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NOTA D’ANCORA
D’acord amb les normes d’ÀNCORA, els originals per publicar

han d’arribar-nos degudament identificats amb nom i cognoms,
adreça, DNI i un telèfon de contacte del remitent. Els que no reunei-
xin aquests requisits no es publicaran. Al mateix temps informem
que aquests, especialment les cartes i notes per l’apartat 99 i també
les ressenyes esportives, han de tenir una extensió màxima del vol-
tant de 2.500 caràcters amb espais (30 línies de text). Els que no
reuneixin aquests requisits seran adaptats a la mateixa i segons el
seu contingut no es publicaran o seran guardats per quan hi hagi
lloc. Amb aquesta mesura intentem donar cabuda i publicar tots els
escrits rebuts, però sempre amb prioritat els que tractin temes de
Sant Feliu i de la zona.

L’AJUNTAMENT CONTRACTARÀ TREBALLADORS TEMPORALS

L’Ajuntament contractarà una vintena de treballadors temporals, dins del Pla
d’ocupació per pal·liar els danys ocasionats i reduir els riscos al medi natural amb
motiu del temporal de neu de març de 2010. El contracte té una durada de tres
mesos que comencen a 1 de juny. En aquest cas es tracta de treballadors guixo-
lencs que porten més de sis mesos a l’atur. Han estat seleccionats des de l’Ajun-
tament des del llistat que va lliurar l’Oficina de Treball de la Generalitat, de Pala-
mós. En paral·lel, es contractaran 50 treballadors i treballadores que s’acullen al
Pla Extraordinari d’Ocupació Local (Impuls Treball), sis mesos, amb una jornada
d’ocupació del 70%, amb formació obligatòria fora de la jornada laboral. 20
d’aquestes contractacions faran programes de digitalització i noves tecnologies, i
els trenta següents faran tasques de manteniment a la ciutat (rehabilitació d’edifi-
cis, estalvi d’aigua i millora d’eficiència energètica). En aquest cas, la contractació
es farà abans del 15 de juliol. / Ajuntament - Premsa.

SANT FELIU PROGRAMA UNA NOVA MOSTRA DE CINEMA MARÍ 
I CONFERÈNCIES PARAL·LELES

El Festival del Mar de Sant Feliu continua la seva trajectòria iniciant dues noves
activitats: la mostra de cinema i les conferències relacionades amb la temàtica.
Tots els actes es fan a la Biblioteca Octavi Viader.

Pel que fa a la programació del Cinema, aquest és el programa:
– 11 de juny de 2010, a les 19 h, inauguració de la mostra amb l’estrena del

document guixolenc “El fons marí, una mar d’històries”, seguida d’una taula rodo-
na amb personalitats relacionades amb el documental.

– 12 de juny, a les 19 h, projecció de documentals de l’àrea litoral empordane-
sa, seguida d’una taula rodona (a les 21 h) amb personalitats relacionades amb
el documental.

Pel que fa a les conferències, el programa és el següent:
– 3 de juny de 2010, a les 19.30 h: Descoberta del Litoral Ganxó des del Caiac,

amb Josep Maria Dacosta (biòleg i naturalista).
– 10 de juny, a les 19.30 h: Projecte Silmar, un any d’experiència, a càrrec de

Miquel Ventura (director de la Fudació Mar).
– 17 de juny de 2010 a les 19.30 h: “El Centre d’Estudis Avançats de Blanes:

estudis efectuats en el fons marí de Sant Feliu de Guíxols i els estudis que realit-
zen sobre les reserves marines a nivell mundial”, a càrrec de Mikel Becerro, biò-
leg marí del Centre d’estudis avançats de Blanes.

En el cas de les conferències cal confirmar assistència a Guíxols Desenvolupa-
ment (carrer dels Enamorats 65-99, al telèfon 972 82 06 46 o enviant un e-mail a
adl@guixols.cat) / Ajuntament - Premsa.

L’EDIFICI DE LA NOVA ESCOLA ARDENYA NO HA ESTAT PREMIADA PEL
COAC DE GIRONA

A la nostra edició n. 3.137 del passat 11 de març informàrem que el projecte del
nou edifici de l’Escola Ardenya recentment construïda a la nostra ciutat havia es-
tat seleccionat entre els 22 projectes presentats als premis d’arquitectura que
anualment convoca el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Girona. El passat diven-
dres dia 28 es va fer públic el veredicte del jurat i el projecte de l’esmentat nou
centre docent de la nostra ciutat no ha obtingut cap premi. El que sí ha obtingut
premi és el nou accés de l’escola bressol de Santa Cristina d’Aro, d’Albert Carde-
lla i Montserrat Bonvehí.

JORNADA SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

L’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) va presentar el dimarts
dia 25 de maig a la Casa de la Cultura de Girona una recomanació dirigida espe-
cialment a les administracions per tal de garantir la protecció de les dades perso-
nals quan aquestes han de ser tractades per tercers. La gerent de la Xarxa Local
de Municipis XALOC, Fátima Calvo, va ser l’encarregada d’inaugurar l’acte, en el
qual la directora de l’APDCAT, Esther Mitjans, va apuntar que la tendència crei-
xent de les administracions públiques a externalitzar part dels serveis, fa neces-
sari un protocol per assegurar el correcte tractament de les dades durant tot el
procés. Va recordar també que les administracions “són les responsables del
tractament de les dades personals que es fa durant tot el procés, encara que si-
gui una empresa contractada la qui dugui a terme l’encàrrec”. 

Per poder garantir el tractament idoni de les dades, l’APDCAT va presentar una
recomanació de com sistematitzar els diferents processos sota la màxima de la
protecció de la privacitat de les dades personals. La Recomanació 1/2010
s’adreça a totes les institucions públiques de Catalunya, les universitats i la resta
d’entitats que formen part de l’àmbit d’actuació de l’APDCAT. També es va expo-
sar com la creació del concepte de responsable del fitxer o del tractament, i l’en-
carregat del tractament facilitaran a les Administracions gestionar millor les da-
des. El responsable de fitxers decideix sobre la finalitat i el contingut i l’ús del
tractament de les dades, encara que després sigui l’encarregat el qui realitzi ma-
terialment el tractament d’aquestes dades. Aquesta sistematització de les actua-
cions fetes al voltant de dades personals, permet garantir que les dades no seran
utilitzades per a una finalitat diferent de la que figuri al contracte, que s’adopten
les mesures de seguretat necessàries en cada cas, que s’informa pertinentment
en el moment de la recollida de dades, que es respecta el deure de confidenciali-
tat i que, en definitiva, el tractament de les dades es fa atenent en tots els proces-
sos les previsions de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

ES PERMET RECOLLIR LLENYA

La llenya procedent dels boscos afectats durant la nevada del 2010 s’ha apilo-
nat a l’esplanada de davant del Camp de Futbol de Vilartagues, al costat de 
la benzinera BP. L’Ajuntament permet que els ciutadans vagin a buscar tota la
llenya que els pugui ser útil. Però també convé saber que s’ha contractat una
empresa que d’aquí a pocs dies triturarà i s’emportarà la resta que hi quedi, mo-
tiu pel qual els interessats/-des poden acostar-se abans no comencin les màqui-
nes a treballar. / Ajuntament - Premsa.

EXPOSICIÓ DE L’ESCOLA DE BELLES ARTS A L’AJUNTAMENT

Fins al 13 de juny es poden veure les últimes creacions dels alumnes de l’Es-
cola Municipal de Belles Arts al vestíbul de l’Ajuntament. La mostra és oberta de
dilluns a dissabte de 10 a 13 h i de 17 a 20, així com el diumenge al matí. / Ajun-
tament - Premsa.

Els alumnes de les escoles situades en l’àmbit del Puig donen a l’alcalde, 
Carles Motas, els dibuixos que han de configurar el logotip del Pla de Barris.
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LLIURAMENT DEL LOGOTIP DEL PLA DE BARRIS

VISIONS VIETNAMITES AL CASINO GUIXOLENC

“Visions Vietnamites” és el títol de l’exposició fotogràfica organitzada per l’AFIC
Guíxols que s’inaugurarà el divendres 4 juny, a les 22 hores, al Casino Guixolenc, 

Amb aquest recull d’obres, els fotògrafs Jaume Badia i Vicenç Semper, ens do-
nen una visió del Vietnam actual, de les seves gens i els seus paisatges.

Donada la impossibilitat d’exposar les 150 fotografies que completen el repor-
tatge, en el transcurs de l’acte es projectarà la totalitat del treball d’aquests fotò-
grafs vallesans. / AFYC.

PREMIS CAMBRA DE COMERÇ 2009

Aquest divendres dia 4 tindrà lloc el sopar de lliurament dels Premis Cambra
corresponents al 2009, que la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Sant
Feliu i que se celebrarà al S’Agaró Hotel a partir de les 20,45 hores. L’acte comp-
tarà amb la participació del subdirector d’Expansió Martí Saballs, que oferirà la
seva visió sobre l’actual situació econòmica. 

MISCEL·LÀNIA


