ara al Nº 48 
Tel.: 93 762 75 35
Pineda de Mar

• Botiga d’Animals Exòtics

• Cíclids Africans

PERRUQUER I A  I  ESTÈ T IC A  C ANINA  I  FEL INAPERRUQUER I A  I  ESTÈ T IC A  C ANINA  I  FEL INA
- entrega i recollida a domicili -

Viatje als Campaments de Refugiats del Sàhara Occidental 

Un grup de 4 joves de Pineda han viatjat aquest mes de febrer als 
Campaments de Refugiats del Sàhara Occidental, en un viatge solidari per 
portar material mèdic i estris pels saharuís. El material mèdic anirà destinat 
bàsicament al Centre de mutilats de guerra de Tindouf, i ha estat donat per 
diverses farmàcies i estaments com ara l’Hospital Sant Jaume de Calella, 
que han donat material molt car, a preu de cost. A banda d’això, també 
seran els encarregats de fer arribar molt de material que estava pendent 
d’enviar per problemes burocràtics.
Els 4 pinedencs, membres de l’Agrupament Escolta i Guia Montpalau de 
Pineda, El Cau, també faran una ruta pel desert del Sàhara per conèixer 
una escola i la situació dels infants i les famílies que viuen al mig del desert 
de Tindouf. Durant el viatge també tenen previst conèixer un agrupament 
escolta saharauí que treballa amb els infants del desert fent una gran tasca, 
sobretot per les nenes. També visitaran les dunes del Sàhara i diversos 
enclavaments neolítics amb importants jaciments prehistòrics. Durant el viatge també volen elaborar un reportatge de fotografia 
de qüalitat i amb entrevistes a saharauís, per poder mostrar a Pineda, i a altres punts del Maresme i Catalunya, la situació del 
poble saharauí.  Recordem que el poble saharauí està expulsat del seu país i 250 mil persones viuen en campaments de refugiats 
al desert, en un litigi de 33 anys amb el Marroc. que corri La Veu!

Un conflicte que ja porta 33 anys...
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Pineda de Mar                                Notícies
Canvi d’ubicació de l’Escola d’Adults

L’Escola d’Adults Natura de l’Ajuntament de Pineda de Mar va 
reprendre el curs 2008-09 després de l’aturada nadalenca a 
l’edifici municipal situat al carrer Riera 31, on fins ara hi havia 
el servei de Promoció Econòmica. La posada en marxa del 
Centre Innova va deixar lliure aquesta dependència municipal 
que s’ha convertit en la seu de l’Escola d’Adults que fins ara 
prestava els seus serveis, de forma provisional, en uns locals 
de lloguer al carrer Santiago Rusiñol. Durant les vacances de 
Nadal es va fer el trasllat i es va adequar l’espai per a les 
aules. En total hi ha disponibles 7 aules i una d’informàtica, i 
les classes es realitzen entre les tres de la tarda i dos quarts 
d’onze de la nit.
La Regidoria d’Educació ha pogut concentrar en aquest local 
tant l’Escola d’Adults com el Servei Municipal de Psicologia i 
Logopèdia i el Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves de 
menys de 25 anys. Ajuntament

Torneig sub-20 ACB

Per segon any consecutiu el torneig sub-20 ACB de bàsquet va 
tornar a Pineda de Mar. Gràcies a l’acord de col·laboració que van 
establir el Joventut de Badalona i l’Ajuntament de Pineda, per el que  
club badaloní va cedir l’organització de la concentració al consistori 
pinedenc per tal de difondre aquest esport a la població i municipis 
veïns. Els partits, un total de 6, es van jugar al pavelló de Can Xaubet 
les tardes dels dies 8, 9 i 10 de febrer. Els equips participants en 
aquesta concentració van ser: Cajasol de Sevilla, el CB Valladolid, el 
Pamesa València i l’organitzador, el DKV Joventut.
En la presentació del circuit hi va assistir l’alcalde de Pineda de Mar, 
Xavier Amor, el regidor d’Esports, Francesc Millán, el president del 
Joventut de Badalona, Jordi Villacampa, Xavier Padrós, conseller del 
bàsquet base, Jordi Martí, director màxim del planter de la Penya, i 
el president de la UER Pineda de Mar, Pere Francitorra, que també 
col·labora en l’organització del torneig.
• El DKV Joventut va ser el guanyador del torneig al imposar-se per 87 a 66 al Pamesa València en la final que es va jugar a Can Xaubet 
amb molta assistència de públic. L’entrenador de l’equip sub20 de La Penya, Jordi Martí, va manifestar que es tractava d’un torneig 
amb un nivell molt alt. L’altre partit va enfrontar el Valladolid amb el Cajasol Sevilla amb un resultat de 73 a 86. que corri La Veu!

L’EDAR Maresme Nord aprofitarà la totalitat de l’aigua 

La depuradora de l’Alt Maresme reaprofitarà la totalitat de l’aigua 
que passi per la planta. Així ho va anunciar representats de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) durant la visita l’obres del passat dia 19 de 
febrer. El projecte que es redacti costarà uns 300.000 euros i preveurà 
també la construcció d’una canonada per recarregar els aqüífers de la 
Tordera tal i com estava previst inicialment.
Les obres de construcció de l’EDAR Maresme Nord van començar el 
mes de maig passat. Dels tres projectes diferenciats que contempla 
l’obra ja se n’han iniciat dos: la canalització del passeig Marítim amb la 
instal·lació dels col·lectors que hi mancaven i l’adequació de la pedrera 
del Montapalau per habilitar-hi la depuradora. A més, segons han 
confirmat els responsables de l’obra durant la visita, la tercera branca 
de l’obra, la que ha d’intervenir a la planta de pretractament ubicada al 
costat del cementiri de Pineda, és previst que comenci durant el mes 
d’octubre, un cop finalitzada la temporada estival. que corri La Veu!

Un nou emplaçament més ampli i de millor ubicació...

Satisfacció entre el DKV Joventut i l’Ajuntament pel torneig...

Una depuradora que te que solucionar els problemes residuals 
dels municipis de l’Alt Maresme...
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Santa Susanna                      Notícies
Preocupació per l’alteració de la biodiversitat

El Segon Congrés de Biodiversitat que es va 
celebrar del 10 al 13 de febrer es va inaugurar 
amb la presència d’investigadors, gestors 
mediambientals i polítics. El director dels serveis 
territorials de Medi ambient i Habitatge de Girona 
de la Generalitat, Emili Santos, va exposar en el 
seu discurs els projectes mediambientals que la 
Generalitat ha previst a Catalunya per protegir 
el territori. Per la seva banda, el president del 
Comitè Diversitas-España va explicar la seva 

preocupació per l’alteració de la biodiversitat, i va demanar l’ajuda de la societat per protegir-la. En el mateix sentit 
es va expressar el director d’Estudios y Proyectos de la Fundació Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí, Germán Alonso, qui va oferir una conferència. 
L’alcalde de Santa Susanna, Josep Monreal, va destacar que “la informació científica és clau per avaluar les opcions i 
trobar camins per garantir el benestar de l’espècie humana en un futur”; alhora que va comentar que, amb les seves 
competències, també estan sensibilitzats amb els temes mediambientals, per aquest motiu a Santa Susanna s’està 
realitzant la radiografia del territori a través de l’Agenda 21.
Les ponències van fer desfilar a més de 150 investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques i de 
diferents universitats espanyoles, juntament amb gestors, conservacionistes i representants del Ministeri de Medi 
Ambient participen en aquest II Congrés Nacional de Biodiversitat. De la trobada sortiran conclusions interessants 
sobre els efectes que la pèrdua de biodiversitat tindrà sobre el benestar de l’home. També servirà perquè es marquin 
les bases per millorar l’entorn natural, i sorgiran propostes per evitar catàstrofes futures davant canvis ambientals 
degut a la pèrdua de biodiversitat. Aquest congrés (que ha estat organitzat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes, 
CSIC) sota el paraigües del Programa Internacional Diversitas, coincideix amb el bicentenari del naixement de 
Charles Darwing. Ajuntament

Bosses de mà per promocionar l’Associació de Comerciants del Centre

Amb l’objectiu de promocionar el comerç de Santa Susanna, l’Associació de Comerciants de 
Santa Susanna Centre ha creat unes bosses de mà que es podran utilitzar per anar de compres.  
Les bosses són de roba negra amb el logotip de l’entitat i es poden adquirir al preu d’1 euro als 
següents establiments: Agrícola Santa Susanna, Can Purrà “Pollastre per emportar”, Carnisseria 
Xarcuteria Rosbert, Enedlab Fotogràfics, S.L., Estanc Papereria Nogueras, Farmaciola P.Costa 
Perich, Herbolari Rayner, Hospital Veterinari Santa Susanna, Pastisseria Mediterrània, Temps 
de Bicis i Tot Servei Maresme, S.L. A més de donar a conèixer els comerços del centre, amb 
aquesta campanya es vol contribuir amb el reciclatge de les bosses de la compra i reduir el 
nombre de bosses de plàstic que s’utilitzen. La iniciativa compta amb el suport de la regidoria 
de Comerç de l’Ajuntament de Santa Susanna. Ajuntament 

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)

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

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

Juan Enrique Miranda   2º Dan de Jiu Jitsu
Antonio Ramón Gutiérrez   2º Dan de Jiu Jitsu

Expertos en defensa personal 
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SELF • SERVICE
CERVESERIA

BAR

SELF • SERVICE
CERVESERIA

BAR

El Bar amb targetes recarregables...

Ara “Springfield a Tordera”!!!

podràs gaudir de la companyia de HOMER
i pendre’t una cervesa Duff al seu costat...

Plaça de l’Església, 7 - TORDERA

La teva cervesa Duff
       t’està esperant...

a jugar al billar
            i a la diana...

Carregues la 

targeta que et 

donarem amb una 

quantitat de diners 

i vas consumint 

tot el que vulguis 

fins que s’acabi el 

crèdit..

Prova el nou Frankfurt de 50 cm!!!

MOSQUIS!!!
Cerveses

d’importació,
refrescs, 

tapes, pizzes...

Vine a passar-ho bé amb nosaltres...

 Explica els teus acudits

  Karaoke

   Monòlegs

i moltes coses més
que estem preparant 
per a tu...


