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Misión a la Luna 40 años después...

Ecopropostes 09

El Rey del Pop

Vicenç Ferrer

Transformers

Catoblepas

• 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.

Open Your Mind... ara és el moment!!!, moment d’obrir 
la ment, de veure realment més enllà de tot allò que 
ens envolta, de prioritzar quins són realment els valors 
que fan important la nostra maleïda existència. Ara i 
després de veure com es malbaratant milions d’euros 
en estrelles del futbol, amb la complicitat de tots els 
mitjans de comunicació possibles, que faran l’agost a 

costa d’aquestes banals notícies. Estrelles, individus, que més que “obrir la ment” no fan altra 
cosa que demostrar la poca capacitat que tenen per portar a terme una vida  amb normalitat. Tot 
això en contrapartida a la poca atenció que per altra banda demostren els mitjans de comunicació 
vers homes d’una alçada espiritual exemplar com Vicenç Ferrer, que només i després d’anys de 
lluita són reconeguts per la seva feina, feina que a l’igual que ell, altres estan desenvolupant en 
diferents racons del món, sense que tinguem la més mínima informació i el que és pitjor la mínima 
ajuda. Cooperants del no res, de l’interés d’una vida justa, dintre dels límits de la pobresa més 
absoluta, aquella que determina uns paràmetres més enllà de la pròpia i dificultosa existència.

Semblarà que tot això està molt bé, i fins i tot, que aquest no és més que un altre rotllo d’unes 
quantes línees que faig servir per aprofitar i fer l’editorial. “Open Your Mind” que la vida et passa 
per davant a gran velocitat i no fas més que treballar per omplir la butxaca d’uns quants que fan 
de la teva feblesa la seva fortuna. Una vida que hauria d’anar més enllà de la rutina diària, rutina 
que fas teva vers les banals preocupacions del constructor o polític de torn que veu preocupat 
com no pot tirar de veta tant com ho feia abans, i la millor aposta que pot esdevenir en la seva 
mediocre existència és la de disminuir o deixar-te sense el teu treball. Ridículs afers de gent 
que només saben pensar en la seva prioritat fonamental... el seu compte corrent, aquells que 
més enllà de les fronteres de la seva pròpia vida feta a base de superfluïtat  només veuen el 
següent dia, la següent suma a realitzar, o el pròxim càlcul a portar a terme per esdevenir un 
món alien a qualsevol circumstància.

Obre la ment i sigues feliç, a la fi aquest és l’únic concepte pel que realment val la pena trobar 
la seva meta...          

  

       que corri La Veu! 
Carlos Martínez 
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Vicenç Ferrer l’home...

•Un dels homes més importants del darrer segle, el cooperant català Vicenç 
Ferrer, ha mort el passat dia 19 de juny a Anantapur (Índia). En aquest 
districte de l’estat d’Andhra Pradesh, un dels més pobres del país i amb 
greus problemes de desertització, escolarització i sanitat, Ferrer va dur a 
terme durant cinc dècades la seva tasca de cooperació al desenvolupament 
a través de les missions de la Companyia de Jesús, del Rural Development 
Trust i el Women Development Trust, i des de 1996 per mitjà de la Fundació 
Vicenç Ferrer. Totes les seves iniciatives, fonamentades en la filosofia de 
l’acció, van centrar-se a eradicar les desigualtats socials i les causes de la 
pobresa, i en favor de les comunitats de dàlits (intocables) rurals, els grups 
tribals i les castes més baixes d’Anantapur, històricament encarregades de 
les feines més servils i marginals de la societat, en condicions irregulars i 
pràcticament sense remuneració. I és que, malgrat que la Constitució índia 
va eliminar sobre el paper el sistema de castes el 1950, la jerarquització de 
la societat s’hi ha mantingut fins als nostres dies i limita extremadament 
l’ascensió social dels ciutadans. Es calcula que actualment els dàlits (’oprimits’) són més de cent seixanta milions de 
persones. És a dir, gairebé un 20% de la població, al qual cal sumar un 10% més de pobles indígenes, també exclosos 
i discriminats de la societat índia.Vicenç Ferrer Nascut a Barcelona el 5 d’abril de 1920 en una família de comerciants 
amb arrels a Gandia, amb setze anys va ser cridat a les files republicanes i es va integrar en una brigada del POUM. En 
acabar-se la guerra, i després de passar per camps de concentració a Argelers de la Marenda (Rosselló) i a Betanzos 
(Galícia), el 1941 va començar a estudiar dret a Barcelona i el 1944 va ingressar a la Companyia de Jesús. Com a 
missioner, el 13 de febrer de 1952 va arribar a Mumbai, on des del principi va ajudar a organitzar petites cooperatives 
per excavar pous, canalitzacions d’aigua i bancs de llavors. També va treballar en la construcció de dues escoles, 
un hospital i dues residències d’alumnes. La seva tasca per fer sortir de la marginació i la pobresa els sectors més 
desafavorits de la jerarquitzada societat índia va generar recels en les classes dirigents, que van aconseguir expulsar-
lo del país l’abril de 1968. Però gràcies a la mobilització social i al suport decidit de la primera ministra Indira Gandhi, 
va poder-hi tornar el 1969. Poc després va deixar la Companyia de Jesús i es va casar amb la periodista anglesa Anne 
Perry, amb qui va fundar l’organització Rural Development Trust (RDT) i, més tard, el Women Development Trust. Totes 
dues organitzacions van centrar-se a desenvolupar socialment la regió d’Anantapur, a l’estat d’Andhra Pradesh, una 
de les més pobres del país i amb un alt grau de desertització, sense educació ni sanitat. Ara fa una quinzena d’anys, 
Ferrer i Perry van constituir la Fundació Vicenç Ferrer, basada en les aportacions de cent cinquanta mil socis i que ha 
mantingut la seva tasca a Anantapur.

•Fins a l’últim dia, Vicenç Ferrer va treballar sense fi per aquells que més ho necessiten. De fet, l’acció va marcar tota 
la seva vida. De les seves accions, avui se’n beneficien més de dos milions i mig de persones, escampades per més de 
1.500 pobles. S’hi han construït milers de cases, hospitals, centres de planificació familiar, escoles, pous i embassaments. 
Tot això, sota el paraigua d’un consorci de desenvolupament rural fundat per Ferrer i amb el finançament de la Fundació 
que porta el seu nom, que obté els recursos a través de l’apadrinament.

•La personalitat carismàtica de Vicenç Ferrer, el boig de la ciutat de l’infinit, ens deixa el llegat d’un somni que s’ha fet 
real: la conquesta de la dignitat per a milers de persones descastades que no coneixien els seus drets. Poques figures, 
a excepció de Mahatma Gandhi i de Teresa de Calcuta, han reclamat la justícia social a l’Índia amb tanta contundència. 
Vicenç ha estat el gestor d’una revolució silenciosa, imparable, i ha sabut fer front a les circumstàncies més adverses. 
Havia estat expulsat del país en una primera etapa perquè els projectes de desenvolupament a favor dels dàlits de 
Manmad eren mal vistos per la classe adinerada i, quan va rebre la petició de retornar-hi per part d’Indira Gandhi, 
va acceptar desplaçar-se a Anantapur, una zona semidesèrtica, un territori paradoxal on conviuen un alt percentatge 
d’analfabetisme i els millors tècnics informàtics del món (formats a la capital, Hyderabad). 

• Ferrer, l’última persona distingida com a Català de l’Any en l’elecció popular 
organitzada per “EL PERIÓDICO”, va patir a mitjans de març una embòlia cerebral 
que el va mantenir ingressat en un hospital diverses setmanes. Va recuperar la 
consciència, però ja no la salut. Va demanar que el traslladessin a casa seva, a 
Anantapur, on era al llit des d’aleshores. De fet, no es va arribar a recuperar mai 
de l’embòlia. Tenia mig cos paralitzat i no podia parlar.
El desesperançador pronòstic mèdic va portar molts dels seus admiradors a 
acceptar ja la seva mort. «Vicenç, tot i que tanquis els ulls per descansar i anar-
te’n del nostre costat, no pensis que ens deixaràs en l’enyorança, que sàpigues 
que no te n’aniràs mai i que sempre estaràs entre tots els que tant t’hem estimat 
i admirat», deia un dels missatges a la web. I un altre: «Gràcies a tu la nostra fe 
segueix viva. Encara que ens deixis, el teu llegat ja està viu per sempre. Quina 
enveja haver pogut donar tant com tu».
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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

• CONGELADOS
         • PANADERIA
            • BOLLERIA AL HORNO

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

Memorial Josep Barceló

El València C.F. ha estat el clar vencedor de la XII edició del 
Memorial Josep Barceló que es va celebrar el  13 i 14 de juny a 
les instal•lacions del C.F. Tordera. El València ha guanyat tant 
en la categoria Benjamí A com en la B. En la C (prebenjamins) 
el vençedor va estar el F.C. Barcelona.  La primera final en 
disputar-se va ser la dels prebenjamins entre el València C.F. 
i el F.C. Barcelona. El resultat ha estat aclaparador, de 0 gols 
a 9, a favor del Barça. Les altres dues finals es van disputar 
de forma simultània. En la categoria Benjamí B, el València va 

guanyar per 3 gols a 0 al R.C.D. Espanyol. En la Benjamí A, va 
guanyar batut per 2 gols a 1 a la U.E. Lleida. En aquesta edició 
del torneig de futbol 7 “Memorial Josep Barceló” s’ha comptat 
amb el suport de personalitats destacades com el reconegut 
i polifacètic periodista Carlos Pérez de Rozas o l’exjugador del 
Barça Julio Alberto. A més, enguany el Memorial ha col•laborat 
amb una associació sense ànim de lucre que treballa pels 
nens i nenes malalts o amb seqüeles d’accidents, El Petit da 
Vinci. Un d’aquests nens ha fet el xut d’honor que inaugurava 
el torneig. A més l’entitat ha disposat d’un estand dins les 
instal•lacions del C.F. Tordera per divulgar la seva tasca i ha 
participat en la cerimònia de cloenda lliurant un dels trofeus 
i fent un parlament on s’ha demanat a tothom que pensés 
i es solidaritzés amb els menuts que pel seu estat de salut 
no poden fer esport o divertir-se com qualsevol altre nen. En 
la cerimònia de cloenda s’ha recordat un any més la figura 
de Josep Barceló i s’ha homenatjat la seva família. De fet, 
el Memorial va néixer justament com un homenatge cap a 
aquest membre del C.F. Tordera mort en accident de trànsit. 
La XII edició del Memorial s’ha caracteritzat per les altes 
temperatures i per una gran afluència de públic: cap a 2000 
persones entre jugadors (més de 700), staff, acompanyants i 
públic en general. L’organització del torneig, encapçalada per 
Santi Barrera, valorà molt positivament les dades d’assistents 
així com el bon futbol mostrat pels petits jugadors. En aquesta 
edició hi han participat 48 equips de 22 clubs diferents. Entre 
els de més anomenada hi havia el Barça, el Sevilla, l’Espanyol, 
l’Athlètic de Madrid...També hi havia un equip vingut d’Itàlia, 
el Mercedes Calcio.

“SOM SUPERIOR” 
 
El martes 2 de Junio tuvo lugar en el Evenia Olympic Resort 
de Lloret de Mar la entrega del I Trofeo “SOM SUPERIOR” 
que otorga nuestra Web en colaboración con SOM GESTIÓ, 
ESPORTS PUJADÓ, CONSTRUCCIONS SALINAS y EVENIA 
HOTELS al mejor entrenador de Tercera División. Asistió a la 
gala el Delegado de la F.C.F. en la Comarca de la Selva, el señor 
Jordi Bonet que agradeció la invitación al acto y nos auguró 
buenas perspectivas al galardón, para terminar con un mensaje 
en nombre del señor Jesús Farga Presidente de la F.C.F. que por 
motivos de las próximas elecciones no pudo estar presente hoy. 
Por parte del C.D. Blanes estuvieron el presidente señor Isaías 
Salinas, Xavi Lozano Director General, Alex Lozano miembro de 
la junta, Luis Fernandez Secretario, el entrenador del Femenino 
a principios de la temporada Juan Corpas, Gonzalo Clavero 
utillero, tampoco quisieron faltar a la cita la Penya Blanc-i-
Blava de Blanes, Presidente, el señor Ramón Luis y señora, 
Responsable de Relacions Institucionals i esponsors el señor 
Jaume Sagrera y señora y Andrés Carbonell y señora, que 
brindaron por el título de liga y ascenso del R.C.D. Espanyol 
“B”. Francisco Carballo (Padre), Francisco hijo, además de 
Edu Urdiales, Manu Guerrero en representación de la primera 
plantilla, los medios de comunicación, Diari de Girona, Diario 
Sport, Radio Marina, El Recvll de Blanes... 

El ganador del I Trofeo “SOM SUPERIOR” se mostraba muy 
contento por este reconocimiento y adelantaba a los micrófonos 
de Radio Marina (100.3 FM) que su renovación en el Blanes iba 
por buen camino: “No es un premio más, es el primero para 
mi y muy importante, ha sido una temporada muy difícil 
para todos, pero se ha cumplido el objetivo y por eso estoy 
muy orgulloso de toda la gente que ha estado alrededor 
toda la temporada, tanto prensa como el Director General, el 
Presidente incluso con las dificultades que ha habido, han 
estado ahí con el equipo y el equipo ha respondido”. Sobre su 
renovación dijo que... “Hemos hablado largo y tendido de mi 
continuidad y la verdad es que tengo muchísimos motivos 
para continuar en el Blanes”. 

El redactor Pedro Hormigo con el ganador...

Una bona oportunitat de gaudir de les futures promeses... 
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Bàsics:
• Llenguatge musical
• Piano i teclat
• Guitarra elèctrica, clàssica, flamenca
• Baix elèctric
• Bateria
• Combos

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

Nou local: C/ de la Fe, 53 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

Nos dejó el Rey del Pop...

El pasado 25 de junio moría en su casa de Los Ángeles el Rey del Pop. 
Era mucho más que el Rey del Pop. Era una leyenda que rompió la barrera 
del color en Estados Unidos. Porque no sólo fue reverenciado por los de su 
misma raza. Lo fue, y lo es también, por los blancos de E.E.U.U. y por los 
ciudadanos del resto del mundo que, hasta su aparición, nunca tuvieron 
un objeto de culto negro de esta dimensión.

•Michael Joseph Jackson, nació en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958, 
conocido simplemente como Michael Jackson, fue un cantante, compositor y 
bailarín estadounidense de música Hard Rock, Rhythm & Blues (Soul y Funk), 
Disco y Dance. Tras formar en los años sesenta, siendo aún un niño, un grupo 
de gran éxito en compañía de sus hermanos, The Jackson Five, en la década de 
los años ochenta se convierte en la superestrella de Rock más exitosa a nivel 
mundial, el nuevo rey de la música Rock, debido al extraordinario impacto de su álbum Thriller (1982), el disco más 
vendido de la historia de la música.
•Denominado como “King of Pop, Rock and Soul”, por la actriz estadounidense Elizabeth Taylor, esta denominación 
hace referencia a que Jackson era el “Rey del Pop”, y el “Rey de la Música Soul”. De modo similar, el cantante ha sido 
denominado como “King of Entertainment” (“Rey del Entretenimiento”) por la popular presentadora de televisión 
Oprah Winfrey, durante la entrevista que éste le concediese en febrero de 1993, y además, la Enciclopedia Británica 
incluye a Michael Jackson, como notable estrella de rock, en su sección “Rock Music”, junto a Madonna y Prince.
•El hombre que, en un momento de su vida, decidió dejar de ser negro fue, sin embargo, el primer negro que los 
ciudadanos de color (negro) pudieron ver en un vídeo musical en televisión. Fue un paso más en la quiebra de la frontera 
racial que durante muchos años ha dividido este país: Jackson fue el primer afroamericano en aparecer en un vídeo de la 
MTV. Tanto éxito tuvieron Billie Jean y Beat it que la compañía no pudo ignorarlo. El camino para el estrellato de Thriller 
acababa de ser pavimentado.
•Hacía tiempo que Michael ya no era de este mundo, en realidad siempre fue un extraño aquí en la Tierra. Cuando era un 
niño se comportaba como un señor mayor, inventó unos pasos de baile imposibles, su voz era la de un ángel, su mejor 
amigo era un chimpancé, se encaramaba a un árbol para componer y desde los noventa parecía un selenita. Si un ovni le 
hubiera recogido no me hubiera extrañado, ni tampoco si la noticia hubiera sido: “El rey del pop desaparece en la cola de 
un Wallmart mientras pagaba la compra. ‘Se desvaneció y sólo quedaron sus ropas’, declaró el encargado”. Pero no, se ha 
marchado de un infarto y en realidad esto es de las pocas cosas humanas que ha hecho en su vida.
•El hombre que fue capaz de popularizar los pantalones rabicortos y los calcetines blancos era una máquina de hacer 
dinero. Pero también de gastarlo. Nunca ninguna estrella del pop fue tan bien pagada. Durante su carrera, Michael 
Jackson ganó una fortuna de 500 millones de euros. Pero antes de su muerte, estaba acosado por las deudas, alrededor 
de 360 millones de euros, según publicó recientemente The Wall Street Journal. 
Tan acuciante era ese agujero financiero, que Jackson se vio obligado a aceptar ofrecer 50 conciertos en Londres, pese a 
su salud quebradiza. La muerte del ídolo del pop deja una última herencia envenenada a quienes le obligaron a firmar un 
contrato tan leonino, en particular, a la promotora AEG, que ahora se enfrenta a la devolución del dinero de las entradas 
y a indemnizaciones millonarias.
•El adiós emocionado y musical en las calles al rey del pop se mezcló durante toda la jornada con noticias contradictorias 
sobre su fallecimiento, en lo que supuso un auténtico thriller de paradójicas resonancias. Mientras la policía intentaba 
localizar al doctor particular que asistía a Jackson y que supuestamente proporcionó al cantante una inyección de Demerol 
-narcótico sintético similar a la morfina- poco antes de su paro cardiaco, algunas fuentes daban a Conrad Robert 
Murray en paradero desconocido.
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Por David Torralba

Por David Torralba
PROTOTYPE para PS3 y XBOX 360

Dejémoslo claro de principio, PROTOTYPE es GTA 
a lo serie-B, o sea la mecánica es idéntica (ahora 
lo llaman SandBox) pero la temática difiere. En la 
piel de un ex -soldado llamado ALEX MERCER nos 
vemos imbuidos en una guerra sin cuartel entre 
la guardia nacional de EEUU y un grupúsculo bio-

terrorista (o eso me ha parecido entender a mi) en 
la que a veces podremos hasta ser simples y silentes 

espectadores.
Nuestro personaje es un arma biológica que poco a poco va cargándose 
de poderes a cada cual más bestia, súper saltos, garras monstruosas, 
velocidad hiperlumínica etc,  etc.
Tú puedes elegir tu destino o ser un buen vecino (como Spidey) o 
devenir en auténtico malnacido y arrasar con todo. La sensación de 
poder ilimitado está muy bien implementada y en todo momento sientes la necesidad de poner a prueba al bueno (o 
malo) de ALEX.
Gráficamente es engañoso, pues si bien los personajes están bien modelados y algunas explosiones son alucinantes, la 
ciudad (NUEVA YORK) no raya a la misma altura y debido a la no existencia de tiempos de carga entre zonas el detalle 
de la urbe es considerablemente inferior al visto en por ejemplo GTA4. Resumiendo, muy divertido y muy serie B.

ALEX JONES

Si el documental es cine y hasta tiene su Óscar, sin 
duda el polémico ALEX JONES merece que alguien en 

ESPAÑA le haga una reseña. Lo primero que debéis 
conocer es que sólo poniendo ALEX JONES en 

YOUTUBE podéis visionar gratuitamente todas 
sus películas (escribid ALEX JONES ESPAÑOL si 
no entendéis el inglés). El tipo en cuestión es 

un locutor norteamericano en constante guerra 
con los poderes fácticos de su país y en lo que se 

ha venido a llamar NUEVO ORDEN MUNDIAL (un 
supuesto grupo de muy pocas personas que dirigen los destinos del mundo). 
Muy polemista y acusado de ultra derechista en numerosas ocasiones, 
sus trabajos, si bien a nivel técnico dejan mucho que desear, si son algo 
completamente novedoso y absolutamente descolocante. Prueba de ello 
es por ejemplo cuando se infiltró en un supuesto ritual de uno de estos grupos de poder y pudo filmar con cámara oculta un 
demencial sacrificio de un búho gigante y demostrar (a no ser que sea Photoshop) como BUSH, CLINTON y compañía se ponen 
túnicas escarlatas y ululan y bailan como locos a la luz de la luna. Lo dicho END GAME, DARK SIDERS y otros son documentales 
tan extremos que dejan en ridículo a todas esas cochinas mentiras de piratones como AL GORE y su fraudulento cambio climático, 
por no hablar de esa bola de sebo llamada MICHAEL MOORE que puntualmente cobra su nómina de la propia C.I.A.
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Hablemos de Astronomía
Por Kasu

Misión a la Luna 40 años después...

•El objetivo es encontrar agua y un futuro 
asentamiento humano. El cohete Atlas V con dos 
cápsulas científicas a bordo ya busca de recursos 
para apoyar la presencia humana en la Luna, casi 40 
años después de que el hombre pisara por primera 
vez el satélite natural de la Tierra.
•La prioridad de la misión será también encontrar 
un punto de descenso para futuras misiones, así 
como agua y otros elementos que permitan, en un 
futuro, una presencia prolongada del hombre.
•El lanzamiento desde la Estación de la Fuerza 
Aérea, en el Centro Espacial Kennedy (Florida), 
se realizó a las 21:12 GMT (17:12 horas en Chile) 
con las condiciones del tiempo favorables para la 
operación, dijeron fuentes de la agencia espacial 
estadounidense.
Una vez instalado en una órbita lunar, el cohete 
liberará las cápsulas Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, por sus siglas en inglés) y el Satélite Sensor y de 
Observación de Cráteres Lunares (LCROSS). Con instrumentos considerados por los ingenieros de la NASA como de la 
más alta precisión, la principal tarea de LRO será buscar posibles sitios de descenso para las naves tripuladas que partirán 
a la Luna a partir de las próximas décadas. También tratará de ubicar recursos potenciales para la presencia del hombre 
en la Luna, analizará el ambiente de radiación del satélite y pondrá a prueba nuevas tecnologías.

A 40 años

•Para las autoridades de la NASA la misión de ambas cápsulas es el primer paso para el retorno del hombre al satélite y 
coincidirá con los preparativos para celebrar el 40 aniversario del día en que el astronauta estadounidense Neil Armstrong 
se convirtió en el primer hombre que pisó la Luna el 20 de julio de 1969.
“Estas dos misiones proporcionarán valiosa información sobre la Luna, nuestro vecino más cercano”, indicó 
Doug Cooke, administrador del Directorio de Misiones de Exploración de la NASA, al darse a conocer la misión conjunta a 
comienzos de este año. Añadió que las imágenes que transmitirán los satélites tendrán una resolución de hasta un metro 
y sus instrumentos proporcionarán información sobre los usos potenciales que podrían darse a la Luna.
Según dijo la NASA en un comunicado, los instrumentos de LRO ayudarán a confeccionar un mapa tridimensional y de alta 
resolución de la superficie lunar, además de un examen del espectro ultravioleta del satélite.
Asimismo, explicarán la forma en que el ambiente de radiación lunar podría afectar a los seres humanos y medirán el nivel 
de absorción con un material plástico similar a la piel humana.
LRO también explorará los cráteres más profundos, mirará bajo la superficie en busca de hielo e identificará de manera 
permanente zonas tanto en el lado iluminado como en el oculto de la Luna.

Agua en la Luna... 

•La mayor parte de la Luna está completamente seca. La temperatura de la superficie puede exceder los 100 °C durante 
el día lunar y la gravedad allí es demasiado débil como para impedir que el agua que se evapora salga flotando hacia 
el espacio. El agua congelada, si es que existe, yace solamente en el fondo de abismales cráteres que miden 4 km (2,5 
millas) de profundidad. Algunos lugares dentro de tales cráteres se encuentran permanentemente en sombra y allí las 
temperaturas descienden hasta alcanzar los -240 °C (-400 °F). Esto es lo suficientemente frío como para mantener el agua 
en estado de congelamiento, incluso en la Luna.

•El hecho de tener hielo cercano para extraer proporcionaría mucho más que una fuente de agua para beber. Los pioneros 
lunares podrían utilizar el agua para hacer crecer plantas y luego alimentarse de ellas. También, dividiendo las moléculas 
de agua con electricidad que provenga de paneles solares se podría producir oxígeno para reponer el aire de los puestos 
lunares y sería posible obtener gas hidrógeno, un excelente combustible para cohetes que podría servir para enviar el 
vehículo de retorno de los astronautas. (El combustible de las turbinas principales del Transbordador Espacial es hidrógeno 
líquido). Tentadoras pistas obtenidas por orbitadores robot anteriores sugieren que estos cráteres podrían albergar hasta 
un kilómetro cúbico de agua. Las misiones Lunar Prospector (Prospector Lunar) y Clementine (Clementina), de los años 
90, hallaron evidencia indirecta de agua o de algún otro compuesto hidrogenado en los cráteres de los polos lunares. 
Lamentablemente, los datos dan lugar a la incertidumbre.
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Blanes                          Notícies
ECOPROPOSTES 2009 

Ràdio Marina va lliurar el passat dia 28 de maig els premis de la 14a edició de l’Ecopropostes. El concurs, que organitza l’emissora 
en conveni amb els Consells Comarcals de la Selva i el Maresme i el suport de “la Caixa”, està adreçat a estudiants de secundària 
de les comarques de la Selva i el Maresme.
•El primer premi va ser per Alba Pino Bonjoch, de l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric, pel seu treball “La Fundació Mona”. 
L’autora va presentar un extens dossier sobre aquesta fundació, amb seu a Riudellots de la Selva, que treballa en la recuperació 
i deshumanització dels primats. En el seu treball, analitza les instal•lacions, els problemes mèdics, les tasques dels cuidadors, i 
analitza com és el dia a dia al centre. L’autora, que se n’ha fet sòcia, confia que amb la difusió del seu treball puguin augmentar 
el nombre de col•laboradors de la fundació. La guanyadora ha rebut, a més del trofeu i records commemoratius, una bicicleta.
•El segon premi va ser pel treball “Aigua i natura”, de Mariona Llorens Muñoz, de l’escola Vedruna de Malgrat de Mar. L’autora 
ha realitzat un acurat estudi d’un ecosistema, en aquest cas l’estany de Ca l’Aulet, situat al terme municipal de Tordera. L’espai 
estudiat es troba a la zona del Montnegre-Corredor. L’autora realitza diversos controls de temperatura sobre el terreny, i analitza 
les qualitats de l’aigua i la sorra al laboratori. Lamenta, però, que tot i tractar-se d’un espai natural, quan es visita l’estany hi ha 
trobat molta brutícia. A més del trofeu commemoratiu i els regals cedits per les diferents institucions, la Mariona ha rebut una 
mini cadena musical.

Premis de Centre
•El Premi a la Participació, va ser pel centre amb més treballs presentats l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric.
•El Premi al Treball de Centre, el jurat ha valorat especialment dos treballs: “L’ambientòmetre i el bloc verd”, de l’IES Montsoriu 
d’Arbúcies; i “El pla mediambiental”, de l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric. Donada la qualitat de totes dues propostes i la 
implicació de la comunitat educativa dels dos centres en la millora del medi ambient, el Jurat ha decidit repartir el premi a parts 
iguals entre l’IES Montsoriu i l’IES Vescomtat de Cabrera. Un premi dotat amb 600 euros per a la compra de material escolar per 
a la millor iniciativa mediambiental a nivell de centre. 

Accèssits
•1er Accèssit: “El reciclatge”, de Núria Robert i Júlia Croses, de l’escola Pere Chanel de Malgrat de Mar.
•2n Accèssit: “La problemàtica dels temporals de Blanes”, de Joan Cabarrocas, Albert Campuzano i Adrià Marès, del Col•legi 
Santa Maria de Blanes.
•3er Accèssit: “El reciclatge de l’oli de cuina” d’Anna Lamas Jubinya, de l’IES Vescomtat de Cabrera d’Hostalric.
•4rt Accèssit: “Ajuda a conservar i millorar els nostres boscos”, de Marina Castro i Zoraida González, de l’IES Vescomtat de 
Cabrera d’Hostalric.

Els guanyadors dels quatre accèssits van rebre un trofeu commemoratiu i diversos obsequis cedits pel Consell Comarcal de la 
Selva, l’Ajuntament de Blanes i Ràdio Marina. El Jurat de la 14a edició de l’Ecopropostes ha estat format per Martí Boada, premi 
global 500 de la UNESCO, el meteoròleg Francesc Mauri, i el doctor en biologia Joan Pedrola. L’acte de lliurament dels premis ha 
comptat amb la presència de Cristina Palès cap del Servei d’Educació Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals 
de la Generalitat; Joaquim Torrecillas, representant del Consell Comarcal de la Selva; i Celestino Lillo, regidor de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Blanes. que corri La Veu!
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Nou espai “Jardins d’alt i baix consum d’aigua”... 

“Jardins d’alt i baix consum d’aigua” és el nom d’un nou espai que el Jardí Botànic 
Marimurtra ofereix als seus visitants. És una zona on s’exposen dues mostres de 
jardí, plantejades de forma radicalment diferent, amb l’objectiu de sensibilitzar 
el públic sobre la importància de l’ús racional de l’aigua als jardins privats i a la 
jardineria pública.

•El missatge és clar: un jardí sostenible i dissenyat per consumir poca aigua 
no està renyit amb l’estètica i el goig visual però significa assumir la necessària 
actitud de respecte envers el medi ambient. Amb aquesta iniciativa, la Fundació 
Carl Faust insisteix en un aspecte molt important en un jardí botànic com el 
Marimurtra: l’educació ambiental.
Val a dir que una de les principals conseqüències del canvi climàtic és l’augment de les zones del món amb problemes de sequera, 
el que es coneix com a procés de desertització. Les àrees mediterrànies, principalment aquelles com la nostra on es multiplica 
el consum d’aigua a causa del desenvolupament urbanístic i el turisme, haurien d’aplicar mesures correctores per tal de millorar 
l’ús eficient d’aquest recurs escàs. Una bona mesura per tal de reduir el consum d’aigua és crear jardins de baix consum hídric, 
pràctica coneguda amb el nom de  xerojardineria.

•El nou espai de Marimurtra que representa el jardí d’alt consum és un jardí del tipus que solem trobar en cases particulars, en 
el qual abunden les espècies tropicals o subtropicals que per la seva floració o port resulten molt atractives i conegudes però 
que obliguen a consumir molta aigua.

•El segon espai s’ha dissenyat pensant en un jardí de baix consum d’aigua segons la pràctica de la xerojardineria, amb una 
despesa d’aigua que  pot arribar a ser 4 vegades inferior al jardí d’alt consum. Aquesta pràctica no només se centra en l’estalvi 
d’aigua, sinó que té un sentit ecològic i aposta per un manteniment reduït, limita l’ús de productes químics, minimitza l’ús de 
maquinària i potencia el reciclatge del material de rebuig. En la selecció de les espècies per a aquest segon model de jardí s’han 
tingut en compte factors ambientals com l’adaptació al clima, la tolerància a les condicions del sòl, la resistència a les plagues 
més comunes, el port i el temps de desenvolupament. En aquest model de jardí (que rep el nom de jardí mediterrani perquè 
aplega plantes autòctones i també de les altres zones de clima mediterrani del món) s’ha substituït la gespa, que pot 
consumir fins al 70 % de l’aigua de reg, per cobertes orgàniques.
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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
Primeras pruebas del Chemtrail en el agua...
MARESME MYSTERY sigue investigando toda la fenomenología que se produce 
desde nuestro cielo, ese cielo que cada vez marca un antes y un después en 
nuestras vidas. Nuestras últimas investigaciones nos llevan al elemento más 
imprescindible que existe, el agua, en ella se demuestra cada vez, de una forma 
más contundente que existen elementos que deben de ser analizados con extrema 
cutela. ¿No habéis notado que el agua tiende a degradarse con mayor rápidez?, 
aquellos que tenemos la posibilidad de disponer de una pequeña piscina, hemos 
notado que el deterioro es diez veces más rápido, el agua tiende a soportar en 
su superficie una especie de de mezcla viscosa que en un principio parecía una 
alta concentración de polen, pero que ni el antifloculante ni el cloro suprimen 
fácilmente. Nuestras investigaciones nos llevan a analizar dicho componente cuyas 
pruebas publicaremos en nuestro blog, pero lo que está claro es que el agua es un fiel reflejo de que algo nos están lanazando 
desde el aire, un componente que nos hace estar más desidiosos, más cansados y que extermina la fauna insectivora de manera 
preocupante, el decrecimiento 20% de algunas especies polinizadoras así lo demuestra.

Ahora es el momento de abrir bien los ojos y ver lo que realmente está pasando en nuestro entorno, cada vez son más las 
especies invasoras en decrimento de las especies autóctonas, mientras que los encargados de velar por el equilibrio biológico se 
pierden en dilemas esistenciales de difícil aplicación. Ahora es el momento de averiguar realmente que nos están tirando desde 
el aire, aunque parezca una barbaridad la pruebas cada vez son más y más contundentes.

Posibles componentes aditivos del agua...
El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida no selectivo de amplio espectro, 
desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida total. Es absorbido por las 
hojas y no por las raíces. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos, o asperjarse a tocones como herbicida 
forestal. 
La aplicación de glifosato mata las plantas debido a que suprime su capacidad de generar aminoácidos aromáticos.
El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial de Monsanto) (su patente expiró en 2000). Monsanto 
patentó en algunos países el evento “40-3-2” en soja, el cual confiere resistencia al glifosato. Las plantas resistentes a glifosato 
se han obtenido por medio de transgénesis. Es el herbicida más usado en EE.UU., usándose, 2.000-4.000 t/año en lawns, y 
40.000-50.000 t/año en su agricultura.

¿Con qué objetivo?
Primero en América Latina con aviones especializados... ¿¿¿Ahora también con los que ya sabemos???
Un estudio reciente realizado por el respetado Dr. Adolfo Maldonado de Acción Ecológica, muestra “la presencia de daño 
genético entre la población” expuesta a las fumigaciones del Plan Colombia. El toxicólogo de Estados Unidos Mark Cherniak hace 
poco ha presentado una conferencia al Consejo de Estado de Colombia asegurando que “la exposición a glifosato (el ingrediente 
activo utilizado en las rondas aéreas) representa un riesgo para las madres en embarazo.” Los animales son el ahorro de los 
pobres, explicó Maldonado, el niño cría el chancho durante todo el año, lo vende y con ese dinero se compra el uniforme y los 
útiles escolares. Se comprobó que había un 40 % de casos de depresión, un 46 % de problemas de autoestima, una pérdida de 
70 % de capacidad de aprendizaje, una situación escolar terrible. “Jamás vimos niños con niveles de alegría tan bajos,dijeron los 
psicólogos”, “Sabemos que estamos causando un daño pero el beneficio es mayor a lo que tengamos que pagar por ese daño, 
pagaremos cuanto más tarde mejor” (dice un documento firmado entre empresas que perdieron un juicio ante los campesinos 
bananeros de Nicaragua, por fumigar sobre sus cabezas) “Sabemos que hay problemas de salud , sabemos que hay muerte, 
pero es un coste aceptable, hay que continuar”, dicen desde el Pentágono, EEUU. - Ya lo saben y no les importa…
El problema no termina ahí. Las cosechas han sido destruidas, miles de campesinos han tenido que desplazarse por ello, el ganado 
y las fuentes de agua han sido envenenados” Recordamos desde aquí que el uso de este producto es “universal”. Probablemente 
los agricultores más próximos a ti, lo conocen y utilizan. Entre aquellos con grandes intereses, además de los gobiernos de EE.UU. 
y Colombia, están Helicópteros Bell Textron de Texas, que provee las aeronaves que movilizan tropas y recursos, y Helicópteros 
Sikorsky, que provee los Blackhawk utilizados para proteger a los avionetas de fumigación. También se cuentan Monsanto de 
Kansas, que proveé el glifosato (Round-Up Ultra) utilizado, y DynCorp, de Reston, Virginia, la compañía con más intereses allí. 
De todos, ésta última es la principal empresa subcontratada por el Departament de Estado para Colombia, pues goza de un 
contrato por alrededor de $600 millones de dólares para fumigaciones, mantenimiento de avionetas y helicópteros utilizados en 
las operaciones. Cada una de estas empresas emplea compañías especializadas en lobby de alto nivel en Washington.
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Proyecto           OVNIProyecto           OVNI
Blanes                          Notícies
Sa Forcanera vol la nova escola

Amb crits reivindicatius de “Fora barracons, nova escola Sa Forcanera, una 
seixantena de pares dels alumnes del CEIP Sa Forcanera de Blanes es van 
manifestar reclamant a l’Ajuntament per adequar la zona on s’ha d’ubicar en uns 
terrenys del Pla Parcial Costa Brava, encara per desenvolupar. El CEIP Sa Forcanera 
(ara en barracons a la plaça 11 de setembre des de la seva creació el 2005), una 
solució provisional acordada pel propi AMPA que consistia a connectar tots els 
serveis necessaris del nou centre escolar, com la llum, l’aigua i el clavegueram, a 
la infraestructura del nucli urbà a l’espera que es desenvolupes el Pla Parcial. Per 
això cal que l’Ajuntament recepcioni els serveis bàsics d’asfaltatge, llum, aigua i 
clavegueram, d’una parcel•la de 11.000 metres quadrats que passaria a ser catalogada com a solar i podria oferir-se a la Generalitat 
perquè hi construeixi la nova escola. El proper curs 2010-2011 no hi cabrà cap més barracó en la ubicació actual amb la possibilitat 
de tres línies de P-3, cosa que farà que iniciïn  tan sols una es quedarà a la plaça 11 de setembre i les altres dues es repartiran en 
centres de Blanes. L’AMAP porta 4 anys queixant-se d’aquesta situació i per aquest motiu i com a mesures, van tallar la carretera 
d’accés a la Costa Brava, entre la rotonda dels focs i la del pont per a vianants. Tall que podrà acabar realitzant-se periòdicament. Per 
la seva banda el consistori diu que engegarà els tràmits per registrar la parcel•la que vol cedir a la Generalitat abans que no finalitzi 
l’any. L’actual batlle Josep Trias, va dir a Diari de Girona que això podria trigar encara un mínim de quatre mesos a causa de la lentitud 
dels tràmits administratius. A més segons ell el Departament d’Educació havia realitzat una mala planificació a l’hora de decidir posar 
l’escola Sa Forcanera en barracons l’any 2005, quan Blanes disposava encara d’altres CEIP que permetien la matriculació de diversos 
alumne. El Pla Parcial Costa Brava va en la direcció de desencallar-se completament després que un dels propietaris que s’oposava a 
la canalització del clavegueram pel seu terreny finalment ho permeti. que corri La Veu!

Al•legacions del PSC al pressupost municipal de Blanes

El PSC denuncia que el pressupost 2009 conté ingressos no justificats, tal i com va passar amb el del 2008, no preveu 
contenció de la despesa, redueix la partida de neteja fent-la insuficient per cobrir les necessitats del municipi, conté un Pla 
de Sanejament Financer irrealitzable i que fa inviables a les empreses municipals. El dia 6 de juny de 2009 el Grup Municipal 
Socialista va presentar al•legacions al projecte de pressupost 2009 aprovat per CiU-PDB-PP-ERC el dia 11 de maig de 2009.

Les al•legacions s’emmarquen en quatre punts:
1. INGRESSOS NO JUSTIFICATS: És preveuen uns ingressos patrimonials, per cànons i lloguers, de 3.936.088,57.- euros dels quals 
3.441.848,10.- euros, és a dir el 87,44%, no estan justificats. Aquest import, com ha reconegut l’interventor, és per “equilibrar el pressupost” 
i correspon a un “suposat cànon” a l’empresa anomenada “Blanes Vila Neta S.A.” la qual no existeix. El PSC denuncia que aquest ingrés és 
fictici i causarà un nou “forat econòmic” molt difícil de cobrir.
2. DESCONTROL DE LA DESPESA: El projecte de pressupost 2009, en la seva globalitat, no presenta reducció de la despesa respecte al 
de l’any 2008. És evident que, amb els resultats negatius de l’any 2008, caldria una reducció dràstica de la previsió de la despesa ordinària 
del 2009 per poder reequilibrar el dèficit econòmic causat per la mala gestió del pressupost de l’any 2008. Curiosament aquesta reducció 
de la despesa es proposa, en el Pla de Sanejament Financer, a partir de l’any 2010 i posteriors i no per l’any 2009. La despesa ordinària 
desmesurada proposada per l’any 2009 evidencia que no hi ha hagut cap control de la despesa ni durant l’any 2008, provocant un forat de 
5,4 milions d’euros, ni durant els primers mesos de l’any 2009 amb el pressupost prorrogat. El PSC denuncia la deixadesa de l’alcalde i del 
regidor d’hisenda en el control i contenció de la despesa de l’any 2008, com ha quedat demostrat, i dels primers mesos del 2009. Aquest  és 
un incompliment molt greu de les funcions que les lleis i les bases d’execució del pressupost atorguen a l’alcalde i al regidor d’hisenda.
3. INSUFICIÈNCIA DE LA PARTIDA DESTINADA A LA NETEJA VIÀRIA I A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES: La despesa 
consolidada del servei de “neteja viària i recollida d’escombraries” durant l’any 2008 va ser de 5.199.519,99.- euros. En el projecte de 
pressupost 2009 s’ha destinat a aquest concepte una partida de 4.250.000.- euros, que el PSC considera del tot insuficient per afrontar els 
costos del servei ja que, a data d’avui, el govern municipal no ha iniciat el procés de contractació amb una nova plica, la qual, suposadament, 
podria recollir aquesta reducció econòmica. En el cas que s’iniciés avui el procediment administratiu de la nova contractació, aquesta, en 
el millor dels casos, no entraria en vigor fins a finals d’any. El PSC demana, per prudència pressupostària, que la partida del projecte de 
pressupost contempli la mateixa quantia que la despesa consolidada de l’any 2008 per no agreujar la liquidació pressupostaria del 2009.
4. PLA DE SANEJAMENT INVIABLE QUE POSA EN PERILL LA VIABILITAT DELS ORGANISMES AUTÒNOMS: El “Pla de Sanejament 
Financer” és un document que s’ha hagut d’incorporar al projecte de pressupost 2009 a causa del dèficit econòmic del 2008, i estableix 
l’evolució dels pressupostos municipals fins l’any 2015. El PSC considera que un Pla de Sanejament, per la seva transcendència, ha de contenir 
els estudis i els informes tècnics que demostrin la seva viabilitat i donin seguretat en el seu compliment. El pla presentat pel govern municipal 
es redueix a un simple full de càlcul en el que s’han fet “quadrar” les xifres per complir els requisits que demana la Generalitat i l’Estat però 
enlloc s’explica ni es justifica l’orígen d’aquestes xifres. A més a més, aquest Pla de Sanejament Financer contempla una disminució dràstica 
de les transferències a l’empresa “Mitjans de Comunicació Municipal S.A.” i al “Patronat Municipal de Turisme”. En el cas de l’empresa de 
mitjans de comunicació, el pla recull passar dels 350.000.- euros previstos per l’any 2009 als 150.000.- euros per l’any 2010 i següents. En el 
cas del patronat de turisme, el pla preveu destinar 532.000.- euros per l’any 2009 i redueix a 300.000.- euros l’aportació per la resta d’anys.
Ni l’expedient del Pla de Sanejament Financer ni el del propi projecte de pressupost contenen cap “estudi de viabilitat” de les esmentades 
empreses ni, com ja hem manifestat, del propi Pla de Sanejament Financer, cosa que el converteix en un pla poc fiable. El PSC demana que 
s’incorpori a l’expedient del projecte de pressupost i del Pla de Sanejament Financer els estudis de viabilitat dels ens municipals i els informes 
tècnics que garantitzin, raonablement, l’evolució de les xifres presentades. PSC de Blanes

4 anys esperant l’escola...
Foto: Diari de Girona
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Ficción•Acción
Carpe Diem y la revista La Veu patrocinan:

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

Les darreres Novetats les trobaràs a... 

         Hey!!!
     aprofita el
      seu aniversari
           i emporta’t 
             magnífics
r                 regals

Celebrem el 1er Aniversari
vine i informa’t!!!Celebrem el 1er Aniversari
vine i informa’t!!!

The Transformers: En 1984, Marvel comenzó a publicar cómics de Transformers para 
ayudar en las ventas de la línea de juguetes de Hasbro.
•Transformers (Generation 1, 1984-1991): En un principio, los primeros cómics de Transformers 
serían una serie limitada de 4 números, pero debido a su éxito se convirtieron en serie contínua. En estos 
primeros 4 números aparecía en las portadas antes del título Transformers, la frase “In a four-issue limi-
ted series”, frase que no se volvería a repetir hasta el último cómic número 80. Durante los 4 primeros 
números se mostró el universo Transformer dentro del universo Marvel con apariciones de Nick Fury o 
Spiderman. Sin embargo, una vez que dejó de ser serie limitada se le apartó del universo de los super-
heroes de Marvel, gozando de un universo própio compartido por G.I. Joe. Gran variedad de guionistas 
y dibujantes llegaron a trabajar en estos cómics pero los más reconocidos fueron Bob Budiansky y Simon 
Furman como guionistas y Andrew Wildman, Geoff Senior, José Delbo y Don Perlin como dibujantes. 
En 1991 Marvel decidió poner fin a los cómics debido a las bajas ventas y Simon Furman, que por aquel 

entonces era el guionista, se vio obligado a terminar con la serie de forma repentina, de ahí que el último número tenga un final abrupto.
G.I. Joe and The Transformers (1986): En esta serie de 4 números los Transformers compartirían protagonismo con G.I. Joe y su enemigo 
Cobra. Fue escrita por Larry Hama y dibujada por Herb Trimpe. La historia de esta serie limitada debía estar unida con las historias de las series 
mensuales de ambos títulos. Sin embargo, mientras que los hechos tenían coherencia con los Transformers, no fue así con G.I. Joe.
Transformers: Headmasters (1987-1988): Serie limitada de 4 números que introduciría nuevos personajes a la serie mensual. Narra la 
historia de un grupo de Autobots liderados por Fortress Maximus que huyen de Cybertron en busca de paz pero son perseguidos por un grupo 
de Decepticons liderados por Scorponok.
Transformers: The Movie (1986): Adaptación de la película de animación Transformers: The Movie, de 3 números. Algunos sucesos y ele-
mentos son diferentes a los vistos en la película debido a que está basado en el guión original y no en su versión final. Entre ellos, el diseño de 
la Matriz y la muerte de Ultra Magnus fueron ideas rechazadas para la película.
Transformers Universe (1986): Serie limitada de 4 números al estilo de Marvel Universe. En ellos aparecen 130 ‘fichas-guía’ de Autobots y 
Decepticons que aparecen en los cómics, en las que se describe sus personalidades, sus habilidades y sus debilidades. La serie original contiene 130 
perfiles, y abarca casi todos los personajes oficiales que aparecieron entre 1984 y 1986. Se planeó una segunda serie con actualizaciones sobre los 
nuevos personajes para el verano de 1988, pero desafortunadamente nunca se publicó. Eventualmente se publicaron 72 de esos perfiles de los per-
sonajes aparecidos entre 1987 y 1988, dentro de los cómics de la serie regular de The Transformers a partir del número 47, para llenar espacio.
Transformers: Generation 2 (1993-1994): Hasbro intentó reavivar el éxito de Transformers en 1992 con la línea de juguetes Transformers: 
Generation 2 (o G2) y Marvel se encargó de crear los cómics para esa línea con Furman a la cabeza. Megatron reaparece reconstruido y mejo-
rado por Cobra para volver a liderar a los Decepticons y acabar con Optimus Prime y los Autobots. Sin embargo, aparece la nueva generación 
de Transformers que quiere destruir al resto y los Decepticons deberán unir fuerzas con los Autobots para acabar con ellos. Transformers G2 
cambió el concepto de lo que fueron los cómics originales añadiéndole un toque de belicismo apocalíptico en el que hasta los Autobots eran 
retratados como máquinas de destrucción sin remordimientos. En cada número morían muchos personajes y, al final de la serie, la Tierra queda 
prácticamente devastada. La serie constaría de 12 números, esperando realizar más si las ventas eran altas, pero no fue así. El número final 
quedó abierto y Simon Furman continuó la historia con un fanfic llamado Transformers: Alignment publicado en la convención Transforce del 
2002. Hoy en día sigue considerándose como uno de los mejores cómics de Transformers publicados y algunas de sus ideas pretendían ser 
retomadas en la posterior serie animada en 3D, Beast Wars. Lo curioso de G2 era que mientras el comic mostraba una trama nueva en la serie 
de TV era prácticamente las series de Generación 1 pero con la mitad de los capitúlos reeditados y no en su ordén cronológico.
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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

Guía para el usuario de la Psicoterapia
¿Qué es la psicoterapia?
La psicoterapia es un tratamiento científico, de naturaleza psicolóuygica que, 
a partir de manifestaciones psíquicas o físicas del malestar humano, promueve 
el logro de cambios o modificaciones en el comportamiento, la salud física y 
psíquica, la integración de la identidad psicológica y el bienestar de las personas 
o grupos tales como la pareja o la familia.
¿Cuándo acudir a un Psicoterapeuta?
Por iniciativa personal o cuando sea indicado por un profesional de la salud, del 
ámbito educativo, social u otros.
Ejemplos de motivos de consulta: Problemas de comportamiento o adaptación, fatiga crónica, problemas con el sueño con 
la alimentación, con el rendimiento escolar o profesional, consumo de drogas, tristeza prolongada, sentimientos de soledad, 
depresión, ansiedad generalizada, insatisfacción sexual, medio inmotivado, problemas en la pareja, en la familia, en el trabajo, 
conflictos en situaciones propias del ciclo vital, situaciones de crisis, duelos y perdidas afectivas, situaciones de violencia y 
agresividad, trastornos de la personalidad, cambios en el estado de ánimo, así como cualquier otra situación que provoque 
malestar, angustia, miedo o sufrimiento. También cuando percibimos una sensación de malestar o de insatisfacción inmotivada, 
de forma persistente, aunque muchas veces, la causa que los motive no sea evidente.
¿Qué es un Psicoterapeuta?
Es un profesional de la salud, principalmente psicólogo o médico, que puede abordar los diferentes trastornos psicopatológicos. 
Profesional que ha realizado una formación específica en el área de la psicoterapia, y en una institución reconocida con programas 
de formación acreditados que cumplen parámetros de rigor y de calidad.
La formación engloba.
1. Haber realizado un mínimo de tres años en el postgrado universitario dedicado a la formación teórica, técnica y clínica en psicoterapia.
2. Haber realizado al menos dos años de práctica profesional debidamente supervisada con psicoterapeutas expertos.
3. Haber realizado actividades clínicas prácticas en instituciones públicas o privadas de salud Mental.
Modalidades de Psicoterapia
Existen modalidades psicoterapéuticas en función de la orientación y en función del marco teórico. También modalidades que 
pueden ser aplicadas a diferentes sectores de edad y con distintos abordajes: psicoterapias individuales, psicoterapias de pareja 
y familia, psicoterapia de grupo, psicoterapias de niños y adolescentes, etc.

Para elegir el psicoterapeuta adecuado usted puede consultar el registro de psicoterapeutas acreditados en la web 
de FEAP: www.feap.es

• Psicoterapia
   • Coaching
      • Desarrollo Personal
         • Reflexoterapia
           • Reiki
             • Terapia Floral

C/ Riera Alta, 17 2º 2ª - Blanes - Tels.: 972 35 39 13 • 616 261 524

CENTRO DE TERAPIA GESTALT

--- HORES CONCERTADES ---

www.isuri.es
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Dos anys perduts...

Trias hipoteca el futur de 
Blanes provocant un forat de 
5,4 milions d’euros de dèficit 
per la mala gestió econòmica 
del 2008.

Els dos primers anys del mandat 
del Sr. Trias s’han caracteritzat 

per una pèrdua de qualitat democràtica deguda a les “males 
formes”, a la “manca de respecte”, a la “intolerància” i als 
“insults” del mateix alcalde i dels seus regidors, en especial 
els del PDB envers la ciutadania, els representants d’algunes 
entitats i els membres del PSC.
Durant aquests dos anys la “mentida”, el “descrèdit” i les 
“desqualificacions” han format part del vocabulari quotidià 
de l’equip de govern de CiU-PP-PDB-ERC envers l’oposició.
La credibilitat, si la tenien, del grup de CiU i la del seu cap 
de llista i alcalde, està totalment desacreditada no només 
com a conseqüència del pacte per obtenir l’alcaldia, ara fa 
dos anys, sinó també per la mala gestió del dia a dia des 
de fa dos anys, per les improvisacions i les rectificacions 
constants en la majoria dels temes, dies de focs, contracte 
del Meca, canvis en la cavalcada de reis,  circulació del C/
S’Auguer, construcció del nou ajuntament, pactes amb els 
treballadors, revisions mèdico-esportives, retranqueix del 
passeig de S’Abanell, ciutat esportiva, neteja, ampliació del 
CEIP Pinya de Rosa, manca d’inversions, etcètera.
El Sr. Trias “no lidera” ni el seu partit ni molt menys el govern 
de Blanes; a Blanes governa tothom menys el Sr. Trias. 
L’experiència d’aquests dos anys ens diu que el Sr. Trias no 
sap dirigir el plenari sense causar crispació, no assisteix a 
les comissions informatives, està absent dels grans temes 
que afecten Blanes i “viu en un núvol imaginari”. Està clar 
que al Sr. Trias li va gros el “vestit d’alcalde”.
El Sr. Trias només fa cas del Sr. Puig d’ERC i del Sr. Ramos 
del PDB i mentre aquests personatges segueixin dirigint els 
destins de la nostra vila, Blanes no avançarà.
El Sr. Trias no és l’alcalde que Blanes es mereix i molt menys 
el que Blanes necessita. Ha demostrat que li falta empenta, 
il•lusió, coneixements de la realitat blanenca i sobretot li 
falta “tenir paraula”.
El primer any de mandat es va caracteritzar per les 
“barbaritats” d’un govern sense cap altre objectiu que el de 
“campi qui pugui”. El PDB dient i fent el que li donava la gana, 
ERC justificant el seu pacte injustificable acusant falsament 
al PSC, CiU amb en Trias al capdavant, totalment “missing” 
i “fora de lloc” presidint un govern que no agradava ni als 
militants ni als votants de CIU.
Del primer any cal recordar l’arrogància i la prepotència del 
Sr. Burjachs presentant les modificacions del pressupost 
2007 o el mateix pressupost 2008 amb paraules de 
desqualificació envers la gestió de l’anterior govern i dient 
que els seus pressupostos eren “realistes”. Ja hem vist com 
eren de realistes provocant un forat de 5,4 milions d’euros 
de desequilibri només durant l’execució del 2008 i acumulant 
un deute amb FCC que avui supera els 14 milions d’euros.
El segon any de mandat s’ha caracteritzat pel mateix que 
l’anterior però amb dues diferències rellevants. La primera és 
el “morrió” que el Sr. Gibert ha col•locat al PDB i especialment 
al Sr. Ramos. Des de fa un any “no el deixa parlar” i “no obre 
la boca”; això que ens estalviem! Tot i que segueix fent 

les mateixes “barbaritats”, segueix fent “clientalisme” amb 
els seus amics a la hora de donar subvencions i segueix 
ocultant informació i maltractant a les entitats que “no li 
fan la rosca”.
L’altra característica d’aquest segon any és el canvi del 
representant d’ERC. Ara tenim a la Sra. Boldú que no diu 
gairebé rés i que quan parla diu el que el Sr. Puig li dicta 
a través del mòbil o de l’ordinador portàtil. A part d’això, 
ERC segueix donant ple suport a totes les iniciatives d’un 
govern només per despit cap al PSC i teledirigint totes les 
decisions del Sr. Trias.
Han estat dos anys “perduts per Blanes”, dos anys que 
“costaran molt de recuperar”, dos anys que passaran a la 
història per la greu situació econòmica que ha provocat la 
mala gestió de CiU i per la seva desídia i irresponsabilitat 
per afrontar els problemes i oferir solucions que no siguin 
criticar al govern anterior o excusar-se amb la “crisi 
econòmica general”.
Després d’aquests dos anys encara ens preguntem:
Per què volien governar?
Per a qui governen?
És evident la nostra preocupació per la pèssima gestió 
municipal però malgrat el que hem expressat, volem veure 
que “el got està mig ple” i per això diem que “només falten 
dos anys per les eleccions municipals” on la ciutadania 
tornarà a posar-nos a cadascú al seu lloc.

PSC-Blanes

Mesures per fer front al mosquit tigre

• Ciutadans considera que la Generalitat actua passivament i 
que la gran part de la ciutadania desconeix les conseqüències 
d’aquest mosquit i quina presència té a la seva població.   
La formació política de Ciutadans – Partit de la Ciutadania 
(C’s), ha acusat a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat d’actuar amb passivitat davant l’extensió 
incontrolada del mosquit tigre per litoral gironí i zones 
interiors de la comarca de La Selva.
La formació no nacionalista, considera que la població 
desconeix els efectes que té una picadura d’aquest mosquit 
i la gran part no sap si s’han trobat aquests insectes al seu 
municipi. Ciutadans, que ha recorregut diferents poblacions 
de la comarca de La Selva com Tossa de Mar, Lloret o 
Blanes, ha preguntat a la ciutadania sobre si coneixen els 
efectes d’una picadura d’aquest mosquit i si saben si hi ha 
presència d’aquest insecte a la seva població. Ciutadans, 
assegura que gairebé el 90% de la gent desconeix els 
efectes i si aquest insecte es troba a la seva població. 
A Tossa de Mar, per exemple, asseguren que cap vilatà 
preguntat sabia que s’havia trobat la presència d’aquest 
mosquit al seu municipi. Per aquest motiu, la formació 
política de Ciutadans, ha acusat a la Conselleria de Medi 
Ambient  d’actuar amb passivitat i afirma d’irresponsable 
no informar a la ciutadania que pot ser afectada per la 
picadura d’aquest mosquit. C’s, exigeix que almenys 
s’informi a la ciutadania amb conferències al municipis 
afectats i editi tríptics informatius sobre la presència del 
mosquit, les seves conseqüències, així com una sèrie de 
consells per fer front a les seves picadures i propagació.

Prensa Girona de Ciutadans
Partido de la Ciudadanía. Federación de Gerona
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Envia els teus escrits a: e-mail: redaccio@quecorrilaveu.net
o al Fax: 93 764 04 98 

Una amiga incondicional

Hoy volvió a visitarme mi amiga. Aunque últimamente 
cuando viene procuro estar fuera, hoy al ser fiesta me pilló 
desprevenida y no tuve la precaución de salir. Mira que 
podía haber ido si más no a la playa, el día era ideal para 
ello. Mi amiga como tal es estupenda, no se olvida nunca  
de mi. Es decir, mantiene conmigo una relación de lo más  
estrecha.  Así que, si percibe que dejó una puerta un poco 
abierta, plafff, enseguida se cuela y se instala a mi lado.
Si por algún motivo, cualquier persona, situación o 
acontecimiento me dejan un poco KO, vamos fuera de juego, 
tengo que ser más ligera que ella he intentar engañarla. 
Entonces le digo: no es para tanto, no vengas que salgo, 
hoy no tengo tiempo para disfrutar de tu compañía etc.
Aún así, me sigue de lejos, me observa, me vigila...
Después de mucho tiempo compartiendo esta fiel amistad, 
reconozco que cada vez es más difícil engañarla. A veces 
pienso que, me conoce mejor ella de lo que me conozco 
yo misma.
Tan es así, que pienso en la conveniencia de sellar esta 
mistad, o sea, no verla como a una forastera, sino como 
a “alguien” que tiene nombre propio. Siempre se dijo que: 
la música más agradable al oído, es escuchar tu propio 
nombre.

Si es así, seguro le encantará que la llame por el suyo.
¡HOLA TRISTEZA!

Carmen Queiro 

La Humildad

Se define según el diccionario, como: Humildad o el hecho 
de ser humilde es la característica que define a una persona 
modesta, alguien que no se cree mejor o más importante 
que los demás en ningún aspecto. Es la ausencia de 
soberbia.
En una vida pasada, hace casi  8 años, unas personas 
“humildes” de boca, pero no de hechos,  ni vocación, se 
convirtieron en verdugos a “sueldo” (un sueldo imaginario 
que sólo la lealtad entre policías hace) de la soberbia de 
una sola persona, de la falta de humanidad y  sensibilidad  
marcada por el odio, un odio que sutilmente invocó en 
sus “verdugos” para que la “victima” su ex - mujer  fuera 
tratada de la peor manera existente por el mero hecho de 
haberle dicho NO al amor junto a él.
Utilizándolos de escudo de satisfacción en sus más míseros 
detalles bajo mentiras y engaños.
La mujer desamparada y exhausta por la humillación 
constante recibida por “los verdugos a sueldo”  decidió 
encerrarse en si misma, junto a los que realmente la 
amaban, respetaban y la ayudaban a superar las traiciones 
recibidas por los que cerca de ella se hallaban, fingiendo 
ser sus amigos o confidentes cuando realmente con puñal 
en mano, una y otra vez, se lo clavaban en su espalda.
Esa mujer, sin ella saberlo, se hizo cada día más fuerte a 
sabiendas de su destino próximo, de aquél que ya había 
sido decidido.
No luchó en contra de  ese destino, pues no lo quería, 
deseaba ser libre en su totalidad, amaba la vida y a las 
personas que realmente valían la pena. Quería y deseaba 
con todas sus fuerzas luchar por una vida mejor, donde la 

venganza no existiera ni las mentiras inventadas, luchar 
por una vida llena de humildad, sin recuerdos amargos y 
sin lloros escondidos.
Gracias  a dios, que lo consiguió,  la incomprensión recibida 
en esa vida pasada es pasado, ahora tiene una vida llena en 
su totalidad, de humildad, sin rencores,  de amor y respeto, 
pero jamás olvidará lo que en su  día hicieron los “verdugos 
a sueldo” con su persona, para no ser como ellos nunca, 
para recordarse a si misma  donde no debe estar jamás.
En recuerdo de aquella vida pasada y de aquellos pocos  
“policías” de las plantillas de Santa Susana y Pineda de 
mar que en su día se hicieron pasar por  “humildes” para 
satisfacción de un solo compañero.

Alicia Álvarez Sainz 

“ Diálogos conmigo mismo”
¡Razón o Razones…!

Fue cosa de la razón, en 
su vaivén por anotar su 
significado en el contesto 
coloquial y de tertulia.
(Se presento el dilema)

-Razón única, o Razones varias sobre la palabra y 
su significado.
Bajo mi peculiar forma de mirar; predominio de 
las razones, justificándome quizás por desgranar 
el dilema en la pluralidad. Mi inclinación sin 
duda fue a dar con la total  contrariedad de 
quien producía el totalitarismo ante la tesis 
¡Prevaleciendo para el, una única Razón sobre las 
cosas! La razón.
Fue larga y exasperante la trama, se produjeron 
coloquios rozando la paradoja extrema. ¡Yendo! 
teniendo que ir sin remedio, a buscar luz en las 
escrituras, medida de “Juez” ante los espléndidos 
argumentos esgrimidos, por uno y otro contertulio 
al reflexionar sobre el tema en cuestión.
(La enciclopedia dice)
-Razón (Filosofía)
La Razón es la facultad en virtud de la cual el 
ser humano es capaz de identificar conceptos, 
cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción 
entre ellos y así inducir o deducir otros distintos 
de los que ya conoce. Así la razón humana, 
más que descubrir certezas es una capacidad 
de establecer o descartar nuevos conceptos 
concluyentes o conclusiones, en función de su 
coherencia con respecto de otros conceptos de 
partidas o premisas.
Aun así y después de leer con pasmosa lentitud el 
documento aportado, el siguió pensando que solo 
hay una razón única para las cosas… La razón.
¡Sus razones tendrá…!

J.M. Ojeda
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Reconeixement a un fidel amic
Carles Martínez

•El passat dia 11 de juny es van donar els premis del 2on 
Concurs d’Humor Gràfic Esportiu 2008, a través de la 
Fundació Catalana per a l’Esport. Un dels premiats va ser 
el nostre col•laborador i amic Ricard Soler. Poques són les 
vegades que un té per agrair públicament la feina d’un dels 
més carismàtics i incombustibles membres de la revista, i 
per això i aprofitant aquestes línees el dignificar la feina feta 
és de rebut. Fa molts anys que conec al Ricard, en etapes 
anteriors a la de la nostra publicació i en aquesta aventura 
que es diu “La Veu”. Sempre fidel al seu estil ha aportat el 
punt humorístic en la línea d’allò que fa veure als nostres 
lectors sense superfluïtats el fet inal.ludible que plasma amb 
les seves caricatures.      

•Ricard Soler va ser premiat amb la categoria de “Dibuixos 
publicats en format digital”, tot gràcies a la revista digital 
EL WEB NEGRE (http://www.elwebnegre.com/), que ha 
aguantat a pesar del molt esforç que això representa per 
la gent que l’edita, i els molts col•laboradors que cada 
dia van deixant les seves parides, el que fa que aquesta 
revista tingui tota la llibertat d’expressió.

El seu perfil:
•Publica per primer cop en el 
TBO l’any 1970, des de aquell 
temps ha publicat en el DDT, 
PULGARCITO, TIOVIVO, DIN 
DAN de l’Editorial Bruguera. 
Col•labora en la revista 
BUTIFARRA, i en diferents 

editorials estrangeres com: BASTAI, CONDOR (Alemanya) VAILLANT (França). Dibuixa en les 
revistes PRONTO, VALE, EL PAPUS, HARAKIRI, BALALAIKA. Per el diàri AVUI Crea el personatge 
TROMPETILLO que es publica en la revista BICHOS. Ha dibuixat la història de les següents 
poblacions: ALELLA, MARTORELL, SITGES, BADALONA, LA RÀDIO (Per la cadena SER), TRADICIONS DE CATALUNYA 
(Editat per la GENERALITAT DE CATALUNYA), GIRONA, FIGUERES, LA BISBAL, PALAMÓS, VILADECANS, CALAF, SANTA 
MARGARIDA DE MONTBUI, TIANA, TORDERA, CALONGE, PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS i SANT FELIU DE LLOBREGAT 
(2006), PALLEJÀ i GELIDA. Ha fet dibuix animat com LES TRES BESONES, i va fer l’story board de l’atracció BATMAN del 
parc WARNER de Madrid. En aquest moment està publicant en el diari EL PUNT, en La revista “Plaça de la Vila” de Tiana, 
en la revista “LaVeu” i en la revista virtual EL WEB NEGRE.

Gràcies Ricard!!!

El dibuix premiat en la categoria format digital

L’equip de premiats:
El premiats amb els membres de la taula: Joan Antoni Samaranch, 
Rafael Español , Antoni Castells, Enric Ballesteros i Josep Maria Cadena
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JOSÉ CASTELLANOS

SERVICIO DE TAXI
MALGRAT Y ALREDEDORES

Vehículo adaptado
para Minusválidos

C/ Montserrat, 6 - Palafolls

Tels.: 93 762 02 41/609 729 719

Es volen aconseguir 25.000 signatures a tot Catalunya

La Fundació Privada EL VILAR, dedicada als serveis laborals d’ASPRONIS, ha posat en 
marxa la campanya de recollida de signatures que s’ha planificat des de les entitats 
representants dels Centres Especials de Treball (CETs) socials sense ànim de lucre de 
Catalunya (Federació APPS, Associació Empresarial d’Iniciativa Social APPS, Coordina-
dora de Tallers, Ammfeina i Federació Allem). La campanya pretén el recolzament amb 
25.000 signatures al Manifest per al manteniment i la creació de llocs de treball de les 
persones amb discapacitat intel•lectual (DI) o malaltia mental (MM) als CETs sense 
ànim de lucre de Catalunya. 
El Manifest expressa la inquietud dels CETs socials per la vulnerabilitat dels llocs de 
treball de les persones DI o amb MM. A la crisi econòmica actual, se li suma el fet que 
els ajuts per a la creació de llocs de treball per a aquestes persones no han variat des 
de fa més de 25 anys, i cal prendre mesures urgents per evitar que es perdin aquests 
llocs de treball. 
Per això, i s’ha fet una crida entre els treballadors, les famílies i la ciutadania perquè 
tothom doni el seu suport al manifest i s’han distribuït fulls de signatura pels centres 
ASPRONIS i a altres punts:

BLANES
-Ajuntament – Serveis Personals (C/Ample, 11)
-Biblioteca Comarcal 
-Pl. Espanya (els dies feiners, de 10 a 13h)
-Casal Cívic Can Borell
-Centre Ocupacional El Vilar (Mas Borinot, s/n)

MALGRAT DE MAR
-Ajuntament de Malgrat de Mar
-Biblioteca La Cooperativa de Malgrat de Mar
-Centre Especial de Treball El Vilar (Av. Sanllehí i Bosch, 12-14)

PALAFOLLS
-CAE i Residència Pinya de Rosa (Av. Costa Brava, 22)

MÉS INFORMACIÓ:
Míriam Crivillés 

COMUNICACIÓ: Pol. Ind. Can Patalina
Av. Sanllehí i Bosch, 12-14

08380 Malgrat de Mar
ASPRONIS: Tel.: 937 654 620/770

Fax: 937 654 830
Móvil:  605 824 752

El Bar amb targetes recarregables...
Carregues la targeta que et donarem amb una 
quantitat de diners i vas consumint tot el que 

vulguis fins que s’acabi el crèdit..

Plaça de l’Església, 7 - TORDERAProva el nou Frankfurt de 50 cm!!!

• Bocates HOMER...
            o sigui Gegants!!!

Cerveses d’importació...    refresc, tapes, pizzes...
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Compra, Venda, Lloguer, Amistat... 
Anuncios por palabras
*Gratuitos: Todo aquello que quiera vender, regalar o 
cuyo valor no esceda de los 300.- euros.
*10.-€: Objetos por un valor superior a 300.- euros
*20.-€: Objetos por un valor superior a 1500.-euros, 
venta de casas, apartamentos, locales, demandas de 
trabajadores, traspasos u ofertas semiprofesionales.

E-mail: redaccio@quecorrilaveu.net
Tel: 93 764 04 98

ES VEN COTXET BESSONS MATRIX DE JANE 
(PORTABEBES + CADIRETES) de color vermell, en molt 
bon estat. Preu: 300.- euros. Tel.: 639 421 656.

CHICA SERIA Y RESPONSABLE CON REFERENCIAS 
se ofrece para servicio doméstico. Zona Tordera, Blanes, 
Palafolls y Lloret. Tels.:  671 224 438 / 93 764 06 62.

COCHE DE BEBÉ a partir de 20 meses se vende. 3 ruedas, 
azul y en buen estado. Precio: 45.- euros. Tel.: 93 764 06 
62.

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.

NOIA DE 25 ANYS busca noi de 25 a 29 anys senzill, 
comprensiu i responsable per a relació estable.  Trucar o 
sms al Telèfon: 679 792 615.

SENYORA busca amigues o amics entre 60 i 68 anys, per 
sortir, excursions, balls, cinema... Interessats/es trucar al 
Telèfon: 699 028 843.

BLANENC DE 29 ANYS, cerca noia per amistat i possible 
relació estable, interessades enviar sms al Tel.: 657 19 59 
73 Àngel.

SILLÓN DE MASAJE SE VENDE. Nuevo sin estrenar por 
falta de uso. Precio: 300.- euros. Tel.: 93 762 40 41.

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.

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 ALQUILA APARTAMENTO EN L’ESTARTIT. Planta 
baja, jardín propio, piscina comunitaria, a 50 metros de la 
playa. Precio: 500.- euros semanles. Tel.: 639 886 910. 

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                CATOBLEPASPor Litus King

Catoblepas: Emparentado con el basilisco, posee 
también la capacidad de matar tan solo con mirada. 
El Catoblepas esconde su ojos hacia el suelo porque en 
realidad, no quiere utilizar su poder mortal, pero quien 
lo observara a los ojos, caería fulminado.  Plinio incluye 
al catoblepas en su Historia Natural, y lo describe como 
una fiera de tamaño mediano y andar perezoso, de cabeza 
pesada, razón por la cual permanece inclinada hacia la 
tierra, por lo cual se evitan muchas muertes. 
George Cuvier, un naturalista de fines del siglo XVIII, asocia 
esta bestia a un animal existente, el ÑU, aunque con influencias míticas de seres fantásticos.  Otras fuentes, dicen que 
el catoblepas es una bestia parecida a un búfalo negro con cabeza de cerdo, tan pesada que sería totalmente incapaz de 
levantarla del suelo porque su cuerpo es demasiado delgado y débil. Respecto a sus hábitos, se dice que vive hundido en 
el fango y que sus patas permanecen ocultas bajo una melena abundante de pelos duros. Tiene cuerpo de búfalo y cabeza 
de cerdo. Su espalda está cubierta de escamas que le protegen y su cabeza miraba siempre hacia abajo. Su mirada o su 
respiración podían convertir a la gente en piedra o matarlas. Plinio lo describió como una criatura de tamaño medio, lenta, 
con una cabeza pesada vuelta siempre hacia el suelo. Pensó que su mirada, como la del basilisco, era letal, lo que hacía 
bastante afortunado que su cabeza fuera tan pesada.

•Claudio Eliano describió al Catoblepas como un herbívoro del tamaño aproximado de un toro. Según su descripción 
contaba con una gran melena, era estrecho, sus ojos estaban inyectados en sangre, tenía escamas en la espalda y las 
cejas lanudas. La cabeza era tan pesada que la bestia tan sólo podía mirar hacia abajo. En su descripción, la mirada no 
era letal, pero su aliento era venenoso ya que se alimentaba de hierbas venenosas.

•El catoblepas es descrito en el Cuaderno de notas de Leonardo da Vinci: Se encuentra en Etiopía cerca del nacimiento 
del Nigricapo. No es un animal muy grande, no es muy activo, y su cabeza es tan pesada que le cuesta mucho trabajo 
levantarla, por lo que siempre mira al suelo. De lo contrario sería una gran peste para la humanidad, ya que cualquiera 
que cruzara su mirada con sus ojos moriría inmediatamente.

•En la tentación de San Antonio, Gustave Flaubert lo describe como: ...un búfalo negro con la cabeza de un cerdo que 
cuelga cerca del suelo, unido a su cuerpo por un delgado, largo y flojo cuello, como si fuera un intestino vacío. Sus piernas 
se sofocan por la gran melena de duras cerdas que cubren su cuerpo y cabeza. En The Countess of Pembroke’s Arcadia 
de Philip Sydney, el “caballero abandonado” contra el que lucha Amphilalus tenía un catoblepas en su cresta. Un personaje 
llamado “Catoblepa” se encuentra en la canciòn “Supergiovane” del grupo rock italiano Elio e le Storie Tese, en el disco 
Italyan, Rum Casusu Çikti.
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L’Ànima de l’Assassí           “Els assassinats més sonats a Catalunya”
Per la Guineu Lombroso

Asesinos en serie                        Samira JassamPor Litus King

La mort d’una futura estrella...

Un individu va matar, el passat 9 de febrer al matí, d’un tret al cap el director general del 
Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), Félix Martínez Touriño, de 37 anys. 
El rellotge marcava les 8.30 hores quan la víctima, que acabava de sortir del seu domicili al 
carrer Santaló, va caure estesa de bocaterrosa enmig d’un bassal de sang a la cruïlla amb 
Travessera de Gràcia. El criminal va fugir corrent pel carrer Casanova, en direcció a l’avinguda 
Diagonal. Durant la fugida, l’assassí es va desfer de l’arma homicida llençant-la a un contenidor 
de runa pròxim, així com del carregador i diverses peces de roba. Testimonis del crim van 
facilitar als Mossos d’Esquadra una descripció de l’autor del tret: un home alt i de complexió 
forta que vestia una jaqueta fosca. Els investigadors van començar a examinar les proves i els 
testimonis recollits per avançar en la resolució d’un crim que ahir va colpejar el sector turístic 
de la ciutat. Els Mossos també comptarien amb les imatges de càmeres de seguretat situades 
a la zona de l’assassinat i en el recorregut de fugida del criminal. Encara que el modus operandi 
respon a les característiques d’un assassinat per encàrrec -un únic tret a boca de canó per 
l’esquena disparat per un individu encaputxat a prop d’un lloc freqüentat per la víctima 
(en aquest cas el domicili)-, els Mossos no descarten cap hipòtesi. Tampoc descarten que, 
si l’autor del tret fos realment un sicari, hagués errat l’objectiu. En canvi, aquesta última opció 
és l’única viable per als qui coneixien Martínez Touriño. “S’han equivocat. Era una excel•lent persona”, no es cansava de repetir un 
amic personal de la víctima. Altres coneguts del director general del CCIB també es preguntaven “com poden matar així algú que 
portava una vida absolutament normal”.

Reflexió de la Guineu: 
Martínez va morir sense cap mena de dubte, per temes relacionats amb el treball , l’amor, diners, etc., totes aquelles coses 
per les que l’èsser humà hi pot treu la vida a un altre, serà sense cap mena de dubte difícil esbrinar el motiu, ja que el 
seu assassí és un professional, un “sicari”, el qual ha cobrat per assassinar, segurament els lectors es preguntaran, si 
l’assassí patirà pel què ha fet, si tindrà mals sons , sííííí, doncs puc assegurar que NO, que aquest dorm com un tronc, el 
que segurament ho passa malament és el què va pagar fer el treball, què és pitjor que el què ha acariciat el gatell de l’arma 

Un assessinat sense respostes...

Samira Jassam organizaba violaciones para reclutar suicidas

Una mujer sospechosa de reclutar a más de 80 mujeres terroristas suicidas ha confe-
sado que ella organizó las violaciones, para luego convencerlas de que el martirio era la 
única forma de escapar de la vergüenza y redimirse. En el islam la violación es una de 
las mayores vergüenzas que puede sufrir una mujer, cuando una de las víctimas reporta 
la gresión sexual es repudiada y en muchas ocasiones incluso castigada, recibiendo lati-
gazos por haber provocado el asalto.

Samira Jassam también conocida como Um al-Mumenin, que significa “la madre de los creyentes”, de 51 años de edad, 
fue arrestada el 21 de enero por la policía iraquí tras confesar haber organizado emboscadas a mujeres con el fin de 
que estas fueran violadas, los ataques se cuentan por decenas, afirmó el Mayor General Qassim Atta.
En un vídeo Samira Jassam hizo una confesión, en la que explicaba cómo las preparaba mentalmente para las opera-
ciones de martirio, explicandolas que la única forma de evitar la vergüenza y redimir su culpa era dando su vida por la 
Yihad (guerra santa), después las mandaba con terroristas que proveían a las mujeres con los explosivos necesarios 
para inmolarse. Finalmente la madre de los creyentes llevaba a estas mujeres a los lugares donde estaban sus objeti-
vos.

Samira confesó su responsabilidad por estas acciones, y confirmó que 28 intentos fueron preparados en la base de los 
terroristas, supuestamente ella está vinculada al grupo insurgente Ansar al-Sunnah.
Dos de los ataques de los que Samira Jassam ha admitido ser responsable en un video confesión tuvieron lugar en 
la provincia de Diyala, en el centro de Iraq, zona que es considerada una de las más peligrosas del país. Los reportes 
militares de la prensa asociada de EE.UU. muestran cifras que indican que por lo menos 36 mujeres terroristas suicidas 
intentaron o llevaron a cabo 32 ataques el año pasado. Con frecuencia las mujeres pueden pasar por los puestos de 
control militar sin ser revisadas, esto hace que sea más fácil para ellas ocultar explosivos bajo sus ropas tradicionales.

Tras ser capturada por la policía de Iraq, Samira confiesa sin remordimiento sus acciones, que por sus creencias reli-
giosas son justificables por el Corán. Ahora es madre de sus colegas en una cárcel de Iraq ya que sus víctimas son 
mártires por la causa de Alá, mientras espera el juicio en su contra.
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www.cadena88.com
www.ferreteriaapunt.com

ferreteriaapunt@hotmail.com

G&M
Stocks Factory

G&M
Moda Unisex

Passatge Vall d’Axs, 13 local 1
Tel.: 615 077 424 - Palafolls

Joguines Didàctiques
www.trendefusta.com

C/ Soledat, 10 / Tel: 93 384 66 65 / Badalona
C/ Sindicat, 8 / Tel: 93 765 25 76 / Palafolls

• Cases de Nines
   • Balacins
      • Cuines

PROMOCIÓ D’ESTIU 2009

L’ACEP torna a posar en marxa la seva PROMOCIÓ D’ESTIU, que com 
cada any omplint les butlletes que es trobaran a tots els establiments 
de l’associació dels dies 29 de juny al 29 de juliol, entraran en sorteig 
dels 3 lots de llibres escolars. Els guanyadors sortiran en l’acte que 
el proper 30 juliol, i en directe per Ràdio Palafolls, es farà al Punt 
d’Informació Juvenil, situat al damunt del Cafè de Palafolls.

Locals privats per a...
festes, reunions,

sopars íntims
i despedides de solters

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

reserves: 93 762 08 55

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

Espais de records i il.lusions

C/ Francesc Macià, 1 - Palafolls
www.cafedepalafolls.com

Guia turística i comercial de Palafolls

Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport de ĺ Associació de Comer-
ciants i Empresaris de Palafolls (ACEP), el Marineland, la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
El pasat dia 26 de juny a la Sala de Plens de ĺ Ajuntament de Palafolls, 
va tindre lloc la presentació oficial de la Guia turística i comercial de 
Palafolls. Ĺ acte va ser presidit pel regidor de Turisme, Xavier Dalmau, 
i la regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Mª Dolors Agüera.

•La Guia turística i 
comercial de Palafolls 
és el resultat d’un 
treball conjunt entre 
ambdues regido-
ries esmentades i 
la col·laboració de 
ĺ Associació de Comer-
ciants i Empresaris de 
Palafolls (ACEP), el 
Marineland, la Dipu-
tació de Barcelona 
i la Generalitat de 
Catalunya.
En format de plànol, 
aquesta Guia té com 
a objectiu donar a 
conèixer ĺ oferta patri-

monial, arquitectònica i de serveis de Palafolls, així com el seu entorn natural. En 
català, castellà i anglès, a les seves planes interiors també ś hi pot consultar des 
d’una proposta turística, a una relació de l’oferta cultural i d’oci del municipi.
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Palafolls                                      Notícies

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

Mesures Anticrisi...

Com a mesures de futur, per paliar l’actual crisi econòmica 
que viu el consistori, en el passat plenari municipal es van 
presentar la següents propostes per part de l’actual equip 
de govern, destaquen la compra de serveis conjuntament 
amb d’altres ajuntaments, com ara l’energia elèctrica. També 
s’aposta per la revisió cadastral per adequar així l’IBI a la 
realitat actual i ajustar les taxes al cost real dels serveis. 
Altres mesures contemplades és la renegociació del deute 
municipal, i aplicar als salaris dels treballadors municipals 
un variant assolible a través d’objectius així com estudiar 
la productivitat dels treballadors del consistori. Fins i tot, 
es va plantejar la possibilitat d’un govern de concentració 
de totes les forces polítiques si finalment la crisi continua, 
per demostrar la voluntat política de treballar plegats per 
solucionar la conjuntura actual.
Redistribuir els fons estatals, retorns cap als municipis de part dels impostos nacionals, que és segons el nombre 
d’habitants de cada municipi, i no pels serveis que ofereix cada poble, com demanarà l’Ajuntament. També es demana un 
fons compensatori per a totes les despeses relacionades amb competències que no són pròpies de l’Ajuntament com ara 
en educació o salut.
Altra proposta és la requalificació de terrenys, que sigui a càrrec de l’únic possible comprador dels terrenys requalificats 
per tal de controlar el preu del sol, i acabar amb la corrupció. Així a més els consistoris es quedarien la plusvàlua, que el 
propi consistori ha generat al canviar de consideració d’una zona del poble.
Per últim l’alternativa que l’actual batlle va esgrimir a les ones de Ràdio Palafolls i que va generar gran polèmica, va ser 
que l’equip de govern sol•licitarà al govern català que assumeixi part del cost de la Policia Local, o bé que els mossos 
assumeixin competències del cos local per tal de reduir despeses al consistori.

•El popular Óscar Bermán, es va manifestar totalment en contra ja que per ell, la feina que fan els agents és bona i no hi ha 
motius per traspassar competències. Bermán va recomanar a l’alcalde que comencés pels càrrecs de confiança si la finalitat de 
l’equip de govern és reduir despesa pública, ja que al seu entendre és una irresponsabilitat la proposta d’Agustí.
•Per Jordi Pedemonte d’ERC, la proposta llançada per l’alcalde és populista i que no arribarà enlloc, tot i no estar en desacord 
amb el traspàs de certes competències de la policia als mossos, s’equivoca en les formes i en el moment de presentar la 
proposta.
•Andrés Osorio d’ ICV va dir que Agustí vol acabar amb el cos de la policia local, i considera les intencions d’Agustí poc reals, ja 
que ara es tendeix a un servei de proximitat, que sols pot donar el cos local de seguretat i no els mossos d’esquadra.
•Els socis de govern de la mà del seu portaveu Xavier Dalmau, CiU, va assegurar que tot plegat són idees i que en època de crisi 
per als Ajuntaments, cal recordar que la Generalitat també té problemes econòmics i que per tant és difícil que pugui satisfer 
les demandes dels consistoris. Dalmau va aprofitar per demanar millores en el finançament català. que corri La Veu! / Ràdio Palafolls
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Palafolls                                      Notícies
Recuperació de l’IVA
Carles Martínez

Un dels aspectes que, si més no, ens va sorprendre del 
pasat plenari del dia 26 de juny (ja que fins ara no ha sigut 
habitual la bona entesa entre partits al govern i a l’oposició a 
Palafolls) va ser la moció presentada pel PP de Palafolls per 
la seva aprovació en referència a la recuperació de l’IVA.
Un acord que aportarà alivi a la crisi i que posa en marxa 
la RECUPERACIÓ de l’IVA del “Plan ZP”, això va ser possible 
gràcies a un pacte amb PSC i CIU i amb l’abstenció dels 
grups d’ERC i ICV. Una proposta com la de la congelació 
d’impostos para l’any 2010 un compromís ja pactat amb 
les mateixes formacions i que demostra que quelcom està 
canviant al municipi. 
 
•Moció per millorar el finançament local mitjançant la recuperació per a les Corporacions Locals de l’IVA generat 
en la contractació de les obres del Fons Estatal d’Inversió Local. L’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 7 de 
novembre de 2008, va aprovar una moció en referència a l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) en què es posava de 
manifest la injustícia que els ajuntaments hagin de pagar l’IVA. Tenint en compte que dels 8.000 milions del Fons 
d’Inversió Local, aproximadament 1.100 milions d’euros seran recuperats per l’Estat en concepte d’IVA generat en 
la contractació de les obres, aquesta quantitat es podria redistribuir als “Ens Locals” com a transferència per a 
operacions corrents, amb l’objectiu d’aconseguir una millora relativa del seu finançament per a aquest any. 

La moció del Grup Municipal Popular proposa l’aprovació dels següents acords:
1/ L’Ajuntament de Palafolls insta el Govern per a la creació d’un Fons Especial de finançament municipal per a l’any 
2009, dotat amb els 1.100 milions d’euros de l’IVA recuperat de les activitats generades pel Fons Estatal d’Inversió 

Local, que pugui ser destinat a despesa corrent dels 
“Ens locals”.
2/ Instar així mateix al Govern perquè reparteixi també 
a les respectives Corporacions Locals les quantitats 
sobrants de recursos del Fons Estatal d’Inversió Local, 
com a conseqüència de les adjudicacions d’obres 
per imports inferiors als inicialment previstos en les 
corresponents licitacions. 
3/ Donar trasllat d’aquests acords al President del 
Govern i als Vicepresidents Segon i Tercer del Govern, 
com al President de la Generalitat de Catalunya, els 
grups parlamentaris i als ajuntaments.

Comentari:
Ara i després de sentir al propi batlle argumentar 
que vol governar amb tothom sigui del color polític 
que segui i fora d’opcions polítiques, només ens 
quedarà per veure que al final gairebé no s’haurà 
d’anar a votar, ja que segons la disposició del 
senyor alcalde, tot serà una basa d’oli al municipi. 
Encara que sembla que amb algú haurà de pactar 
quelcom més que una simple cartera, ja que després 
de veure perdre la identitat de CiU al consistori (ara 
diuen que se senten molt agust al costat del PSC, 
aquells que fa uns anys pels mateixos eren una colla 
d’impresentables), només ens faltarà veure de la mà 
dels socialistes als republicans, als ecosocialistes i 
a l’enemic per excel•lència del senyor alcalde, el PP 
de l’Òscar Bermán, encara que aquest sembla un os 
dur. Senyors no es deixin encisar!!!   

Objectiu: Pactar amb tots...
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DestaCAmOS...

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

Blanes

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

Anuncia’t i...
Venta Directa, entraga a domicilio

Tel.: 610 412 307
etiamescri@yahoo.es

•Indecente, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 euros/mes y el de un diputado 
3.996 euros pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 euros/mes; 
•Indecente, es que un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen 
menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera; 
•Indecente es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, 
(siempre por unanimidad, por supuesto y al inicio de la legislatura); 
•Indecente es comparar la jubilación de un diputado y el de una viuda; 
•Indecente, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los 
diputados les baste con siete y los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo; 
•Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país  que están exentos de tributar un tercio 
de su sueldo del IRPF; 
•Indecente es colocar en la administración miles de asesores, amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más 
cualificados; o liberados con sueldo de partidos y sindicatos.... 
•Indecente es el millonario gasto en mediocres TV autonómicas creadas al servicio de la pervivencia en el trono de 
políticos más mediocres; 
•Indecente es el ingente dinero destinado a sostener los partidos aprobado por los mismos políticos que viven de ellos; 
•Indecente es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no 
digamos intelectual o cultural); 
•Indecente es el coste que representan a los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes siempre en gran 
clase y tarjetas de crédito por doquier;. 
•Indecente es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año; 
•Indecente es que sus señorías cuando cesan en el cargo tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses; 
•Indecente es que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política cuando cesan son los únicos 
ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público; 
•Indecente es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan 
un coste para el bolsillo de los ciudadanos. 
•Indecente es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven. 
 

“VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE LO QUE SE DICE QUE COBRAN ALGUNOS...” 

LOS CINCO QUE MÁS COBRAN...
1. Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla 164.043,54.- euros 
2. Presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho 144. 200.- euros 
3. Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu 117.398.- euros 
4. Presidente de la Diputación de Lleida, Jaume Gilabert 108.220.- euros 
5. Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón 100.743.- euros 
 
LOS CINCO ALCALDES MEJOR PAGADOS DEL PAIS... 
1. Barcelona : Jordi Hereu 117.398.- euros 
2. Madrid - Alberto Ruiz Gallardón 100.743.- euros 
3. Bilbao - Iñaki Azcuna 92.873.- euros 
4. Zaragoza - Juan Alberto Belloch 92.414.- euros 
5. Valladolid - Francico Javier León de la Riva 91.000.- euros 

Y estos tan sólo son algunos ejemplos de lo bien distribuido 
que en este país está el dinero. Por ello será que después 
abandonar el cargo cueste tantísimo, y es que claro está 
que volver a ser un ciudadano normal es cuando menos 
un trauma al que no deben de acostumbrarse jamás... 
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Vendes:
• Cotxes Nous i Qm 0
 Serveis:
 • Reparacions Multimarca de mecànica, planxisteria i pintura
     • Taller col.laborador del R.A.C.C.
         • Cotxe de Substitució
             • Finançament de les reparacions

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

autoaulet@infonegocio.com

Malgrat de Mar                      Notícies
Fe 
Albert Serrano
 
Aquesta ha estat una setmana difícil de pair. Segurament, 
degut als efectes secundaris d’un procés gripal, provocat 
pels primers contactes amb els aires condicionats, que m’han 
deixat els sentits i les emocions a primera línia de foc. És a 
dir, he estat més sensible del que és habitual. S’han barrejat 
massa coses aquests dies. Entre elles, la mort de “l’home del 
paraigües”. Com el va definir un periodista en un llibre. A 
Vicenç Ferrer, em refereixo. 
La pèrdua de gent com Ferrer et condueixen, irremeiablement, 
a la reflexió. I poses en dubte totes les coses que fas. I acabes 
pensant que, per molt que facis, no els arribes ni a la sola de 

la sabata. Ferrer ha canviat el món. El seu món. I ho ha fet treballant. Sense mirar enrere. Sense complexes. Sense 
rancúnies. Sense por. Sense demanar res a canvi. Ha canviat el món només amb la fe. Amb aquella que jo de vegades 
perdo i que dictamina que hi ha futur. Un futur millor. Un futur que, nosaltres, mentre seguim així, no veurem mai.

Cercavila de Cotxes Clàssics

80 models amb una mitjana superior els 25 anys d’antiguitat i 
uns 200 participants es van donar cita el passat dia 20 de juny 
pels carrers de Malgrat, amb la que va ser la tercera edició del 
Cercavila de Cotxes Clàssics de Malgrat. Vinguts de diferents 
poblacions d’arreu de Catalunya, la caravana la formaven 
autèntics emblemes del motor.
A la trobada es van passejar  remodelats SEAT 600, MINIS, 
WOLSWAGEN, CITROËN o fins i tot un MERCURY dels que corrien 
pels carrers dels Estats Units del any 1978. Una nova oportunitat 
de gaudir de cotxes que amb molta feina i dedicació han estat 
transformats en vehicles de culte pels seus propietaris.

•Una nova oportunitat de veure i poder comprar tot tipus de 
recanvis, peces i diferents complements del motor es donarà cita 
en la XVIII Llotja de la Moto i de l’Automòbil Antic, organitzada 
pel MAM (Associació del Motor Antic de Malgrat) que tindrà lloc el proper 4 de juliol a l’avinguda dels Països Catalans de 
Malgrat. Una cita en la que tambè com cada any es podrà veure cotxes restaurats per autèntics profesionals com va ser 
el WOLSWAGEN OVAL del 1954 que va presentar l’any passat Pau Aulet. que corri La Veu!

Models restaurats i en ple funcionament...
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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:

Centollo
Ingredientes:
1 Centollo, Agua de mar o sal gruesa, laurel.

Preparación:
Paso 1:
Meter el centollo vivo en una olla con abundante agua fría (a ser 
posible agua de mar o, en su defecto, agua con abundante sal 
gruesa). Añadir el laurel, poner la olla al fuego y cuando rompa a 
hervir dejar cocer durante 15 minutos para un centollo pequeño-
mediano o entre 18-20 minutos para uno grande.
Paso 2:
Sacarlo de la olla, escurrir el agua y dejar enfriar antes de servir.

Consejos/Trucos/Variantes: Se recomienda comer acompañado de 
un buen vino Albariño.  Según los dichos gallegos el centollo se debe 
comer en los meses que contienen la letra “r”, que es cuando están más llenos y sabrosos. En cualquier caso, hay 
que tener en cuenta que en verano el centollo gallego está en veda.

Per Ariadna Pons
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Malgrat de Mar                             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)

L’arbreda torna a estar en perill: JA N’HI HA PROU! 

És trist que en un poble turístic com Malgrat, tinguem una estampa tan penosa com la que tenim a la gola de la riera. 
Però l’estrella del conveni és “EXECUTAR LA CANALITZACIÓ DE LA RIERA EN EL TRAM DE CAN FELICIANO”. Recordem que una 
part important de la població va demanar que no es cobrís la riera, i que el projecte s’executés mantenint la seguretat hidràulica 
però a la vegada que fos naturalitzada i respectuosa amb l’entorn. El conveni marca per part de l’ACA terminis de redacció dels 
projectes, (no d’execució). L’Ajuntament adjudicarà les obres i l’ACA periòdicament abonarà l’import del cost de les obres a l’Ajun-
tament. Segons les declaracions de la pròpia alcaldessa, en el projecte que han pactat amb l’ACA es reforçarà la U de ciment per a 
un possible cobriment. En aquest sentit, cal que els malgratencs sàpiguen que ni el POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal) ni 
el Pla de Mobilitat contemplen el cobriment de la riera en el tram de can Feliciano. El pla de mobilitat contempla el cobriment fins 
el carrer Ramon Turró, i prou. Des del principi, el PSC-PSOE enlloc de plantejar el tema com una oportunitat per al municipi perquè 
Malgrat sigui un exemple dels principis de la nova cultura de l’aigua i de l’aplicació de les normatives europees d’espais fluvials, s’ha 
entossudit en posicions i actituds obcecades. El PSC-PSOE de Malgrat té, a part del PP, el ciment com aliat. A la natura, l’entorn i el 
patrimoni només les utilitzen per fer jornades quan toca, i per fer tallers i sortir a la foto. No es molesten en aprofundir en la història 
del poble ni a comprendre una part de la seva gent. Tot i guanyar les eleccions no han sabut governar per a tothom i han generat 
el que no ha de fer mai un govern en democràcia: dividir un poble i no saber ni voler arribar a un consens. ERC Malgrat de Mar 

Malgrat i Pineda amb els pitjors indicatius econòmics 

Malgrat de Mar i Pineda són dos dels municipis de la província de Barcelona amb els pitjors indicatius econòmics. Segons l’Informe 
Territorial de la Província de Barcelona elaborat pel director de l’Institut d’Economia de Barcelona, Martí Parellada, i l’economista, 
Elisabet Viladecans. Aquest informe ofereix un balanç econòmic de la demarcació i analitza els punts forts i els punts dèbils de 
cadascuna de les comarques i municipis. El document evidencia que la crisi econòmica és generalitzada, però remarca que hi ha 
zones on la recessió és molt més marcada. Són les comarques del Maresme, Garraf, Anoia, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Totes 
elles tenen un alt percentatge de població a l’atur. El PIB (Producte Interior Brut) de la comarca del Maresme ha augmentat només 
un 3%, quatre dècimes per sota que l’any anterior i menys que la mitjana de la província de Barcelona (3’6%) i de la de Catalunya 
(3’5%). La mala conjuntura del Maresme també es demostra observant el nombre d’empreses que han tancat les seves portes. A 
finals de 2008 hi havia 910 empreses menys que al 2007. És a dir, que a finals de l’any passat hi havia menys empreses al Maresme 
que l’any 2004 quan s’estava en plena expansió econòmica. Segons els autors de l’estudi, aquestes dades es deuen a l’excessiu 
pes tant de la construcció com de les manufactures tradicionals en aquesta comarca i a la poca importància d’altres sectors en 
alça com el tecnològic. La crisi immobiliària i del tèxtil han fet que l’ocupació caigui en picat. Una altra comparativa: l’any 2005 hi 
havia un miler més de persones ocupades que no pas a finals del 2008. L’informe també assenyala que la comarca ha baixat pel 
que fa a tots els indicadors del nivell de vida dels seus ciutadans. Aquesta dada s’obté relacionant el nombre d’habitants, les places 
hospitàlaries disponibles, els policies locals per població, les places a residències geriàtriques, en escoles o el nombre de llars 
amb connexió a internet. Si l’anàlisi es fa per municipis, Malgrat de Mar i Pineda surten a la llista dels deu municipis on més s’ha 
decrescut. Actualment la llista de persones aturades és desproporcionada en relació al seu pes demogràfic. En el cas de Pineda 
s’especifica que era un dels municipis de la comarca on es donava feina a més persones i on la destrucció d’ocupació ha estat espe-
cialment significativa degut a la concentració de llocs de treball en dos sectors en crisi: la construcció i la indústria tradicional. Tant 
Pineda com Malgrat de Mar se situen ara al segon grup dels municipis de la demarcació amb menys densitat econòmica, és a dir, 

on només entre el 25% i el 37’7% dels habitants 
tenen un contracte laboral. Palafolls, Tordera i 
Calella també entren dins aquest grup. Per sota 
hi ha encara un altra classificació de municipis 
amb menys d’un 20% de la població amb feina. 
Són Canet de Mar, Caldes d’Estrac, Sant Andreu 
de Llavaneres, Cabrils, Òrrius, Premià de Mar i 
Tiana. Per contra, els municipis que millor estan 
suportant la crisi econòmica són els que tenen 
empreses dedicades a la tecnologia, els serveis 
i les manufactures avançades. Uns sectors que 
continuen augmentant el nombre d’empleats.
Per això, dins aquest informe es recomana a la 
comarca del Maresme que honori la seva tra-
dició emprenedora i faci una aposta clara per 
a les persones immerses en projectes d’empre-
nedoria, especialment les que treballen en els 
sectors a l’alça.
L’informe ha estat encarregat per la Diputació de 
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. 
Inclou alguns dels projectes endegats per 
aquests organismes, amb l’objectiu de fer front 
a la crisi econòmica. que corri La Veu!
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El Rincón del Bonsai
Para cualquier consulta al E-mail:

totbonsai@quecorrilaveu.net
Por Kasu

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 

Estilos y Escuelas II

Seguimos con este capítulo dedicado a los diferentes estilos usados en Bonsai y a las 
características de los mismos...

SHAKAN (Inclinado)
Son árboles, los trabajados en este estilo, de tronco más o menos recto, pero desplazados 
de su eje, es decir, inclinados. Existen tres categorías, dependiendo de su grado de 
inclinación:

•Shô Shakan: de inclinación moderada.

•Chu Shakan: de inclinación media.

•Dai Shakan: de inclinación máxima.
La dificultad de este estilo radica en la complejidad que supone el conseguir equilibrio visual 
en un árbol que se desplaza de su eje. Este equilibrio se consigue de distintos modos:

1/ Volviendo el ápice en dirección opuesta a la inclinación del tronco.
2/ Jugando con el ángulo de inclinación de las ramas.
3/ Con un nebari más desarrollado en el lado opuesto a la inclinación del tronco, de modo 
que éste “tire” del tronco, “sujetándolo”.

FUKINAGASHI (Barrido por el Viento)
Este estilo trata de recrear una escena natural, en la que un árbol es movido por el viento. 
Existen dos tipos o niveles de intensidad: viento suave y viento fuerte.

•En el primero, el tronco se ve desplazado hacia uno de los lados, aunque no de una manera 
exagerada. La copa puede ser relativamente frondosa. La posición de las ramas no es 
excesivamente forzada, pero todo el movimiento de la copa se dirige hacia el mismo lado al 
que se inclina el tronco.

•El segundo caso representa a aquellos árboles que viven en zonas muy expuestas a los 
vientos dominantes y con climas rigurosos. Es un estilo que causa un efecto dramático. El 
tronco se inclina fuertemente hacia uno de los lados, incluso presenta zonas muertas en el 
lado desde el cual sopla el viento. La copa no debe de ser pesada, pues se supone que el 
árbol está sometido a condiciones ambientales extremas. Todas las ramas se dirigen hacia 
el lado hacia el que se inclina el tronco.
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Tordera                                 Notícies
Obres per valor de 2’5 milions d’euros

La pista esportiva de Sant Pere estarà coberta a finals d’any després de ser un dels sis projectes seleccionats per rebre el 
finançament del Fons Estatal d’Inversió Local. Les obres de cobriment, pressupostades en prop de 200.000.- euros, han 
començat aquesta setmana i s’allargaran fins a finals de la tardor. Les obres consistiran en la col•locació d’una coberta de 
xapa metàl•lica autosuportada sobre una estructura d’acer laminat, es col•locarà enllumenat interior, s’arranjarà l’entorn de la 
pista i es canviarà d’ubicació els jocs infantils existents. A més, les obres també preveuen arranjar una zona d’aparcament. 
La nova coberta de la pista esportiva de Sant Pere, situada entre el carrer de Narcís Monturiol i la carretera GI-512, donarà 
més possibilitats a aquest equipament utilitzat diàriament tant pels veïns com per les entitats esportives locals. 
Per altra banda, aquesta setmana també comencen les obres d’ampliació i rehabilitació del local social de la urbanització de  
Tordera Parc, valorades en 135.000.- euros. Les obres consistiran en reformar l’actual local de 40 m2 amb la construcció d’un 
despatx i serveis i ampliant-lo en 130 m2 més per poder ubicar una sala diàfana per a l’organització de diferents activitats i 
un porxo. Les obres també permetran adequar l’entorn i el parc infantil existent, situat al costat del local a reformar. 

Els Serveis Tècnics Municipals han informat que durant la setmana vinent es faran els treballs previs per poder iniciar les 
obres de construcció de la ronda de circumval•lació al tram del cementiri vell. Aquesta obra, pressupostada per valor de 
836.000 €, permetrà d’una banda,  facilitar la mobilitat interna i externa de vehicles i de l’altra, permetrà descongestionar el 
trànsit del nucli urbà. La ronda també connectarà els sectors de centre i ponent, on actualment s’estan realitzant les obres 
d’urbanització. El nou vial estarà ubicat a la zona del cementiri vell, seguint el traçat del camí de Vallmanya i afectarà un total 
de 258 metres. Les obres consistiran en la instal•ació de les xarxes de serveis que van per sota de la calçada (col•lectors de 
sanejament i de pluvials) i en l’encintat i asfaltat de la via de ronda de 7 metres d’amplada.

La resta d’obres projectades com són la coberta de la pista de Sant Andreu, la reforma de la pista Mina Jalpí i el passeig 
fluvial començaran entre els mesos de juliol i agost, quan hagin finalitzat les festes d’aquests veïnats per no interferir en la 
celebració de les activitats i quan hagi finalitzat la temporada de nidificació de les aus a la llera del riu. Ajuntament 

Apagada analògica a Tordera 

L’Ajuntament de Tordera informa mitjançant la seva plana web, que el 
proper 30 de juny, tal com estableix la Generalitat de Catalunya i el 
Ministeri d’Indústria, es durà a terme l’apagada analògica de senyal de 
televisió. L’apagada es farà en una primera fase el dia 30, que afectarà 
entre d’altres comarques, el Maresme i per tant, també  Tordera. Aquesta 
primera fase afectarà principalment les llars que tinguin les antenes 
dirigides als repetidors de Calella i Sant Celoni però la televisió analògica 
no s’apagarà fins que no es pugui rebre completament el senyal TDT. 
En aquest sentit, des de la Generalitat s’ha informat que les zones locals 
on actualment es rep la senyal analògica deficient o nul·la, tindran la 
possiblitat de connectar-se a la TDT a través de via satèl·lit (sobretot 
algunes zones d’Agora Parc, Les Farreres i Roca-Rossa). que corri La Veu!

M A I  D E  S A N T O S -V I D E N T E
Tarot de los Orixas

Lectura de bucios (caracolas)
•Todo tipo de trabajos
   •Consulting de empresas
     •100% garantizado
       •47 años de experiencia
         •Consultas concertadas Tels.: 93 744 36 30 / 902 106 571 

806 515 710 / 806 50 20 80Precio Máx. €/min. 1,16 Red Fija y 1,51 Red Móvil
IVA INCLUIDO. Mayores de 18 años. Apdo. Correos nº 12 / 08490 Tordera
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Santa Susanna                               Notícies

• Articles per la teva mascota

• 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 -

Ens hem  traslladat al mateix carrer:
C/ Jaume Balmes, ara al Nº 48 
Tel.: 93 762 75 35 - Pineda de Mar

Ens hem  traslladat al mateix carrer:
C/ Jaume Balmes, ara al Nº 48 
Tel.: 93 762 75 35 - Pineda de Mar

A la BBC trian Santa Susanna com la millor destinació turística familiar

Els espectadors del programa de vacances “Gimme a break “ de la 
cadena de televisió britànica BBC han seleccionat Santa Susanna com 
la millor destinació per passar les vacances amb família. Durant el 
programa, els espectadors d’entre 8 i 12 anys havien de triar on 
volien gaudir de les vacances amb els seus pares, i Santa Susanna va 
ser l’elegida entre les propostes presentades.
Un cop triada la destinació, es va sortejar el viatge i li va tocar a 
la família Shaw, que la setmana passada va estar a Santa Susanna 
amb els periodistes i tècnics de la BBC per gravar el programa. La 
família, formada per Simon i Sandra i els seus fills Mathew de 13 anys 
i Jonathan d’11 anys, van gaudir d’un dia d’activitats d’aventura al 
parc Activ Natura de Santa Susanna, amb un divertit recorregut pels 
arbres a través de tirolines i ponts. Per recuperar les forces després 
de l’activitat, la família va degustar els plats típics catalans al dinar que es va oferir al restaurant de la Masia Can Rosich, 
on van tastar l’escalivada, la truita de pèsols, les mongetes i les maduixes, entre d’altres productes del Maresme.
El programa “Gimme a break“, que s’emet els dissabtes al matí per la BBC2, compta amb un important èxit d’audiència i 
està destinat a les famílies. El reportatge de Santa Susanna es podrà veure aquesta tardor per la cadena britànica.
Per poder optar a la candidatura, l’Ajuntament de Santa Susanna, a través de la Fundació Turística, va enviar un dossier a 
la cadena amb diferents propostes d’activitats singulars que les famílies poden realitzar a Santa Susanna. Ajuntament

Nou servei de transport urbà que cohesionarà el municipi

Santa Susanna ha posat er marxa el nou servei de transport urbà 
de la localitat. Aquest comptarà amb dues línies (la blava i la groga) 
que uniran tot el poble, tant la zona turística com el centre urbà i 
les urbanitzacions.
L’alcalde de Santa Susanna, Josep Monreal, va destacar durant la 
presentació del nou transport urbà que aquest servei “és un ele-
ment de cohesió del municipi, que servirà per unir els nuclis de 
població que estan dispersos a les urbanitzacions”. 
Monreal també va remarcar que les millores que suposaran per als 
turistes i per als veïns, “sobretot per la gent gran”, el fet de disposar 
d’un autobús regular amb una freqüència d’horaris tan àmplia. La 
línia groga passarà per Can Gelat, Can Torrent i Alta Maresma; i la 
línia blava recorrerà La Vall i la rambla Montnegre. Les dues parades 

comunes que tindran les dues línies seran la Renfe i el casc urbà, per on passarà un autobús cada mitja hora. D’aquesta manera, 
els turistes que arribin amb el tren a Santa Susanna veuran una millora de mobilitat molt important perquè podran accedir cap al 
centre del poble d’una forma ràpida i còmoda. El nou servei de transport urbà el portarà a terme l’empresa Trens Turístics Santa 
Susanna. Per facilitar l’accés als busos, s’ha instal•lat una xarxa de marquesines distribuïdes per tot el poble, i s’han editat fulletons 
informatius amb els horaris i recorreguts. Ajuntament

Els britànics volen Santa Susanna...

Nou servei urbà...
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Pineda de Mar                                Notícies
Pineda Animació...

El centre logístic de Pineda Animació ha obert les portes de 
forma oficial el 26 de juny. L’Ajuntament de Pineda de Mar i 
Pineda Turística han presentat el programa d’activitats que 
oferirà aquest estiu el servei Pineda Animació. L’acte s’ha fet a 
la platja dels pescadors de Pineda, on s’ha instal·lat el Xic Parc 
i un punt d’informació turística.

•El centre logístic de Pineda Animació ha obert les portes, els 
serveis van començar a funcionar el passat 15 de juny, però 
encara no s’havien acabat de posar tots en marxa. D’aquesta 
manera, Pineda Animació ha inaugurat el Xic Parc, un recinte 
ubicat al bell mig de la platja de Pineda que ofereix ple de 
propostes de lleure per als més petits, que inclouen un castell 
inflable un espai d’aigua i un sorral. Els responsables de Pineda Animació han confirmat que aquest servei estarà obert fins 
el 15 de setembre de deu del matí a sis de la tarda. En aquest espai hi haurà quatre monitors que seran els encarregats 
d’organitzat activitats i de vetllar pel bon funcionament del servei.
A més del Xic Parc, en aquesta zona també s’hi ha ubicat el Pineda Center, un punt d’informació en el que els visitants 
podran fer tot tipus de consultes. Entre els serveis que Pineda Animació posa a disposició dels seus clients hi ha caiacs, 
patins, bicicletes, dos camps de volei-platja i un de futbol.
Els serveis de Pineda Animació són gratuïts pels clients dels nou establiments hotelers adherits a Pineda Turística, als 
casals d’estiu i associacions locals que ho demanin i la FACES oferirà uns tiquets als comerços adherits perquè durant els 
mesos de juliol i agost ofereixin als seus clients. Ajuntament

Propostes de lleure a la platja de Pineda...
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Pineda de Mar                             Notícies
Campanya de Consum i Seguretat Alimentària 

Els restaurants i bars de Pineda de Mar tenen l’oportunitat de posar-se 
al dia de la normativa vigent en matèria de defensa de consumidors 
i usuaris, així com de salubritat. A principis del mes de juliol es 
posa en marxa una campanya pionera a la comarca impulsada per 
l’Ajuntament de Pineda de Mar i que es portarà a terme de forma 
conjunta amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona 
i el Consell Comarcal del Maresme. L’alcalde pinedenc, Xavier Amor, 
i el regidor de Salut Pública, Santi Macip, van presentar la campanya 
als propietaris dels bars i restaurants locals en una sessió que es 
va celebrar al Centre Innova i que va comptar amb la presència del 
Carles Ruiz, cap de la secció tècnica de Consum de la Diputació de 
Barcelona, Carmen Cabezas, Subdirectora General de Promoció de 
la Salut de la Generalitat, i Josep Antolí, tècnic de Salut del Consell Comarcal del Maresme.
Aquesta campanya té dues fases. Inicialment la Diputació de Barcelona i el consistori pinedenc realitzaran una campanya 
informativa a 200 establiments on es comprovarà el nivell d’adequació a la normativa de consum. A més, s’han inclòs cinc 
punts sanitaris per fer una primera valoració de l’estat dels establiments. Un cop detectades les mancances dels establiments, 
els tècnics faran una segona visita al cap d’uns sis mesos per comprovar si s’han corregit. El representant de la Diputació, 
Carles Ruiz, va explicar que era un grup de treball innovador i que s’oferiria un assessorament personalitzat als establiments 
per tal que assoleixin el compliment de la normativa.
Arran d’aquesta campanya informativa, l’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal 
del Maresme i l’Ajuntament de Pineda de Mar, portaran a terme una campanya d’inspecció sanitària sobre una mostra dels 
establiments, entre 30 i 50, escollits a l’atzar. El tècnic de Salut del Consell Comarcal, Josep Antolí, va fer un resum dels passos 
que es realitzen durant la inspecció en la que es farà una revisió documental i de l’espai.
Per la seva banda, la representant de la Generalitat de Catalunya, Carmen Cabezas, va destacar que aquesta iniciativa 
conjunta de diferents institucions demostra la voluntat de fer les coses bé i que és una oportunitat per Pineda d’oferir uns 
productes saludables i vetllar al mateix temps, per servir una alimentació de qualitat i amb una dieta mediterrània. Per això 
va animar als establiments a complir amb la normativa i donar un valor afegit als seus clients amb l’adhesió al projecte Amed, 
establiments promotors de l’alimentació mediterrània (www.amed.cat).
L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, va animar als assistents a la reunió a implicar-se en aquesta iniciativa per aconseguir 
que el municipi ofereixi uns serveis de restauració de qualitat i es converteixin en uns referents a la comarca. El regidor 
de Salut Pública, Santi Macip, va explicar que els hotels de Pineda van fer aquesta campanya l’any passat i que ara tots 
tenen l’autorització. Segons el regidor, l’objectiu és actualitzar el cens municipal, millorar la salubritat alimentària i promoure 
l’alimentació saludable. Ajuntament

Els patis de les escoles oberts els caps de setmana d’estiu 

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Pineda de Mar allargarà durant els mesos d’estiu la iniciativa d’obrir els patis dels 
centres escolars municipals els caps de setmana. La bona acollida que ha tingut aquest programa ha portat al consistori 
pinedenc a ampliar aquesta oferta de llocs d’oci els mesos de juliol, agost i setembre. En concret s’obriran els patis dels CEIP 
Montpalau i Sant Jordi els dissabtes en horari de matí i tarda, de 10 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h; i els diumenges estaran 
oberts només en horari de matí, de 10.00 a 14.00 h. A cada pati hi haurà un monitor que haurà de portar a terme l’obertura 
i tancament del centre, organitzar activitats per als nens i nenes i vetllar pel seu bon desenvolupament. Tot i la presència 
d’aquesta figura, seran els pares i mares els responsables de tenir cura dels seus fills i filles.
Cal recordar que el pati forma part d’un equipament educatiu i s’ha de tenir cura especial en usar-lo, per tal que els infants el 
trobin en bones condicions quan tornin al centre. que corri La Veu!

Carrilet a Pineda

Pineda de Mar tindrà carrilet aquest estiu. De fet, el vehicle prestarà els serveis de forma temporal gràcies a un acord 
entre l’Ajuntament de Pineda i l’Associació Pineda Turística. Així doncs, el consistori pinedenc ha atorgat una llicència d’ús 
especial del domini públic a aquesta associació fins al 31 d’octubre. Inicialment hi haurà un únic vehicle que unirà el casc 
antic de Pineda amb el sector hoteler i Poblenou amb una freqüència de pas d’uns 20 minuts. El trenet turístic ja torna 
a córrer pels carrers de Pineda de Mar. L’acord al qual han arribat el sector hoteler i el consistori ha possibilitat que el 
municipi torni a prestar aquest servei als visitants i pinedencs i pinedenques. Aquesta és la solució que s’ha trobat mentre 
no es convoca de nou el concurs per licitar un nou contracte. El carrilet farà gairebé el mateix recorregut que fins ara amb 
un interval de pas d’uns 20 minuts. que corri La Veu!

Pineda vol adecuar els establiments a la normativa...
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