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Els articles signats d’aquest butlletí són de la plena
responsabilitat dels seus autors, i no manifesten
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C/. Balmes, 8
08397 PINEDA DE MAR
www.enmarxa.cat
info@enmarxa.cat

API 2030 AICAT: 0271

Calella:
c/ Sant Joan, cant. Bruguera
Tel. 93 766 03 04
calella@finquesvila.cat
Pineda de Mar:
c/ Dr. Bertomeu, 70
Tel. 93 767 12 00
Pineda@finquesvila.cat

Treballem amb imaginació
per oferir sensacions
C/ Roig i Jalpí, 2 · Tel. 669 923 919
Pineda de Mar
lurdeslua@hotmail.com

www.finquesvila.cat
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Arxiu Municipal. Notes Històriques.

FAMÍLIA ARAGONÈS XICARS - 1609 / 1952
Per
Oleguer
Massaguer

L’Arxiu Municipal ofereix el servei de conservar donacions i cessions de documentació històrica de particulars. Aquesta pot provenir de negocis, famílies, propietats, etc., de Pineda.

La importància de conservar aquests documents no només és pel seu valor històric, sinó
també pel valor de la informació que contenen. Aquesta servirà per a tenir una visió més
completa de la història local i social.
Així doncs, la família Aragonès ens va deixar copiar la documentació que conserven, consistent en un total de 95 documents
compresos entre els anys 1609 i 1952.
Principalment correspon a documents de compra-venda de terrenys, testaments, etc. Entre aquests n’existeix un de 1788 sobre la compra d’una peça de terra per edificar una casa al camí que porta a mar, actual carrer de Mar, i que formaria el barri
de pescadors, el Raval.
Com que aquesta família es va dedicar molts anys a la pesca, part
de la documentació correspon a
aquesta activitat. Així doncs, existeixen llicències de pesca, títols de
patró, etc. Un dels més curiosos
és un rebut de 1834 del pagament
pel permís de pesca a Banyuls de
la Marenda (Rosselló-França) a
favor de Josep Aragonès Xicars,
patró pinedenc de la barca Sant
Joan.
Oleguer Massaguer Cassola
ARXIU MUNICIPAL

Terreny per construir una casa
Any 1788
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Espai Polític. Esquerra Republicana

“2394 pinedenques i pinedencs han contribuït
a què el nostre company
Pere Aragonès, pugui
esdevenir President de
la Generalitat de Catalunya.
ERC Pineda - JuntsxPineda vol agrair a totes i
cadascuna de les persones apoderades, simpatitzants, amigues d’ERC
Pineda i militants la feina feta durant la campanya, així com la feina
que constantment fan a
la secció local de Pineda
de Mar.
Ara hem de persistir i
lluitar per assolir l’alcaldia de Pineda de Mar el
2023!
Sempre al costat de la gent”

Tossa de Mar · Pineda de Mar · Salou
www.goldenhotels.com
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Notícies de Pineda. Per Miquel Castillo.
Per
Miquel
Castillo

Inici d’obres del nou col·lector
d’aigües pluvials al pg Marítim
L’actuació farà tallar la circulació de vehicles entre l’estació i l’arbre verd en sentit
est (Santa Susanna).
Les obres s’emmarquen dins el projecte
de millora del drenatge del nucli urbà.
Han començat les obres de construcció
d’un nou col·lector d’aigües pluvials al
passeig Marítim que conduirà fins a l’estació de bombeig situada a la platja dels
Pescadors. Aquesta actuació es troba continguda al projecte de millora del drenatge
del nucli urbà. Les obres afectaran el tram
comprés entre el carrer de Mar i el carrer
Moragas i Barret. Amb aquest nou col·
lector es vol millorar la recollida d’aigües
pluvials que fa que en episodis de pluja intensa aquesta via quedi inundada.
Afectacions al trànsit
Es preveu que duraran les obres es tallarà
el trànsit de vehicles en el sentit est de la
marxa (direcció Santa Susanna) en el tram
comprés entre la plaça de l’estació fins a
l’arbre verd. Les obres afectaran, doncs, al
carril més proper a la via del tren.
L’actuació també obliga a traslladar les
parades del mercat ambulant de Pineda
Centre (divendres) que s’instal·laven en
aquesta zona. Per això s’ampliarà el mercat
fins al pont de l’Hotel Taurus, ocupant part
dels carrers adjacent a la plaça Sara Llorens (carrer Josep Misser i Pintor Fortuny).
Les obres s’han adjudicat a l’empresa
ROMA, Infraestructures i Serveis SAU per
un import de 261.366,04 €.

Foto: Miquel Castillo

Foto: Miquel Castillo

El Consell Comarcal del
Maresme destinarà diners
per la redacció de l’estudi
d’alternatives de l’emissari
submarí de Pineda
Es tracta de l’emissari submarí de l’EDAR
de Pineda, ubicat enfront la planta de pretractament, just al costat del cementiri
de Pineda. El projecte contempla un nou
estudi que comprovi l’estat actual que presenta l’emissari submarí (tant en la zona
terrestre com en la zona marítima). També
ha de servir per concretar i valorar totes
aquelles alternatives estructurals que cal
dur a terme perquè millori la seva funcionalitat.
El pressupost global del CCM és de gairebé 53 milions d’euros i destina gairebé 9
milions a inversions mediambientals
Totes les àrees del Consell Comarcal es
beneficien d’aquest pressupost, essent
Medi Ambient i Canvi Climàtic la que
aplega el 58,3% dels comptes comarcals.
En concret, amb un increment del 13,5%,
disposarà l’any vinent d’un pressupost de
28.851.128€.
Segueixen, per volum pressupostari, els
serveis inclosos a les dues àrees més socials. En concret, Serveis a les Persones,
amb un creixement del 49%, disposarà
d’11.281291€ i Equitat i Acció Social suma
7.670.000€ experimentant un increment
del 14,3%.
Serveis Generals i d’Organització i Recursos Humans – que aplega el suport administratiu, econòmic i jurídic a tots els serveis comarcals – creix un 26% i comptarà
amb 2.556.428€.
Promoció Econòmica, l’àrea que impulsarà les mesures de reactivació econòmica
i ocupació, doblarà el seu pressupost arribant a 1.021.398€.
D’altra banda, el Pressupost 2021 del Consell Comarcal dóna entitat pròpia a les
àrees de Planificació Estratègica i Serveis
als Municipis i Innovació que, respectiva-
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ment, disposaran de 892.387€ i 558.880€.
El pressupost ha estat aprovat amb els
vots favorables d’ERC, JxCat i el Conseller
No Adscrit. Els grups comarcals del PSC,
CUP i ECG es van abstenir. C’s hi va votar
en contra.
El Consell Comarcal sol·licita a l’ACA 4,6
milions d’euros per a millores i noves inversions en el sistema de sanejament
Es contempla la millora de l’eficiència
energètica de la planta depuradora del
Montpalau, i la instal·lació de plaques solars a l’EDAR Sant Daniel (Tordera).
També preveu millores per minimitzar les
molèsties que les instal·lacions de depuració d’aigües residuals provoquen en el
veïnat. El Pla incorpora actuacions de desodorització en les EDAR de Pineda i
d’Arenys.
A banda de les actuacions de conservació i
manteniment de les 11 EDAR (estacions depuradores), els 40 bombaments i els més
de 115 quilòmetres de col·lectors que hi ha
al Maresme, aquest Pla contempla millores que permetin la gradual incorporació
de sistemes que facilitin l’estalvi energètic
i una dependència major de les energies
verdes.

400 alumnes es podran
beneficiar del nou programa
de reforç escolar a les escoles i
instituts de Pineda
Es tracta d’un programa dirigit a l’alumnat de 5è i 6è de primària i 1r i 2n de l’ESO.
Els centres proposaran directament a les
famílies, dels joves que ho necessitin,
aquesta hora setmanal de reforç.
L’Ajuntament de Pineda de Mar ha engegat un nou programa de reforç escolar per
a les escoles i instituts del municipi, adreçat a l’alumnat de 5è i 6è de primària i 1r i
2n de l’ESO. El programa inclou una hora a
la setmana de reforç de les principals matèries curriculars, adaptat a les necessitats
de cada centre. Es realitza fora de l’horari

Notícies de Pineda. Per Miquel Castillo.
lectiu i en grups d’entre 5 i 10 alumnes de la mateixa classe per
mantenir els grups bombolla habituals. La previsió és que se’n puguin beneficiar 400 alumnes de primària i secundària repartits en
40 grups. Seguint criteris pedagògics, cada centre fa la selecció
dels alumnes que podran gaudir d’aquesta hora setmanal de reforç sense cap mena de cost per les famílies.

En el darrer ple municipal, la regidora d’En Marxa-Junts per Catalunya, Noemí Llorens, va preguntar per la plantació dels arbres
però també per l’estat en que ha quedat el passeig després del
darrer temporal de llevant. Una bona part de la barana de fusta
s’ha trencat i caldrà arranjar-la. L’alcalde de Pineda, Xavier Amor
ha explicat que «els arbres també han de servir per ajudar a mantenir el sauló del passeig de Mar de Pineda, però caldrà fer actuacions contínuament perquè cada temporal arribar al passeig».

El programa forma part del projecte PROA+ finançat pel Ministeri
d’Educació i vehiculat a través de la Generalitat. El Departament
d’Educació ha concedit part d’aquests recursos als municipis
que, entre altres circumstàncies, compten amb un Pla Educatiu
d’Entorn, com és el cas de Pineda de Mar. En total s’hi destinaran
24.960 € pel període de gener a juny de 2021.

L’Ajuntament de Pineda demana al Govern central més elements de protecció

Pel programa s’han contractat a dues empreses que ofereixen serveis d’educadors per impartir aquesta hora de repàs setmanal i la
coordinació pedagògica amb cada centre, apostant per empreses
locals de l’àmbit educatiu, o bé per empreses compromeses amb
la contractació de professionals del nostre municipi.

Xavier Amor també ha dit que «han demanat al Ministeri de Medi
Ambient alguns elements més de protecció». També ha dit que
«fa temps que es reclama fer un debat ampli sobre la façana marítima i repensar a fons com ha de ser». També ha dit que «caldran
solucions estructurals tenint en compte la pujada del nivell del
mar o la disminució de la baixada dels sediments de La Tordera i
les rieres del Maresme».

Can Xaubet elimina la matrícula i la permanència
per a nous abonats

El PSC guanya les eleccions del 14F a Pineda de
Mar amb una participació del 47,82%

· Aquesta mesura es pren per flexibilitzar l’accés al servei.

Es van seguir tots els protocols per assolir unes votacions segures sense contagis.

· El vuit de febrer a Can Xaubet van reprendre les activitats esportives en espais interiors.

El PSC ha estat la formació política amb més suport obtingut a les
eleccions al Parlament a Pineda, amb 2.520 vots (26,68%) seguida d’ERC amb 2.394 vots (25,34%). En tercera posició ha quedat
JxCAT amb 1.435 vots (15,19%). A continuació queden VOX amb
1.038 vots (10,99%), ECP-PEC amb 507 vots (5,37%), Cs 490 vots
(5,19%), CUP 403 vots (4,27%), PP amb 370 vots (3,92%) i finalment PdeCAT 117 vots (1,24%).

El Complex Esportiu Municipal Can Xaubet elimina l’import de la
matrícula per a nous abonats així com el compromís de permanència. Amb aquest canvi es vol flexibilitzar l’accés d’abonats al
centre i adaptar-lo a les noves exigències del mercat i del consumidor d’aquest servei. Ara, per exemple, serà més senzill que un
usuari pugui acudir a Can Xaubet durant uns mesos concrets amb
l’única obligació d’atendre la quota mensual. Obertura d’espais
interiors al 30%

Pel que fa a la participació, es van comptabilitzar un total de 9.561
vots, un 47,82% de les persones que tenien dret a vot a Pineda de
Mar. Respecte a els anteriors comicis al Parlament del 2017 hi ha
hagut una reducció de participació del 31,08%.

Aquest canvi coincideix amb la reobertura dels espais interiors de
Can Xaubet per a la pràctica esportiva. Fins ara les mesures per a
la contenció de contagis de Covid-19 feia que tant l’exercici individual com les classes dirigides s’haguessin de fer a l’exterior. Des
de el mes de febrer es van reobrir les sales de fitness interiors,
amb 30% de l’aforament màxim. També es reprenen les activitats
dirigides a les sales interiors amb l’obligatorietat d’utilitzar la mascareta en tot moment. Els vestidors es mantenen tancats excepte
pels usuaris de la piscina. Per acudir tant a una activitat dirigida
com per fer esport de forma lliure s’ha de reservar cita prèvia a
través de l’aplicació de Can Xaubet o des de la zona d’abonats al
web www.canxaubet.ca

Col·legis electorals segurs
Des de l’Ajuntament de Pineda de Mar es portava setmanes treballant en l’organització d’aquestes eleccions per complir amb el
protocol que marcava el PROCICAT per assegurar la participació
segura davant la Covid-19. Finalment no es van produir incidents,
a excepció d’alguns moments en hora punta en què es van generar cues importants en alguns col·legis electorals.

El servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de
Pineda planta més de 35 tamarius a la Platja de
Pineda

El tamariu és una espècie d’arbre que viu bé i suporta la salinitat
del sol, i aguanta bé el fred intens. És una planta adequada per
estar al costat del mar, és ornamental i és autòcton de tota la
regió mediterrània i arriba fins el Sàhara. Sovint és plantat com a
ornamental a les ribes mediterrànies.
Es considera que fixa bé la terra i les dunes i floreix a la primavera.
La platja de Pineda ja té altres tamarius plantats des de fa força
anys. La previsió, segons Parcs i Jardins és plantar noves espècies
d’arbres al passeig i altres punts del municipi.

Foto: Arxiu Ajuntament
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Notícies de Pineda. Per Miquel Castillo.
El PSC guanya a Pineda seguit a poca distància per ERC
En aquestes eleccions al Parlament del 14F, a Pineda de Mar guanya el PSC (26,36%) i seguits a poca distància, per ERC (25,04%). Tercera
força és Junts (15,01%) i quarta força VOX (10,86%).
Segueixen En Comú Podem (5,3%), Ciutadans (5,12%), la CUP
(4,22%), el PP (3,87%) i el PDeCAT (1,22%).
La jornada ha estat marcada per la baixa participació de l’electorat,
que s’ha quedat en un 47,82% de l’electorat. La participació a Pineda
el 2017 va ser del 78,9% dels vots, per tant, 31 punts de diferència en
la participació entre els dos comicis.
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“En tenim ganes!”, FESTIMATGE 2021
El FESTIMATGE vol ser el primer festival de tot el món que celebra una Trobada de Cinema 9,5mm de
manera virtual.
Sota el lema “En tenim ganes!”, el FESTIMATGE, Festival de
la Imatge de Calella arriba a la seva 16a edició. Se celebrarà
del 10 d’abril al 2 de maig. Fotografia i cinema tornaran
a trobar-se a Calella en l’únic festival que els hi dóna un
espai conjunt per gaudir de la imatge en totes les seves
vessants. Aquest any, a més, el món sencer podrà gaudir
del FESTIMATGE de manera online.

quantitat de públic que rep, sinó en el fet que és de les
poques que queden arreu del món. Les noves tecnologies
permetran agafar el sistema de cinema més antic del món
i poder gaudir-lo online. El FESTIMATGE vol ser el primer
festival de 9,5mm que se celebra online.

Des de la secció de fotografia, es preparen una vintena
d’exposicions i, per altra banda, en breu, es reunirà el
jurat que decidirà els guanyadors del 45è Trofeu Torretes
de Fotografia. Pel que fa als curtmetratges, es projectaran
curts seleccionats al 27è Trofeu Torretes de Curtmetratges,
que ha rebut més de 800 treballs. Enguany, les reunions de
tots dos jurats es faran telemàtiques.

El Festival de la Imatge de Calella és l’únic festival de tot el
món que reuneix cinema i fotografia en un mateix festival, i
amb una durada tan extensa, gairebé tot un mes d’activitats
relacionades amb la imatge. Reuneix tres certàmens que,
originàriament, es celebraven per separat: La Trobada
Internacional de 9,5 mm, única a Espanya i de les poques
que queden arreu del món; el Trofeu Torretes de Fotografia
i el Trofeu Torretes de Curtmetratges.

La Trobada Internacional de Cinema 9,5mm arriba a la 48a
edició. La importància d’aquesta trobada no rau tant en la

www.festimatge.org

El FESTIMATGE, únic al món

impressors

Magatzem professional
per a la construcció
· Pintura i Decoració · Ferreteria · Maquinària
· Mobles de bany · Sanitaris · Mampares
· Griferia · Ceràmica

SERVEIS IMMOBILIARIS
GESTIÓ DE FINQUES
• HORITZONTAL I VERTICAL
• VENDA I LLOGUER (pisos, locals, etc.)
• ASSEGURANCES IMMOBLES
• TRASPASSOS

Tel. 93 769 06 34
C/ Riera Capaspre S/N
www.claramunt.bigmat.es
Segueix-nos al facebook!!

Major, 83-85 | 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
T 93 762 33 43 | F 93 767 14 39
www.impremtarodriguez.com

produccio@impremtarodriguez.com
info@impremtarodriguez.com

Av. Montserrat, 44, local 1r
08397 Pineda DE MAR (Barcelona)
Tel. 93 767 18 29 - Fax 93 767 05 07
E-mail: fincas·plamar@hotmail.com
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disseny
assessorament planxes ctp
impressió digital petites i mitjanes tirades
papereria
impressió òfset fullets cartells
impresos comercials catàlegs llibres revistes
trepatges
targetes numerats talonaris
invitacions etiquetes projectes personalitzats...

Ciutadans

Sant A

ntoni

DESDE 1983

Instaladores
oficiales Becker

Paseo Costa Brava, 71 local
08397 PINEDA DE MAR
Tel. 93 766 10 51
c/. dr. bertomeu, 79 local 3 - pineda de mar
Tel. 653 046 662

Móvil 697 506 477

www.toldoshidalgo.net

Local Pineda de Mar:

Carrer Major, 26
08397 Pineda de Mar
www.esquerra.cat/Pineda
Pineda@esquerra.org

instal·lació
INSTAl·lACIó iI reparació
REPARACIó de:
DE:
• xarxes informàtiques
• equips de videovigilància
videovigilància
• interfons
• antenes tv i parabòliques
parabòliques

BEEP PINEDA

informàtica
Informàtica ii telecomunicacions
Telecomunicacions per
per aa la
la inmensa
inmensa majoria
majoria

www.beep.es
www.beep.es

ls!
pprrooffeessssiioonnaals!
n
e
a
fi
n
o
C
Confia en

ENS HEMJaume
TRASLLADAT
A:
I, 20A
C/ Església,
375Mar
· CALELLA
08397
Pineda de
(Barcelona)
Tel./Fax 93 762 62 62
info@rimdat.net

••
••
••

venda d’equipaments
d’equipaments informàtics
informàtics aa mida
mida
venda
consumibles
i
perifèrics
consumibles i perifèrics
servei tècnic
tècnic propi
propi
servei

• FISCAL
• LABORAL
• CANVI DE NOM
DE VEHICLES

C/ Jaume I, 10
Tel./Fax. 93 766 40 07
08397 Pineda DE MAR
www.feliugestio.com
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A CASA CUINA
DE PRIMAVERA:
AMB CALÇOTS,
CARXOFES, PÈSOLS,
FAVES, BACALLÀ
I CREMA CATALANA
- Menú de dimarts a divendres 13,90€ i 19,90€
- Menú cap de setmana 19.90€, 30€ i 50€
- Menúi especials i per grups, consultar.
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Espai Polític. En Marxa

Seguim avançant
Volem començar donant les gràcies a les 1435 pinedenques i pinedencs que ens
vàreu donar suport el 14F, aquests vots han ajudat a consolidar una majoria independentista al parlament de Catalunya, una majoria que hem de gestionar amb
intel·ligència, compromís, voluntat, solidaritat, generositat, força, i sobretot amb
fermesa cap a l’objectiu que ens vam marcar l’1 d’Octubre del 2017.
Volem felicitar un pinedenc com en Pere Aragonès pel seu resultat, i dir-li que ens
tindrà al seu costat per a fer la independència, que sigui valent, té l’oportunitat de
presidir un govern format íntegrament per partits que tenen en el seu horitzó la llibertat del nostre país, ara i aquí
és el moment d’avançar cap aquest anhel, a nosaltres ens hi trobarà.
Aquestes han estat unes eleccions especials i diferents per a Junts, amb moltes dificultats, ja que no teníem drets
electorals al ser una nova formació, però hem treballat amb intensitat i rigor, per a poder explicar el nostre projecte arreu del territori, per demanar la confiança dels catalans i catalanes de la mà del MHP Puigdemont, i la Laura
Borràs, aquesta bona rebuda ens encoratja a seguir treballant, a consolidar aquest projecte i amb això caminar més
convençuts que mai cap al nostre objectiu, els sacrificis de molts han de servir per fer el camí més planer, no els
podem defraudar ni a ells, ni a tota la ciutadania que ens ha donat suport
De nou, moltes gràcies per fer-nos confiança i treballarem per un futur en llibertat!
Ens podeu trobar al C/Balmes, 8.
I seguir-nos per les xarxes socials.
Facebook @juntsperpineda
Twitter @JuntsperPineda
Instagram: juntsperpineda
Envia’ns un mail: info@juntsperpineda.cat

Tel. 93 141 60 66
Tel. 616 218 542
C/ de Mar, 35
08397 PINEDA DE MAR
pilatesmau@gmail.com
www.pilatesmau.es

DE DILLUNS A DIVENDRES
9:00 a 13:00 i 15:00 a 21:00
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Pilates amb màquina
Pilates aeri
TRX FTC
Hamaca postural
Fisioteràpia
Osteopatia
Quiromassatge
Massatge relaxant
Reflexologia
Pedicura

Temps de... TIRABECS

Poesia.

Considerats una verdura, els tirabecs són unes
Per
tavelles de la família dels pèsols,només es poden
Josep
trobar durant unes poques setmanes a l’inici de
i Carmen la primavera (finals de març-principis d’abril). La
llavor o llegum que s’amaga en el seu interior és
tan petita, que la tavella és gairebé completament plana, Són allargades, de color verd brillant, i textura cruixent. A més,
tenen un lleuger sabor que tendeix a el dolç, la seva textura única els converteix
en una experiència gourmet.
Estan de moda en els nostres dies, però els tirabecs tenen una antiguitat d’uns
7.000 anys. La seva primera localització se situa en l’actual Turquia, però ha arribat fins a la península ibèrica per quedar-se. Més concretament, és a Catalunya
i Aragó on aquestes llavors lleguminoses sent molt populars. També tenen un
gran protagonisme a França, on es coneixen com pois gourmand, també adquireixen el nom de pèsol de neu perquè es conreen a l’hivern i creixen sense
problema, però la seva recol·lecta és molt curta i delicada.
A l’hora de comprar-los, per garantir aquesta textura que els caracteritza, assegurat que són frescos, i que no tinguin humitat! Sent recomanable que es
consumeixin el més fresc possible, ja que amb el pas dels dies la tavella es posa
dura i perd el seu sabor.
Els tirabecs solen ser econòmics i aporten volum a el plat, no es desgranen, sinó
que es consumeix la tavella sencera ,per poder preparar els tirabecs i que quedin
aptes per al seu consum, hem de retirar els fils dels laterals de la tavella. Una cop
tinguem la matèria primera llesta, els podem cuinar a el vapor, bullits, saltejats o
fins i tot fregits. Es poden servir com a acompanyament d’un plat principal, una
carn o un peix, o com a ingredient protagonista d’una sopa, una minestra o una
amanida.
Tenen una aportació calòrica
escàs, aconsellat per metges i
especialistes en nutrició, prioritzant la fibra, la vitamina B i C i
les proteïnes vegetals que el teu
cos necessita i pel que també
són molt populars en les dietes
veganes.

Gloria María Sánchez

Caminamos, silencios
Que se ocultan al día.
Olvidamos los sentidos
Acunando entre los brazos
Los momentos vividos.
Es la noche, cómplice
De los tormentos
De misteriosos acuerdos
Que no se pueden contar.
Las calles vacías,
Son el refugio de almas
Sin hogar, almas que no saben
dónde van
Caminamos...
Y en el camino hallamos
Las historias de otras vidas
Algunas son grandes y otras sencillas.
Gloria María Sánchez© febrero 21

Fórmules magistrals
Homeopatia
Herboristeria
Dietètica
Veterinària
Ortopèdia
Anàlisis
Control de pes
Pressió arterial

Barcelona, 26 - 08397 Pineda de Mar
Tel. 93 762 93 29
Tel./Fax 93 767 25 53
ESPECIALISTES
VISITA EL
NOSTRE FACEBOOK

EN SALUT
E-mail: info@farmaciabadia.com
www.facebook.com/farmaciabadiarubinat
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Miquel Castillo torna
a ràdio Santa Susanna

EL QUE S'HA
DE SABER
DE LA
LLENGUA
CATALANA
8è fascicle

Si senyors torno a RADIO SANTA SUSANNA
91.7 FM, amb més ganes de fer-vos passar
un bon temps de RÀDIO i també tindrem els
mateixos col·laboradors, Josep Juli Castellà, amb el seu programa Temps de...., Joan
Viñolas del Restaurant Can Formiga, Josep
M. Rovira Pagès, que ens parlara de teatre i
moltes més coses.
Començaré el dia 18 de març. El programa
tindrà un contingut molt interessant: Entrevistaré a l'alcalde de Santa Susanna, Sr. Joan
Campolier i a la Sra. Sílvia Vives, regidora de
Promoció Econòmica, Comunicació, Mercats,
bon govern, turisme i 2n tinent de l'alcaldia....
i per acabar ho farem amb "Los Reyes Paraguayos", en directe. No tu pots perdre Ràdio
Santa Susanna 91.7 FM - Tl. 93 767 88 19

Joan Coromines i Vigneaux

Pg. Hortsavinyà, s/n
08397 Pineda de Mar
llenyesparcet@llenyesparcet.com
www.llenyesparcet.com

606 34 94 93
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La zona UER Pineda

8 de març, Dia Internacional de la Dona
La UER Pineda de Mar es va sumar al Dia Internacional de la Dona repassant en
dades les accions que, dia a dia, realitza treballant per la igualtat.
La UER Pineda de Mar intenta no parlar d’igualtat fent gestos simbòlics, sinó practicar-la cada dia de l’any i si volem tindre un esport femení de qualitat i en igualtat
de condicions que el masculí, el treball no és només d'un dia o d'una setmana. El
treball ha de ser de tot l'any.
Com a entitat, nosaltres treballem per què tots els nostres jugadors i jugadores
tinguin les mateixes oportunitats de gaudir del bàsquet.

Promenade
Passeig Marítim, 7
08397 PINEDA DE MAR
Tel. 93 767 00 03
promenade@aquahotel.com
www.aquahotel.com

C/. Watt, 14 (Polígon Industrial Mas Roger)
tallerscomas@tallerscomas.com
Tel. 93 767 02 04 - Fax 93 767 10 99
08397 PINEDA DE MAR (Maresme)

TREBALLS ESPECIALITZATS EN:
MOTORS, PORTES, BOMBES, INSTAL·LACIONS
METÀL·LIQUES, REIXES, ESCALES, MARQUESINES,
BARANES EXTERIORS, BARANES INTERIORS,
CLARABOIES, MAMPARES, ENCIMERES, SOSTRES,
VENECIANES, FAÇANES, BARBACOES, PERSIANES
INSTAL·LACIONS D’AIGUA - BOMBES SUMERGIBLES
TALLER MECÀNIC I SERRALLERIA
ESTRUCTURES I PORTES METÀL·LIQUES
CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT - ACER INOXIDABLE
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Espai Coaching

AMBIENT SA I LLIURE DE VIRUS AMB OLIS ESSENCIALS
Els olis essencials són concentrats de vegetals que s’obtenen directament de plantes, arbres, flors, etc. a través del
procés de destil·lació al vapor d’aigua o per procés mecànic o destil·lació seca. La part de la fitoteràpia que estudia
i fa servir els olis essencials per alleujar dolors, reduir inflamacions, millorar l’estat d’ànim, regenerar la pell, entre
moltes altres aplicacions terapèutiques, és l’aromateràpia.
El procés de creació d’un oli essencial és físic (destil·lació o extracció) amb el que s’aconsegueix mantenir les propietats específiques de la planta de la qual s’obté. L’aplicació dels olis essencials pot ser en massatge, per inhalació o
en banys aromàtics. Són compostos químics naturals molt intensos pel que s’han d’usar diluïts. S’extreuen de diferents parts de la planta:
de les flors, com el gessamí i l’espígol; de la fusta, com el sàndal; de la pell en els cítrics com la llimona i la bergamota.
Els beneficis dels olis essencials són molts, tant a l’àmbit fisiològic com psicològic, ja que les aromes arriben a el cervell més ràpid que la
imatge o el so, i desbloquegen o estimulen les diferents zones, aconseguint efectes terapèutics. Són coneguts pel seu poder antiinflamatori, antibiòtic, antisèptic, relaxant, tonificant, etc.
Alguns dels olis essencials més utilitzats són l’oli de menta, per alleujar problemes digestius; l’oli de romaní, estimulant mental i per combatre dolors musculars; l’oli de lavanda contra l’insomni i mal de cap; el de sàndal, per rebaixar la tensió nerviosa i l’ansietat.
L’oli essencial de l’arbre del te especialment recomanat com a fungicida, antiviral i antibacterià. Pots aplicar-lo a la mascareta higiènica (de
les que ens posem per protegir-nos de l’Covid); barrejar amb alcohol de romaní i fabricar un esprai desinfectant casolà o afegir unes gotes
un parell de vegades a el dia al humidificador per purificar l’ambient de la teva llar. Donar massatges al pit per alleujar la tos barrejant unes
gotes d’aquest oli essencial amb el teu loció corporal habitual.
L’oli essencial d’hisop té propietats balsàmiques, expectorants i antitussigen, alleuja la congestió nasal i és antisèptic. Pots afegir unes
gotes a un recipient amb aigua calenta i respirar els vapors o barrejar amb un oli portador com l’oli d’ametlles i massatge suaument sobre
el pit i el coll.
L’oli essencial de ravintsara és l’oli obtingut de les fulles de l’arbre càmfora. Molt valorat per les seves propietats antivirals. Energitzant,
bactericida, estimula el sistema immune, és antioxidant i contribueix a la bona funció de sistema respiratori. Aplicar unes gotes al humidificador per netejar l’ambient o aplicar amb oli portador a la pell per estimular les defenses immunitàries.
L’oli essencial d’eucaliptus és antibacterià, antiviral, antisèptic i descongestiu de les vies respiratòries. Si tens febre, una gasa mullada en
aigua i unes gotes d’oli essencial d’eucaliptus aplicada sobre front t’alleujarà. Es poden aplicar unes gotes al humidificador per alleujar la
congestió i purificar l’ambient. És l’oli essencial amb una llista de beneficis més àmplia i cal tenir en compte que hi ha més de 600 espècies
diferents. Els més usats per obtenir olis per a ús terapèutic són Eucaliptus Radiata, amb propietats molt interessants per tractar afeccions respiratòries pel seu gran poder expectorant, antitussigen,
antibacterià, i també regulador de el to nerviós, de manera que ajuda quan falta energia, i Eucaliptus globulus, de major concentració
en 1,8 cineol, pel que el seu ús ha de ser més prudent, especialment
en asmàtics i nens menors de set anys. Tots dos poden irritar la pell
si s’apliquen sense diluir.
És important que els olis essencials provinguin de plantes cultivades
en ecològic perquè no estiguin presents en ells productes tòxics
com els herbicides i plaguicides. Els olis essencials usats amb
finalitats terapèutiques han de procedir de plantes botànicament
certificades i l’oli essencial quimiotipat, que és el coneixement de la
composició exacta de les seves molècules. Els olis essencials s’han
de mantenir fora de l’abast dels nens.

I cada dimarts
la teva fruita i verdura fresca
a les nostres botigues.

C/ Consolat de Mar, 53
08395 Sant Pol de Mar
T. 93 760 20 85

4

C/ Roig i Jalpí, 2
08397 Pineda de Mar
T. 93 762 37 50
C/ Venezuela, 2
(CANTONADA AMB AV HISPANITAT, local 1)
08397 Pineda de Mar · Poblenou
T. 93 769 70 70

*

Pots fer el teu encàrrec
al nostre telèfon 93 762 37 50

info@herbesmaresme.com
www.herbesmaresme.com
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Dra. Blanca Contreras
ODONTÓLOGA
Colegiada N.º 1684

ODONTOLOGIA GENERAL,
NIÑOS Y ADULTOS.
ORTODONCIA

HERBORISTERÍA - DIETÉTICA
Atendida por profesionales
La Herboristería mejor surtida
Farmàcia Joaquim Mir Soler

C. Moragas i Barret, 37, 1r 4a
08397 Pineda DE MAR
(Barcelona)
Tel. 93 767 05 36

C/. Barcelona y Av. Montserrat
08397 Pineda de Mar
Tel. 937 624 665
Fax 937 623 609

Avinguda Hispanitat num.27
Pineda de Mar (Poble Nou)
 937 691 894
 mir.soler@cofb.net

Aguirre
Gestió

Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral. Assegurances
Fco. Javier Aguirre Rodríguez-Portugués
Assessor Comptable-Fiscal
Av. Puerto Rico, 4 Local 2
Poble Nou · 08397 Pineda de Mar · BCN
Tel/Fax: 93 126 48 74
info@aguirregestio.com
www.aguirregestio.com

Telf. (+34) 670 560 632

farmaciavivaspineda@gmail.com

Dr. Bertomeu, 41
08397 PINEDA DE MAR
609 723 320
937 623 897

Davant de l'Hospital de Calella
Joan Vivas Ballabriga
Romaní, 65 - 08370 CALELLA
Tel. 93 769 37 21
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La Bona Cuina

Espai Polític. Pineda en Comú

del
Restaurant
Can Formiga
per Joan Viñolas

El 8 de març:
Dia internacional de la Dona
El 8 de març celebrem el Dia Internacional de la
Dona i aquesta data resulta imprescindible per
recordar les desigualtats de gènere existents en la
vida familiar, social, professional i política.

SÈPIA AMB PÈSOLS
I MANDONGUILLES

Tot i que en els darrers anys s’ha avançat molt, gràcies a la gran tasca feta pel moviment feminista estem encara lluny d’arribar a una igualtat real.

TEMPS: 2 hores

Encara hi ha grans diferències en el món laboral; hi ha més càrrecs de responsabilitat en el gènere masculí, els homes a igual treball cobren més.

INGREDIENTS: 4 persones

Les dones assumim en major nivell les carregues familiars i les tasques de la llar. I
per desgràcia encara hi ha violència masclista.
Per a Pineda En Comú les politiques d’igualtat sempre han sigut prioritàries i imprescindibles, des de sempre hem fet propostes en aquest sentit, com per exemple, disposar d’un pla d’igualtat que a Pineda encara no el tenim, i que permeti fer
accions i activitats per combatre les desigualtat de gènere.
Reactivar el Consell de Dones (espai obert de participació de totes les dones de
Pineda per fer activitats i accions conjuntes) , i que valorem negativament que fa
més de 4 anys que no es convoca.
Com també disposar d’una tècnica d’igualtat a jornada complerta i que actualment Pineda ja no té aquesta figura, una tècnica encarregada de desenvolupar
totes les polítiques de gènere. I finalment augmentar les partides pressupostàries
en igualtat, per fer més politiques en aquesta matèria. Son moltes les mancances
que tenim a Pineda i que són bàsiques i imprescindibles per una societat més justa
i igualitària.
Des de Pineda En Comú seguirem fent propostes al equip de govern perquè les
politiques d’igualtat també estiguin al centre de tota acció política.

- 4 Sèpies mitjanetes
- 0.200 gr de pesols pelats
- 0.250 gr de carn picada
- 2 ous,
- 0.50 gr farina
- 0.100 grs de pa torrat
- 1 ceba gran
- 2 tomàquets
- 1 pastanaga
- 6 grans d'all, sal, pebre, oli d'oliva
6°, (herbes, maria lluïsa, farigola,
julivert).
- picada: 2 galetes, 3 ametlles,
6 pinyons,1 gra d'all.
- 1 got de vi blanc.
ELABORACIÓ:

#femIgualtatEnComú #femPinedaEnComú

TELECOMUNICACIONES

Rafael Miranda
 633 58 22 82
Jaume I, 8
PINEDA DE MAR
limatel2018@outlook.es

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
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- Amb la carn picada, l'ou, l'all i julivert i el pa torrat farem les mandonguilles; les fregirem i les apartarem.
- Amb l'oli de fregir les mandonguilles també fregirem les sèpies salpebrades, enfarinades i també les
guardarem.
- Posarem en una cassola suficient
oli colat de fregir les mandonguilles i les sèpies i farem un sofregit
ben fet i mullat amb el vi blanc i
també les herbes.
- Aconseguit tot això, afegirem
els pèsols i les sèpies, també les
mandonguilles i per últim afegirem a la cassola, el suc de coure
els pèsols, tastarem, cinc minuts
a foc lent i a la taula.
Bon profit

FEDAC Pineda rep el Segell SMART en reconeixement a la innovació i
excel·lència educativa
A l’escola FEDAC Pineda hem iniciat l’any amb una gran notícia, i és
que ens han atorgat el Segell SMART en reconeixement a la innovació i l’excel·lència educativa. El Segell SMART és una acreditació
de la Fundació Trams i Gestió Integral, certificada per la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC), que dona prova que un centre escolar
és innovador i manté un alt nivell de qualitat educativa.

l’escola. Anys enrere, a FEDAC Pineda ja vam aconseguir l’acreditació d’Escola Multilingüe, atorgada per la Fundació Escola Cristiana
de Catalunya (FECC), gràcies a les accions implementades per a
l’aprenentatge i la millora de les llengües catalana, castellana i anglesa.
· Alumnes i societat: L’acompanyament que oferim als alumnes a
través de les metodologies innovadores es reflecteix també en la
complicitat que es crea entre els alumnes de l’escola, i entre l’escola, els alumnes i l’entorn que ens envolta. Cultivem en els alumnes el
principi de “guanyar-guanyar” per a l’assoliment d’uns objectius comuns, que ens beneficien a tots. Així, ben aviat prenen consciència
que allò que és un èxit per a un, també ho és per als seus companys
i companyes. És aquí quan fomentem l’esperit crític de l’alumnat i
el saber ser respectuosos amb la manera de fer de cadascú amb
l’objectiu d’esdevenir persones crítiques i constructives per a la millora del treball comú i l’entorn. Alhora, el Segell SMART acredita
l’acompanyament que des de l’escola fem en els reptes i objectius
de l’alumnat, amb la col·laboració de les famílies i el treball en xarxa
amb altres centres educatius i entitats de referència.

Per obtenir aquesta acreditació, a FEDAC Pineda hem superat un
procés d’acompanyament i avaluació, que ha tingut en compte una
visió global de l’escola: des de l’organització escolar fins a les metodologies didàctiques, passant pel rol de la comunitat educativa i la
implicació de l’escola amb els alumnes i la societat.
Quatre punts clau del Segell SMART
· Escola: El Segell SMART dona prova de l’eficiència i la qualitat que
implementem en l’estratègia i la gestió operativa del centre, amb
unes línies d’actuació dirigides a la innovació, el creixement de
l’equip humà que formem FEDAC Pineda i a la sostenibilitat de l’escola i el projecte.
· Comunitat educativa: Un dels pilars fonamentals de l’escola és la
cohesió i participació de tota la comunitat educativa que formem
FEDAC Pineda. El Segell SMART acredita el nostre compromís per
la feina ben feta; la compartició d’una visió, missió, valors i cultura
escolar; així com la formació constant del professorat en noves metodologies i eines pedagògiques.

En definitiva, a FEDAC Pineda podem acreditar que som una escola
oberta i amb metodologies actualitzades, on treballem uns valors i

processos inclusius per a la millora educativa.

Comunitat educativa de FEDAC Pineda

· Producte i metodologies: El Segell SMART dona prova de la incorporació i l’ús de metodologies innovadores a FEDAC Pineda, de
més rellevància pedagògica. Aquestes noves metodologies se centren en la figura de l’alumne i en el desenvolupament de les seves
competències personals. A la nostra escola posem l’accent a descobrir el talent personal de cada nen i nena, i a ajudar-los a visualitzar
la seva aplicació en les tendències professionals futures. Per això,
creiem que la millor manera d’aprendre és experimentant a través
de projectes, ambients, treballs cooperatius i totes aquelles activitats que faciliten que cada nen i nena trobi allò en què destaca,
tot situant-lo en el centre dels processos d’aprenentatge. En aquest
punt, considerem que el rol del mestre és molt important, ja que
adopta la funció del xerpa que guia cada alumne cap a l’assoliment
dels seus propis objectius.
Un altre aspecte molt important i d’especial importància per a
l’obtenció del Segell SMART ha estat la integració dels idiomes a
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