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‘Aquest estiu, posa un
llibre a la maleta’
Hi ha propostes per a tots
els gustos

Modes estranyes, realitys
amb protagonistes curiosos,
noms increïbles...
El món està canviant!

ESCALFANT MOTORS

El Blanes Racing Team dis-
putarà, el proper diumenge

1 de juny, un nou circuit
del Campionat de Ca-
talunya de Minimotos.

En aquesta ocasió Michel
Parra, Iker i Nil Martínez,

i Iván Núñez es desplaça-
ran fins a Pla de Sant Tirs, a

15 quilòmetres d’Andorra. Un
cop més, els quatre integrants

de l’equip intentaran fer-se amb
una de les millors posicions.
Als dos circuits que s’han cele-
brat fins ara, Michael Parra no
ha tingut bona sort amb la seva
moto, que li ha fallat en amb-
dues ocasions. Diuen que a la
tercera va la vençuda, i aquest
blanenc està disposat a fer-se un

forat entre els primers. Des del
Cafèambllet els desitgem

molta sort a tots quatre!
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EfemèridesAra fa 1 any

Frases

La mirada

El preu just Mirant el cel

Santoral
Divendres 23: Sant Desideri
Dissabte 24: Santa Susanna
Diumenge 25: Mª Immaculada
Dilluns 26: Sant Felip Neri
Dimarts 27: Agustí Canterbury
Dimecres 28: Sant Emili
Dijous 29: Sant Just

Dv Ds DgEl Sol

La Lluna

Sortida: 6.33
Posta: 21.09

Dv: minvant
Ds: minvant
Dg: minvant
Dl: vella
Dm: vella

Max 23º
Min 11ª

Max 23º
Min 13ª

Max 22º
Min 11ª

· El 23 de maig de 1430 Juana de Arco és atrapada
pels borgonyesos, que l’entreguen als anglesos.
· El 24 de maig de 1941 neix el cantant Bob Dylan.
· El 25 de maig de 1999 un incendi destrueix 3.100
tones de li en una planta transformadora de Badajoz.
· El 26 de maig de 1998 s’inaugura la primera conne-
xió elèctrica entre Espanya i el Marroc.

· El 27 de maig de 2002 una nau de la NASA detecta
indicis de l’existència d’aigua a Mart.
· El 28 de maig de 1981 Anmistia Internacional denun-
cia 9.000 desapareguts en els últims anys.
· El 29 de maig de 1978 hi ha oficialment un milió de parats.
· El 30 de maig de 1998 Un terratrèmol causa 4.000
morts a l’Afganistan.

- Si no recuerdas la más ligera locura en que
el amor te hizo caer, no has amado.
WILLIAM SHAKESPEARE

- Muy frecuentemente las lágrimas son la úl-
tima sonrisa del amor.
STENDHAL

- El amor no tiene edad; siempre está naciendo
BLAISE PASCAL

- El amor por la fuerza nada vale, la fuerza
sin amor es energía gastada en vano.
ALBERT EINSTEIN

- El amor y el odio no son ciegos, sino que
están cegados por el fuego que llevan dentro.
FRIEDRICH NIETZSCHE

- Cuando tu mayor debilidad es el amor, eres
la persona más fuerte del mundo.
GARMAN WOLD

‘Agua de
mayo’
Entre 8.000 i 30.000 anti-
transvasistes -segons la po-
licia i l’organització
respectivament- van mani-
festar-se el passat diu-
menge a Amposta per tal
de mostrar el seu rebuig al
trasvasament d’aigua de
l’Ebre a l’àrea metropoli-
tana de Barcelona.
L'autoproclamada 'Cata-
lunya enganyada' pel seu
propi Govern, però també
molta gent provinent de
l'Aragó i altres punts de
l'Estat, ha fet visible de
forma multitudinària el seu
rebuig. A la fotografia, di-
versos antitransvasistes
pintant el símbol que els
identifica.

Aquest quadre porta
per títol Homage to

Matisse i és de l’autor
Mark Rothko. Costa
14,52 milions d’€,
i està considerada la
pintura moderna més

cara del món.

Calendari

pastanaga, porro, api, moniato, patata, alls tendres, fesoletes, cebes tendres,
farigola, romaní, espàrrecs de bosc, pèsols, cebes, cargolins, cargols, musclos,
sardines.

Calendari julià: 5/6/2008

Calendari musulmà: 13-Jumada-1429

Calendari hebreu: 9/14/5768 (mes: Iyyar)

Calendari republicà: 8/30/6 (+210, mes: Floreal)

Calendari xinès: 2008/4/15 (Tronc: Wu. Branca: Zi)Al mercat
busqueu:
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DIRECTE

Si quan va comprar el seu vehicle
li van ‘regalar’ l’assegurança i ara no

té servei, truqui’ns.
El podem ajudar

Costa Fornaguera, 52 (baixos)

08370 CALELLA (Barcelona)

93 766 09 42 · Fax: 93 766 18 32

asses.maresme.pa@allianz.es618 96 82 42

·ACN / EPC · El Govern ha
aprovat aquest dimarts l'am-
pliació de la dessalinitzadora
de Tordera, situada a Blanes,
que permetrà passar d'una
producció de deu a vint hec-
tòmetres cúbics d'aigua a
l'any i, d'aquesta manera,
millorar les garanties d'abas-
timent i la disponibilitat de
recursos dels àmbits Ter-Llo-
bregat i de la Tordera. Es cal-
cula que el cost d'aquesta
ampliació de la Instal·lació
de Tractament d'Aigües
Marines (ITAM) de la
Tordera, que s'ha aprovat
amb caràcter d'emergència,
serà de 60.187,737 euros.
Aquesta actuació preveu, així
mateix, la construcció d'un
nou sistema de captació a
mar obert, que tindrà una ca-
pacitat de vuitanta hectòme-
tres cúbics.
La construcció del nou sistema
de captació a mar obert reduirà
la vulnerabilitat del sistema ac-
tual i permetrà derivar els cabals
tant per la ITAM ampliada com
per la nova planta que es con-
struirà en un futur prop de la que
ja funciona i que ha d'entrar en
servei el 2012.
L'increment de cabals garan-
tirà el subministrament de
part del cabal a l'àmbit Ter-
Llobregat i, alhora, permetrà
protegir l'aqüífer i el submin-
istrament de les demandes de
l'àmbit de la Tordera.
Està previst que les obres co-
mencin el pròxim juny i que s'a-
cabin durant el primer semestre
del 2009.

Opinions contraposades

I mentre hi ha qui en l’aigua
dessalada troba la solució a
molts problemes, altres
col·lectius defensen que la
dessalació hauria de ser l’úl-
tima de les opcions a realitzar
entre totes les actuacions des-
tinades a la millora de la
gestió de la demanda d’aigua.
Després de les pluges dels
darrers dies, la capacitat d’ai-
gua emmagatzemada als pan-
tans ha pujat uns quants
punts, però la sequera se-
gueix estant a l’ordre del dia.
Pel 2012 es preveu que hi hagi
4 dessaladores a Calunya.

La dessaladora de Blanes · ADF

Més dessaladora
El Govern aprova l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera · Doblarà la producció d'aigua

· Ramon Texidó
El Parlament va aprovar dijous,
15 de maig, una proposta de
resolució presentada pel dipu-
tat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (CIU),
Joan Morell. L'aprovació per-
metrà estudiar la construcció
d’un hospital de proximitat per
a les poblacions de Santa Su-
sanna, Malgrat de Mar,
Palafolls i Tordera.
La proposta va ser aprovada
per unanimitat, després que
el Grup nacionalista acceptés
una esmena dels Grups que
donen suport al Govern de la
Generalitat, PSC, ERC i ICV-
EUiA. L'esmena insta al
Govern a determinar la ubi-
cació del nou centre d’acord
amb els resultats de l’estudi
de planificació sanitària i

dels equipaments sanitaris
del Maresme i la Selva, que
ja està duent a terme el De-
partament de Salut. Per
Morell, aquesta aprovació
contribuirà a “descol·lapsar”
de manera important els Hos-
pitals Generals Comarcals de
Sant Jaume de Calella
(Maresme) o, fins i tot, per
derivació de les urgències, el
de Blanes (la Selva).
D'altra banda, en la mateixa
comissió de Salut, Joan
Morell va defensar una pro-
posta de resolució per tal de
mantenir obert el Centre d’A-
tenció Primària (CAP) de
Calella les 24 hores del dia.
La proposta va ser rebutjada
pels vots en contra dels tres
grups parlamentaris que
donen suport al Govern.

Quatre municipis del Maresme
Nord podrien tenir un nou hospital

Breus

Escultura per la
Comunitat Vedruna

Tordera. En motiu del seu
125è aniversari, l’Ajuntament
de Tordera ha inaugurat una
escultura, ubicada a la plaça
del Padró, i realitzada per
Marta Solsona.

Es preparen les Nits
de Garbí

Calella. Les Nits de Garbí,
que es duran a terme aquest
estiu al municipi, ja s’estan ulti-
mant. La revetlla de Sant Joan
serà el tret de sortida, i des de
llavors i fins el 30 d’agost, tots
els dimarts, dijous i dissabtes
es podran gaudir de diverses
activitats al Passeig de Garbí.

Reconeixement al CF
Pineda per l’ascens

Pineda de Mar. L’Ajunta-
ment va fer un reconeixement
al CF Pineda per l’ascens de
categoria. El consistori va
aprofitar la celebració de la
Fira d’Entitats per rebre els ju-
gadors del primer equip i lliu-
rar-los una placa commemo-
rativa.

Els pagesos temen conseqüències

A banda de l’ampliació
de la dessaladora de Bla-
nes amb caràcter d’ur-
gència, l’ACA preveu la
construcció d’una altra
planta que anirà situada
a Blanes o algun municipi
de les rodalies.
I si la ubicació no està del
tot clara, tampoc ho està
el projecte, però el que sí
es sap és que és possible
que el 2012 ja entri en
funcionament.

Diversos col·lectius d’a-
gricultors i ramaders han
alertat que tot sembla in-
dicar que la nova dessali-
nitzadora anirà a prop de
la primera. De la mateixa
manera, han lamentat
que hagin decidit obrir
una via d’accés que
afecta a nombrosos
camps de cultiu. Pel que
fa a les expropiacions,
afecten a 34 propietaris
de la zona.
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La Guàrdia Civil va requisar, el
passat dimecres en un local
comercial de Malgrat de Mar,
gènere de diverses marques su-
posadament falsificat amb un
valor de 10.545 euros. Els
agents van trobar en el local 45
cinturons, sis moneders, deu
gorres, setze ulleres, i 45
clauers.
Entre les marques que han estat
falsificades es troben Dolce &
Gabbana, Play Boy, Louis
Vuitton, Burberry, Armani,
Tous, Chanel, Gucci, Christian
Dior, Versace, Nike, Adidas,
Futbol Club Barcelona i Reial
Madrid.

Requisen material falsificat a
Malgrat valorat en 10.545 euros

Dolce & Gabbana, Chanel o Christian Dior eren falsificades

Imatges de material requisat / Guàrdia Civil

Breus
Major seguretat a
l’escola Fonlladosa

Malgrat de Mar. La vorera
de l’escola Fonlladosa ha estat
ampliada. D’aquesta manera,
els alumnes gaudiran, a partir
d’ara, d’una major seguretat a
l’hora d’entrar i sortir del centre.

El nocturn finalment
es queda

Blanes. Després de diversos
actes per tal que el batxillerat
nocturn no es suprimís, la Ge-
neralitat ha fet pública la deci-
sió que el nocturn es mantindrà
a la demarcació.

La loteria deixa
60.000 euros

Palafolls. El sorteig del dijous
15 de maig de la Loteria Nacio-
nal va deixar 60.000€ a Pala-
folls gràcies al número 78.727.

23 burros catalans
tenen casa a Lloret

Lloret de Mar. A Catalunya
només queden 400 exemplars
de burros catalans. D’aquests,
una vintena es troben a la vila
selvatana, tal i com ha infor-
mat Nova Ràdio Lloret.

Molt bona acollida a
la Fira d’entitats

Pineda. Pineda ha celebrat,
amb èxit, la Fira d’Entitats rebent
molt bona acollida i una gran
resposta per part dels ciutadans.

Ramon Texidó · Dissabte passat,
Calella va celebrar una nova Jor-
nada de Portes Obertes de les
mesquites, una jornada de peri-
odicitat anual que enguany cele-
bra la seva quarta edició arreu del
Principat.
L’organització de l’acte calellenc
va ser a càrrec de la pròpia Co-
munitat Musulmana de la ciutat
amb el suport de l’Ajuntament de
Calella. Entre els diversos objec-
tius de la Jornada, els orga-
nitzadors van demanar el suport
del consistori per tal de poder
contractar un professor d’àrab
per als infants de la Comunitat.
La necessitat respon a que tot i
estar integrats a Calella, també
siguin capaços de comunicar-se
en àrab quan visitin els seus pa-
rents al seu país d’origen.

La Comunitat àrab
demana a Calella
classes de la seva
llengua
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Els Mossos d’Esquadra de
l’Anoia han detingut Gazmen
K. de 30 anys, de nacionalitat
kosovar i veí de Lloret de Mar
a qui se l’imputen diversos ro-
batoris en empreses d’Igualada
i Mollet del Vallès. El detingut
ja ha ingressat a presó després de
passar a disposició judicial.
Segons la policia, el passat 2 de
maig a lamatinada un treballador
d’una empresa d’Igualada va
sentir soroll a les oficines i, quan
va arribar a un dels despatxos, va
veure que tot estava regirat i que
algú havia intentat forçar la caixa
forta utilitzant un radial. Els
Mossos d’Esquadra van muntar
un control, i pocsminuts després
els agents observaven con un ve-
hicle amb tres ocupants a l’inte-
rior, se’l saltava.

Detenen un veí
de Lloret acusat
de diversos
robatoris

Setmana del 23 de maig al 5 de juny de 2008

Breus
Trobada gastronòmica
al tast de primavera
Pineda de Mar. L’Associació
de Restauradors de Pineda de
Mar organitza del 17 al 25 de
maig Tast de primavera, una
trobada gastronòmica als res-
taurants pinedencs.

Xipa’l i censa’l arriba
a Malgrat de Mar
Malgrat. La campanya per
tal d’identificar i censar els ani-
mals de companyia arriba al
municipi maresmenc de Mal-
grat. Per un preu de 33 euros,
es xipa i censa a l’animal.

Jornades lloretenques
de gran èxit
Lloret de Mar. Els 28 Restau-
rants i Hotels que han participat
en les VIII Jornades Gastronòmi-
ques de l’Arròs han manifestat
amb unanimitat la gran assistèn-
cia de públic als seus locals.

‘Jardins modernistes
a la Costa Brava’
Blanes. Un grup de periodis-
tes alemanys van visitar el 17
de maig el Jardí Botànic en un
viatge de premsa anomenat
Jardins modernistes a la Costa
Brava.

S’obre el període
d’inscripció al casal
Pineda. El 19 de maig va
obrir-se el període d’inscrip-
cions per al Casal d’Estiu que
organitza l’Ajuntament de Pi-
neda de Mar durant els mesos
de juliol i agost.

Cinc anys després d'aprovar-se la
llei de protecció de Pinya de
Rosa, amb el suport unànime de
tots els partits representats al Par-
lament, el consens s'ha trencat.
Aquest dilluns, representats de
totes les forces –a excepció del
PP– han debatut a Blanes al
voltant de l'afer ambun únic punt
en comú: cal elaborar un pla d'u-
sos que ajudi a preservar el
paratge.Durant la resta del debat,
però, els diferents portaveus
s'han retret la feina feta durant
aquest temps i s'han volgut ex-
imir de responsabilitats. L'Asso-
ciació Pinya de Rosa, orga-
nitzadora del debat, assegura que
cal emprendre accions urgents
perquè tant el nou propietari del
paratge com la Generalitat
sàpiguen com actuar.

El consens polític
en l’afer Pinya de
Rosa es trenca
cinc anys després

Asistencia
domiciliaria

a personas de
3ª edad

Cuidado y
necesidades

exclusivamente a
les personas

Movilizaciones,
higiene personal,
pequeñas curas,

ejercicio y compania
hospitalaria, etc...

Domicilios por horas

Yanet · 661 22 79 16
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·Jordi Bataller /ACN · Blanes
Un estudi efectuat per diferents
científics de l'Institut deCiències
del Mar i del centre d'Estudis
Avançats de Blanes ha descobert
com els corrents marins són els
responsables de la fluctuació de
les captures de gambes en el
litoral català. Durant la pre-
sentació dels resultats de l'estudi
integral de la gamba en el canó
deBlanes, els científics han asse-
gurat que la desaparició de la
gamba de fa tres anys –durant
l'hivern de 2005- va ser deguda a
una 'correntadamarítima' cíclica,
que es repeteix cada sis anys
aproximadament, que arrossega
tots els exemplars d'aquesta
preuada captura cap al fons del
mar, a molta més profunditat de
l'habitual.
'Hi havia moltes teories sobre la
desaparició de les gambes –que
si morien, sentien terratrèmols
submarins, etcètera– però la re-
sposta final han estat aquestes
fortes corrents marítimes, que es
repeteixen de forma cíclica al
nostre litoral', ha comentat Pere
Puig, geòleg de l'Institut deCièn-
cies del Mar. 'Són corrents d'ai-
gua freda que vénen del golf de
Lleó i es canalitzen a través dels
canonsmarins de Palamós i Bla-
nes, amb velocitat que superen el
metre per segon, arrossegant tot
el que troben al seu pas, gambes
incloses', ha continuat Puig.
En hivern freds i secs, l'aigua de
la superfície del mar es refreda
ràpidament, cosa que fa augmen-
tar la seva densitat i el seu pes.
Aquest efecte d'inversió tèrmica
crea una forta corrent descendent

que arrossega tot el que troba al
seu pas. Això va succeir durant
els anys 1999 i 2005 que van co-
incidir amb la desaparició de la
gamba en el litoral català.
'Aquest corrent, que pot durar
dos mesos, les arrossega fins a
més de 2000metres de fondària i
les dispersa', ha comentat Puig.
'Es com si emigressin per un fort
temporal i després progressiva-
ment tornen al mateix lloc', ha
puntualitzat el científic de l'Insti-
tut de Ciències del Mar.
El que encara no es pot dir del
cert és quan tornaran a des-
aparèixer les gambes, 'perquè es
tracta d'un fenomen oceanogràfic
que depèn d'un fenomen
climàtic'. 'Creiem que el cicle és
de sis anys però pot haver-hi una
mena de singlot i allargar-se el
cicle fins als deu o onze anys', ha
reflexionat Puig en veu alta.

Gambes a temporades
Un estudi assenyala els corrents marins com a responsables de la fluctuació de les captures de gambes

Palamós i Blanes s’han compromès a no pescar gambes petites

Xarxes amb el forat més gran

Tot i això, aquest fenomen
negatiu en un principi, ja
que les confraries de pes-
cadors es troben sense
gambes al mar, té una
part positiva en el fet que
afavoreix la supervivència
i la proliferació de gam-
bes. 'El corrent arrossega
molts sediments i nutrients
a les profunditats, facilitant
l'alimentació de les larves
de gambes', ha assegurat
Puig. Un cop finalitza
aquest corrent marítim, les
gambes progressivament
retornen als canons de
Blanes i Palamós amb
molta més quantia. 'El pro-
blema és que la majoria es

troben en un estat juvenil –
menys de 2 anys– i, si es
pesquen, el que es fa és
minvar la població ja que
encara no s'han reproduït',
ha lamentat el científic de
l'Institut de Ciències del
Mar.
Per mirar de solucionar
això, les confraries de
pescadores de Palamós i
Blanes s'han mostrat par-
tidàries de fer servir xar-
xes de pesca amb el forat
més gros per tal de deixar
escapar les gambés més
petites. ixí ho ha recone-
gut el patró major de la
Confraria de Pescadors de
Blanes, Eusebi Esgleas.

Ramon Texidó · Aquest diven-
dres, 23 de maig, a partir de les
20 h., el Casal L’Amistat de
Calella acull una conferència-
col·loqui sobre la donació d’òr-
gans. L’acte ha estat organitzat
conjuntament per la Regidoria
de Salut de l’Ajuntament de
Calella i el Club de Trasplan-
tats Hepàtics de Catalunya.
L’objectiu de la trobada és sen-
sibilitzar a la ciutadania sobre
la donació d’òrgans i aclarir els
dubtes que es puguin tenir al
respecte.
La conferència “Donar un
òrgan, salvar una vida” anirà a
càrrec de Guillem Roig, coordi-
nador territorial de Catalunya.A
continuació es projectarà l’au-
diovisual “Esperança”, que

mostra el procés de la donació
d’òrgans des dues perspectives,
com a donant i com a receptor.
L'acte comptarà també amb un
testimoni personal a través de
les vivències de Maria Àngels
Farré, mare d’una nena trasplan-
tada. El Dr. David Paredes, co-
ordinador de Trasplantaments
de l’Hospital Clínic de
Barcelona, clourà el capítol de
conferències explicant quina és
l’estructura organitzativa d’una
donació.
L’acte serà presentat per
Francesc Subirana, Delegat del
Club deTrasplantatsHepàtics de
Catalunya a la zona delMaresme
i Hospital Clínic, i serà presidit
per l’Alcalde de Calella i Regi-
dor de Salut, JosepMaria Juhé.

L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania

Calella acull una conferència
sobre la donació d’òrgans

Breus
Editen un DVD amb
l’oferta turística
Maresme. La marca turística
Costa de Barcelona - Maresme
ha editen un DVD on s’inclouen
diverses propostes esportives,
gastronòmiques, culturals... per
mostrar l’atractiu de la comarca.

Xerrada sobre l’accés
motoritzat a la natura

Tordera. Sota el nom Off Road
a Tordera, el president de l’Asso-
ciació Catalana d’Accés al Medi
Natural, Jaume Mimó, va oferir
divendres una xerrada a Tordera
per parlar de l’accés motoritzat
al medi natural. Va recordar,
també, la problemàtica actual
del motor en el medi ambient.

D.O. Vallès Maresme
per la mongeta

Maresme. La Generalitat ha
aprovat el reglament de la Deno-
minació d’Origen Protegida per
a la Mongeta del Ganxet del Va-
llès Maresme. Aquest document
les protegeix i certifica que
només es produeixen en aquesta
zona. A part, està documentada
a la cuina catalana del s.XIX.
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A tot gas

Està cridat a ser un dels grans. És lloretenc i la temporada passada va ser el pilot amb una progressió més gran en la que va ser la
seva primera temporada completa al capdavant del volant de la també coneguda com a Fòrmula Renault 3.5.
Aquest cap de setmana serà a Mònaco per disputar el Gran Premi de Fòrmula 3 amb l’equip italià Prema Powerteam. Molina com-
petirà en el traçat urbà amb la resta de pilots per tal de fer-se un forat al podi.

Miquel Molina, un lloretenc a la World Series

ACN · La polèmica per l'a-
parcament d'autocaravanes de
Blanes encara porta cua. Des-
prés de més d'un any de discus-
sió entre el PSC i EUiAi la resta
de formacions CiU, PDB i PP, al
govern, i ERC, a l'oposició; la
solució definitiva per resoldre
les mancances que aquest
col·lectiu es troba quan arriba a
Blanes encara no ha arribat.
L'actual govern municipal, amb
el suport d'ERC, va decidir tan-
car l'aparcament que els antics
socis del PSC i EUiAhavien ha-
bilitat darrere del pavelló polies-
portiu. Tot i això, les auto-
caravanes han seguit anant i
aparcant a Blanes. En algunes
ocasions s'ha multat als usuaris
perquè es considerava que feien

quelcommés que aparcar.
El portaveu dels autocaravanistes
catalans, JoanGaltés, ha explicat
que en alguna ocasió s'ha intentat
treure les autocaravanes ambuna
grua, tot recordant que segons a
normativa les autocaravanes 'són
comun turisme' i, sense acampar,
poden aparcar allà on vulguin.
Tot i aquests incidents puntuals,
Galtés nega que s'estigui fent
boicot al municipi.
Però el que sí reclama Unió de
Caravanistes és que s’adeqüi un
espai pels viatgers d’autocara-
vanes que vagi més enllà d’un
aparcament com el que va obrir
durant uns mesos l’antic govern.
PerGaltés seria bo que hi hagués,
com amínim, els serveis d’aigua
i desaigua.

Reclamen que s’adeqüi un espai pels viatgers

La Unió de Caravanistes nega
que s’estigui fent boicot a Blanes
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Notícies
Setmana del 23 de maig al 5 de juny de 2008

L’Associació de Comerciants
de Lloret de Mar comença una
nova promoció que consisteix
en donar diners als clients que
comprin en els seus establi-
ments. La promoció comença a
partir del 23 de maig, data en
què es començaran a veure les
butlletes, i durarà fins a finals
del proper mes d’agost.

La mecànica és molt
simple: el client pot omplir, per
cada compra, una butlleta amb
les seves dades, cada final demes
i a partir de juny.Aquestes dades
entraran en un sorteig de quatre
premis: 400€, 300€, 200€ i
100€. En total, 1000€ cada mes,
des de juny i fins el proper agost.
Pel que fa al premi en metàl·lic,
aquest haurà de gastar-se en la
botiga que li ha donat el premi.
D’aquesta manera és la botiga
qui, indirectament, fidelitza el
seu client donant-li els diners.

La imatge de la publi-
citat vol rememorar aquells es-
tius d’un Lloret passat dels
orígens del turisme. ‘Fem un
homenatge a la nostàlgia, els
vells temps i sobretot a les ganes
de que arribi l’estiu, igualment
fent una visió romàntica de la
primavera’ diu l’Associació. I
afegeixen: ‘volem reflectir en
aquest cartell el comerç de tem-
porada i el comerç de tot l’any,
que conviuen a Lloret’.

La campanya va di-
rigida a tots els clients, ma-
joritàriament al client del poble
i el de proximitat, sense descar-
tar el turista fidel que visita el
municipi cada estiu.
‘Compreu a Lloret i gaudiu de
l’estiu amb nosaltres... Quin
estiu!’ sentencien.

Els Comerciants
de Lloret donen
diners als clients

ACN · El procés de tancament
de l'empresa tèxtil Fibracolor, a
Tordera, va tal i com estava pre-
vist. La pròxima setmana es li-
quidaran els contractes d'un
centenar de treballadors que,
sumats als que ja han abandonat
l'empresa des del passat mes de
febrer, deixen la fàbrica amb
només una setantena d'efectius.
El tancament definitiu està pre-
vist pel 31 de juliol, però segons
ha explicat el portaveu deCCOO
en aquest afer, FranciscoAgüera,
és possible que una petita part
dels treballadors de la secció
d'estampats, una cinquantena,
conservi la feina passada aquesta
data. 'Es crearia una petita em-
presa que no seria Fibracolor',
detalla Agüera, que aclareix que
encara 'no hi ha res signat'.
La secció de tints de Fibracolor
tancarà definitivament aquest
mes de maig i només restarà
oberta la d'estampats, ja que tot i
que la demanda ha baixat davant
l'imminent tancament de la
planta, encara hi ha comandes
per entregar, segons ha explicat a
l'ACN el portaveu de CCOO en
aquest afer, FranciscoAgüera.

Precisament és en la secció d'es-
tampats on CCOO veu alguna
possibilitat perquè una part dels
treballadors, una cinquantena,
pogués conservar la feina. Segons
explica Agüera hi ha hagut con-
verses amb l'empresa i semblaque
en els pròxims mesos es podria
crear una petita empresa d'es-
tampats que s'instal·laria 'en un

racó' dels terrenys de Fibracolor.
D'altra banda, Francisco Agüera
lamenta que dels treballadors ja
acomiadats, només han estat
recol·locats un 30%, gràcies a les
necessitats d'empreses de l'en-
torn, com Malgrat de Mar o a
Palafolls. De moment, els por-
taveus de l'empresa no han atès a
les trucades.

50 treballadors de Fibracolor
podrien conservar la feina
Els empleats pertanyen a la secció d’estampats

Les instal·lacions de Fibracolor · ADF

Breus
Importants resultats
del Club Tennis Taula

Calella. El Club Tennis Taula
Calella ha participat aquest
cap de setmana en el campio-
nat de Catalunya d’edats indi-
vidual i dobles, i s’ha endut 5
títols i 14 medalles.

S’inicia la campanya
de millora policial

Maresme. Els policies locals
de l’Alt Maresme han engegat
una campanya conjunta per
tal de millorar d’aquesta ma-
nera la seguretat viària a la
zona.

Jornada de portes
obertes

Palafolls. Aspronis ha orga-
nitzat, pel divendres 23, una
jornada de portes obertes per
a tothom que vulgui visitar el
centre El Vilar. L’horari d’inici
és a partir de les 15h.

Millores a la parada
de taxis

Lloret de Mar. L’Ajuntament
millorarà la parada de taxis de
l’Avinguda Just Marlès, i ei-
xamplarà la parada per tal de
facilitar l’accés a persones
amb mobilitat reduïda.

Els pagesos, contraris
a la nova N-II

Pineda de Mar. Unió de
Pagesos del Maresme ha
mostrat el seu desacord a la
nova NII i, al seu torn, han
lamentat el poc suport rebut
per l’administració.

ACN / Blanes
La Unitat d'Otorinolaringolo-
gia (ORL) de la Corporació
de Salut del Maresme i la
Selva utilitza una nova tèc-
nica que redueix el dolor
postoperatori i les pèrdues de
sang en operacions com la
d'extracció parcial, total o de
reducció de volum de les
amígdales.
Aquesta tècnica, que s'ano-

mena 'radiofreqüència' i con-
sisteix en la generació de
calor a través de radiacions
electromagnètiques per tal de
dissoldre els teixits, es va
començar a utilitzar a l'Hos-
pital Comarcal de Blanes des
de l'agost passat. Segons la
Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, de mo-
ment, ha donat 'excel·lents
resultats'.

Serveix per reduir el dolor postoperatori

Salut del Maresme i la Selva
usen la ‘radiofreqüència’

Breus
Nou curs d’història
Tordera. La regidoria d´Ensen-
yament i ĺ escola d´Adults han or-
gantizat un nou curs sobre la
història de Catalunya sota el títol
El catalanisme i la Mancomunitat.
Durarà fins el proper 2 de juny.

Treballs a la comunitat
Malgrat. La Policia i la Genera-
litat han arribat a un acord per-
què les persones que hagin co-
mès un delicte contra la seguretat
viària puguin realitzar jornades
de treball enlloc d’anar a presó.

Quinzena solidària
Calella. Del 14 de maig al 5
de juny es celebra la Quin-
zena Solidària, que inclou acti-
vitats orientades a la reflexió i
a la presa de contacte amb les
realitats d’altres cultures.
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Repúbl. Dominicana

Capital: Santo Domingo

(9.014.746 hab. - el 2005)

Idiomes: Espanyol

Forma de Gov: República

Superfície: 48.730 km2

(Espanya: 504.000)

Població: 9.523.209 (2008)

PIB per Càpita: 8.050 dòlars

Índex de Desenvolupa-

ment Humà: 0.779 (mitjà)

Moneda: peso oro dominicano

Gentilici: dominicano, -a

Domini d’Internet: .do

Finestra al món
El paísBreus

Presó per apunyalar
un lladre ‘innocent’
Los Àngeles. Un home ha
estat condemnat a tres anys de
llibertat condicional i 200
hores de treball comunitari per
apunyalar un lleó marí que va
robar-li accessoris de pesca.

Fil dental als bars i
restaurants de Brasil

Rio de Janeiro. Brasil ha
aprovat una llei que obliga als
restaurants i bars a col·locar a
disposició dels clients trossos de
fil dental embalats per tal de mi-
llorar la salut bucal dels clients.

Música i vi

Londres. la música pot influir
en el sabor del vi segons una
investigació britànico-xilena,
que recull quines són les can-
çons adequades per a cada
tipus de vi.

Moda arriscada

Japó. El Japó està vivint una
moda un pèl extranya. Es
tracta de prendes pintades que
simulen transparències d’allò
més reals. La moda amenaça
traspassar fronteres i instal·lar-se
als Estats Units.

Emulant ‘Solo en casa’

Ottawa. Una família filipina
va agafar un avió a Canadà
però, un cop a l’aire, van ado-
nar-se que els faltava alguna
cosa: van oblidar-se el seu fill
de dos anys a l’aeroport.

Setmana del 23 de maig al 5 de juny de 2008

Washington - Els realitys
segueixen essent el punt fort de
moltes cadenes televisives.
A partir del 10 de juliol, però,
els nordamericans podran en-
tretenir-se amb un format fins
ara mai vist: Greatest Ameri-
can Dog. El programa es cen-
trarà en veure 12 gossos amb
els seus respectius amos, i com
tots ells conviuran en una casa
on els animals hauran d’apren-
dre una sèrie d’exercicis
d’ensinistrament que després
demostraran haver après de la
mà dels seus amos. El
guanyador s’emportarà un
premi de 250.000 dòlars.

Arriba a la televisió americana ‘El Gran Perro
Americano’, un reality protagonitzat per gossos
12 gossos competiran per veure quin d’ells aprèn més ràpid

Un gos aprèn a ser un bon policia

Suècia. Per no haver registrat
amb un nom legal al seu fill, una
parella haurà de pagar 682 dòlars
segons van dictaminar el jutge.
La parella va decidir que si
havien de posar un nom al seu
fill, Brfxxccxxmnpccclllmmn-
prvclmnckssqlbb11116 estaria
bé. Més tard van canviar-lo per
‘a’però tampoc van acceptar-lo.

Multats per un
nom increïble

Washington - Una dona i els
seus dos fills van guardar el
cadàver d’una anciana durant
dos mesos en el lavabo perquè
un conseller religiós va dir-los
que ressuscitaria, segons van
informar les autoritats de Wis-
consin.
Fins ara es desconeixen les

Guarden un cadàver al bany dos
mesos creient que ressuscitaria

causes de la mort de l’anciana
de 90 anys, identificada com
Madgeline Alvina Middles-
worth.
Agents de la policia van arribar
a la vivenda de Lewis després
que la germana de Middles-
worth denunciés que feia dies
que no sabia res d’ella.

Nova York · un novaiorquí ha
demandat a l’aerolínia nord-
americana de baix cost JetBlue
per obligar-lo a viatjar assegut
durant més de tres hores al
lavabo de l’avió perquè una
auxiliar de vol necessitava el seu
seient, segons va informar el
diari NewYork post.
El demandant, Gokham Mutlu,
viatjava amb un passatge en

llista d’espera que els empleats
del JetBlue donen als seus
amics, però a l’hora d’embarcar
van assegurar-li que podia as-
seure’s en el seient d’una de les
hostesses i que aquesta viatjaria
a la cabina del pilot. L’hostessa
no estava còmode a la cabina i
va convidar l’home a asseure’s
al lavabo perquè ella volia ocu-
par el seu seient.

Demanda una companyia aèria
per fer-lo viatjar assegut al labavo

El vol tenia una durada de més de tres hores

Suïssa · Un home va morir en
caure del balcó del seu hotel
durant una competició d’esco-
pinades amb un amic, segons
informa el diari suís Blick.
El diari assegura que el noi, de
29 anys, va agafar arrencada
des de l’interior de la seva
habitació per tal d’escopir més
lluny, però va perdre l’equilibri
i es va preciipitar al carrer des
d’una alçària de 6.4 metres.
El noi, que va morir a l’hos-
pital, va suggerir el concurs
quan, juntament amb dos
amics, tornava de matinada
de la discoteca del seu hotel
a Cadempino, al cantó suís
de Ticino.
Un dels seus amics se’n va
anar a dormir, però els altres
dos van decidir comprovar qui
escopia més lluny.

Mor en una
competició
d’escopinades

c/ Olivers, 8 (Els Pins) Blanes
972 337 452
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Esports
Setmana del 23 de maig al 5 de juny de 2008

OK Lliga d’Hòquei
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Història de Rècord Guinness

La jovencísima kitesurfer Gisela Pulido recibió el jueves 8
de noviembre en Tarifa el certificado de Guinness World Records
que le acredita como la “Campeona del Mundo de Kitesurf más
joven”. La adjudicadora de Guinness World Records Andrea Banfi
se desplazo desde la sede de Guinness World Records en Londres
hasta la localidad gaditana de Tarifa, donde Gisela reside habi-
tualmente, para hacerle entrega de su certificado, que le permite
entrar en el exclusivo club de los poseedores de Records Guinness.

El acto de entrega se realizo simbólicamente en la misma
playa en la que Gisela entrena a diario y que le ha ayudado a pro-
clamarse como la número uno mundial en este deporte.

Gisela, nacida en Barcelona el 14 de enero de 1994, ha
sido siempre un prodigio de precocidad en el deporte. Cosechó su
primer campeonato del mundo de la federación KPWT en 2004,
con apenas diez años de edad. No conforme con eso, siguió pro-
gresando a mayor velocidad que el resto de sus competidoras para
hacerse con tres títulos mundiales consecutivos. En 2007, saltó al
circuito de la PKRA, y en su primera participación también se ha co-
ronado como Campeona del Mundo, con sólo 13 años.

Esports

la campeona de Kitesurf a
nivel mundial más joven

El boxejador blanenc David
Sarabia Aparicio ha debutat en
un primer torneig internacional
amb la selecció espanyola en el
torneig Boxam 2008, que va
disputar-se a la ciutat de Val-
ladolid del 12 al 17.
David va acabar el torneig
amb medalla de bronze, es-
sent guanyat per un francès
de la selecció francesa i
campió de França en un com-
bat molt disputat i on van
quedar 21 a 15.
Ara, el campió blanenc se’n
va a Cuba a entrenar amb la
selecció nacional cubana,
donat que els cubans ‘són els
millors’ en el boxeo amateur,
admet Sarabia.

El boxejador
blanenc David
Sarabia segueix
guanyant títols

Ramon Texidó / Calella
Diumenge passat, l’equip absolut
masculí delClub d’AtletismeCa-
lella va aconseguir a Girona la
permanència a la Primera catego-
ria de la Lliga Catalana deClubs.
És el primer equip masculí del
Calella que aconsegueix mante-
nir-se en aquesta categoria en els
44 anys d’història del Club.
El C.A. Calella va puntuar en
totes les proves, assolint tres val-
uoses victòries a les proves de
llançament de Javelina (Arnau
González), 800metres llisos (Ja-
vi Vargas) i els 400 metres tan-
ques (Samuel Carnicero). L’e-
quip maresmenc va aconseguir
l’objectiu d’aquesta temporada
eludint els dos darrers llocs de
la final “B”, places de descens
a la Segona Divisió. Tècnic i President amb els homes del 4x400 m.ll.

El Club d’Atletisme Calella es
manté a la Primera Categoria

Thor Hushovd ha guanyat la
primera etapa de la 88a edició de
la "Volta" Ciclista a Catalunya,
una contrarrellotge individual de
3,7 quilòmetres disputada a
Lloret de Mar, i es converteix
així en el primer líder de la com-
petició. El corredor noruec de l'e-
quip Credit Agricole ha marcat
un temps de 4 minuts i 37
segons, sis segonsmés ràpid que
el nordamericà del High Road
George Hincapié, segon classifi-
cat. El primer espanyol en la
primera etapa ha estat el campió
d'Espanya contrarrellotge, José
Iván Gutiérrez (Caisse d'Epar-
gne), tercer classificat a la meta,
situada en el passeig marítim de
Lloret de Mar.

Thor Hushovd
guanya la con-
trarellotge indi-
vidual de Lloret
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El Teatre de Blanes acull, el
proper dissabte 31 de maig, el
darrer espectacle de Carles San-
tos, que porta per nom Brossa-
lobrossotdebrossat.
Després de la seva estrena al

Teatre de Salt i la seva estada al
Teatre Lliure de Barcelona, Car-
les Santos arriba a Blanes amb
la intenció d’oferir una estona
agradable als espectadors.

Brossalobrossotdebrossat és el
particular homenatge de Carles
Santos al que va ser gran amic
seu, Joan Brossa. Després de
Coral Romput, dirigit per Joan
Ollé, i Blanco, dirigit per Fred-
eric Amat, l’espectacle de Car-
les Santos és la darrera de les
produccions de El Canal Centre
d’Arts Escèniques de Salt.
Brossalobrossotdebrossat es
tracta d’un espectacle on la
música i la poesia escènica es
converteixen en un únic acte
poètic. I un homenatge, també,
del compositor al poeta.
Joan Brossa és conegut per ser
un dels artistes ‘més significatius’
del panorama artístic català.

Brossalobrossotdebrossat a Blanes
L’obra era coneguda anteriorment sota el títol de 53 maneres diferents de matar un capellà

Una escena de l’obra / Preu: Entre 15 i 18 euros

L’obra és un
homenatge de

Carles Santos a
Joan Brossa

Tornen els premis Montbarbat
L’any 1997 la secció de fotografia del Centre
Excursionista de lloret de Mar va decidir organit-
zar els premis Montbarbat de fotografia amb un
doble objectiu. Per una banda buscava consoli-
dar l’equilibri entre el valor estètic, creatiu i do-
cumental de les imatges de la natura, i d’altra
banda, aportar de forma gràfica els valors pro-
pis de l’alpinisme com l’esforç individual i d’e-
quip per assolir objectius i així promocio- nar a
la vegada les activitats a la muntanya.
El dijous 22 de maig va ser presentat el Mont-
Photo 2008 a Barcelona. Des d’ara, s’obre el
període d’inscripció.

UN PRESTIGI AMB MIRADES INTERNACIONALS

L’any passat va tenir lloc la desena edició del Tro-
feu Montbarbat. Deu anys dedicats a la difusió de
la fotografia que ha aconseguit el reconeixement i
respecte de gran part dels aficionats i professio-
nals del sector, convertint-se en un dels certàmens
de fotografia més destacats del panorama nacio-
nal.
El prestigi d’aquest premi ha permès, d’altra
banda, que aquest any 2008 els Premis Mont-
barbat donin un salt més enllà i sota la marca
de MontPhoto s’obri el certamen a nivell interna-
cional.

NATURA I MEDIAMBIENT: AL CAPDAVANT
Temàtiques mediambientals i la muntanya i la
natura en general continuen sent una de les ma-
jors preocupacions de la humanitat. Aquest tipus
d’imatges de gran interès social, facilita la seva
acceptació popular i, diuen els seus organitza-
dors, ‘ens anima a continuar desenvolupant
aquesta temàtica dontant-la d’una perspectiva
per àmplia per arribar arreu del món’.

El poder de la imatge

Sebastián Chinchilla

Cómeme el
coco, negro
La Cubana torna amb un espectacle
totalment renovat. Després que el
1988 estrenessin Cómeme el Coco,
Negro, ara tornen amb un coco tant
fresc com 20 anys enrere.
L’argument, poc canvia: una com-
panyia de teatre de Music Hall com-
posada per artistes en el penúltim
graó de la seva vida professional,
representen un espectacle de music-
Hall que porta per nom Cómeme el
Coco, negro.
Els que ja van veure El Coco en el
seu moment, saben com és d'impor-
tant mantenir el secret (doncs forma
part de l'espectacle). Als que encara

no l'han vist, dir-los que és millor i
més divertit que no sàpiguen res.
Només donar-los unes dades:
Als més joves explicar que La Re-
vista va ser un gènere (avui per des-
gràcia quasi desaparegut) molt
alegre, graciós i descarat, que com-
panyies com la del Teatro Cubano
de Revista, van fer les delícies dels
seus pares i avis. Simplement amb
alegria, música, cançons, picardia
i bon humor van aconseguir divertir
i distreure a varies generacions de
persones amb molts problemes i pe-
núries.
Font: Teatre nacional de Catalunya

Teatre Coliseum
Barcelona
21 - 33 €

902 42 42 43

Acords d’estiu a
Pineda de Mar

A partir del 6 de juny, Pineda oferirà Acords d’estiu
2008, un cicle de concerts al Pati de Can Comas.
· 06/06/08 - Vincent Xavier Dotras Trio Jazz
· 13/06/08 - Lantz Contemporari/Tradicional
· 20/06/08 - Músiques de l’holocaust Brossa Quartet
de Corda Clàssica
· 27/06/08 - Carles Benavent Quartet Jazz Mediterrani
· 04/07/08 - Faro Sílvia Comes’Band Autor
· 11/07/08 - Cabaret Songs Mercedes Delclos & Laura
Moral Cabaret
· 18/07/08 - Vivir el momento Jordi Torrens Quartet
Latin
· 25/07/08 - Pagagnini Producciones Yllana i Ara Ma-
likian Quartet de Corda
· 01/08/08 - Qué pasó contigo nene? Angela Suárez
Pop-Rock-Funky
· 08/08/08 - Mikhas’ Room Los Krokodillos Dixieland
· 15/08/08 - De lo culto, lo popular Lissy Álvarez y su
Quinteto de La Habana Músiques del món
· 22/08/08 - August Tharrats Trio Blues i Boogie Woogie
05/09/08 - Jornades Internacionals Folklòriques ADI-
FOLK Folklore internacional
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Blanes al cel

Teràpies Naturals a Blanes

Circuit infantil

Catifes de Corpus

81è Aplec de la Sardana

Blanes al cel és la proposta pensada per al proper cap de set-
mana a la localitat selvatana. A partir de les 10h del matí, el
passeig de mar de Blanes es convertirà en una paisatge ple
d’alegria, color i... moviment.
I és que l’Ajuntament ha organitzat un taller i volada d’estels
per al proper diumenge 25 de maig.
El món de les cometes és tant ampli com apassionant... Des
de planes a corvades, cel·lulars, semiflexibles... són tantes les
formes i composicions possibles, que només endinsant-se en
aquest món, un comença a conèixer-les.

Calella acull, el proper dissabte 31 de maig, el 81è Aplec
de la Sardana. L’acte inclou a les 19h, un concert de mú-
sica de cobla per la Cobla Marinada i, a les 22h, una
doble audició amb les cobles Marinada i Jovenícola de Sa-
badell.
L’horari és a les 19h i a les 22h, i les activitats es duran a
terme al Passeig de Manuel Puigvert. Organitza l’Agrupa-
ció Sardanista de Calella.

En una societat on els acci-
dents de trànsit són, malaura-
dament, el pa de cada dia, el
proper 24 de maig Pineda de
Mar celebrarà un circuit in-
fantil de trànsit, dirigit als es-
colars pinedencs.
L’activitat es troba inclosa dins
dels actes del Mes de la Mo-
bilitat segura, i l’escenari es-
collit és la Plaça Espanya.
Una bona oportunitat per
conscienciar els conductors
del futur.

Campionat final
El 31 de maig i l’1 de
juny, es disputa a blanes
la Final del Campionat de
Catalunya de Futbol Sala
Juvenil.
El dissabte l’horari és de 9
a 19h, i el diumenge és de
9 a 13h. El campionat es
celebrarà al Pavelló d’Es-
ports, i està organitzat pel
Consell Esportiu de la Selva
i l’Àrea d’Esports de l’Ajun-
tament de Blanes.

Sortida 4x4
Coneguem el nostre entorn
és el nom sota el qual s’a-
maga la sortida 4x4 que ha
organitzat l’Ajuntament de
Santa Susanna pel 25 de
maig amb l’objectiu, preci-
sament, de conèixer l’en-
torn. La sortida serà de
Plaça Catalunya i es realit-
zarà un recorregut amb es-
morzar inclòs. La sortida
serà a les 8h, i cal confirmar
assistència a l’Ajuntament

Lliurament de premis
El proper divendres 30 de
maig, lliurament de premis
del concurs de dibuix a Pi-
neda de Mar. Els premis els
atorgarà l’alcalde de la ciu-
tat, Xavier Amor. D’altra
banda es durà a terme la
representació d’una obra
de teatre a cparrec del
Mag Selvin, pels alumnes
de 5è i 6è de Primària. Tin-
drà lloc al Centre Cultural i
Recreatiu de Pineda.

Torna el Pop Rock al Palau Sant Jordi- Després de dos
anys de gira ininterrompuda, amb més de 230 concerts i un ca-
lendari sense vacances des del 2000, El Canto del Loco arriba
a Barcelona per presentar Personas, el seu darrer treball. El 4 de
uliol a les 21.30h estaran al Palau Sant Jordi de Barcelona per
repartir música a tots els seus seguidors. Preu: 28.38>37.77€.

Durant tot el dia Calella
posarà a l’abast dels ciu-
tadans les ja populars Ca-
tifes de Corpus. Les
catifes es podran contem-
plar als carrers Indústria
(Església / Monturiol), Es-
glésia (Sant Joan/ Creus),
Sant Josep (Jovara /Bru-
guera), Mossèn Cinto Ver-
daguer, Jovara (Batlle /
Creus) i Balmes (Església
/ Jovera).
Organitzat epls veïns dels
diversos carrers, es tracta
de posar un toc festiu a la
celebració del Dia de
Corpus.

23 DE MAIG

> De 18 a 21h, Exposició II
Triennal d’Arquitectura del
Maresme i XI Premis Puig i
Cadafalch. A la Sala Muni-
cipal d’Exposicions de Pi-
neda de Mar.

24 DE MAIG

> El proper 24 de maig
arriba, a Blanes, el III Con-
cert de Primavera al Parc
de la Mina Cristal·lina.
A càrrec de la Banda i
Cobla Col·legi de Santa
Maria de Blanes i Coral
Marinada del Club de Jubi-
lats Sant Jordi de Blanes.

25 DE MAIG

> A les 12h, espectacle in-
fantil amb Claret Clown, a
la Masia de Can Ratés, a
Santa Susanna. El preu és
de 2 euros per entrada.

26 DE MAIG

> A les 9.30h, representa-
ció de l’obra teatral Stop,
l’aventura dels superagents
de la ketty, pels alumnes de
4t i 5`3 de primària. Al
Centre Cultural i Recreatiu.

27 DE MAIG

> Del 27 al 29 de maig, Tor-
neig d’Handbol Platja, a la
Platja de Garbí de Calella.
El 27 de maig, de 10 a 20h.

28 DE MAIG

> Conferència sobre la va-
cuna preventiva per a les
dones, a Malgrat de Mar. A
les 18.30h a la sala del
Centre Cultural. A càrrec de
professionals del CAP de
Malgrat de Mar-Palafolls.

29 DE MAIG

> Xerrada informativa a
Malgrat de Mar. Connecta
amb els teus fills. Actuem!.
Taller d’aprofundiment. A
les 20.30h a l’IES Ramon
Turró. L’acte està organitzat
per AMPA’s de Malgrat.

Dia: Diumenge 25 de maig de 2008

Hora: A partir de les 10h

Lloc: Al Passeig de Mar de Blanes
Preu: Activitat gratuïta

Alicia Campos oferirà, el proper 30 de maig a les 19h, una xe-
rrada titulada Les Teràpies naturals i el procés de dol, al Cen-
tre Cívic de Can Borrell.
Alicia Campos és terapèutica sotmesa al Codi Ètic de la Fun-
dació Europea del Terapeuta, i al seu centre situat al carrer Gi-
ralda, 53 de Blanes ofereix diverses teràpies, totes elles
naturals, per tal d’ajudar a tothom qui vulgui.

Dia: 30 de maig de 2008

Hora: A les 19h
Lloc: Al Centre Cívic Can Borrell de Blanes
Preu: Activitat gratuïta

Dia: 31 de maig de 2008

Hora: 19 i 22h
Lloc: Passeig Manuel Puigvert
Preu: Activitat gratuïta

L’art de la mà de Miquel Solís
L’artista malgratenc d’adopció Miquel Solís obre, un cop més
i com cada últim dissabte de cada mes, les portes el seu es-
tudi de Malgrat de Mar per tal d’apropar l’art a tothom que
vulgui sentir-lo més a prop seu.
Amb obres exposades a gale-
ries d’arreu d’Espanya i Eu-
ropa i amb un currículum que
el situa a les galeries d’art de
Nova York, Miquel Solís té un
estil patent en cadascun dels
seus quadres.
Per acudir-hi:
C/ Ramon Turró, 7 · Malgrat de
Mar · 93 761 21 51

Dia: Diumenge 25 de maig

Hora: Durant tot el dia

Lloc: Als carrers de Calella

Preu: Activitat gratuïta

Ha arribat la primavera!!!

MÉS ACTES...
MÉS PROPOSTES...
...+ AGENDA!

Campionat final
El 31 de maig i l’1 de
juny, es disputa a blanes
la Final del Campionat de
Catalunya de Futbol Sala
Juvenil.
El dissabte l’horari és de 9
a 19h, i el diumenge és de
9 a 13h. El campionat es
celebrarà al Pavelló d’Es-
ports, i està organitzat pel
Consell Esportiu de la Selva
i l’Àrea d’Esports de l’Ajun-
tament de Blanes.



3 Temps de cinema Ha arribat la primavera!!!

Algo pasa en Las... 16.00 18.05 20.10 22.15 00.30*

Casual Day 22.30 00.30*

No tan duro de pelar16.00 18.10 20.20

Cashback 22.15 00.30*

Speed Racer 16.15 19.00

Dueños de la calle 16.00 18.15 20.30 22.45 00.50*

Indiana Jones 17.00 19.45 22.30

Sentencia de muerte 16.15 18.25 20.35 22.45 00.50*

Una noche para... 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45*

88 minutos 16.00 18.15 20.30 22.45 00.50*

Iron man 16.30 19.30 22.15 00.45*

Indiana Jones 16.15 19.15 22.00 00.35*

ALGO PASA EN LAS VEGAS
Per al carismàtic rondaire Jack Fuller i
l'agent de borsa estirada especialitzada
en matèries primeres Joy McNally, un
escandalós cap de setmana, compartit a
Las Vegas per pura coincidència, hauria
d'haver acabat, segons manen els
cànons, sent un record borrós.

CASUAL DAY
Rodrigo ha viscut sempre com ha
volgut. És un noi llest, però ara està
en un compromís. José Antonio, el
pare de la seva xicota, li ha aconse-
guit un lloc important en la seva em-
presa. Vol que sigui el seu successor.
Als seus vint anys, i sense haver pres
cap decisió, està atrapat. Li agra-
daria dir no a aquest feina, a José
Antonio, a la seva xicota, i a aquest
conte del Casual Day. Però dir que
no, no és fàcil.

NO TAN DURO DE PELAR
El trio de preocupats alumnes format pel
grassonet Ryan, l’especialment prim i el
diminut Emmit es converteixen en el
blanc instantani del psicòpata local
Filkins, un expert en bullying. De sobte,
el que imaginaven com els millors anys
de la seva vida es converteixen en un in-

fern. Els nois s'adonen que només els
queda una solució, contractar a un
guardaespatlles.

CASHBACK
Quan l'estudiant d'art a Londres, Ben
Willis, sofreix una ruptura, ell desenvo-
lupa insomni. Per matar el temps, co-
mença a treballar en el torn de nit en un
supermercat local.Allà coneix a un colorit
repartiment de personatges, i tots ells
tenen el seu propi "art" en tractar amb
l'avorriment d'un torn de vuit hores.

SPEED RACER
Speed Racer és un corredor nat, nascut
per pilotar automòbils de competició.
Speed és agressiu, instintiu i, sobretot,
temerari. La seva única competència és
el record del seu germà, el que va ser el
seu ídol, el llegendari Rex Racer, la
mort del qual en una carrera ha deixat
una meta que Speed sent la necessitat
de complir.

DUEÑOS DE LA CALLE
Tom Ludlow és un veterà policia de Los
Angeles que està passant el pitjor mo-
ment de la seva vida després de la mort
de la seva dona. Quan unes proves l'im-
pliquen en l'execució d'un company,

Tom es veurà forçat a anar contra tot el
que ha conegut al cos fins ara, qüestio-
nant-se la lleialtat de tots i cada un dels
que l'envolten...

INDIANA JONES
Quart lliurament de les aventures de l'ar-
queòleg més famós de la història, aquesta
vegada situada anys després de la Segona
Guerra Mundial.

SENTENCIA DE MUERTE
Charlotte Cory una jove que es troba en el
corredor de la mort fa amistat amb Frank
Nitzche per carta, mentre la seva advo-
cada intenta per tots els mitjants recórrer
el veredicte abans que s'esgoti el termini
de Charlotte. Quan només queden uns
dies, Frank s'adóna que s'ha enamorat de
Charlotte i descobreix que hi ha molt més
del que ell pensava a més de les tràgiques
circumstàncies que la van dur a la presó:
ara, la vida de Charlotte està en les seves
mans. Frank s'afanya a encaixar totes les
peces del trencaclosques que revelaran la
veritat i donaran a conèixer, abans que
sigui massa tarda, tots els secrets que
ambdós havien guardat.

UNA NOCHE PARA MORIR
El ball de graduació de l'institut és

una nit que ningú oblida, especial-
ment Donna Keppel. Mentre es
prepara per a l'experiència més
memorable de l'institut, Donna no
sap que el psicòpata que va matar
ganivet en mà a tota la seva família
s'ha escapat de la presó i està tor-
nant a buscar-la per acabar el que
va començar. Donna i els seus amics
seran atacats per aquest sanguinari
dement que no deixarà que res s'in-
terposi entre ell i la seva víctima es-
collida.

88 MINUTOS
Jack Gramm, un professor universi-
tari que treballa també de psiquiatra
forense per a l’FBI, rep una amenaça
de mort que l’avisa que li queden 88
min. de vida. Per a salvar-se, Jack ha
d'usar totes les seves habilitats i en-
trenament per a acostar-se cada veg-
ada més als possibles sospitosos.

IRON MAN
Basada en l'emblemàtic superheroi
de Marvel. El multimilionari fabri-
cant d'armes Tony Stark, que s'ha
d'enfrontar al seu tèrbol passat de-
sprés de sofrir un accident amb una
de les seves armes.

CINEMES LAUREN COSTA BRAVA 902 888 300
Dilluns no festiu dia de l'espectador·
*Sessions golfes divendres, dissabtes i vigílies de festius·
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Fàcil Mitjà Dificil

El cinema que es feia a Holly-
wood al llarg dels anys 20 i
principis dels 30 es caracte-
ritzava per una gran llibertat
creativa i llibertat temàtica, amb
la única autocensura que els
propis artistes s’imposaven. Al-
guns dels temes tractats en
aquests films eren la prostitució,
les drogues, els assassinats,
l’adulteri, la homosexualitat,
etc. i això va cridar l’atenció,
de manera molt negativa, dels
sectors religiosos i més conser-
vadors de la societat. En el fons,
l’escàndol que algunes obres
provocaven es devia al fet que
el que es veia a les pantalles
era el reflex d’una societat nord-
americana que passava per una
època d’allò més fosca, i conc-
retament a Hollywood, cada ve-
gada més es produïen fets
d’allò més immorals: assassinats
d’actors, morts per sobredosi,
escàndols sexuals, etc. Un altre
fet decisiu però no reconegut
entre les esferes puritanes, era
la por que s’havia instal·lat a les
diferents religions que hi havia
als Estats Units i degut a la ven-
eració que la gent sentia per al-
guns membres de l’Star

System hollywoodenc, i que
en alguns casos, superava a la
veneració dels propis símbols
religiosos.

XXVII. El codi Hays
Jordi Eikasia · www.cineikasia.blogspot.com

William H. Hays va defensar el codi batejat amb el seu mateix nom

pel·lícules que volguessin ser
estrenades als Estats Units
havien de complir les normes
establertes en aquell codi, que
va passar a la història amb el
nom d’uns dels seus impulsors i
màxim defensors: William H.
Hays.
L’any 1930 Hays, R. P. Daniel
A. Lord i S. J. Martin Quigley
varen redactar aquest codi,
però no va ser fins el 1934 que
el Codi adoptaria el nom de
Codi Hays i començaria a
aplicar-se de forma contundent
i definitiva fins el 1967, any en
què va donar pas al nou sis-
tema de censura MPAA film rat-
ing system. Val a dir que,
algunes productores, van assim-
ilar el codi com a intern, per tal
de no trobar-se amb problemes
que poguessin repercutir en els
seus beneficis empresarials.
El Codi Hays va privar als nord-
americans de totes les pel·lícules
fetes fora dels Estats Units, així
com aquelles que s’estrenaven
dins del circuit independent. Per
sort per al gran públic, aquesta
contundència va anar minvant
al llarg dels anys, com totes
aquelles coses imposades que

intenten limitar la llibertat de la
societat.
Hays i els seus companys varen
redactar tres principis bàsics a
partir dels quals desenvoluparen
tota una sèrie d’apartats con-
crets:
1. No s’autoritzarà cap film que
pugui rebaixar la qualitat moral
dels espectadors. Mai es con-
duirà a l’espectador a que pugui
prendre partit del crim, el mal o
el pecat.
2. Les formes de vida descrites a
les pel·lícules seran correctes,
tenint en compte les exigències
del drama i de l’espectacle.
3. La llei, natural o humana, no
serà ridiculitzada i la simpatia
del públic no anirà cap aquells
que la incompleixen.
Amb aquestes normes tant inter-
pretable molts realitzadors i pro-
ductores varen fer algunes
pel·lícules d’una ambigüitat
moral increïble que no feien res
més que desorientar el públic i di-
rigir-lo cap un pensament es-
tandarditzat que no suposés un
perill per a les classe més
poderoses i benestants dels Estats
Units, que no eren altre cosa que
les més immorals.

Divendres 23 TV3
21.45h · La gran pel·lícula
Els quatre fantàstics
El doctor Reed Richards, inventor,
astronauta i científic, està a punt de
complir el seu somni: fer un viatge
a l'espai, al centre d'una tempesta
còsmica. El seu objectiu és desvelar
els secrets dels codis genètics hu-
mans per al benefici de tota la hu-
manitat. Però les subvencions del
govern pateixen una important re-
tallada i aleshoresReed ha d'accep-
tar que Victor Von Doom, un antic
rival seu, li financiï el projecte. La
tripulació per a la missió, formada
per Reed i 3 astronautes més, serà
coneguda en els mitjans de comu-
nicació amb el nom de "els quatre
fantàstics".

Dissabte 24 TV3
16.15h · Tarda de cine
Poli de guarderia
John Kimble és un policia de Los
Angeles que persegueix Cullen
Crisp, un traficant de drogues. Per
un seguit de circumstàncies, les pis-
tes que condueixen fins a Crisp
porten l'agent Kimble a una missió
en una guarderia, on haurà de pro-
tegir un nen. Com que la missió és
secreta, es farà passar per un dels
mestres. El fet d'enfrontar-se dià-
riament amb 30 nens posarà Kim-
ble en situacions compromeses i
divertides.

Diumenge 25 TV3
13.00h ·Gran Premi de Fòrmula1
· GP de Mònaco
Fernando Alonso té una nova
oportunitat per acostar-se als grans
d’aquesta temporada.

A la tele
UNA HISTÒRIA DEL CINEMA

Per aquests motiu, alguns dels
sectors religiosos més radicals
varen redactar una sèrie de
normes a les que totes les
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Des de meitat de
segle passat en les nostres
llars es fa indispensable un
electrodomèstic de forma
quadrada, la televisió.

A Espanya, les
primeres emissions regulars
són de TVE a finals dels
seixanta, amb l’únic canal
VHF, La primera. A meitat
d’aquesta dècada es dona us
mundial a la banda de fre-
qüències UHF, que anom-
enarem La segona.

La dècada dels vui-
tanta es caracteritza pel naix-
ement de les televisions
autonòmiques, al capdavant
TV3 i Canal Sur. I finalment,
el boom de la televisió al
nostre país es dona amb l’ar-
ribada de les cadenes pri-
vades als noranta, Telecino i
Antena 3.

L’aparició de les
privades fomenta la com-

La situación narrativa que
plantea no deja de ser original, en
un tema en el que se ha dicho ya
tanto: la barbarie nazi, concretada
en el campo deAuschwitz.
Lo enfoca desde un aspecto poco
habitual, el de la familia, la de los
verdugos; y desde el punto de
vista más enternecedor, el de un
niño pequeño, demasiado pe-
queño para los nueve años que
tiene. Junto a su hermana, una
adolescente demasiado traslú-
cida, son la parte blanda del re-
lato. Son niños bien educados,

inconformistas, bastante sin-
ceros, excesivamente ingenuos.
El niño, con seis años en vez de
nueve resultaría más creíble. E
igualmente atractivo. Pero eso,
que durante el relatomantiene un
pocomolesto al lector, acaba por
ser lo de menos, lo más in-
trascendente.
El problema no es que un niño,
hijo de un nazi del círculo más
próximo a Hitler, “El Furias,” se
gane la simpatía del lector. Ni
que su abuela perciba con tanta
claridad lo que el nazismo sig-
nifica, para su familia y para el
país. Ni que los padres actúen
como presos de unas circunstan-
cias y unas amistades bastante
desgraciadas, que lamentan. Son
cosas complicadas, pero posi-
bles. El problema está al final. El
problema surge cuando el drama
tiene lugar y el sufrimiento y la
indignación del lector se dirige,
inevitablemente, hacia la desgra-
cia durísima del niño rico, de-
jando casi en la anécdota el gran
drama general que sirve de fondo
a la novela, el del propio campo
de concentración. El lector adulto
se siente también chantajeado
por la narración.
Original pues, el enfoque y la
perspectiva.
Buen libro para chicos jóvenes y
adolescentes que permite
plantearse preguntas, interesarse
por lo que pasó en realidad, en
ese tiempo, a través de la in-
genuidad del niño protagonista.

petència del mitjà per obtenir
benefici, i l’objectiu de la
televisió: formar, informar i
entretenir queda reduïda a
les televisions públiques, i
d’una manera molt discreta.

El panorama televi-
siu actual no cal que l’ex-
pliqui. Formar gairebé no
existeix, només La2 i el 33 i
amb prou feines; informar
totes ho fan però des de el
seu ideari; i entretenir, ob-
jectiu que es manté a totes les
cadenes, però de qualsevol
manera i amb la finalitat d’a-
conseguir el màxim benefici
econòmic.

En aquesta columna
quinzenal de crítica televi-
siva, intentaré donar a
conèixer la meva opinió
sobre aquest aparell que ha
donat moments inoblidables.

Fins aleshores, ob-
servin la tele.

Un aparell anomenat televisióLa setmana passada es van lli-
urar els premis de la segona
edició del concurs literari per a
estudiants de secundària Fic-
cions, convocats per la revista
Dèria (http://deria.cat), que en-
guany s’havia ampliat als uni-
versitaris amb la primera
convocatòria d’UniFiccions. A
part de l’estampa insòlita de
veure desenes de rostres ado-
lescents al pati de l’Ateneu
Barcelonès, expectants davant
la lectura del veredicte, em va
deixar parat la quantitat d’ins-
crits: un centenar llarg al dels
grans i, atenció, més de 800 al
dels joves. Ja se sap que, a
l’hora de la veritat, molts dels
que comencen després no
acaben, però això és llei de
vida i passa a tot arreu. L’im-
portant, fins i tot més que la
quantitat, és l’extensió territo-
rial de la proposta: entre els fi-
nalistes hi havia força instituts
del País Valencià i de les Illes.
A la continuïtat territorial, tan
necessària en aquests temps de
disgregació promoguda des de
les Espanyes, m’agradaria afe-
gir com amèrit d’aquest concurs
tan especial precisament haver-
se adonat d’aquesta altra línia
que uneix l’ensenyament secun-
dari a l’universitari. Com a
membre del jurat m’he hagut
de llegir uns quants originals,
i he pogut constatar una cosa:
que els genis es reconeixen a
qualsevol edat, ja tinguin deu
anys o trenta (com és el cas
del guanyador de Ficcions, un
vailet gironí d’escriptura
prodigiosa), però que, més
enllà de genialitats, la feina i
la voluntat de superació sem-
pre, i recalco això de sempre,
acaben tenint el seu premi. En
els textos dels nois de se-
cundària s’hi troba força fan-
tasia i un gran interès pels

temes de més actualitat, però
també notables vacil·lacions
estilístiques i gramaticals. Re-
sultat, sens dubte, d’això que
els professors no es cansen de
denunciar: que el jovent

llegeix molt poc. Però alguna
cosa deu passar en el trànsit
als estudis superiors, perquè
les obres que en procedien re-
sultaven, en general, una delí-
cia de llegir. Jo no sé si
matricular-se a la facultat fa
madurar de cop o és que els

profes són més exigents amb
les redaccions (no em consta),
però en qualsevol cas, ara que
es multipliquen els estudis
segons els quals estudiar una
carrera no és garantia de tro-
bar feina, sapigueu que com a
mínim sí que n’és d’una altra
cosa: de millorar la capacitat
expressiva i d’aprofundir en
els misteris de l’ànima. Habil-
itats que poder no ajuden a in-
serir-se en el mercat laboral
però a fer-nos una mica més
feliços segur que sí.
Ara que ja ho sabem, doncs,
aprofito per fer un suggeriment
als organitzadors: què us sem-
blaria aprofitar el potencial ju-
venil per obrir una tercera via
de narrativa eròtica sota l’epí-
graf de F(r)iccions?

Ficció

El niño con
el pijama de
rayas

Opinió&lletres

La Caja Loca La crítica

La vinyeta d’en Gras

Pau Vidal

En els textos dels nois
de secundària s’hi

troba força fantasia i
un gran interès pels

temes de més actualitat
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Tots els dies de la setmana,
inclòs dissabte i diumenge

Buffet lliure migdia i nit
HOTEL LA PALMERA

7,95€ (nens 50% descompte)

c/ Narcís
Fors, 24

Lloret de Mar
972 36 47 00

Coaching · CT · PNL · AeM · Acompañamiento y
formación en procesos de cambio ·

Personal-organizacional
Horas concertadas · 609 31 38 52 · monicacoach@gmail.com

ISURI · c/ Riera Alta 17 2º2º 17300 Blanes · Visitas tambien en BCN

Monica Aldegunde Cerazo
Coach CT

La volta al món i torna el mot

El problema no es
que un niño, hijo de
un nazi del círculo

más próximo a Hitler,
“El Furias,” se gane
la simpatía del lector

Per Proyecto ELE

Per Albert Martínez
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Opinió&lletres

Cartes a la directora

Sembla que el cisma
s’ha consumat. Els nostres
dos cuiners triestelats, men-
tre la cuinera que completa la
triada s’ho mira i rumia cap
on es decanta per desem-
patar, han confirmat que un
està pels parenostres i l’altre
pels cigrons. I les dues coses,
com és ben sabut, no es
poden barrejar.

Santi Santamaria
s’ha confessat cansat de tanta
cuina molecular que con-
verteix els obradors en labo-
ratoris de la NASA. I ha
reconegut que ell està més pel
respecte a la cuina tradicional
que per les innovacions tec-
nològiques gratuïtes.

Benvinguda sigui la
confirmació del cisma que fa
temps s’intuïa. De debò. Fi-
nalment els que seiem a taula
podrem començar a tenir clar
que una cosa és menjar i una

El 7 de maig del
1824, el Teatre de la Cort Im-
perial de Viena es vestia de
gala per acollir l’estrena
mundial de la Novena simfo-
nia en re menor de Ludwig
van Beethoven.

L’alta societat assis-
tia a la que és preveia l’última
aparició pública del gran
músic. I, aquella nit, tot dirig-
int l’orquestra, Beethoven va
mostrar al públic la seva obra
més grandiosa. A causa de la
seva sordesa absoluta, no va
poder sentir res d’allò com-
posat, ni tampoc el xàfec
d’aplaudiments del teatre just
en acabar el concert. Encara
que, en girar-se amb els ulls
plens de llàgrimes, va poder
veure els espectadors dem-
peus retent-li homenatge.

En aquell moment,
Viena era una de les grans
capitals del món occidental

tant en l’aspecte musical com
en el polític. Per a un artista,
poder estrenar en aquesta
ciutat europea era una garan-
tia de difusió i de prestigi. I
el cert és que s’hi van acabar
establint músics com Haydn,
Mozart i el mateix
Beethoven.

Nascut i batejat a
Bonn el 17 de desembre del
1770, la seva obra comprèn
sonates, simfonies, trios,
quartets, concerts per a
piano... Amb la inclusió de
solistes i cors, la Novena
simfonia va representar una
innovació substancial de
l’estructura clàssica i un tràn-
sit decisiu cap a l’estil
romàntic, caracteritzat per el-
ements com la varietat es-
tètica, la universalitat o la
passió per la llibertat.

Adaptada a partir
d’un poema escrit per

altra, que pot coincidir o no
amb la primera, és gaudir de
les sensacions i emocions
que ens aporta el menjar. I
potser així no li demanarem a
la fonda on dinem cada dia
que faci cuina de fusió a
dotze euros, i els nostres
cuiners acabaran entenent
que, com deia l’ex-ministre
Corcuera, els experiment es
fan a casa i amb gasosa.

No serè jo, científic
com sóc, qui negui les virtuts
d’un Ferran Adrià que ara
està entestat en passar la
enèsima responsabilitat als
mestres. La de que els nens
aprenguin a menjar. Però
apunto que potser ell no és el
més indicat. O a la cuina ja
s’hi entra pel laboratori? A
casa, la nostra néta aprèn a
treballar la pasta amb les
mans, no amb la Keenwood.
Ja tindrà temps.

Ranxo a part

Al’antic Hotel Rosa es posa una
gabia trampa per la caça dels gats
on no sabem a on van a parar.
vull que en aquest veïnat es fagi
arrivar la noticia ja que han de-
saperegut uns quants gats de
propietaris i no sabem el destí.El
que més rabia em fa de tot això,
es que el nou veí que ho fa, tingui
un permís del ajuntament. Crec
que això ho hauria de fer una per-
sona que tingui cura i tracte amb
els pobres animals, o la gossera o

encčs totes les alarmes en els
partits catalanistes i indepen-
dentistes. Alarma que no
comparteixo, ja que qui real-
ment va reduir l'Estatut a la
mínima expressió en un
primer moment va ser el
pacte de la Moncloa. Em pre-
gunto żquina força moral tin-
dran davant el poble de
Catalunya els líders que en
el seu moment varen callar i
acceptar la retallada del propi
Estatut per demanar-nos ara,
que ens hi impliquem a fons
? żCom es pot afirmar
gratuďtament que el Consti-
tucional pot tombar l'expres-
sió que Catalunya és una
nació, si aquest terme el Sr.
Mas i el Sr. Zapatero ja el
varen suprimir de l'articulat
que tenia valor jurídic? I que
em dieu de les relacions bi-
laterals entre generalitat i
Estat, o sobre el concert
econňmic, o les seleccions
esportives catalanes, o els
propis recursos que generem
amb el nostre treball. żQuč

bé la protectora d'animals i no
aquest que no té ni ideia.
També el que vull saber és per
què no podem alimentar a un
poble gat que ens demani de
menjar? I doncs que haig de fer?
es clar, segons L'ordenança
deixar-lo morir de gana, pues no
ho faré pas. Tinc un fill de 5 anys
i quan veu un animal perdut em
diu: mama, te gana!!! i jo que li
hauré de contestar? deixe'l que a
blanes no ens deixen donarmen-
jar els animals.
He nascut a Blanes, tot a lameva
família és de Blanes i ens aver-
gonyim de ser d’aquest poble
sense sentiments.

Blanes

S.O.S a
l’antic Hotel
Rosa

La germanor d’Europa

Si sou servits Històries de Catalunya

Oriol Junqueras i Helena MolinéFrancesc Murgadas*

projecte aprovat pel Parlament.
La seva estratčgia passava pers
parŕmetres en clau electoral es-
panyola. Pactessin el que
pactessin calia estar a la contra
per mantenir el clímax anti-
catalŕ que tant bon redits acon-
segueixen a les eleccions
generals fora de Catalunya.
Pel que fa a ERC, no té altra
sortida que denunciar l'engany
a que el Sr. Zapatero havia sot-
mčs els Catalans i catalanes
amb la complicitat del Sr.Artur
Mas. La mateixa dignitat i co-
herčncia que va portar a
l'Honorable Heribert Barrera
a sol-li citar, en el 1978, el no
a la Constitució espanyola.
Quina paradoxa la dels cata-
lans de trobar-nos davant la
claudicació en defensa dels
nostres drets nacionals a
Madrid per part de líders que
en el seu moment varen sub-
stituir al capdavant de CiU al
Molt Honorable Sr. Jordi
Pujol. Tercer acte: La futura
sentčncia del Tribunal Con-
stitucional. Fet aquest que ha

Friedrich von Schiller (1785)
sobre una visió idealista de
l’agermanament del gènere
humà, la Novena simfonia és
l’expressió musical d’un
somni compartit per
Beethoven. I, més tard,
serà coneguda com a “Simfo-
nia Coral”, pel seu quart i
darrer moviment, la famosa
Ode an die Freude (Oda a
l'alegria o Himne a l’alegria).
De fet, aquesta va ser l’úl-
tima composició del geni ale-
many i l’estrena va suposar la
seva última aparició en
públic, ja que poc després
emmalaltirà greument fins a
morir als 57 anys, el 1827.

El 1972, l’Himne a
l’alegria va ser escollit pel
Consell d’Europa com a
himne oficial de la Unió Eu-
ropea, decisió que va ser rat-
ificada pels caps d’Estat i de
Govern, el 1985.
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*Francesc Murgadas i Bardi és cate-
dràtic de biologia, professor de gas-
tronomia i autor de diversos llibres.

El Tribunal Constitucional es-
panyol té a les seves mans una
nova posada en escena sobre el
futur del l'Estatut de Catalunya.
Els aficionats a funcions
teatrals de qualitat podran
gaudir i descobrir la capacitat
d'interpretació d'alguns actors
del nostre país. Estem doncs,
davant una nova escenificació
que culminarŕ a finals del
2008. Situem-nos davant la
funció. Primer acte: el 30 de
setembre del 2005. El Parla-
ment de Catalunya aprova amb
un 89% un nou projecte d'Es-
tatut per als ciutadans i ciu-
tadanes que vivim dins la nació
catalana. Segon acte: La Mon-
cloa imposa un nou redactat
d'Estatut per a Catalunya que
en un primer moment abraça
efusivament el Sr. Atur Mas i
el Sr. Duran i Lleida. Posteri-
orment el PSC i ICV. El PP des
d'un primer moment ja es va
mostrar del tot contrari amb el

L’Estatut

Per tant, potser el
que s’hauria de fer es dema-
nar-li a Carme Ruscalleda
que doni el seu vot de quali-
tat. Que ho serà, al marge de
pel que fa als seus fogons,
per la passió que transmet
quan parla de cuina. Potser
que en Ferràn Adrià, cada dia
amb més aires de professor
Tornasol, i Santi Santamaria,
cada cop més a prop del mític
Fernand Point, i no només
per la mida corporal, la
deixessin opinar lliurement.
O que nosaltres donem un
cop d’ull a les receptes que
publica mensualment a la re-
vista Descobrir Cuina.

A veure si al final,
qui tenia la raó era el Papa
Lluna de Penyíscola?

administrem des de
Catalunya amb el nou Es-
tatut. Una autonomia o una
nació? Us convido a fer-vos
totes les preguntes pertinents
amb coneixement de causa. I
la millor manera de fer-ho
possible als lectors i lectores
del Cafč amb Llet, és a través
d'una lectura comparativa
entre l'Estatut aprovat pel
Parlament i de les modifica-
cions introduďdes durant la
tramitació a les Corts Gener-
als, independentment de la
vostra tendčncia política.
Podeu sol·licitar-me'l. a bvil-
laro@xtec.cat , i molt grata-
ment us el faré arribar via
Internet. L'espectador un cop
aixecat el teló té dret a
cončixer el guio de tota l'o-
bra. Si més no per saber en
tota certesa la categoria dels
actors. Cordialment,

Bernat Villaronga i Gríful
Pineda de Mar
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Tsss... Perdudes, a veure
quan nem a soparrrr!!

Envia’ns un SMS!!!

Felicitar l’aniversari, recomanar un bar o,
senzillament, dir la vostra. 693 658 069

SMS al 693 658 069

Que l’aire del nord us porti
tranquil·litat i moltes caipi-
rinhes, que sempre van bé!

Te Quiero Cosi. 10/02/03 - SJ

Que algú deixi de donar tant
de menjar als coloms del pas-
seig, s’estan posant gordos!

Animalada: Presenta’ns la teva mascota

Hola, em dic Sergi, tinc 8 anys i sóc de Blanes. Aquest és en Tiger, el meu gos. Quan veu a la
meva mare o la meva germana els comença a fer petons sense parar. Però quan jo m’hi acosto
se’n va cap a l’altra punta de la casa... No sé perquè, només l’emprenyo una miqueta de tant
en quant: Li trec l’òs, li ensenyo menjar i li amago, i li agafo les potes i no el deixo marxar...
Però ell m’estima molt, i a vegades ens quedem adormits tots dos mirant la tele.

Santa paciència!

Esta es mi perrita lucky. Es una caniche y tiene un año. Es mi mejor amiga, siempre me cuida
y me acompaña. Ojalá que todos los animales sean tan queridos como ella. Saludos,

Evangelina

Lucky, una gosseta molt afortunadaESTÀS ORGULLÓS DE LA TEVA MASCOTA?
VOLS QUE TOTS LA CONEGUEM?

capderedaccio@gmail.com
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Temps de lectura

VACANCES EN FAMÍLIA

Si heu llogat uns apartaments a la costa amb tres parelles més, amb ca-
nalla, i us esperen tardes amb fills, cosins, néts i veïns, és millor anar
carregat de bones lectures per a petits:

A LAS BUENAS Y A LAS

MALAS
Selecció i adapt. TeresaDuran.
Il·lustr. PaulaAlenda... [et al.]
Madrid:Anaya, 2007.
D’interès general.
Recull molt extens de contes
de fades i bruixes. Hi trobareu
contes tradicionals, però també
d’autors clàssics i moderns.
Amb una introducció molt in-
teressant de la compiladora

PINGÜÍ
DUNBAR, Polly. Barcelona:
RBA, 2008
Per als més petits.
Conte per als més petits on
un nen intenta mantenir una
conversa amb un pingüí.
Dunbar torna a mostrar un
bon equilibri entre afectivitat
i enginy.

LA MEVA MARE
IMAPLA. Barcelona: RBA,
2008.
Per als més petits
Seguint la línia estilística dels
seus darrers treballs, l’autora
presenta, de forma intel·ligent
i amb humor, el perill que les
mares esdevinguin esclaves
dels seus fills.

EL PASTOR O EN QUÈ PENSEN ELS BENS ABANS D’ADORMIR-SE
LE THANH, Taï-Marc. Il·lustr. Rébecca Dautremer. Barcelona:
Baula, 2008. (Una Altra Història de Serafí Anyell; 2)
Per als més petits
Nova col·lecció protagonitzada per l’anyell Serafí, pensada per
parlar dels hàbits als més petits, però amb un format de vinyeta i
un petit fil argumental que la fan destacable.

VIATGES ORGANITZATS

Esmorzar a les 9 h, visita a les piràmides a les 9’30 h, hora lliure fins a
les 12 h, etc. Si us espera un estiu programat amb guia turístic, són mi-
llor lectures curtes: contes, poesia, curiositats i alguna novel·la de po-
ques pàgines.

UNA LECTORA POC CORRENT
BENNET, Alan. Barcelona:
Anagrama/Empúries, 2008.
Apartir de 15 anys.
Una història que planteja com
pot canviar la vida d’algú que,
de cop, descobreix el poder de
la lectura. La part còmica ar-
riba quan aquest algú és la
reina d’Anglaterra.

CREUS EN ELS FANTASMES?
COLOM,Rosa-Maria. Il·lustr.
Mabel Piérola. Alzira:
Bromera, 2008
A partir d’11 anys.
Després del seu llibre Diven-
dres 13, l’autora torna amb
un conjunt de cinc contes de
por, misteri i, sobretot, de
fets inexplicables.

EL PARAIGUA VERMELL EN

UNA CASA BLANCA
PONS, Pere. Il·lustr. Riki
Blanco. Barcelona: Baula,
2007. (Ala Delta. Sèrie Verda;
27)
Apartir de 9 anys.
Recull de contes curts on l’au-
tor presenta la quotidianitat
d’uns infants, que parlen de les
seves pors, d’amor i amistats,
tot sota una pàtina demalenco-
nia.

VACANCES IMPROVISADES

Si sou dels que preferiu no organitzar res fins al darrer moment, con-
nectar-vos a la xarxa i buscar la millor oferta. O tancar els ulls davant
un mapa i anar on us porti el dit... segurament preferireu lectures amb
emocions a dojo: misteri, sorpreses, intriga...

L’HABITACIÓ DE MA GERMANA
COLL I MARTÍ, Josep.
Barcelona: Empúries, 2008.
(L’Odissea; 147)
A partir de 13 anys.
Intriga que gira al voltant de
la mort d’una parella de joves
a causa de la mala combustió
d’un estufa de butà. Novel·la
en clau d’humor.

EL CAMINO DE SHERLOCK
FERRARI, Andrea. Madrid:
Alfaguara, 2008.
A partir de 13 anys
Francisco, un nano amb tots els
problemes que comporta el fet de
ser superdotat, participa en un
concurs televisiu de preguntes
per tal de guanyar un viatge de
final de curs per a la classe.

CERTIFICAT C99+
HERNÁNDEZ, Lluís.
Barcelona: La Galera, 2008. A
partir de 15 anys,
A partir de 15 anys
Interessant exercici que
planteja un futur on les per-
sones podran conèixer l’any de
la seva mort. Narració a dos
nivells.

EL DOCTOR SUBMARÍ
TIMMERS, Leo. Barcelona: Claret, 2008. (Claret Kids)

Per als més petits
Després del seu èxit amb el llibre Qui condueix (La
Galera, 2006) tornen les enginyoses il·lustracions de
Timmers, aquesta vegada per presentar-nos un doctor

que cura els malalts de les profunditats marines.

Aquest estiu, posa un llibre a la maleta
S’apropa l’estiu i per a molts això és sinònim de vacances i, per tant, de
temps lliure per llegir. I ja sabeu que de llibres n’hi ha de tota mena i con-

dició, tants com possibles destins turístics. Així que només cal pensar quin
estil de vacances us esperen i buscar les lectures més escaients.
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Temps de lectura
OBJECTIU: CONÈIXER EL MÓN

Si sou dels que preferiu unes vacances emocionants ben lluny de casa,
perdre-us per paratges insòlits, descobrir nous racons en grans ciutats,
conèixer la fauna salvatge, etc. Aleshores aquests llibres us ajudaran a
explorar millor el vostre destí.

UN LEÓN EN PARÍS
ALEMAGNA, Beatrice. Boa-
dilla del Monte: SM, 2007.
Primers lectors.
Un lleó arriba a París, a la
Gare, com no, de Lyon. I des
d’allà inicia un passeig pels
principals punts turístics de la
ciutat. Un àlbum de gran for-
mat i d’imatges impression-
ants, per gaudir de París des del
punt de vista d’un nouvingut.

ERNEST
CASAS, Lola. Il·lustr. Gusti.
Barcelona: Serres, 2007.
Per als més petits.
Una història sobre la quotidi-
anitat d’una família de lleons a
la Sabana, que atrapa els petits
i fa somriure als grans. Un
àlbum on destaca l’habilitat de
l’il·lustrador permostrar l’inte-
rior dels personatges a partir de
les expressions dels rostres.

EL PRÍNCEP DE VENÈCIA
NOGUÈS, Jean-Côme. Il·lustr.
Anne Romby. Barcelona: Zen-
drera Zariquiey, 2008.
A partir de 7 anys
Un àlbum il·lustrat de gran
bellesa, que ens convida a
passejar per carrers i canals
de Venècia, enfilats dalt
d’una gòndola, perseguint la
identitat de l’home de la màs-
cara.

UNA AMPOLLA AL MAR DE GAZA
ZENATTI, Valérie. Una ampolla al mar de Gaza. Barcelona:
Cruïlla, 2007. (Cartes i Diaris).
A partir de 13 anys
A través dels correus electrònics d’una noia israeliana i un noi
palestí, coneixem com viuen els joves d’aquests territoris i alhora,
amb un llenguatge clar i proper, podem entendre una mica millor
les causes d’aquest conflicte.

VOLS TRANSOCEÀNICS I INTERRAILS

Si teniu previst fer un viatge a l’altra punta de món, amb dotze hores de
vol, temps morts als aeroports esperant un enllaç, etc. O fins i tot si us
decidiu per un interrail, és el moment ideal per llegir trilogies, sèries,
nissagues o aquells clàssics que teniu apuntats a la llibreta de pendents.

L’ÚLTIMA CASA
CARBÓ, Joaquim. Barcelona:
Columna, 2008. (Columna
Jove; 231)
Apartir de 13 anys
Amb aquesta novel·la l’autor
tanca la sèrie que va encetar
l’any 1966 ambLa casa sota la
sorra, un clàssic sens dubte de
la literatura infantil catalana.
Una ocasió, doncs, per rellegir
totes les aventures d’Henry
Balua i Pere Vidal.

EL JARDÍN SECRETO
BURNETT, Frances Hodg-
son. Madrid: Siruela, 2006.
(Las Tres Edades; 6).
A partir d’11 anys
Un clàssic de la literatura in-
fantil en llengua anglesa que va
publicar-se per primera vegada
el 1910. La protagonista és una
nenamalaltissa que deixa l’Ín-
dia per anar a viure amb un
oncle seu en una misteriosa
mansió d’Anglaterra.

LES AVENTURES DE TOM
SAWYER
TWAIN, Mark. Il·lustr. Isidre
Monés. Barcelona: La Galera,
2008. (Els Grumets de la
Galera; 43)
A partir d’11 anys
Un personatge clàssic de la lit-
eratura universal que, a través
de les seves aventures al peu
del riu Mississipí, ha captivat
infants de moltes generacions.
Un llibre de lectura obligatòria.

ENS QUEDEM A CASA

Si aquest estiu toca estalviar i us quedeu sense vacances, no val a des-
animar-se. Només cal fer una bona tria de llibres d’aquells que convi-
den a crear, inventar, somniar, filosofar... i fins i tot a escriure cartes!

EL TALLER DE LES PAPALLONES
BELLI, Gioconda. Il·lustr.
Wolf Erlbruch. [Arcos de la
Frontera]: Barbara Fiore,
2008. P8.
Primers lectors
Una història molt enginyosa
que ensmostra la part fosca del
món dels Dissenyadors de
Totes les Coses.

NO ÉS UNA CAJA
PORTIS, Antoinette. Vigo: Fak-
toría K de Libros, 2008. Per als
més petits.
Per als més petits
Un llibre que convida els adults
a reflexionar sobre la imagi-
nació dels més petits. Una
història que podem llegir en
clau no consumista.

ESTIMAT MAX
GRINDLEY, Sally. Il·lustr. Tony
Ross. Barcelona: Cruïlla, 2007.
(Cartes i Diaris)
A partir de 9 anys
En Max envia una carta a la
seva autora de llibres infantils
preferida. I l’autora li respon.
Comencen així una divertida i
entranyable correspondència.

LA REINA GISELA
HEIDELBACH, Nikolaus. Barcelona: Juventud, 2008.

A partir de 7 anys.
Una nena anomenada Gisela, manaire i amb aires

de grandesa, després d’un naufragi arriba a una illa
habitada tan sols per suricates. Una història àcida i

divertida il·lustrada per un autor d’excepció.

Aquesta és una iniciativa de:

Amb el suport de:

Si aquest estiu no llegeixes, és perquè no vols. Clijcat, juntament
amb l’ICIC i Llegir ens fa + grans, proposen unes vacances ple-

nes de diversió, intriga, manualitats...
En definitiva, de la mà d’aquestes propostes és impossible pas-

sar un estiu avorrit, cansat o monòton. Llibres per a totes les
edats, per a tots els gustos, i de totes les temàtiques possibles.
Aquest estiu, vagis de vacances lluny o a prop, a la platja o a

la muntanya, encara que et quedis a casa o vagis amb els
amics, no oblidis posar un bon llibre a la maleta.
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12HORITZONTALS: 1.Excés per culpa dels sistemes de medició. Al mo-
cador d'en Josep Lluís / 2. El futur en un trimotor. Cuixa unàniment desit-
jada / 3. Un quart de vuit. Moviment oscil·latori de la lluna en posició
balança. Liquida el deute / 4. Segons com eixala, la noia, té un defecte de
parla. Raspallada al diner / 5. Refinament, asiàtic generalment. Aquest
també n'és, però de muntanya / 6. Tabac per fumar en calma. Mecanisme
per castrar el cotxe / 7. Obsessió per les pel·lis de por. Mag fent el truc
d'ocultar-se ell mateix / 8. Adorn de passamaneria a la barana de can
Pelfòrt. Dramàtica escena d'aeroport / 9. És consonant de mena. De l'onada
al naval. Explosió en rostre juvenil / 10. Dòlar excarcerat. Hippies per la
millora de la societat. Dos quarts d'onze / 11. Quina estafa, la camamilla
concentrada! Capacitat líquida d'una xibeca / 12. A l'hora de plegar veles
no hi ha res més útil. Nuvi fora de perill / 13. Possible víctima de tecitis.
Flexible com un espectacle del Tricicle.

VERTICALS: 1.Per sota, per exemple, de Lliçà. Enxampat amb un llen-
guado d'importació / 2. Ve fent la vertical. L'últim estadi, fet a posta pel pro-
letariat. Símptomes d'apetit / 3. Era de pedra però sembla una marca de
plàstic. De les batalles que ho posaven tot de potes enlaire / 4. Càrrec
musulmà que a Algèria es presenta com a xèrif. Perdi sang fins a malme-
tre la gira / 5. A la taula periòdica i a Sèrbia. Responsable dels preus de la
presó / 6. El nucli de la qüestió. Guarneixo amb brodat el balcó de can Fer-
rando. Parent nostrat del cactus / 7. Saltiró només per gent de categoria. Tal
com recusa ja es veu que és basc. Article de franel·la / 8. Entomada de pi-
lota al hall de l'hotel. Ni tu ni jo ni ell / 9. És a l'aril com al pas el passat.
Avui dia ja es dediquen quasi totes al turisme / 10. No, de lògic no ho és,
però es refereix a l'esperit. Tusta sense badar boca / 11. Abracen en Jeroni.
Parentesc que se sol manifestar a dinar o a sopar. Pilar prim / 12. Normes
a seguir per a la reordenació de les Illes. Grec segurament centralista.

Mots encreuats

Falsos mites

La recepta

1- La masturbación es una prác-
tica limitada casi exclusiva-
mente a los hombres.

2- La masturbación durante la
pubertad disminuye la potencia
sexual durante la adultez.

3- La masturbación es física-
mente dañina y disminuye la po-
tencia sexual.

4- La masturbación tanto en el
hombre como en la mujer es
señal de que algo no va bien en
su sexualidad.

5- La masturbación es un hábito
propio de las personas jóvenes
e inmaduras.

6- La masturbación muy fre-
cuente conduce a la homose-
xualidad.

7- La impotencia es natural e
irreversible en el hombre.

8- Impotencia significa pérdida
de virilidad.

9- El hombre siempre está dispues-
to a tener relaciones sexuales.

10- Si el hombre no se excita en
una situación sexual "es anor-
mal" o "no funciona bien".

· CASANOVA Y LA BOLA DE ORO. Para no dejar embarazadas a las damas que
caían en sus brazos, Casanova utilizó un curioso anticonceptivo: una canica de oro
de 60 gramos que introducía en la vagina.

· DEVOLVER LA FERTILIDAD. Para saber si una mujer era fértil, los médicos egipcios le
hacían sentarse sobre una mezcla de harina de dátiles y cerveza. Si vomitaba era
signo de que podía quedarse embarazada.

Elaboració: Bullim les làmines de lasanya amb aigua i sal, uns
8 minuts. Les escorrem i les assequem estirades sobre un drap
net. En una paella fonem la mantega i coem els porros tallats a
foc lent durant uns 5 minuts, fins que quedin transparents. Hi afe-
gim l’all talladet, ho deixem un parell de minuts més i hi posem
les gírgoles i els xampinyons, nets i tallats. I ara, fins que s’hagi
evaporat l’aigua dels bolets, uns 10 minuts. Per acabar, hi afe-
gim la crema de llet, sal i pebre, hi donem un parell de voltes i
ho deixem fins que tot s’amalgami i es redueixi. Ho triturem, però
no gaire, perquè és agradable trobar els trossos de bolet.
Per a fer la salsa, escalfem la crema de llet i hi afegim el for-
matge ratllat. Ho deixem coure uns 5 minuts perquè agafi consis-
tència i la salpebrem.
Muntem la lasanya, tot alternant capes de pasta amb el farcit de
bolets. Al capdamunt, hi posem la sals de parmesà.

Comentaris: Si us han quedat més bolets cuits, una solució
bona és triturar-los amb la salsa de formatge. Agafa un color
marró clar molt bonic i, el que és més important, un gust sensa-
cional.

Lasanya de bolets
Ingredients:
· 4 làmines de pasta de lasanya
· 2 porros
· 1 gra d’all
· 100 g de gírgoles
· 50 g de xampinyons
· 1 dl de crema de llet
· Sal i pebre

Per a la salsa:
· 2 dl de crema de llet
· 100 g de formatge parmesà
ratllat
· Pebre

Sex
El consultorio sexual Por Pilar Cristóbal · 20 minutos

¿Puedo contraer algún tipo de enfermedad
practicando sexo oral?

El sexo oral es una de las llamadas prácticas de
riesgo, practicándolo se pueden contraer todo tipo
de enfermedades de transmisión sexual, incluido
el sida. Por ello se recomienda no hacer sexo oral
sin protección. La posibilidad de contagio es
mayor si se deposita el semen en la boca.

¿Es normal que mi mujer prefiera mastur-
barse a mantener relaciones sexuales conmigo?
¿Se puede amar a una persona y no desearla
sexualmente?

En el sexo no hay nada ni normal ni anormal, lo
que cada uno desea y hace es lo normal, pero si tu
mujer prefiere masturbarse es porque las relacio-
nes sexuales no le son tan satisfactorias. Y natu-
ralmente que sí, se puede amar a una persona con
todo tu corazón y toda tu mente y sin embargo no
sentir deseo sexual por ella porque los genitales
no entran en el amor. También se puede amar a
una persona sólo con los genitales.

Hay mucha gente que, aunque tenga pareja, se
le van los ojos hacia personas de su mismo sexo.
¿Por qué pasa esto? ¿Le pasa más a los chicos
que a las chicas?

Lamayoría de los seres humanos son bisexuales y,
aunque sólo se manifieste la tendencia heterose-
xual, la homosexual está latente y a veces se ex-
presa en pequeños detalles, como fantasías, sueños
eróticos o experiencias en la prostitución. No es
más frecuente en hombres que en mujeres, lo que
pasa es que la represión actúa con más intensidad

en las mujeres que en ellos, y la educación senti-
mental hace que las mujeres sean menos aventu-
reras.

Tengo la eyaculación precoz, y entones, antes
de hacer el coito mi novia me masturba, para
luego durar mas...pero hay veces que si no es-
pero el tiempo justo tengo problemas, porque si
me espero demasiado tiempo me corro pronto,
y si dejo muy poco no se me pone del todo dura
y no penetro bien.

Lo que no me parece bien en lo que haces es que
el placer de tu novia dependa sólo de la turgencia
de tu pene o del tiempo que tardes en eyacular. La
mayoría de las mujeres disfrutan mucho con la
masturbación o con la caricia de los labios en su
vulva y las que desean una penetración pueden
sentir todo el placer son la introducción de tres
dedos que son un excelente sustituto del pene. Si
acaricias a tu amiga hasta que llegue al orgasmo y
luego penetras no tendrás que preocuparte por el
tiempo de tu eyaculación, ni por la turgencia de tu
pene y ella se sentirá mucho más satisfecha sin la
presión y el miedo a que te corras antes de tiempo.

¿Es posible quedarse embarazada si el chico ha
introducido el pene 2 veces nada más y sin con-
dón? ¿Cuál es el porcentaje de posibilidades?

Es posible quedarse embarazada siempre que
hay penetración aunque no haya eyaculación, las
probabilidades son menores que cuando el chico
se derrama en tu interior pero ten cuidado por-
que las hay, recuerda el famoso refrán castellano
que dice a propósito de esto: “Antes de llover
chispea”.
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Al llarg d’aquests dies hi haurà dues

coses que seran força importants per

vosaltres: la sensació de voler parlar

amb la mare, i el fet de donar suport.

Tindreu uns dies molt sociables, no

parareu de trobar a gent coneguda que

us preguntarà coses de la vostra vida,

només volen fer el xafarder.

Les coses es plantegen molt bé, si més

no estareu més animats. Tingueu en

compte que coneixereu a algú que pot

interferir bastant en la vostra feina.

Les coses sembla que tenen ganes d’a-

nar poc a poc. Us aconsellaria que si

podeu anéssiu a fer alguna excursió,

millor si és un viatge llarg.

Teniu uns dies que ni fu ni fa, estareu

com una mica passius cosa que no és

massa normal en vosaltres però és que

us sentiu unamica cansats i desanimats.

A vosaltres us somriu la sort aquests

dies i és possible que tot el que voleu fer

us surti bé.Això és molt bo, sobretot si

teniu coses delicades pendents de fer.

Encara us afectenmassa els nervis, heu

de mirar de ser més forts i agafar-vos

les coses amb més tranquil·litat. Esteu

molt fèrtils, compte amb el que feu.

Estareumolt perceptius, si podeu apro-

fiteu per entendre millor el que els

passa a la gent que està a prop vostre,

potser els podeu ajudar.

Teniu molta tendència a sentir-vos les

cames pesades i, a sobre, començareu

a tenir manies amb el vostre cos, cosa

que no us convé.

Us sentireu una mica egoistes aquests

dies i és que tindreu tendències a pensar

amb la vostra persona i prou.No heu de

tenir remordiments de consciència.

Us fariamolta falta esbargir-vos i si pot

ser anar una mica a la muntanya a res-

pirar aire fresc, a poder ser sols ja que la

pressió que se us marca per part de la

família és molt gran.

Aries

Taure

Bessons

Cranc

Lleó

Verge

Balança

Escorpí

Sagitari

Capricorn

Aquari

Peixos

Horòscop

A vosaltres sí que us haig d’avisar ja

que tindreu tendències a tenir alguna

ensopegada amb el cotxe,mireu d’estar

alerta i mirar el que feu.

L. MONER 93 762 01 79 · c/ Majó, 15 Hora-
ri: Dilluns a dissabte · 09.30 · 13.30 / 16.30 ·
20.00 · Diumenges alterns: 10.30 · 13.00

M. SOLÉ 93 762 09 79 · Av. Pau Casals, 13
Horari: Dilluns a dissabte 09.30 · 13.30 /
16.30 · 20.00 Diumenges alterns: 10.30 · 13.00

Per a informació de la farmàcia de guàr-

dia cal telefonar a la policia municipal: 93

764 06 15

DIVENDRES 23

DISSABTE 24

DIUMENGE 25

DILLUNS 26

DIMARTS 27

DIMECRES 28

DIJOUS 29

DIVENDRES 23

DISSABTE 24

DIUMENGE 25

DILLUNS 26

DIMARTS 27

DIMECRES 28

DIJOUS 29

Farmàcies

Defuncions

Blanes

Palafolls

Tordera

Lloret

Telèfons

MAO
Centro de
Acupuntura y
Masaje

ACUPUNTURA:
Dolores, lumbago,
artrosis, ansiedad...

ADELGAZAR:
15€ cada sesión con

auriculoterapia

MASAJE
MédicoChino conmásde
20 añosde experiencia

Raval, 25, 1º,3ª BLANES
972 333 990

www.centromao.com

Horario: Lunes de 16 a 20h
Martes y Viernes:

de 10 a 13h - 16 a 20h

CALÇATS

BLANDA

Calçat còmode,

especial plantilles

Per home i dona

Rbla. Joaquim Ruyra, 107
17300 · Blanes
972 33 77 76

Especialistas en comodidad

Info&serveis

Blanes
José Baño Oliva, 73
Generosa Villarroya Ulldem. 103

Calella
Enric Torres Lasbats, 88
Enrique Baquero Talavera
RosaMa de la Peña Carceller, 45
Maria Teresa Janer Colomer, 76

Lloret de Mar
Ernesto Alonso Fernández, 64
Conchita Vall-llosera Salip, 93

Malgrat de Mar
Francisca Pérez Solís, 92
Rafaela Trujillo Vargas, 84

Pineda de Mar
Damià Gómez Caparrós, 66
Eugenia García López, 88
Maria Carme Rios Doñate, 63

Tordera
Antonia Cara Cervilla, 81
Carme Fàbregas Comas, 66
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ADELL
972 33 04 91

c/ Muralla, 31

ADELL
972 33 04 91

c/ Muralla, 31

PUJOL
972 33 04 65

Nstra Sra Vilar,6

OMS
972 35 24 59
c/ Nou 8

BARTRINA
972 33 19 78

Av. Joan C I, 4

ALTIMIR
972 33 44 03
Vila de Madrid, 17

SUREDA
972 33 00 69
Pg. de Dintre, 3

X. BORRAS
972 37 74 03

Mª Campmany, 24

PERPINYÀ
972 36 58 77

J.B. Lambert, 34

A. MARTÍNEZ
972 36 43 79

c/ Sant Pere, 6

C. CABAÑAS
972 36 57 98

Av. América, 27

MAZÓ
972 36 61 55

Venècia, 75

M. CABAÑAS
972 36 57 96

Just Marlés, 66

J. MARTÍNEZ
972 39 47 92

E.M. Pasapera,9

.Empresa dedicada a la fa-

bricación,suministro y

montaje de puertas,

necesita incorporar ur-
gentemente comerciales
para la zona de Cataluña,

Aragón y Madrid.

Imprescindible carnet de

conducir.

Mandar curriculums al
fax:972351202 o mail a

info@resist.es.

AGENCIA DE VIAJES DE
LLORET DE MAR

necesita incorporar a su

plantilla:

Contable con experiencia

Interesados envíen currícu-

lum al fax.: 972/371200

Es precisen monitors d’arts marcials.

Dm-Dj de 17 a 18h. 609 85 99 51

Per inserir anuncis classi-ficats, heu de trucar al

972 33 84 15972 33 84 15 de 9 a 14 i de 16 a 19h els · Dilluns

CENTRES AUTOEQUIP
Cerca pel seu centre ubicat a Santa Susanna:

MECÀNICS D'AUTOMOCIÓ
S'ofereix contracte indefinit, pla de carrera, sou fixe + diversos incentius.

Interessats trucar al 93.753.70.17 o enviar curriculum vitae a:
rrhh@autoequip.es

Se necesita

ADMINISTRATIVA
para atención, consulta

y teléfono.

Idioma: catalán.

Horarios de comercio.

635 678 827

Es necessita:

secretària

per cobrir baixa maternal
5-6 mesos

(des de juny a novembre)
a oficina de consultoria a

Blanes.

Jornada de 9 a18h amb
una hora de descans.

IMPRESCINDIBLE:
Anglès nivell alt

Enviar CV amb carta de
presentació a

nielsen@mediterra.es"

Perruqueries Raffel Pagès de
Blanes, Granollers i Tordera
necessiten Oficials de primera. Oferim

bones condicions i feina tot l’any.

Truqueu i en parlarem.

972 335 087

Borsa de treball

Busco

amb coneixements d’infor-

màtica, bona presència i

disponibilitat d’horari.

678 68 98 54

auxiliar administrativa

PUNTA CANA 9 D/ 7
NOCHES DESDE
380 EUROS

JAMAICA 9D/ 7 NOCHES
DESDE 495 EUROS

MEXICO 9D/7 NOCHES
DESDE 489 EUROS

Salidas desde Madrid, tasas
y suplemento carburante no
incluído en el precio.

c/ Anselm Clavé, 70, local 2 · 17300 Blanes ·

Tel. 972 358 464 · Fax 972 358 465

SUPEROFERTAS MAYO. PRECIOS INCREIBLES!!!!!

660 27 25 84
676 105 930

BELINDA

TIKETS DE
COMIDA
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· Se ofrece una habitacióm gratis en
Calella a persona no fumadora, y a
cambio de atender a señora mayor 2h al
día. 696 111 018.

Vendo estudio en Blanes. Zona de
correos. Amueblado. Inferior. Muy tran-
scurrido. Con parquet y aire acondi-
cionado. Trato directo con propietario.
Contactar con 617 38 59 23.

Llogo habitació a persona treballadora
i sèria. En un ambient familiar, zona tran-
quil·la, sol tot el dia. Lloret de Mar. 626
51 88 52.

Chico español busca habitación de
alquiler por 200 euros al mes en Blanes.
697 90 70 65.

· Oportunitat! Es traspassa negoci al
centre de Blanes. Alimentació. Ben si-
tuat i en funcionament. Urgeix. 652 879
358. Montse.

· Se alquila local de 50m en Lloret de
Mar. Zona el Rieral. 607 400 624.

Se traspasa tintorería en el centro de
Malgrat por traslado. En pleno
rendimiento. 636 455 134.

· SE VENDE LOCAL EN BLANES. 140 m2.
DIÁFANO, SALIDA DE HUMOS, CON-
TACTO DIRECTO CON PROPIETARIO.
OPORTUNIDAD. BUEN PRECIO. 686 413
105 - 686 413 106

· SE ALQUILA LOCAL EN CALELLA.
300 E. 932 105 763 - 937 690 736.

· Se alquila local de 50m2 preparado
para oficina o similar, sito en Blanes,
c/ Illes Formigues esquina c/ Illes
Medes. Tel. 638 514 555.

· Oportunitat!! Apartament obra nova 1
habitació, 1bany complert, menjador,
cuina, balcó gran, calefacció baix consum,
armari encastat de fusta , només 6 veïns.
140.000 euros (23m). 616.069.049

· Excelente oportunidad. Se vende
piso en la zona de Poblenou, en Pineda
de Mar. De 105m2. Se deja totalmente
amueblado y con todo tipo de elec-
trodomésticos. 260mil e (43 millones de
ptas). Reforma íntegra de hace 3 años.
Dien situado. 652 17 79 74. Sonia.

· Pis seminou a dos carrers de la
platja, darrera carrer ample. 2
habitacions, 1doble. safareig amb renta-
dora , bany complet 4 peces , cuina in-
dependent amb electrodomèstics,
menjador amb mobles, calefacció, gas
natural. 200.000 euros (33m). Trucar

Immo

al: 616 069 049

· OPORTUNIDAD. Se traspasa centro
de estética en Blanes. Con 20 años,
en pleno funcionamiento. Dos cabinas
con todo su equipamiento y solarium
vertical. negociable. 615 65 42 03.

Se traspasa bar musical en Malgrat,
o se alquila anualmente. 80m2, semi-
nuevo. 646489935 .

Pineda-Poble Nou, se alquila habi-
tación doble con nevera,tv,se lava la
ropa.Para señores,por 260 euros al
mes.93.762.64.14

Pineda. Se traspasa restaurante
pizzería 250m2 con terraza exterior.
Equipado.Céntrico. 93 767 20 26 Luis.

· SE TRASPASA CENTRO DE ESTÉTICA
Y BRONCEADO. EN PLENO FUN-
CIONAMIENTO. LLORET DE MAR. 649
444 026

Si t'agrada gaudir d'espai exterior,
tranquilitat i t'agraden els animals,
llogo habitació amb dret a cuina a l'ur-
banització Ciutat Jardí de Sant Genís de
Palafolls. Gemma. 659 053 476

Es ven plaça d'aparcament per cotxe
i moto a la zona de Can Borell. Blanes.
21000 euros. Antònia. 646 575716.
de Palafolls. Gemma. 659 053 476

Es lloga pis d'una habitació i dúplex
de tres habitacions. Cèntric i eco-
nòmic. Blanes. Rosa 695 15 10 11.
Trucar de 10 a 14h.

· Es ven Moto NSR de l’any 99. Pocs
quilòmetres. Preu negociable.
125cc. Trucar per les tardes al telf:
646 75 02 20. Germán.

· Es ven moto 49cc Kimco Scout.
Econòmica. 685 15 10 58. Preu ne-
gociable.

· URGE!!! Se vende Moto Honda Aprilia
125 de 2004. Tiene 15.500 km. 1200
euors. Llamar al 607 28 86 71 y pregun-
tar por Olivia.

· En venta Peugeot 307 SW 110
cv HDI. Full Equip. Novembre 2004.
Amb 102.000 km. 675 96 04 89.

· Es ven Peugeot 406 HDI, 110cv,
100.000kms, 6 anys, amb llibre de re-
visions. Per 4900 euros negociables.
646 07 58 08.

· Se vende furgoneta C15, 1700 die-
sel. FG Top. Año 2001. 3900 euros.

Motor

652 32 90 17

· Es ven Opel Vectra 4 portes, amb
AA, CC, EE i amb CD MP3 per 2000
euros. 93 765 33 38.

· Chico universitario fuera del am-
biente gay busca chicos no mayores de
35 añis con cultura y seriedad, para
amistad. Abstenerse gente que busque
relaciones esporádicas. 617 16 49 39.

· Señora del Alt Maresme busca ami-
gas de alrededor de 60 años para ir al
cine, baile, teatro, etc. 699 02 88 43.

· Blanenc de 28 anys cerca noia per
amistat i possible relació estable. Inte-
ressades enviar sms al 657 19 59 73.

· Chico de Blanes de 39 años busca
chica para amistades. SMS / Telf. 617 66
16 32.

· Chica atractiva de 45 años busca re-
lación seria con empresario de 50 a 70
años. Llamar por las tardes / noches. Pi-
neda o cercanías. 659 36 96 20.

Chico de 45 años divorciado sin cargos
familiares, delgado, moreno, trabajador,
hogareño, formal, busca chica de 25 a
40 años de similares características y de
ideas claras. 676 79 25 29.

· Señora de 70 años busca amistad
para olvidarse de la soledad. Que le
guste el campo y el baile. 600 59 81 38.

· Fiesta de la primavera. El grupo
Maisols de Blanes ha organizado una
fiesta para el sábado 29 de mayo. Res-
taurante Caprichos de Palafolls. C/ Sin-
dicat s/n. Para más infor y reservas
llamar a Karen. 605 18 60 76 y Marta
607 44 77 36.

· Viudo, 64 años, desea relación
con señora con caridad humana, sin
ataduras, para envejecer juntos. 647
86 38 50.

· Divorciat de 55 anys vol conèixer
noia de 30 a 40 anys per relació esta-
ble. 605 341 172.

No dejes pasar una nueva oportu-
nidad. Grupo en formación single muy
dinámico y alegre, donde no existe el
aburrimiento. Edad hasta los 50 años.
Cena todos los viernes a les 21.30h.
Lugar: Bar Sa Boadella, en Lloret de
Mar. Para reservas: 972 37 65 52. Pre-
guntar por José María.

· Chico de 34 años, gay pero sin
pluma, busca chicos de edad aproxi-
mada para amistad. Abstenerse bro-
mistas y malos rollos. 617 16 49 39.

· Divorciat de 55 anys vol conèixer
noia llatina de 30 a 40 anys. 634 928
582.

·Chico de 38 años busca chica para
amistad. Sms 637 25 64 86.

Em relacionaria amb sr alegre, edu-
cat i sense càrregues, fins a 65 anys.
Zona La Selva i Girona. 699 484 299
Mªdel Carme

.Noia de 33 anys li agradaria trobar
noi de 30 a 40 anys per amistat. 608
03 02 68.

.Sr. 78 años, viudo, simpático, jovial,
sin cargas familiares busca sra. de ca-
racterísticas similares de 50 a 70 años,
para salir a pasear, conversar i posible
relación seria. 647 15 80 35

· Compraria un tractor de segona
mà. de 24 a 34 cavalls i fresadora. 659
79 43 61.

· Se vende karaoke VHS semi nuevo y
a buen precio. Ana María. 972 33 76 82
/ 678 87 15 78.

Objectes

Amistats

· Es ven maquinària de bar. Cuina in-
dustrial, salamandra, microones, bote-
llero, extracció, congeladors, fregidora,
safata... Bar muntat. 629 97 55 72.

· TV en color de 21’’ estereo por 100
euros. Video HI-FI 6 cabezales VHS por
50 euros. Pineda de Mar. 635 537 290.

· Venc butaca de roba de color verd
fosc per 80 euros. 616 013 791.

· Vendo picina modelo TOY cuadrada.
1.90m d’ample amb capacitat per 1400
litres. Desmuntable + moqueta per
posar sota de la piscina. + Cadira de
cotxe per bebè Maxi cosi + banyera +
orinal. 150 euros. 616 013 791.

· En venta Tribuna del Nou Camp. Pri-
mera Tribuna. Seient 18. Entrada O-101.
Sota coberta. Preu: 15.000 euros nego-
ciables. 690 82 24 09 / 690 82 24 07.

· Oportunitat. Venc cotxet bessons en
perfecte estat marca Jané ambmaxicosi,
cadiretes i protector de pluja per 290
euros. També venc trones, cunes, llit de
viatge, Moisès, etc. 649 30 12 84. Anna.

Se vende mobiliario de tienda. Vitri-
nas, estanterías, muebles, paneles con
guías + accesorios para poner los gan-
chos, y mostrador, etc. 609 03 03 00. m

Vendo TV Daewo de 21’’ por 70 euros.
Equipo de música Pioneer con 5 planti-
nas para CD’s por 80 euros. DVD, 30
euros. 605 35 84 89. Blanes.

Vendo Nokia N70 de Orange. Precio a
convenir. 654 526 758.

Se vende aire acondicionado Sam-
sung, frío, calor, 6000kal, de bajo con-
sumo, nuevo. 626 337 231.

· Venc una bici orbea, amb cistella, una
bici marca Connor Pro Bike 21 Speeds
amb cadira infantil. I un parell de man-
cuernas per estrenar. 4 discos de 2kg i 8
discos d’1 kilo. 616 013 791. 100 euros.

· Se vende cuna por 80 euro, de
marca. Comprada por 260 euros. Usada
muy poco tiempo. 669 34 72 84.

· Es ven mampara de bany, 1,40m
d’alt i 80cm d’ample. De vidre trans-
parent. Nova, per estrenar. Preu eco-
nòmic. 666 107 267.

· Vendo TV 29’’ marca Iekey en buen
estado. Precio 50 euros. 699 46 41 01.

· Vull comprar piano a particular.
646 07 58 08.

· Venc mobles seminous a molt bon
preu. Trucar fins les 16h. 626 518 852

· Es ven mini grua per mobilitzar ma-
lalts. Nova i preu a convenir. 616 688 624

.Vendo TV de 29”. 70 euros. Blanes.
Buen estado. Patricia 699 697 867

.Se vende carro gemelar de la
marca Jane con dos matrix pro, por
300 euros. 972 355 100

.Es ven nevera amb congelador, ne-
vera i TV inclòs. Ramon 9376412 74

.Vendo escopeta-carabina GAMO
con visor telescópico. Calibre 5,5. 972
33 51 14.

.Venc balança digital i caixa regis-
tradora. 6 mesos d'ús. 400 euros.
659 12 70 87

.Barca baja 3,20- Lora de 9,70 i és full
equip. 2 x 7400 cc. 665 67 23 19. Judith.

.Nevera combi Daewo 170x60 (A).
Se vende en perfecto estado, usada 6
meses, tiene un año. 300e. 626 003 894

.Lavadora-secadora Newpol, 1200
rpm. 7 kg x 5 kg carga frontal. 60x85.
Se vende en perfecto estado. Usada 6
meses, tiene 1 año. 400 e. 626 003 894.

· Particular compro, cambio y vendo
monedas de todo el mundo, fichas de
sindicatos y cooperativas, chapas de
cava y tarjetas. Tel. 658 63 25 07.

· Yo, Sarbjeet, he cambiadomi nom-

Diversos

bre a Sarbjit Masson. Tomen nota.

· Faig arreglos de roba. Econòmics.
972 33 59 56

· Yo Hemant Kumar hijo de Nand Ram,
he cambiado mi nombre de Hemant
Kumar a Hemant Kumar Mourya.

· Calella. Se ofrece habitación a cambio
de atender señora mayor unas horas al
día. No fumadora. 696 111 018

.Coleccionista compramaterial antic
i modern del Barça: samarretes i àl-
bums de cromos de futbol. Pago molt bé
i passo a domicili. 699 94 95 08

.TBOS antics, comics moderns,
manga, àlbum de cromos, programes
de cinema, playmobil i joguines en ge-
neral per comprar. 630 930 616

.Venc cadell yorkshire tamany
petit. 626 38 18 06

· Buscas trabajo? Oportunidad única e
immejorable. Empresa de Marqueting y
Publicidad colaboradora de empresa
energética consolidada necesita personal
para campaña. Se ofrecen fijos más co-
misiones. Llamar a Renato: 692 045 197.

· Señora busca faena por horas en
limpieza y/o cuidado a mayores y
niños. 697 74 31 25.

· Señora de Blanes con experiencia
se ofrece para cuidar ancianas. precios
económicos a horas. 636 621 970.

· Es busca comptable amb experièn-
cia per comptabilitat i facturació per tot
l’any. Idioma català i castellà. Horari a
convenir. interessats trucar al 902 103
258 o enviar CV al fax 972 37 64 21.

· Se precisa señora con experiencia en
plancha y acabados textiles. 679 091
098. preguntar por Lourdes. Malgrat.

· Dissenyador gràfic T.P Universitat
Ramon Llull. Amb experiència. Buca tre-
ball. 650 28 74 76.

· Se ofrece chica de 36 años domini-
cana, soltera, sin cargas familiares, para
cuidar niños, ancianos o interina. 93 767
16 35.

· Esteticient Tordera. Estètica de Tor-
dera necessita urgent una esteticient
amb experiència. URGENT. 93 764 02 40.

· Se ofrece carpintero para trabajos
de carpintero en general. 625 54 70 24.

· Socorrista aquàtic amb títol oficial
busca treball. 619 68 26 01.

· Peluquería unisex necesita oficiala de
segunda u oficiala. Pineda de Mar. 93
767 17 72 / 636 50 25 57.

· Sóc una cuinera que busco feina en
restaurants o hotels. A Lloret i rodalies
(Blanes, Tossa...). Amb experiència i
cotxe propi. 626 51 88 52.

Se ofrece conductor con 15 años de
experiencia. Todos los carnets. Zona-
Selva y Maresme. 616 076 442. Andrés.

· Busco trabajo por horas para limpieza
de casas, oficinas, etc. 687 42 71 40.

· Policía Nacional de 52 años, jubi-
lado, se ofrece para guarda de finca,
coto de casa, o chófer de empresario.
680 56 23 70.

· Propera abertura de bar musical. Pre-
cisamos camarero/a y promotores y DJ
Pop nacional. 646 489 935.

· Busco trabajo por horas para limpieza
de casas, oficinas, etc. 638 55 03 41.

· Necesitamos personal de ambos
sexos para limpieza de automóviles.
Todo el año, contrato. Todas las edades
laborables. 93 762 74 30.

· Seguros Santa Lucía. Seguros Santa
Lucía, de Pineda, Malgrat, Tordera i Pala-
folls, selecciona persones para cobrado-
res y asesores de seguros. incentivos
fijos variables. Interesados de seguros.
Interesados llamar al 93 767 07 45.

· Esteticista amb reflexologia, mas-
satge, drenatge limfàtic, depilació i
tractaments facials i corporals s’ofe-
reix. 687 62 55 06.

· Dona responsable i catalana de 50 anys
s’ofereix per cuidar nens. Zona de Lloret.
Vehicle propi. 639 04 40 53.

· Blanes. Home de 50 anys amb car-
net classe B i cotxe propi busca feina
a jornada intensiva pels matins. A Blanes
o rodalies. 687 60 17 72.

· Noia de 40 anys s’ofereix per feines a
l’hosteleria. 618 12 00 40.

Treball

Classificats

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

A domicili per a particulars i
empreses. Preus econòmics.
No es cobra desplaçament.

637
212
952

Professionals

CONSTRUCCIONES
Y REFORMAS

Todo de pladur. Baños, cocinas,

paredes y suelo. Fachadas, fonta-

nería, electricidad y pintura.

Construcción de casas completas.

Presupuesto immediato.

636 166 563

PISCINAS DE
OBRA

Adaptadas a su terreno.

De todas las formas y medidas.

Respuestas a su medida.

Presupuesto sin compromiso

697 52 26 25

Dilluns
24h

Per inserir anuncis a aquesta sec-
ció, heu de trucar al 972 33 84
15,de 9 a 14 i de 16 a 19h els

anuncis24@gmail.com

· Professora titulada dóna classes de
piano, solfeig, teoria musical i cant de
tots els estils (jazz, clàssica, moderna).
646 07 58 08.

·Chico de 39 años busca trabajo -
urge- como ayudante de almacen, mozo
de campo, fregaplatos, para cuidar fincas
o masias... No importa fines de semana.
Preguntar por Ismael 651 80 12 81.

· Per a tuberos i instal·ladors de tuberies,
s’ofereix professor de FP per a donar clas-
ses teòriques d’aquest ofici, per tal de
donar més qualitat i rapidesa en la pro-
fessió. Amb llibre de resum al final de
curs. 646 07 58 08.

· Se ofrece señora responsable, au-
xiliar de enfermería, para atender a
personas mayores o discapacitadas. 645
501 100. Zona Lloret.

· Se precisa para centro de estetica de
Lloret de Mar, una esteticista y masa-
gista. 616 293 680

· Botiga de telefonia Telefónica-Mo-
vistar busca persona responsable, amb
carnet de conduir, que parli català i cas-
tellà, per portar la botiga de Blanes. 972
27 47 47

Señora española joven, se ofrece para
el cuidado de personas mayores. Con ex-
periencia. Zona Blanes. 630 104 110

S'ofereix auxiliar de geriatria per cui-
dar a persones grans a hores convingu-
des. Dona responsable. 639 776 922

.Chica busca trabajo de dietista. Dis-
pongo de título. La Selva-Maresme. Di-
námica y responsable. 637 47 72 34.

.Busco trabajo de vigilante o sereno
en hotel. Hablo 4 idiomas. 93 762 44 69.

.Engrasador de persianas. Se en-
grasan railes de puertas de negocio, de
tiendas. Félix 656 369 034

.Noia catalana amb experiència s'o-
fereix per cuidar nens i/o gent gran.
Opcional feina de casa i cuina. 664 444
435.

.Administrativa immobiliària amb
experiència s'ofereix per feines a
hores. 686 10 54 88.

· se ofrece señora para cuidar ancia-
nos, con experiencia e informes. Flexibi-
lidad de horario, noche y día, o ayudante
de cocina. 690 09 46 12.

· Busco casas para limpiar y para cuidar
a gente mayor, en Lloret de Mar o alre-
dedores. 616 75 76 23.

Gratuïts: Amistat, demanda de feina, regal d’objectes i
animals, objectes de menys de 250 euros, sense ànim de
lucre en general.
2,5€ setmanals: Venda d’objectes de més de 250€
3,75€ setmanals: Venda d’objectes de més de 1000€

7,5€ setmanals: Venda d’objectes de més de 3000€

7,5€ setmanals: Lloguers de pisos i pàrkings
10€ setmanals: Venda d’objectes de més de 5000€

10€ setmanals: Ofertes professionals
12,5€ setmanals: Venda d’Immobles, traspassos

Anuncis clasificats

Per a inserir anuncis en aquesta secció podeu trucar
els dilluns al telèfon 972 33 84 15, de 10 a 14 i
de 16 a 20. Per e-mail a anuncis24@gmail.com
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Fins divendres que ve!
Setmana del 23 de maig al 5 de juny de 2008

> Homeopatia
> Teràpia Neural
> Autohemoteràpia
> Test d’Anàlisi Funcional de

l’Organisme E.A.V.
> Messoteràpia
> Reeducació i consell dietètic
> Dietes antiobesitat, terapèutiques
> Test d’Intoleràncies alimentàries
> Patologies del dolor
> Massatge terapèutics i relaxants

Pineda de Mar: c/ Major 56, baixos · 08397 · Tel: 93 762 50 18
Blanes: c/ Forn de la Calç, 9, 2n 2ª · 17300 3 Tel: 972 35 59 94

Utilitzem la dieta com un element ter-
apèutic en la pèrdua de pes, obesitat i
en tot tipus de patologies. Amb dietes
que, respectin els gustos del pacient, re-
ceptes culinàries, métodes de cocció,
suplements dietètics, estratègies depu-
ratives, reeducació dietètica i manteni-
ment.
Pretenem que el pacient sàpiga com ha

d’alimentar-se, tant si es un cas d’obesi-
tat o qualsevol patologia que afecti la
seva salut. La solució no està en suprimir
l’ansietat amb diferents mètodes, que
sempre seran temporals, si no en apren-
dre, conèixer quines combinacions d’al-
iments la produeixen. La solució es
aprendre a menjar el que més ens
convé en cada cas.

Nutrició i dietètica

· Elisabet Parera i Campins
És realment Lloret de Mar el
poble més lleig de Catalunya?
Segons els espectadors del pro-
grama de 8TV La Via Lactea,
sí. L’espai televisiu va proposar
a l’audiència que escollís el
poble més lleig de Catalunya.
El resultat va ser inesperat:
Lloret de Mar ocupava la
primera posició del rànquing.
Molts lloretencs no han entès
el perquè del resultat, i és que
hi ha molts pobles a Catalunya
perquè justament el més lleig
sigui un dels que més vida té i
més turistes porta.
Entre les teories del perquè
Lloret, hi ha qui manté que pot

tractar-se d’un intent de gelosia
per part d’altres viles, donat
que Lloret de Mar és un dels
municipis amb més creixement
durant els últims anys.
Per altra banda, la direcció del
programa de 8TV ha manifes-
tat no entendre la reacció per
part de certs col·lectius de la
vila selvatana, i ha lamentat el
poc sentit de l’humor de deter-
minats sectors afectats.
De totes maneres, cada poble
és atractiu per una cosa dife-
rent i el cert és que, fent una
volta per Catalunya, hi ha mu-
nicipis més simpàtics que d’al-
tres. I Lloret, per a molts,
s’inclou en el primer grup.

Les respostes dels col·lectius no s’han fet esperar

Lloret de Mar és, segons un
programa de televisió, el
poble més lleig de Catalunya

ACN · Els Mossos van de-
tenir divendres dos homes, de
31 i 25 anys, acusats d'haver
robat una peça valorada en
5.700 euros de la joieria Tous
de Lloret de Mar. Els sospi-
tosos, un dels quals viu a
Barcelona, havien robat la
joia dos dies abans. Els dos
homes van entrar a la botiga
fent-se passar per clients. Es
van col·locar al costat de l'a-
parador i, sense que ningú se
n'adonés, van robar la peça.
La gravació de les càmeres
de seguretat de la botiga va
ser clau per poder-los identi-
ficar. En l'escorcoll al vehicle
amb què anaven, els Mossos
van trobar roba que havien
dut el dia del robatori. No ob-
stant això, els agents no van
poder recuperar la peça
robada.

Joia robada a
Lloret de Mar

Ramon Texidó / Calella
El dies 21 i 22 de juny, Calella
celebrarà la seva primera Fira
Renaixentista. Segons les regi-
dories deCultura,Turisme i Fires
de Calella, l’anterior Fira Me-
dieval estava “desvinculada” del
context històric de la ciutat. Per
aquest motiu, s’ha tingut en
compte un cert origenRenaixen-
tista de Calella, del que encara
se’n conserven alguns detalls ar-
quitectònics, per a vincular la
nova mostra amb un període
històric concret de la ciutat.
Per la regidoria, la novaFira ‘neix
amb la voluntat de repassar la
història de la nostra ciutat i fer-la
més propera a la gent del poble’.

Calella prepara la primera
edició de la Fira Renaixentista
Es celebrarà els dies 21 i 22 de juny i substituirà la Fira Medieval

Escena de la Fira Medieval · Ramon Texidó
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· El 3 de gener l’expresident
Alfaro torna a fer-se amb el
poder a Equador.

· El 8 de gener Jacob C van
Marken inventa la mantega de
cacauet.

· El 17 de febrer durant una
encíclica dirigida al poble
francès, el Papa Pío X denuncia
amb vehemència la llei de sep-
aració de l’església i l’Estat.

· El 18 de febrer un globus
tripulat per tres homes i una
dona realitza el viatge Madrid
Illescas (Toledo) en tres hores i
quart.

· El 3 de març comença a
Espanya el derrumbament de
les muralles de Cadis, amb la
finalitat de pal·liar la crisi
obrera.

· El 6 d’abril es registra el
primer dibuix animat.

· El 18 d’abril es produeix
un seisme i un incendi a la
ciutat de San Francisco.

· El 19 d’abril mor el
químic francès Pierre Curie.

· El 16 de maig neix l’escrip-
tor espanyol Francisco Ayala.

· L’1 de juliol estalla la
vaga de Cananea a Sonora,
Mèxic.

· El 18 de juliol estallen
els disturbis a Egipte després
de l’execució dels respons-
ables de la mort d’un oficial
britànic. Gran Bretanya re-
força la seva presència mili-
tar al país

· El 16 d’agost un terratrè-
mol de 8.2 graus a Xile dev-
asta Valparaíso.

· El 26 de setembre es
funda la Escuela Industrial Su-
perior de la Nación a Rosario,
Argentina, que després es con-
stituiria en el Instituto Politéc-
nico Superior.

· El 6 de desembre es crea
el districte de Chimbote.
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