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C/Capella 8, Torredembarra (T)
- Academia de idioma
- Academias de repaso
- Administrador de fincas
- Artículos de regalo y publicitarios
- Arreglos de ropa - Cafetería
- Agencia organización Celebraciones
- Bisutería - Clases de pintura

La mayor
oferta comercial
del Baix Gaià,
-Fotógrafo.
en un mismo
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- Inmobiliarias - Logopedia
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www.celobert.com.es
Després de les vacances, volta a la llar, a l’escola, als bons propòsits…
Setembre és el mes de tornada a la rutina. Enrere queden els dies d’estiu, i,
amb el temps més fresc reprenem, alguns amb il•lusió, la volta a la normalitat.
Rutina en el dia a dia: Aixecar-nos, treball o col•legi, gimnàs…
Des de Cel Obert volem acompanyar-te en aquest retorn a casa amb un
especial amb encant, com és el poble que aquest mes és protagonista:
La Torre.
I per a ajudar-te a fer més suportable el fet de deixar enrere les vacances,
els nostres col•laboradors t’ho posaran més fàcil i t’ajudaran
a solucionar aquests petits problemes: Tornar la lluentor als teus cabells
castigats pel sol i la platja. Llevar aquests quilos de més que has agafat
sense voler. Acaronar els teus cansats peus sotmesos a les sabates no apropiades…I molts consells més que esperem et serveixin per que sigui més
suportable la volta a casa.

Vols anunciar-te?
Aquesta es la teva revista.
CEL OBERT:
Tel 977645832
info@celobert.com.es
I molt aviat :Cel Obert digital.
www. celobert.com.es

Edita: Boulevard 9. C/Capella 8, local 9.Torredembarra
Redacció: Gina Richarte, Teresa Minguijon, E. Ahumada
Fotografia:Natalia Melnikova.
Disseny: Natalia Melnikova.
Agraïments a: Ajuntament de Torredembarra, patronats i a
totes les persones que a títol individual ens han ofert la seva
col•laboració.
Imprimeix: Indugraf Offset S. A.
Dipòsit legal: T-752-08
Cel OBERT no es fa responsable de la publicitat apareguda en
aquesta revista, facilitada per empreses o particulars, així com,
tampoc, d’errors tipogràfics involuntaris.
Distribució: tot el Baix Gaià i Tamarit.Exemplar gratuït
Es pot escriure en qualsevol llengua.
Els articles de Cel Obert es publicaran en la mateixa llengua en que arriben a la nostra redacció.

www.celobert.com.es
e-mail: info@celobert.com.es
Tel 977645832
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Desembre: ESPECIAL VESPELLA
Necessitem la teva ajuda per conèixer l’ encant
del teu poble.

Envia’ns fotos, articles o el que trobis d’interès.

Núm.10 Tardor 2009

Cel Obert : Una manera diferent de conèixer els pobles del nostre voltant.

Passejar pels seus carrers, descobrir la seva història i la dels seus personatges, les
llegendes, el patrimoni...

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

Continuen amb la presentació dels pobles del Baix Gaià, i
aquest Cel Obert nº 10 és l’especial Torredembarra.
Per falta d’espai,solament podem fer un acostament a la Torre
perquè totes les seves meravelles, la seva història i cultura no
caben en tota la revista ni en moltes d’elles.
A més, s’han escrit llibres amb encant molt interessants sobre
Torredembarra i el millor que podem fer és reemitir-les a ells.
Llibres i reculls escrits per veritables professionals:
Les Monografies del Centre d’estudis Sinibald de Mas, Jordi
Suñe, Jordi Salvat, Núria Gomez (Torredembarra de la A a la
Z), per posar algun exemple, però hi ha moltíssim més.
A la biblioteca Mestre Maria Antonia els aconsellaran .
Gaudirem de la Torre a poc a poc .Hi ha per tots.
Assaboreixin perquè tenim la sort de viure en ella.

TU CUERPO PERFECTO
DESPUÉS DEL VERANO
Tratamientos reductores
del sobrepeso, dietista titulada
Cavitación: destrucción de células grasas, abdomen, piernas, brazos etc…
Anticelulíticos
Reafirmantes, corporales y faciales
Drenantes, retención de líquidos
¿Te duelen las piernas? Prueba la
linfo press, no volverás a sentir dolor ni
pesadez.
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Quiromassatge
Shiatsu
Reiki
Reflexologia podal
Depilació per làser

ni

Centre d’estètica i teràpies manuals

sa

ri

Bibliografia:
http://www.torredembarra.ca
http://es.wikipedia.org/wiki/Torredembarra
http://www.turismetorredembarra.ca
http://lasiniatorredembarra.blogspot.com

Av. Catalunya, 11-13 iocal 5
43830 Torredembarra
Tlf. 977 645 591
Mòbil 661 711 543

TRATAMIENTOS LÁSER MÉDICO
Realizado por personal sanitario
-fotodepilación
-microdermoabrasión
-fotorrejuvenecimiento
-acné
-anti-manchas
-lesiones vasculares

Todo tipo de tratamientos faciales
y corporales.
Infórmate, tu cuerpo te lo agradecerá
y tu autoestima también.
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TORREDEMBARRA

www.torredembarra.cat

TORREDEMBARRA

Torredembarra

Torredembarra és una vila i municipi de la comarca del Tarragonès. Limita per l’oest amb Altafulla, pel nord amb la Pobla
de Montornès i per l’est amb Creixell. El topònim prové de
l’aglutinació de Torre d’en Barra.
Delimita el nord-oest amb la població de Creixell, al nord amb
La Pobla de Montornès, al nord-est amb la Riera de Gaià, al
sud amb la població d’ Altafulla i a l’est amb el Mar Mediterrani.
Es troba a 13 km al nord-est de Tarragona i aproximadament a
100 km el sud-oest de Barcelona.
Per arribar per carretera des de Barcelona o Tarragona es pot
usar l’Autopista AP-7 o E-15, la variant (que enllaça la mateixa autopista i la N-340), la carretera general o N-340.
Des de La Pobla de Montornès és possible accedir per la carretera T-210 i des de La Riera de Gaià per la carretera T-214.
Per arribar amb tren es pot emprar la línia de Regionals de
Renfe direcció Tarragona si es parteix de Barcelona (el nord) i
la línia de Barcelona si es parteix des de Tarragona (des del Sud).
Podem diferenciar la població pel seu ús i naturalesa en 6 sectors:

Ajuntament ...............977640025
CAP.............................977643809
Policia local..............977646005
P.Turisme....................977644580
P.Cultura....................977643888

Nucli Urbà principal, zona residencial Els Munts, nucli Urbà
de Clarà, zona costanera de Baix a Mar, zona del Polígon
Industrial (Roques Planes). El sisè sector correspon a la zona
protegida pel seu valor ecològic d’Els Muntanyans

FLORA I FAUNA

L’arbre més estès a Torredembarra i voltants és segurament
el garrofer. El clima sec de la zona afavoreix la proliferació
de cactus i plantes crasses com l’àloe vera, la pita, la figa de
moro, etc. El pi també cobreix una gran part del terreny. Altres espècies presents al territori però introduïdes a causa de
l’agricultura són: l’olivera i l’ametller, que són unes de les
plantacions agrícoles més usades, el cep i l’avellaner.
Quant a la fauna, destaquen el conill, la tórtora turca, el tudó,
el mussol comú, el puput (a l’estiu) i el fredeluga (a l’hivern).
A la zona protegida de Els Muntanyans, en part aiguamoll i
dunes, trobem també el corriol petit , el flamenc, el bernat pescaire, d’esplugabous, l’ànec collverd i la sargantana cua-roja.

Construccions i reformes
Serveis:

Estudi i projectes d’obra nova
Assessorament tècnic col·legiat
Estudi fotogràfic i peritacions
Passeig de la Sort, nº 37
Projectes d’interior:Interiorisme
Torredembarra –TGNA (43830)
Projectes de reforma de cuines i banys
Tel. /Fax :977645858
www.gamesacons.com Equips de professionals de qualsevol gremi
Reformes integrals (llar,comerç,industria)
Manteniment integral de la llar (jardineria,pintura,decoració...)
Rehabilitació de façanes
Garantitzen la nostra feina amb certificat de garantia
Manteniments de comunitats .
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UNA MICA MÉS D’HISTÒRIA
Si ens basem amb les restes trobades a la vil•la del Moro, Torredembarra ja estava poblada a l’època romana.
De totes maneres, les primeres noticies de la vila daten de l’any
1057, any en que Ramon Berenguer I donà Clarà a Guitard, Polionisch i Ollomar amb la finalitat de repoblar i protegir el Baix
Gaià. La condició però era la construcció d’una torre que es feu
fora de Clarà.

Església Sant Joan de Clarà
L’any 1235 l’arquebisbe de Tarragona donà a la població del voltant de la torre, a la Torre i Clarà parròquia pròpia dependent de
la de Tamarit.
Que es conegui, el primer senyor de Torredembarra, l’any 1206,
va ser Ramon de Tamarit. El següent ,el seu fill; i més tard Albert
de Vernet.
Bernat d’Olzinells adquirí la propietat dels Vernetl’ any 1342. Al
cap de 49 anys, el 1391, Pere d’Icart posseí els drets sobre Torredembarra, ampliats amb la compra que feu Lluís d’Icart a Carles I
dels drets de la corona l’any 1523.
La família es mantingué a Torredembarra fins l’any 1663, quan
el darrer dels Icart morí. A partir d’aquest moment la baronia i el
senyoriu depengueren dels comtes de Santa Coloma de Queralt.
Entre els fets històrics succeïts a Torredembarra podem destacarne un: la figura del Juy de Prohoms (cos jurídic que defensava
els interessos dels habitants del poble), concedit al poble el juny
de 1524.
L’orígen del nostre municipi és medieval i les primeres referències
demogràfiques ens diuen que l’any 1358 la nostra vila tenia 28
focs (o famílies) a Torredembarra i 3 a Clarà.
Posteriorment, a finals del segle XVIII, els quasi bé 300 habitants
que tenia Torredembarra augmentaren a 400.
Al 1718, Torredembarra (sense comptar Clarà) tenia uns 900 habitants. Al 1787 aquesta xifra ja arribava als 1900.
La població de Torredembarra disminuí durant la primera meitat
del segle XIX, però al 1857 augmentà fins als 1900 habitants que
havia tingut antigament.
Entre els anys 1860 i 1870 el veïnat tornà a disminuir. Passà de

2000 residents a tenir-ne 1850.
Malgrat això, la vila s’engrandí durant les dècades següents (any
1880, 2650 habitants; any 1890, 2750 habitants).
Tot i així les variacions demogràfiques no acabaren. A la dècada
dels 90, la població baixà fins a 1900 persones.
Després de la pèrdua de Cuba i Puerto Rico la demanda de botes
per l’exportació de vins i licors disminuí i molts boters perderen
els seus oficis.
A conseqüència d’això unes 700 persones van abandonar el poble.
Els primers anys del segle XX van quedar marcats per
l’estancament demogràfic però a partir de l’any 1930 es va anar
recuperant tot i que el període de 1936 – 1939 de la Guerra Civil
i la postguerra van fer que la població es quedés estancada fins
que als anys 1960 va iniciar un creixement a partir de la població
immigrant que no ha parat encara avui.
L’augment demogràfic del 1960 el dugueren a terme primerament els immigrants de Conca, Jaén i Sevilla que van venir
atrets per l’oferta de treball al sector de la construcció.
Al 1970 Torredembarra tenia 3750 habitants; al 1980, 5469; i al
1990 ja n’eren 6560.
Torredembarra compta actualment (2009) amb una població de
16.500 habitants aprox. a l’hivern i d’uns 70.000 habitants a
l’estiu. Aquesta disparitat estacional és deguda al caràcter eminentment turístic del litoral català i en general de tota la costa
mediterrània.
La població va romandre més o menys invariable fins a
l’arribada del turisme en la dècada dels seixanta del segle XX
el que va comportar un augment significatiu de construccions
noves als afores de la localitat, en urbanitzacions de tipus residencial (sobretot segones residències de barcelonins) amb gran
presència de torres i xalets i l’aparició dels primers càmpings i
hotels de la zona.
Actualment i a causa de la política de creixement econòmic basada en la construcció massiva de segones residències durant les
últimes dècades del segle XX, aquest model va ser replantejat
per poder salvaguardar les escasses zones verdes que quedaven
així com les explotacions agrícoles i ramaderes, principalment
en l’interior del municipi. La zona costanera és potser la més
castigada per aquest model de desenvolupament urbanístic que
està sent corregit, en la mesura possible.
Torredembarra també gaudeix d`unes magnífiques platges (platja de la Paella o platja del barri marítim) i alberga un ecosistema dunar típicament costaner amb dunes semimòvils i llacunes
d’aigua salada. La platja està inclosa dins del PEIN (Pla d’Espais
d’Interès Natural) de la Generalitat. Té una longitud de 2.150
metres i una amplada total mitjana de 85 metres.

TORREDEMBARRA

TORREDEMBARRA.
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TORREDEMBARRA. LLOCS D’INTERÈS
Torredembarra:Un Mar de Possibilitats.
Un passeig ple d’història, tradició i natura

El Castell
Seu actual de l'Ajuntament
Domina la població l'antic castell o palau (i actualment ajuntament) És considerat un dels edificis renaixentistes més notables
de Catalunya. Va ser construït a partir del 1565 per iniciativa
de Lluís d'Icart, senyor de la vila, substituint un castell anterior.
Al seu voltant i com a tants altres pobles es troben la plaça del
castell, a la que es pot accedir per dues portes de l’antiga muralla que protegia la vila, l’església i el nucli històric del poble.
Tanmateix, les obres es van allargar durant el segle següent i i
va ser al XVIII, quan es resolgué la part superior de la façana.

Església Parroquial
de Sant Pere Apòstol
(C/ Joan Güell. Nucli Antic)

L’actual església, unida amb l’antiga formant tot un cos, es va
acabar de construir el 1680. Posteriorment, al segle XVIII el
temple es dotà de bona part dels seus elements arquitectònics i
ornamentals: orgue barroc (1705), finalització dels campanars,
creuer i àbsis (entre 1771-1778).

Dins d’aquesta església destaquen dos elements: el QUADRE DE SANTA ROSALIA i l’ORGUE BARROC.

El quadre de Santa Rosalia

Té planta quadrada, amb quatre torres als angles i s'organitza
a l'entorn d'un pati porticat que tenia una escala interior, desapareguda. La portalada presenta dos parells de columnes toscanes que sostenen un entaulament amb frontó semicircular.
A partir del segle XVIII va començar a decaure i va arribar
molt malmès als darrers anys del segle XX. Va ser rehabilitat
el 1998 i reformat per esdevenir la seu de l'Ajuntament, segons
projecte de l'arquitecte Xavier Olivé.
Domina la població l'antic castell o palau (i actualment ajuntament) construït a començaments del segle XVII per la família dels Icard, senyors de la baronia de Torredembarra. Al seu
voltant i com a tants altres pobles es troben la plaça del castell,
al quin es pot accedir per dues portes de l'antiga muralla que
protegia la vila, l'església i en nucli històric del poble.

La Torre de la
vila
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Molt a prop de l’església hi ha
una torre quadrada, emmerletada, que és l’edifici més antic
de Torredembarra.
Tot i el seu origen alt-medieval, va ser reformada en època
gòtica.
D’aquest estil conserva una
finestra d’arc conopial i una
altra de coronella, segurament
del segle XV.
Podria ser l’edifici més vell
del poble.

És el que venera la població des del miracle de 1640 i que surt
en processó solemne per la festa del 15 de juliol. La tradició
explica que un pelegrí assabentat de l’epidèmia de la pesta va
comunicar-los que anessin a Tarragona, en una casa del carrer
de Cavallers a buscar un quadre de la santa per encomanars’hi.

L’orgue barroc

És un orgue de talla d’estil barroc del 1705 restaurat fa uns
anys després de veure´s molt malmès durant la Guerra Civil.

La Vil•la del Moro
Prop de Clarà hi ha les restes d’una antiga vil•la romana construïda en dues fases, la primera en època republicana (segles
II-I aC) i la segona en la primera època imperial (segles I-II
dC). S’han trobat estructures de tipus residencial, termal i,de
serveis. i el sector residencial. És una vil•la de tipus mitjà amb
columnes i capitells al voltant del qual es distribuïen una
sèrie de dependències

Núm.10 Tardor 2009

Escola d'Antoni Roig
(C/ Alt de Sant Pere)

Edifici d’estil modernista construït l’any 1892, promogut per
l’indiano Antoni Roig i Copons (1817-1885). El Patronat Antoni
Roig es va formar després de la seva mort per complir les seves
voluntats: que es desenvolupés la instrucció pública (per donar
compliment a aquest desig va decidir el Patronat construir una
escola i dotar-la de mestres pagats pel propi Patronat) i es dones
una dot a donzelles pobres del poble quan es casessin.

Hospital – Residència Pere Badia
(C/ Pere Badia)

Aquest edifici va ser inaugurat a l’octubre del 1824 i va sorgir
de la Fundació per a l’assistència a la gent pobra i malalta que
va ser consolidada per en Pere Badia. Avui en dia aquest edifici
fa la funció de residència per a la tercera edat.

La llotja de pescadors ocupa uns 350 metres quadrats de superfície
i les dependències són les següents: la sala destinada a la subhasta
del peix, el rentat de caixes, la fàbrica de gel, la bàscula, el centre
d’expedició de marisc i la resta es destina a oficines i serveis.

Cal Checo

LLOCS D’INTERÈS

TORREDEMBARRA. LLOCS D’INTERÈS

(Plaça de l’Església. Clarà)
Edifici declarat Bé Cultural d’Interès local, bastit sobre l’antic
castell de Clarà d’època medieval. A part d’aquests edificis significatius, a la vila de Torredembarra destaquen altres edificis
o carrers. Per exemple, el C/ D’ANTONI ROIG (Eixample)
exponent de l’expansió urbanística de la vila experimentada al
segle XVIII per l’increment comercial i els negocis dels Indians.
En aquest carrer es poden trobar edificis del segle XVIII d’estil
barroc i d’altres del segle XIX i XX d’estil modernista, principalment. També a l’Eixample destaquen edificis modernistes a
la Plaça de la Font i barrocs a la Plaça de la Vila.

El Far

El modern far de Torredembarra va ser inaugurat a les 0 hores
de l'1 de gener de l'any 2000. Va ser projectat per l'arquitecte
Josep Llinàs, nascut a Castelló. Es tracta d'una torre octogonal
de 38 metres (58 sobre el nivell del mar) coronada per un mirador cobert amb un ampli voladís sota la llanterna, fet d'acer
galvanitzat recobert amb xapa de bronze. Té un abast lumínic
que pot arribar a 29,3 milles.

La muralla

Avui encara es conserven trams de l’antiga muralla construïda
com a mur defensiu del nucli de la vila. Podem destacar 2 portals: el portal de Padrines, just a la plaça del castell (C/ Riera
– plaça del castell) i l’altre és el portal de la Bassa, al capdavall
del C/ Ample.

El carrer Antoni Roig

Ha esdevingut l’eix on es vertebra la gran majoria del
comerç. En ell hi podem trobar edificis d’estil Barroc ( segle
XVIII ) i d’altres d’estil modernista(segles XIX-XX );comença
a la plaça de la Font i acaba a la plaça Ms. J. Boronat (coneguda
popularment com “de les Monges”)

Els principals carrers del Nucli Antic (C/ Ample, Baix de Sant
Pere, Alt de Sant Pere, Eduard Benot, Carnisseria, etc.), també acullen edificis d’interès, principalment dels segles XVIII
i XIX.
A Baix a Mar, trobem, al Passeig de Colom, la Societat Industrial de Pesca “EL PES” de 1929 i al C/ Indústria, l’edifici
modernista de la COOPERATIVA MARÍTIMA del segle
XIX.

Els muntanyans

de Torredembarra, és un paratge d’interès natural. Es tracta d’un
indret remarcable per la seva importància ambiental. Conserva
molts tipus d’espècies animals i vegetals.
El roquer forma part dels penya-segats de la zona i Baix a Mar
és l’antic poble típic de pescadors.

La Llotja de pescadors
(Port Torredembarra)

La subhasta del peix a Torredembarra es va reprendre el 3 d’abril
del 2000, recuperant així una tradició històrica de la vila.
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La Paella

Platja situada a la zona dels Munts que alberga el port esportiu
i té una zona destinada a la pràctica esportiva a la platja. En
algunes zones té una amplitud de fins a 90 metres i té una longitud aproximada d’un quilòmetre. En aquesta platja està situat
el Passeig Marítim que continua a la platja del Barri Marítim.
També s’hi troba el Roquer (zona de penya-segats d’uns 2.000
metres de longitud i una alçada màxima de 25 metres i va des
de la Paella a Cala Canyadell).

Platja del Barri Marítim

Està situada a l’antic barri de pescadors i va des del Club Marítim fins a la plaça Narcís Monturiol i a la seva vora està situat
el Passeig Marítim. La seva longitud és d’uns 700 metres.

Els Muntanyans

Alberga un ecosistema dunar típicament costaner amb dunes
semimòvils i llacunes d’aigua salada. La platja està inclosa
dins del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la Generalitat. Té una longitud de 2.150 metres i una amplada total mitjana de 85 metres.

Camí de l’Era, 37-Torredembarra-Telf. 977.643244

VENDA AL MAJOR I DETALL
*ELECTRODOMESTICS :
BALAY-BOSCH-SIEMENS
*CABINES DE DUTXA*BANYERES HIDROMASATGE
*GRIFERIAS GROHE
*MOBLES DE BANY MAMPARES
*SANITARIS
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MOUTE PELS CAMINS
DE TORREDEMBARRA
La creació de itineraris de passeig rural ha estat des de la seva
creació un objectiu de la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal, del Consell de Sostenibilitat de Torredembarra. L’objectiu
era preservar els camins rurals i el seu entorn i promoure el seu
coneixement tant pels nadius com pels estiuejants, feina important en una ciutat, com a Torredembarra, de la qual el principal
reclam és el mar.
Aquest interès ja apareix clarament reflectit en les actes de la
Comissió des de començaments de l’any 2002. El projecte no
només vol mantenir o recuperar els camins, a més vol senyalitzar-los i destacar-hi alguns elements del seu entorn, tant naturals
(fauna i flora) com fets pel home (sínies, casetes i murs de pedra
seca... ). El projecte es volia concretar en uns quants itineraris,
per recórrer la totalitat del municipi.
Els membres de la Comissió del Medi Rural van contactar amb
el Departament de Diversitat del Institut d’Ensenyament Superior (IES de Torredembarra). Aquest departament del Institut
acull 20 joves amb diferents problemes de conducta. La seva
implicació en un projecte d’aquesta mena es va considerar molt
oportuna i es van unir les forces de la Comissió i el Departament
de Diversitat.
El resultat va ser el que van anomenar L’Itinerari I de la sèrie
“Mou-te pels camins de Torredembarra”. Aquest itinerari té
un recorregut total d’uns 2.700 metres, que es poden fer en un
temps aproximat de 45 minuts. Comença a l’IES Torredembarra
i transcorre pel Camí de l’Arbosserà, pel Camí del Molí i per
part del Camí Vell de la Pobla, per acabar a l’IES.
Es va editar un tríptic amb el recorregut detallat, fent esment
de tot el que era digne de menció al pas del caminant. El tríptic es va completar amb un article sobre els marges de pedra
seca, dels quals se’n veuen molts en aquest recorregut i amb uns
dibuixos de les plantes més freqüents que s’hi troben. La idea
inicial es va modificar: per què no fer un PR (petit recorregut)?
Si es feia amb branques circulars, resultaria un PR i també uns
quants petits itineraris per si algú volia fer una passejada més
curta. L’avantatge del PR és que és un itinerari standard, que es
contempla en les associacions oficials de excursionisme. A més,
es vol contactar amb les localitats limítrofs per tal d’unir el nostre PR al seus possibles PR i entre tots crear un GR, que apareix
en totes les publicacions d’excursionisme, de tal manera que es
difondria una nova manera de conèixer i de fer Torredembarra.
Aquest tríptic el podeu trobar a l’oficina municipal de Turisme,
al passeig marítim.
Teresa Minguijon
(Mes rutes a : http://www.turismetorredembarra.cat)

Vols anunciar-te?
Aquesta es la teva revista.
Tel 977645832
info@celobert.com.es
www. celobert.com.es
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El ball de pastorets

És un ball amb un significat referent a l’agricultura. Nou persones ballen i copegen el terra amb uns bastons llargs de fusta forta
d’un arbre com a símbol de l’atemptat a la fertilitat de la Terra.
La roba per aquest ball a Torredembarra és una camisa i uns pantalons blancs, una armilla verda. Porten unes campanes petites al
voltant de la cama, sandàlies i una bossa penjada a l’esquena.

TORREDEMBARRA

ELS BALLS POPULAR A TORREDEMBARRA

El ball de diables

És un ball on molta gent llença petards. La resta estan a sota
(mentre aquests estan sent llençats). Porten una samarreta vermella, uns pantalons vermells i un barret, per protegir el seu cap
de les guspires.

El ball dels cavallers

Va començar el 1994. Aquest ball representa la lluita del cavaller
Christian contra els Turcs.

Els nans i els gegants

Són un conjunt de gegants i nans que representen figures humanes i que van ser comprats per l’ajuntament a l’any 1957-1958
perquè abans l’ajuntament els solia llogar a les ciutats properes.

L’Àliga

És un animal de foc que va ser incorpora l’any 1993 als balls
populars de Torredembarra. L’Àliga mostra la història local i
simbolitza la corona que ve representada a l’escut del poble.

El ball de bastons

És molt similar a l’anterior. Un ball que consisteix en un grup
de vuit persones copejant el terra amb bastons mentre sona la
música. La roba que duu la gent que balla és: uns pantalons i un
camisa, una faldilla vermella amb l’acabament blanc, una faixa
blava, un xal al pit, campanes a la cama i sandàlies.

Castells

És una tradició catalana que va ser originada a Tarragona. Consisteix en fer un edifici amb diverses torres humanes. El grup
local (de Torredembarra) “Colla Castellera” es diu “ Els Nois de
la Torre”. Els castellers porten uns pantalons blancs, una camisa
vermella i una faixa.
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FESTES

del Baix Gaià

FESTES DE TORREDEMBARRA

GENER:

-20 de Gener: festa del barri de Clarà: Sant Sebastià.
Fou al segle XIX quan entre els nuclis de Tamarit i Clarà,
s’edificà una torre fortificada, a redós de la qual en el decurs dels
segles XIII i XIV es configurà el nucli poblat de la Turris d’en
Barres, que posteriorment esdevingué Torredembarra.
Precisament quan el fred d’hivern es fa més intens, al mes de
gener, arriba la festa major de Clarà per embolicar-nos amb el
seu caliu, amb Sant Sebastià com a patró.

FEBRER:

-Febrer o Març: (dependent de l’any): Carnaval.

ABRIL:

-23 d’ Abril: Sant Jordi, patró de Catalunya. Festa Barri Sant
Jordi

JUNY:

-23 de Juny: Sant Joan. Festa a Baixa Mar
La festa de Sant Joan és coneguda a Torredembarra com la festa
major de Baix a Mar. Durant el cap de setmana de Sant Joan, fogueres, balls, revetlles, cantades d’havaneres, regates de llaguts
i un llarg etcètera d’aquests, donen la benvinguda a l’estiu a la
nostra vila.

restava a les golfes de la casa del mercader Llima. Un cop arribats a Torredembarra amb el quadre, la pesta desapareixeria. La
“nena mora”, després d’intentar inútilment convèncer el rector
del poble, comunicà aquest fet a l’alcalde que acceptà de provar
sort en les paraules del pelegrí. Es presentaren a casa del mercader Llima que, tot i desconèixer l’existència del quadre de la
santa, acceptà que regiressin les golfes de casa seva. Finalment
trobaren el quadre que els havia indicat el pelegrí. Un cop arribats a la Torre amb el quadre, una espessa boira envaí el cel i, de
cop i volta, els malalts quedaren guarits i la pesta desaparegué.
El poble, sorprès pel miracle de la santa i en senyal d’agraïment,
passejà el quadre en processó pels carrers de la vila.
Des d’aleshores, cada 15 de juliol, Torredembarra commemora
el miracle traient en processó el quadre de Santa Rosalia.

SETEMBRE:

JULIOL:

-15 de Juliol: Festa local ( es coneix amb el nom de “festa major
petita” i es recorda quan al 1640 va desaparèixer del poble el
quadre de Santa Rosalia).
El Quadre de Santa Rosalía:
Torredembarra celebra cada 15 de juliol la seva festa votiva del
Quadre de Santa Rosalia amb motiu de la següent llegenda:
Conta la llegenda que l’any 1640 Torredembarra estava immersa en una pesta que assetjava la població. Un pelegrí que passà
pel poble s’aturà davant una casa del carrer Ample -cal Saya- per
demanar almoina. La mestressa, coneguda com “la nena mora”,
que no va poder oferir-li res li explicà que estaven patint una
terrible pesta i que ja no sabien que fer per fer-la desaparèixer. El
pelegrí l’aconsellà que invoquessin a Santa Rosalia. Per fer-ho
havien d’anar a Tarragona i rescatar un quadre de la santa que

-4 de Setembre: La festa més important de Torredembarra és
Santa Rosalia, patró del poble.
Torredembarra celebra cada 4 de setembre la festa major coincidint amb l’aniversari de la mort, l’any 1160, de la seva patrona
Santa Rosalia. La festa es celebra almenys des del 1640 data en
què la tradició situa el guariment col•lectiu de la pesta, un fet
miraculós atribuït a un quadre amb la imatge de la santa.
- 11 de Setembre: Diada .Festa Catalana ( commemora la derrota de Catalunya davant les tropes de Castella al 1714)

DESEMBRE:

- 28 de Desembre: Dia dels Sants innocents.

ETS ASESORES
ASESORÍA FISCAL – CONTABLE
MERCANTIL Y LABORAL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS
C/ La Nau, 14 (Urb. Clarà)
43830- Torredembarra		
e-mail: ets.villan@telefonica.net
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Tel: 977 130 642
Fax: 977 641 116
Mv: 686 220 466

c/.Envelat,20 baixos-Tel.977 646 045
43830 TORREDEMBARRA(Tarragona)
e-mail:higiensectorre@terra.es
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“Tots tenim molt a dir, de mil maneres, amb mil
exemples. Tots sabem coses que els altres
volen conèixer”.
Les publicacions periòdiques son un vehicle per publicitar les
activitats, tant d’un municipi com entitat u partit.
El Veraniego,primera publicació periòdica de Torredembarra
va aparèixer almenys en tres ocasions durant l’estiu de 1892.
La Torredembarra de finals de segle XIX rebia a l’estiu diversos
estiuejants. Feien festes selectes en cases particulars, subvencionaven les festes majors i es relaxaven tot passejant per les sínies
i la platja. Ferran de Querol, amb la seva prosa costumista, ho
descrivia de la següent manera a la seva novel•la Montserrat:
Tornant dels banys, cap al tardet, comensant lo passeig quotidá,
tota la forasterada que estiuejava al poble, feya cap al andèn,
cercant la distracció de veurer creuar los trens; d’expiar qui
sortía de Tarragona y qui més arribava de “per avall”, éssent
molts los barcelonins que tenian allí casa propia, o amichs dels
que podían serne hostes.
Malgrat aquesta imatge idíl•lica, els torrencs patien una forta
crisi econòmica per culpa de la fil•loxera. Però els disturbis de
feia tres anys ja no es tornarien a repetir. Almenys van aparèixer
tres números de El Veraniego.
En el primer s’informava dels treballs que s’estaven realitzant
a la futura escola Antoni Roig, de la futura nova ubicació de la
Guàrdia Civil i de la compra del castell dels Icard per part de la
familia Huguet, entre d’altres notícies. En el segon explicaven el
trasllat de l’altar de Sant Antoni a la capella del Rosari, els diners que la junta del Patronat Antoni Roig havia de donar com
a dot a les torrenques que s’havien casat i la prohibició de matar
porcs decretada per la Junta de Sanitat.I en el tercer, anunciaven una subscripció pública, a iniciativa del mateix Veraniego,
per tal de recollir diners pels pobres de la Vila. El donatiu, tal i
com era habitual a l’època, es faria efectiu el dia de la festa major. També s’informava del canvi de noms dels carrers Abadia,
Barcelona i Nou pels de Joan Güell, Pere Badia i Antoni Roig.
Finalment, cal destacar el resum del programa de la festa major
d’aquell mes de setembre: actuació del ball de diables i dels
Xiquets de Torredembarra, col•locació de la placa de marbre
commemorativa a la casa on va néixer l’indià Antoni Roig, inauguració de les reformes de la Capella del Rosari, els balls a
les societats del Recreo i de la Unión, etc.
Segurament, El Veraniego va ser impulsat per alguns estiuejants
enamorats de Torredembarra. No tractaven temes polítics però

“Torredembarra. Recull gràfic 1870-1975”
de Xavier G. Puerto - David Morlà

coneixien tots els assumptes religiosos i socials de la Vila.A
l’acabar l’estiu desapareixia definitivament.
La notícia apareixia al Diario de Tarragona el 16 de setembre
de 1892. Ja no seria fins el 1975 que Torredembarra tornaria
a gaudir d’una nova publicació escrita. Aquesta vegada els
protagonistes van ser els membres del Club de Joves. Entremig
d’aquest llarg període, però, hem localitzat a diversos torrencs
que enviaven cròniques vilatanes de manera regular a diferents
diaris (Las Noticias, La Veu de Tarragona, etc.)
Jordi Suñe .(l’article es va publicar a La Sínia núm. 55.)
http://lasiniatorredembarra.blogspot.com/2008/01/el-veraniego.html
A Torredembarra, un treball de Jordi Salvat Rovira i publicat en
Reculls de Treballs 7 (Torredembarra 2004) diu que son més de
quaranta les publicacions periòdiques d’informació local.
D’interès: Jordi Suñé acaba de publicar la biografia
Miquel Mestre Avinyó

977 651 833

Telf 687975273

ALTAFULLA

www.regalemus.com
C/Capella 8, l.15
Torredembarra(T)

Telf 977645832

Abierto 24 h (en la web)
Los mejores regalos.
(También eróticos)

TORREDEMBARRA

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES DE TORREDEMBARRA

TAMARIT , LA MORA
CREIXELL
LA RIERA DE GAIÀ
LA NOU DE GAIÀ
RODA DE BARÀ
LA POBLA DE MONTORNÉS

977 643682

TORREDEMBARRA

Desplazamiento

GRATIS

la qualitat a casa teva

especialitats italianes a domicili
www.pizzataxi.es
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del Baix Gaià

ENTITATS
A Torredembarra tenim moltes entitats:Culturals, de
esport, de lliure, per a nens ,per grans...

Demaneu informació al:
Patronat de cultura: C/Capella 6.Tel : 977.64.38.88

Dintre del municipi, podem trobar un gran
ventall d’organismes que dinamitzen
la població del municipi, com ara:

Biblioteca Mestra Maria Antònia
C/ Pompeu Fabra, 5 A (Parc Cal Llovet)
43830 Torredembarra - Tarragonès (Tarragona)
Tel. 977 64 31 75
biblioteca@torredembarra.cat
http://www.biblioteca.torredembarra.cat/web/index/
biblioteca/
Patronat Antoni Roig
C/ Alt de Sant Pere, 35
977 644 308
Punt d’informació juvenil
C/ Capella n 6 2on Pis
977 640 025 ext.721/722
616 021 115
http://pijtorredembarra.blogspot.com/
Facebook: pijtorre
pij@torredembarra.cat
casaljove@torredembarra.cat
Agrupació de Balls Populars de Torredembarra
http://www.ballspopulars.org
43830 Torredembarra (el Tarragonès)
agrupacio@ballspopulars.org
Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra
http://www.torredembarra.cat
C/ Capella, 6. Casal Municipal, despatx 10.
43830 Torredembarra (el Tarragonès)
cultura@torredembarra.cat

CENTRE D’ESTUDIAS SINIBALD
DE MAS DE TORREDEMBARRA
Va ser fundat el 29 de gener de 1983. El seu nom prové de Sinibald de Mas, nascut a Torredembarra el 1736, navegant, gran
coneixedor de la mar Mediterrània, impulsor i primer director de
l’Escola Nàutica de Barcelona.
Els objectius del Centre, d’acord amb els estatuts, són impulsar
els estudis, la recerca, el debat i la difusió dels valors culturals,
científics i artístics en el seu àmbit territorial.
Com la major part de centres d’estudi, el nostre funciona a través
de les seccions, que en aquest moment són: Història, Ciències
i tecnologia, Excursionisme i territori, arts visuals, Biblioteca i
documentació i patrimoni literari. El fruit de les seves activitats
de recerca i estudi es publica cada any en el Recull de Treballs,
que els socis reben gratuïtament, i en monografies. A continuació detallen el total de publicacions del Centre d’Estudis al llarg
de la seva història; totes les teniu a la vostra disposició al local
social del Centre d’Estudis.
A més de les publicacions, el Centre organitza diverses activitats
(excursions, cinema amb debat, cursos variats, sortides culturals,
etc...) sempre obertes a tothom. Us animem a que consulteu el
programa d’activitats de setembre i octubre a disposició en molts
establiments locals i a la pàgina web del Centre www.sinibald.
cat. Si voleu rebre informació podeu passar pel local social, C/
Capella 6 local 8 dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 hores i dimarts i dijous de 16 a 20 hores. També podeu demanar
informació al telèfon 637579509, trucant a les mateixes hores
d’obertura del Centre, o a través del correu electrònic sinibald@
tinet.org
Teresa Minguijón
Secretària del Centre d’Estudis Sinibald de Mas
de Torredembarra

"Ona La Torre 107.FM.,continua creixent.
Ara també per Internet a tot el món:
www.ona-latorre.cat
(I també visita la nostra pàgina web)
Ona la Torre, emissora municipal de Torredembarra.
La radio mes propera, 24 hores diàries de programació
ONA LA TORRE 107.0 F.M.
Carrer Garrofers, 6 – 43830 Torredembarra
Tels. 977.958635/36 i 977.646213
e-mail: onalatorre@torredembarra.cat
C/Capella 8, local 12
Grand Boulevard.
Torredembarra (T)
Telf 646633518 - 606913066
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TOTS ELS NIVELLS
PROFESSORS LLICENCIATS AMB EXPERIÈNCIA
C/ CAPELLA 8, LOCAL 7, “GRAND BOULEVARD”
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TELÈFONS D’INTERÈS
TORREDEMBARRA
Ajuntament ...............................................977640025
Ambulàncies Sta. Rosalia...................... 977 643 434
Bombers ...............................................................085
Cal Bofill..................................................977 641 672
CAP Torredembarra/Urgències ............. 977 643 809
CEIP Antoni Roig ...................................977 640 836
CEIP Molí de Vent ..................................977 640 256
CEIP L'Antina ........................................ 977 642 496
Celebracions Boulevard9........................977 645 832
Centre Mèdic Torredembarra ................ 977 644 515
Consultori Baix a Mar .............................977 643 499
Correus ..................................................977 640 528
Desatascos A.E.M .24h...........................676.856.957
Deixalleria ..............................................977 645 819
Escola Bressol Municipal ...................... 977 642 535
Escola Municipal de Música................... 977 644 308
Fundació Residència Pere Badia .......... 977 641 132
Farmàcia Arasa ..................................... 977 642 704
Farmàcia Cogul ......................................977 640 003
Farmàcia Escudé ....................................977 130 735
Farmàcia Miró ........................................ 977 640 735
Hospital Joan XXIII .................................977 295 800
Hospital Sant Pau i Santa Tecla ............ 977 259 900
Hospital Sant Pau i Santa Tecla , Co. ... 977 238 054
IES Torredembarra .................................977 640 312
IES Ramon de la Torre ...........................977 642 402
Jutjat de Pau ...........................................977 640 021
Llar de jubilats ....................................... 977 643 889
Manteniment de la llar...............................659784935
Mossos d’Esquadra ............................................. 088
Policia Local .......................................... 977 646 005
Port Torredembarra ................................977 643 234
Radio Ona La Torre.......................................107.0FM
Taxi Vidal ................................................609 379 161
Torre Taxi radio ...................................... 977 641 147

H

O
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E

L

PARADÍS

-NUEVA ADMINISTRACIÓNC/ Cami del moro, 65 - Urb. Racó Romà
43830 Torredembarra
Tel. 977 64 06 37 Mòbil 620 597 686
e-mail: info@hotelparadis.net

Administración de Fincas
Seguros en General
Alquileres - Tramitaciones
Cédulas de Habitabilidad
c/Capella, 8 - 10
Grand Boulevard local
24/25
43830 TORREDEMBARRA

Tel. 977 64 17 34
Fax 977 64 59 15
e-mail: afys@afys.es

Bar La Charca
Tapas

El mejor equipo.
Ambiente familiar.
Disfruta de la Liga de Fútbol,
UEFA y Champions aquí

Pl.Catalunya,3
43830 TORREDEMBARRA
Tel. 977644296

Comidas preparadas:

c/Filadors, 10
Tel. 977 642 004
43830 TORREDEMBARRA

Especialidad: Pollos a l’ast: 8 €
Y también: Pastas. Ensaladas. Paellas. Canelones.
Rustidos. Fideua. Guisos caseros.
Cocina de la abuela mediterranea.
Y además: Pan, toda clase de bebidas frías, helados,
pasteles, brazos, salsas para llevar (All-i-oli, romesco, etc)
Encargos al 977642004
Abierto TODOS LOS DIAS

Menú diario: 5€
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BON PROFIT

del Baix Gaià

BON PROFIT: CUINA A LA TORRE
El plat més important de Torredembarra es el
“Bull Mariner”

RECEPTA: “BULL”
( per a quatre persones)

Ingredients:
¼ kg de bull
1 tomàquet
2 kg de patates
¼ d’oli d’oliva
Sal
4 o 5 ametlles torrades
Una mica de pa
Aigua

Preparació:
Deixar el bull en remull durant 24 hores.
Coure’l sense sal durant una hora, abans de tallar-ho.
Donar-li voltes i tallar el bull en trossos petits.
Fregir un tomàquet, una mica de pa i 4 o 5 alls i picar-los
després amb una dotzena d’ametlles torrades, una copa
d’aigua i pebre ja fregit abans.
A una olla, posar ¼ l. d’oli d’oliva i quan estigui calent
introduir la carn picada i tapa-ho.
Després afegir el bull i les patates. Cobrir-ho amb aigua
i afegir sal.
Quan la recepta està acabada, s’ha de servir calent i amb
salsa de carn.

Av. Catalunya, 27

TORREDEMBARRA

C E RV E S S E R I A - C A F E T E R I A - B A R

Menú del dia: 9,50 €
Menú Festivo: 12 €

Postre y café incluido

Especialidad:
Ternera Gallega de
1ª calidad
Copas Dardos

Carns a la Brasa - Tapes - Torrades - Entrepans - Burguers

RESERVES 977 646 149

Av. Montserrat, 27 (Els Munts)
43830 TORREDEMBARRA (TGN)

asador

ARRIBES del DUERO
Abierto de Martes a Domingo
(descanso semanal Domingo
noche y Lunes todo el dia)

Horario de cocina

(de 13 a 16 h. y 20 a 23 h.)

reservas

977 130 465

w w w. r e s t a u r a n t e l a q u i l l a . c o m

RESTAURANT
Terrassa
vora el mar

Menú diari a partir de 10 € i a la carta
14

PORT TORREDEMBARRA

Port de Torredembarra, local 1
Tels.: 977 64 50 91 / 977 64 45 55
restaurantelaquilla@hotmail.com
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Avui mengem fora:
Menjar fora de casa mantenint una alimentació saludable
¡ Comença amb un primer plat saludable!
Res més saludable que escollir una amanida o un exquisit plat de
verdures per obrir les portes del dinar. Les amanides amb nombrosos ingredients, donaran un vistós color al plat, a més d’un
abundant aport de vitamines i minerals. Tot i que també pots
descobrir milers de possibilitats que les verdures ofereixen a la
cuina i que, a més, podràs incloure en el teu receptari personal.
Per amanir, la millor opció és una vinagreta elaborada a base
d’oli d’oliva verge (a més de vinagre, etc.), deixant de banda la
maionesa i les salses cremoses.
Com a segon plat, procura mantenir una àmplia diversitat al llarg
de la setmana, bàsicament alternant peix blanc i blau, amb carns
blanques, a més d’incloure els ous i la carn vermella magra algun

dia. Preferentment, intenta consumir més peix que carn i amb
guarnicions vegetals, tipus xampinyons, verdures saltejades, pebrots, amanida, unes rodanxes de tomàquet, escalivada…
També et proposem incloure les llegums, la pasta i l’arròs com a
segon plat, darrera d’una gustosa amanida.
I de postres?
Llegeix-te bé la carta de postres del restaurant: segur que
t’ofereixen opcions molt saludables elaborades amb fruites, el que
donarà a aquest últim apartat del dinar fantàstics colors i sabors, a
més de ser una apreciable font de nutrients essencials.
Al Baix Gaià,restaurants que aposten por oferir
menús sans i equilibrats: L’alimentació mediterrània.
NOTA per aclarir que :
A Cal Marinet (Allotjament Rural de Salomó)
es pot dormir, però no es pot menjar.

BON PROFIT

BON PROFIT

www.eljardisalomo.com

Especialitat en
Calçotades
RESERVA TAULES

Menú diari
amb l’autèntica cuina
casolana i a la brasa: 9 €
c/Prat de la Riba, 9 43885 SALOMÓ (Tarragona)
Tel. i Fax: 977 629 093

Faristol

www.faristol.extendnow.com

Braseria 24h.

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

Crta. Nacional, 340 Km 1173
Tel Of.:977650331
Tel. Rest.;977650028
43893 Altafulla (T)

Carrer Sant Martí 5
43893 Altafulla (T)
Telf. 977650077
Fax. 977650770

www.elbuffetdaltafulla.com

La PistA

BAR - RESTAURANT
- Menú diari:8,30€
(Dissabtes i festius:15€)
- Calçotades:30€

- Esmorzar.

Sopars d’empresa
C/ Nou, 12 - 43885 Salomó - Tel. 977 629 050
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Cuidar de la nostra salut i la de qui ens
envolten és l'única cosa que ens assegura
una millor qualitat de vida.
És el que ens permet gaudir cada moment
amb la tranquil•litat de saber que, davant
d’un imprevist estem protegits.

www.celobert.com.es e-mail: info@

ARRIBA L’HORA

Volem cuidar-vos pe

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics
Cosmètica
Llibres
C/Lleida 10-C Tel. 977 644 974 43830 Torredembarra

conxita jansà

ESTETICA I QUIROMASSATGE
*Depilació amb cera tèbia
*Reflexologia podal.
*Manicura i pedicura.
*Drenatge limfàtic manual.
*Reiki.
Depilació laser.
Massatges
Tractaments facials.
Tractaments per al dolor
Tractaments corporals

Salomó

Renau

Vespella de Gaià

Av. Catalunya,
La Pobla
de Montornès

La Nou d
El Catllar

Tel. 654 751 703

*Gaudeix del massatge del 2+1
*Per la gent jubilada, pedicura completa
amb parafina calenta, per nomes 15 €
*Depilacions cames senceres + ingles,
emportat un massatge circular de regal

Obrim els diumenges al
mati. Cita prèvia.
Si ens fa mal la columna, a l’altura de la cintura
(Zona lumbar) ens pot anar molt bé l'exercici
següent:Estirada/ts sobre l’esquena, sense
aixecar el cap, aixecar les cames doblegades
i tibar suaument amb la mà els genoll cap a
l’estomac. Sentirem com la columna se'ns estira, entre altres per la zona de la cintura

La Riera del Gaià

To

Altafulla

ARAMO

PODOLOGÍA MÉDICA Y ORTOPEDIA

Dr. Joan Moya Bel
- Malalties dels peus )callositats, ungla encarnada,etc.)
- Estudi biomecànic de la marxa
- Suports plantars (plantilles personalitzades)
- Podologia pediàtrica (revisions i controls)
Plaça Boters, 3 - Tel. 977 652 420
ALTAFULLA (Barri Maritim)

www.energy.cz

del Baix Gaià

@celobert.com.es C/Capella8, local 9

A DE CUIDAR-SE

er dintre i per fora

C/ El Clos 3-5 Bajos
43830 TORREDEMBARRA (T)

Atlantis
SPA Centre Salut i Bellesa

C/Pescador,8-10 (Baix Mar) 43830
Torredembarra(TGN)
Mòbil: 628828346-627793031

de Gaià

La pell està sotmesa a l’estiu a les radiacions del sol.
Si abusem de les exposicions al sol o no ens protegim adequadament podem patir cremades i la pell
pot quedar seca i amb un aspecte envellit. És important cuidar la pell amb una crema hidratant durant
algunes setmanes en tornar de vacances.

Roda de Barà

La Pobla de Montornès

Creixell

IA
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I
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orredembarra

a

Telf. 977644796 616457033 y 685955371
Empresa pionera en el uso de preparados naturales para
tratar las causas de diversas enfermedades y mejorar el
bienestar general del cuerpo.
Con la electroacupuntura conocemos el estado del
organismo. Con nuestros preparados, les devolvemos
la armonía

M TA D
R
S

MA CO

Neus Moya Arasa
CENTRE PODOLÒGIC

Podòloga Col. 1284
Infermera Col. 5320

bMalalties dels peus (callositats, ungles encarnades,
fongs, berrugues...)
bEstudi biomecànic de la marxa
bSuports plantars (plantilles personalitzades)
bPodologia pediàtrica (revisions i controls)
bRevisió de peus diabètics
bControls de tensió arterial, pes, consell dietètics...
bRexlexoterapia podal
bMassatges relaxants de peus
C/Pere Badia,5. 1er 2a - Torredembarra

Tel. 977 130 435

ORTOPÈDIA I AJUDES TÈCNIQUES
CENTRE DISPENSADOR ADHERIT
AL SERVEI CATALÀ DE SALUT

- Ajudes diàries gent gran
- Ortopèdia menor i esportiva
- Especialistes en calçat per plantilles
i peus delicats
Passeig de l’estació, 2-4
Torredembarra (43830)
Telf./Fax 977646451

www.ortatec.com
ortatec@ortatec.com

Caminar descalç o amb un calçat al qual no
estem acostumats pot produir algunes lesions
als peus.
En tornar de vacances hem de calçar unes
sabates còmodes i que subjectin bé el peu. Si
tenim lesions com ara durícies val la pena fer
una visita al podòleg.

AGENDA SETEMBRE 2009
Desde 1889

Industrial SEDÓ S.L
Technical Textiles/Tejidos Técnicos

CALENDARI DIADA I SANTA CREU
200 ANYS ! LA RIERA DE GAIA 2009
Divendres 11 de Setembre

Camí Mas Llagostera, s/n. Polígon Industrial
43762 LA RIERA DE GAIÀ (Tarragona) Spain
Tel + 34 977 65 50 07
Fax +34 977 65 50 08

www.industrialsedo.com e-mail:info@industrialsedo.com

20:00h Inauguració del Molí del Mig i de l’ampliació de la
Plaça Major, amb copa de cava pels assistents.Tot seguit,
sopar sota el Plataner (pa amb tomàquet i embotits). Preu:
5€. (venda de tiquets a l’Ajuntament fins el dia 9-09)
Organitza: Ajuntament de La Riera de Gaià.
22:00h. Cantada d'havaneres acompanyat amb rom cremat
per tothom a la Plaça Major amb el Grup d'havaneres Vent
de Garbí.
Organitza: Ajuntament de La Riera de Gaià.

Llaminadures, snacks, articles de festa,
5
joguines, refrescs i més.

Dia 12 de Setembre

c/Sant Pau, 26.
La Riera de Gaià
tlf:654911137

Productes Avicoles
Granja Gaià, S.A.
Camí Mas Llagostera, s/n.
Polígon Industrial
43762 LA RIERA DE GAIÀ
(Tarragona) Spain
www.granjagaia.com
email: gaia@granjagaia.com
Tel 977655133

19:00h. Presentació de la “Sardana de Santa Creu” i Ballada de Sardanes a la plaça Major amb la Cobla Ciutat de
Cornellà.
Organitza: Associació del Bicentenari.
22:30h. Teatre a la Sala del Casal amb la companyia
l’Enramada i l’obra “Mentiders”.
Organitza: Ajuntament de La Riera de Gaià.
Dia 13 de Setembre
13:00h. A la Plaça Nova, futurs jardins de la Santa Creu
Inauguració del Monòlit del Bicentenari (monument commemoratiu de la festa) a càrrec de Mn. Josep Cabayol.
Associació del Bicentenari.
18:00h. Espectacle infantil amb la Cia. Tonitiki amb la presentació del llibre infantil (títol). Tot seguit xocolatada i
coca per a tothom.
Associació del Bicentenari.
20:00h. Primera representació del Ball de la Santa Creu a
la Parròquia (versió de 1909 de Salvador Solé) a càrrec de
l´agrupació de Balls populars de La Riera de Gaià.
Organitza: L´agrupació de Balls populars de La Riera de
Gaià.
22:00h. Segona representació del Ball de la Santa Creu.
Organitza: L´agrupació de Balls populars de La Riera de Gaià.

reservar
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Plgno, 9 Prcla, 37
Ardenya, 43762
La Riera del Gaià

Telf. 619447167

Indispensable

Agro hotel restaurante.
Ambiente Familiar.
Comida casera.
En plena naturaleza.
Piscina.

Dia 14 de Setembre. Santa Creu
8:00h.

Missa.

10:00h. Missa.
Inici de la qüestació de l´Associació Contra el Càncer a
la plaça Major.

AGENDA SETEMBRE 2009

Forn de Pa - Coques amb recapte

12:00h. Ofici Solemne presidit pel Sr. Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Es cantarà la Missa Pontificalis de L. Perosi a
càrrec de la Coral de Santa Creu.
En acabar l´Ofici Solemne a la parròquia: Acte de celebració
dels 200 anys.
Comptarà amb la presència de L´Arquebisbe de Tarragona, el
president de la Diputació de Tarragona, el president del Consell Comarcal del Tarragonès, el president de Caixa Tarragona,
el rector de la parròquia, rectors, l´alcalde i els regidors de la
Riera de Gaià.

C/ Sant Antoni,17
Tel. 977 65 50 75
43762 La Riera de Gaià
Plaça de la Vila, 2
Tel. 977 64 38 1
43830 Torredembarra

Tot seguit inici de la cercavila del Seguici popular fins al casal
Rierenc. (col•laboren: Manotes, Grallers, Òlibes d´Ardenya,
Sacs de Gemecs, Bastons de La Riera )
14:15h. Audició de Sardanes per la Cobla Principal de Tarragona i vermut al Casal Rierenc. Organitzat: l´Ajuntament de
La Riera de Già
19:30h. Vespres Solemnes.
Tot seguit, Solemne Processó de la Santa Creu pels carrers de
La Riera de Gaià engalanats en motiu de la commemoració
dels 200 anys del vot de poble.
La processó finalitzarà amb la veneració de la Santa Creu.
En acabar la processó, Timbalada i fi de festa.Organitza: Timbalers de la Santa Creu de La Riera de Gaià
Dia 25 de Setembre.
21:00h. Concert de l´Escolania de Montserrat a la Parròquia
Santa Margarida de La Riera de Gaià.
(en benefici de la restauració de la Façana i el Campanar de la
Parròquia). Preu: 15€ (amb seient) – 10€ (de peu - laterals).
Seients numerats i aforament limitat
Organitza: Ajuntament de La Riera de Gaià.
Col•labora: Diputació de Tarragona.

Tel. 977 65 56 36
Fax 977 65 57 30
Mòbil 658961756
Camí Llagostera Mas , nau 1
43762 LA RIERA DE GAIÀ

Construcciones Metálicas
en hierro y acero inoxidable
Cerrajería

TALLER MECÀNIC GAIÀ, S.L
		
Pol Industrial La Riera
c/. de la Via,nave 9

Móvil 620672277
43762 La Riera de Gaià
Tel.-Fax 977655699

www.canpistraques .com

CAN
Basant-nos en els mètodes d’elaboració heretats
generació rere generació,la finalitat sempre a estat
conservar el sabor d’abans
en tots els nostres embotits
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AGENDA

del Baix Gaià

AGENDA SETEMBRE-OCTUBRE-NOVEMBRE 2009
12 dissabte

20:00 h.

SETEMBRE
Altafulla la presentació del llibre“La Granja Avícola Voramar” d’Altafulla. a la Biblioteca
Municipal Martí Magriñà

16 dimecres 19:15 h.

Torredembarra. Sala de reunions del Casal .QUÈ FEM AMB LES FOTOS DE VACANCES?
Presentació del curs de tractament d’imatges.A càrrec de Josep Pujol.Entrada lliure

17 dijous

Torredembarra. CINEMA A LA FRESCA Wanted .

22:00 h.

18 divendres 17:00 h. a 21:00 h. Torredembarra. MERCAT DEL MAR. Jardins de Cal Bofill
19:00 h.
Torredembarra.Sala reunions del Casal: ESPAI DE DEBAT AMB CINEMA. Entrada
lliure
19 dissabte

17:00 h. a 21:00 h.Torredembarra. MERCAT DEL MAR. Jardins de Cal Bofill
18:00 h.
Torredembarra. Espectacle infantil: El domador de peixos. Jardins de Cal Bofill
19:00 h.
Torredembarra. Demostració d’arrossegament de gussis amb cavall i recreació de 		
subhasta de peix a l’antiga .Platja de Baix a Mar
19:30 h.
Torredembarra.SARDANES MARINERES.Pg. Colom .Baix a Mar
23:00 h
Torredembarra.HavaneresJardins de Cal Bofill

20 diumenge 12:00 h.
14:00 h.

La Nou de Gaià, als jardins del Cercat 15ena Paellada Popular.
La Nou de Gaià. Dinar de germanor amb les paelles que s’han anat coent durant el
matí (S’oferirà vi i coca a càrrec de l’Ajuntament)
07:00 a 21:00 h. Torredembarra. MERCAT DEL MAR .Jardins de Cal Bofill
18:00 h.
Torredembarra. Taller infantil de nusos mariners.Jardins de Cal Bofill

26 dissabte

09:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
22,00 h.

La Nou de Gaià.als jardins del Cercat Esmorzar per commemorar el final de la
Verema (pa torrat, arengades, cansalada i llonganissa) al Cercat.
La Nou de Gaià.A l’Església Ofici solemne i cantat en llaor als Sants Metges.
( a 14h i de 17h a 20h). La Nou de Gaià. EXPOSICIÓ DE VESTITS DE NÙVIA
La Nou de Gaià. Al Casal Municipal Exhibició de ball de saló a càrrec de Kim Solé i
Raquel Ortega i tot seguit ball per tothom. Hi haurà coca i cava per els assistents.

27 diumenge 10:00 h.
La Nou de Gaià. a la sala del Casal i als jardins del Cercat:Fira de les Entitats Municipals.
12:00h.a 14h i de 17h a 20h). La Nou de Gaià. EXPOSICIÓ DE VESTITS DE NÙVIA
29 dimarts
1 dijous
2 divendres

19:00 h.
18:00 h.
19:00 h.

4 diumenge 12:00 h.

Torredembarra.Sala de reunions del Casal.CONFERÈNCIA El romànic de la Vall
deBoí. Entrada lliure
OCTUBRE
Torredembarra.Biblioteca Municipal AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Torredembarra. Sala reunions del Casal. ESPAI DE DEBAT AMB CINEMA
Torredembarra.Bar La Torre .VERMUT LITERARI
Torredembarra. Concurs de castells de Torredembarra (NOIS DE LA TORRE)
NOVEMBRE

20

Salón de la infancia 2009 -Tarragona.Palau Firal i de Congressos
Todo lo relacionado con el mundo del bebé y la infancia
Dias :27.11.2009 - 29.11.2009 (Fecha aún por confirmar)
Recoger entradas gratis en Boulevard9.C/Capella 8, local 9.Torredembarra
www.boulevard9.com - info@boulevard9.com Tel. 977645832

Num.9.Agost 2009
AGENDA

MERCAT
DEL MAR,
TORREDEMBARRA
18,19 i 20 de Setembre
Fira de productes mariners
i artesania
Pg. Colom,
(davant la biblioplatja)

Divendres 18 de Setembre
Mercat del Mar de 17.00 a 21.00 hores

Dissabte 19 de Setembre
18.00 h. Espectacle infantil: El domador de peixos ( Pg. Colom, davant la
Biblioplatja).
19.00 h. Demostració d’arrossegament
de gussis amb cavall i recreació de
subhasta de peix a l’antiga platja de
Baix a Mar.
19.30 h. Sardanes Marineres
( Pg. Colom, davant la Biblioplatja).
23.00 h. Havaneres “ Els Cremats” (
Pg. Colom, davant la Biblioplatja)

Diumenge 20 de Setembre
18.00 h. Taller Infantil de Nusos
Mariners
( Pg. Colom, davant la Biblioplatja).
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del Baix Gaià

FESTA SOLIDÀRIA
Nicole padece leucemia mielomonocítica crónica juvenil desde los 8 meses.
Dado que la quimioterapia es muy poco efectiva en este tipo de leucemias, para
su tratamiento, los médicos optaron por el trasplante de cordón umbilical.
Como Nicole no disponía de un donante familiar cien por cien compatible, los
dos trasplantes que se le realizaron fueron de donantes no emparentados y con
una compatibilidad del 50% aproximadamente. Dichos trasplantes fracasaron y
los médicos que siguen su caso recomendaron la pre implantación de embriones
100% compatibles con Nicole mediante una Fecundación in vitro. Mientras tanto
los médicos decidieron iniciar un tratamiento de quimioterapia para mejorar la calidad de vida de Nicole hasta que Vanesa, su madre, pueda quedarse embarazada
del bebé que será el donante de Nicole.
Después de diversas colaboraciones solidarias a través del Ayuntamiento de
Torredembarra y de sus habitantes, la madre de Nicole fue a Chicago para poder
realizar la fecundación, pero desgraciadamente no tuvo éxito y hay que volver a
empezar.
Esta vez el tratamiento y fecundación se puede realizar en Bruselas, y tiene un coste
aproximado, entre viaje, tratamiento y fecundación de unos 15.000 € aproximadamente.

Por ello, Nicole necesita nuestra ayuda.
Démosle otra oportunidad a Nicole.
Participemos en las fiestas Solidarias

NICOLE
som tots

* Divendres18 setembre

Festival infantil amb espectacle
i discomòbil
8 de la tarda. Sala gran del Casal Municipal
Preu 3€ (a partir de 10 anys)

*Dissabte 26 de setembre

“Tapeo Solidari”, espectacle
i sorteig dels objectes donat.
Tot tipus de tapes i aperitius.(1€)
A partir de 6 de la tarda a la plaça Mossèn
Boronat (Plaça de les Monges )

no hi faltis ¡¡
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TORNEM A CASA...

COMO EN CASA EN NINGÚN SITIO

El mantenimiento del hogar
Su hogar no puede cuidarse por sí sólo.
Su presupuesto mensual deberá incluir dinero para el mantenimiento rutinario de la vivienda y del jardín y para reparaciones. Planee reservar dinero para gastos grandes e inesperados
que generalmente se presentan con el paso del tiempo en una
vivienda. Los gastos de mayor cuantía incluyen la pintura interior y exterior, reparaciones o reemplazo de las unidades de
calefacción y aire acondicionado y electrodomésticos, alfombras y techos o tejados.
Los expertos en vivienda recomiendan reservar anualmente
entre el 1 al 3 por ciento del valor actual de su vivienda para pagar por los costos de mantenimiento y reparación. Aunque no
haya necesidad de utilizar estos fondos si su vivienda es nueva,
la suma acumulada le ayudará a pagar los gastos grandes en
el futuro, como arreglar o cambiar el tejado o reemplazar la
unidad de calefacción.
El mantenimiento de su hogar ayuda a proporcionarle un ambiente saludable y seguro al igual que protege su creciente
inversión de dinero. Es mucho más fácil prevenir que se den
situaciones inseguras e insalubres y daño estructural, que pagar
costos médicos o de reparaciones.
¿Quién es responsable del mantenimientode la vivienda?
El propietario de la vivienda es responsable de lo que es suyo.

SERRALLERIA JCM, C.B.
Trabajos de Cerrajería y
Construcciones Metálicas
Ballestas - Rejas - Barandas - Puertas correderas
Puertas basculantes (Parquing)
Escaleras metálicas - Premarcos
Trabajos de oxicorte y plasma
C/ Sant Antoni, 14
43761 La Pobla de Montornès
(Tarragona) serralleriajcm@hotmail.es

Carlos 620 440 944
Mariano 615 070 871

A.E.M. DESATASCOS
SERVICIO LAS 24 HORAS
DESATASCOS
PRIVADOS Y
COMUNITARIOS
ESCURA XEMENEIES

TLF. 676856957
608181124
Soluciones inmobiliarias

¿Qué incluye el mantenimiento de la vivienda?
Limpiar el techo y las canales, limpiar o pintar las paredes exteriores, limpiar los pisos y las paredes, aspirar las alfombras,
mantener en buen estado el fregadero y los desagües de la ducha para que el agua corra sin acumularse, etc.

El camino mas corto
para llegar a su hogar

Si vende, llámenos ,si compra VISITENOS.
Estamos en: C/Capella 8, local 9.
Torredembarra(T)

Telf.977645832

www.tottorre.com
Y ahora: Seguro de alquiler , hogar.

ALLIANZ-MUTUA DE PROPIETARIOS
CASAS*XALETS*PISOS*TERRENYS

Avda. Mas Solé, 12, b. - Urb. Castell de Montornés (LA POBLA DE MONTORNÉS)

Tel. 629 739 781 xaviermarques@telefonica.net
Tel/fax 977 648 941

CASAS Y PISOS
ALQUILER

OPCIÓN COMPRA
!!TENEMOS GRANDES OPORTUNIDADES!! “VISÍTENOS”

Somos una empresa
de limpieza en Expansión.
Ahora en Torredembarra:
Nuestros 10 años de experiencia
nos avalan.
Realizamos:
*Comunidades
*Locales comerciales.
*Oficinas.
*Obra nueva.
*También particulares y empresas.
Calidad/Precio sin competencia.
Presupuestos sin compromiso.

Limpiezas

C/ Capella, 8 - Local 19
43830 TORREDEMBARRA (Tgn)

Tel./Fax.: 977 646 126 Mòbil 691578600
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ESPAI GRAN - ESPAI PETIT

del Baix Gaià

ESPAI GRAN

Piensa en VERDE

Buscamos 100 participantes para un
Estudio “Quema Grasa” vientre enTorredembarra. Prueba novedad patentada mundialmente “!2 tallas menos en
tan sólo 4 semanas! Es lo que se puede
conseguir según los resultados del Instituto de Medicina y Asesoramiento y
Ciencias del Deporte (IMSB) de Viena
(Austria). Estos resultados se consigue
con la novedad mundial “Slim Belly”.
Efecto del cual se pudieron convencer
miles de personas en Alemania, Austria y Suiza.

¡Por fin llega a España!

Zona Fitness es uno de 100 centros de España escogidos para
efectuar el estudio “Quema Grasa - vientre”.
“El programa se dirigea personas entre 16 y 66 años que tienen
el objetivo de quemar la grasa del vientre, de modo notable y en
poco tiempo”
El método de origen austríaco y patentado mundialmente funciona aumentando la circulación sanguínea en las zonas mencionadas a raíz de dos cámaras de presión que alternan continuamente la fase de presión con una de relajación.
Con este sistema tan innovador, aparte de quemar grasa localizada en el vientre, la piel se tonifi ca y gana elasticidad, incluso
se reducen las estrías.
El estudio dura 4 semanas y abarca 3 sesiones de entrenamiento
a la semana. La tasa de apoyo es de 79,60 euros al mes.
El número departicipantes está limitado a 100 personas.
De modo que la persona que quiere aprovechar este estudio para
reducir la zona abdominal no debe de esperar demasiado.
Fecha límite es el 2 de octubre del 2009 !Plazas limitadas!
Inscripciones y más información:

Reciclar dóna vida
Per què interessa tenir un comportament ecològic?
Reutilitzar és l’acció de tornar a utilitzar els béns o productes.
La utilitat pot venir per a l’usuari mitjançant una acció de millora
o restauració, o sense modificar el producte si és útil per a un
nou usuari.
En una visió ecològica del món, la reutilizació és el segon pas
en l’acció de disminució de residus, el primer és la reducció, el
tercer i últim pas és reciclar.
Al contribuir a la reducció de producció de nous béns que demandin recursos naturals i energia, la reutilización contribuïx a
millorar el medi ambient.
Reutilitzar és donar nou ús a un bé o producte.

el pequeño

monstruo
¿Tienes “cositas” para niños
que no utilizarás más y en buen estado?
En nuestra tienda puedes conseguir dinero con estas “cositas”
Tráelo a nuestra tienda y lo vendemos por ti.

Comó funciona ? Nos lo dejas en depósito.
Gente que busca “cositas” para niños
en buen estado y barato, pueden comprar aquí.
c/ Pompeu Fabra,2 Bajo.
43830 Torredembarra (T)
elpequenomonstruo@gmail.com Tel. 977641367

Hay que celebrar cada nuevo proyecto o
idea que nos acerqué a un futuro
más sostenible: Enhorabuena y mucho
éxito a los propietarios de
“el pequeño monstruo”

Zona Fitness
Telf.: 977645626/665615468
info@zonafitness.cat

Kaliana

C/. Antoni Roig, 63
43830 TORREDEMBARRA

www.zonafitness.cat
C/Onze de Setembre,1 43830 Torredembarra
Tel/Fax 977 641 490 centrenidra@hotmail.com

CENTRE DE SALUT INTEGRAL
Ioga ,Dansa Oriental
Meditació
Dietètica i Nutrició
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Fisioteràpia
Quiromassatge
Reflexologia
ETC

NIDRA

R E G I S T RO S A K Á S H I C O S

SE HACEN APERTURAS

Consultas de Tarot
Velas y articulos de regalo
Inciensos
Solicite hora y dia al: Tel.

977 642 087

Núm.10 Tardor 2009

Felicitats!!!
Marc Ripoll 02.10.08
Ramon Ripoll 28.09.07

Marina Langa 19.09.02

ESPAI GRAN - ESPAI PETIT

ESPAI PETIT

Eric Uirgill 31.10.07
Kati Langa 13.11.05

Felicita a les persones que estimes:info@celobert.com.es

Activitats extraescolars:

Aprenentatge i diversió en sortir de classe
Gimnàstica, dansa, judo, natació, informàtica, idiomes, teatre,
pintura, música... Les activitats extraescolars s’han convertit
en un complement de la jornada escolar de molts infants i, fins
i tot, en una assignatura més i en un alleujament per als pares
amb una agenda laboral ajustada. Es porten a terme fora de
l’horari escolar i contribueixen a despertar inquietuds, a reforçar els coneixements en alguna àrea, a fomentar la creativitat i
a desenvolupar valors. Es poden dur a terme tant als mateixos
centres educatius com en acadèmies o clubs esportius, encara
que en general les activitats solen ser les mateixes.
Els experts assenyalen que les activitats extraescolars són útils
en la mesura en què afavoreixen el desenvolupament personal
del xiquet, i que aquest les ha de viure com una experiència
lúdica, com un temps dedicat al joc, diferent de les classes
convencionals. A l’hora de triar una activitat educativa o esportiva per al nostre fill, és fonamental comptar amb la seva
opinió favorable; en cas contrari, al cap de poc temps se sentirà desmotivat i acabarà detestant aquesta activitat. Tampoc
no se’n pot abusar: un xiquet no està preparat per a suportar
una jornada d’adult i una sobresaturació li pot ocasionar estrès
emocional.

Properament

L’AULA

Pinta La Torre
Descarrega els llocs més característics de
Torredembarra i pinta’ls com vulguis.
http://www.turismetorredembarra.cat/continguts/manualitats.php

L’AULA

Acadèmia Oberta de Torredembarra

Acadèmia Oberta de Torredembarra

-Oposicions
-Accés Universitat
-Informàtica
-Idiomes
-Primària
-Català
-Secundària
-Anglès
-Batxillerat
-Deures Classe
-Cicles Formatius:
-Grau Mitjà
Vols treballar amb nosaltres?
-Grau Superior
Porta el teu curriculum
Avda. Catalunya 6 local 2 .Tel 650256381

Agencia de Multiservicios Integrales

*Fiestas*Celebraciones
Nos ocupamos de todo:

PARTICULARES Y EMPRESAS

www.boulevard9.com
info@boulevard9.com
C/Capella 8, local 9.Torredembarra(T)

Tel 977645832-659784935
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ESPAI DE SALUT
Nou curs,nous propòsits

El setembre és el mes per excel·lència en què
es comencen projectes nous, es reprenen els
que ja estaven encarrilats –però s’han deixat en
repòs durant les vacances d’estiu
Com cada final d’estiu tots ens fem nous propòsits i aquest no serà cap excepció.

CONSELLS PER REPRENDRE
L’ACTIVITAT DESPRÉS DE L’ESTIU
Desprésde l’estiu cal ordenar els hàbits
alimentaris Intenteu que el canvi no sigui d’un dia per l’altre.
Es convenient disposar d’uns dies d’adaptació a casa abans de
començar el treball o l’escola.
El final de l’estiu és un bon moment per començar a fer alguna
activitat esportiva. Ens ajudarà a trencar la rutina i a mantenir
l’activitat física.
Si teniu fills en edat escolar heu de procurar que reprenguin
els hàbits propis de les seves obligacions i ser estrictes amb
el compliment del horaris (menjars, anar a dormir, llevar-se
al matí,etc.).
Ordeneu els hàbits alimentaris. Respecteu els horaris dels dinars i eviteu pràctiques pròpies de l’estiu (menjar entre dinars,
aperitius abundants, alimentació desequilibrada...)

Regidoria de Sanitat, tel. 977 640 025 ext. 364

“CURS BÀSIC DE MANIPULACIÓ
D’ALIMENTS”

ADREÇAT
A treballadors de Bars, Restaurants i Similars.
Títol Homologat per la Generalitat de Catalunya.
DIES
28 de setembre i 5 d’octubre de 17 a 20 hores
més 4 hores no presencials
LLOC
Sala de reunions del Casal Municipal
C/ de la Capella 6, 1r pis
PREU
75 €, subvencionat fins al 100 % per a les empreses
INSCRIPCIONS, PAGAMENT I NOMBRE DE PLACES
Del 7 al 25 de setembre a l’Ajuntament. 25 places
Obligatorietat i validesa
N’és obligatori, ja no existeix el carnet de manipulador d’aliments,
no caduca però es requereix formació continuada cada 4 anys.
Aquest curs surt gratuït per a les empreses, descomptant el seu preu
de l’aportació mensual a la SEGURETAT SOCIAL
26

BAYAS DE GOJI
La baya de Goji es una fruta desecada de un color rojo intenso,
del tamaño de una pasa. Crece en arbustos que pueden llegar
a alcanzar una altura de 4,5 m, en los valles protegidos por la
cordillera del Himalaya, el Tibet y Mongolia.
Aún cuando se han intentado cultivar en distintos lugares, no
ha sido posible lograr las características nutricionales que hacen de las bayas de Goji tibetanas un alimento tan especial,
exento de químicos y contaminantes.			
Para obtener los beneficios bastará con ingerir a diario entre
20 y 40 bayas, aprox. una cucharada sopera. Se pueden tomar
solas o añadidas a otros alimentos, como yogur, bebidas vegetales, cereales, zumos, etc.			
Razones para consumir
bayas de Goji:			
*Incrementa la fuerza y la energia.
*Fortalece el corazón.
*Regula el colesterol.		
*Mejora la visión.
*Aumenta las defensas.
*Combate la inflamación y artritis. 			
*Desintoxica el organismo.
*Alivia el insomnio.
*Ayuda en el embarazo y
la menopausia.
*Fortalece músculos y huesos.
*Reduce la ansiedad y el estrés.

Regidoria de Sanitat, tel. 977 640 025 ext. 364

"CURS MANIPULADOR SECTOR
MINORISTES"

ADREÇAT
A supermercats, queviures, carnisseries, peixateries, venda de pa.
Títol Homologat per la Generalitat de Catalunya.
DIES
19 d’octubre de 17 a 20 hores
més 4 hores no presencials
LLOC
Sala de reunions del Casal Municipal
C/ de la Capella 6, 1r pis
PREU
50 €, subvencionat fins al 100 % per a les empreses
INSCRIPCIONS, PAGAMENT I NOMBRE DE PLACES
Del 7 al 25 de setembre a l’Ajuntament. 25 places
Obligatorietat i validesa
N'és obligatori, ja no existeix el carnet de manipulador d'aliments,
no caduca però es requereix formació continuada cada 4 anys.
Aquest curs surt gratuït per a les empreses, descomptant el seu
preu de l'aportació mensual a la SEGURETAT SOCIAL

ESPAI DE SALUT

Per viure amb la Natura
a qualsevol època de l’any
BAIX GAIÀ

La Serotonina y el bienestar:

La serotonina son neurotransmisores que se encuentran en
varias regiones del sistema nervioso central y que tienen
mucho que ver con el estado de animo.
El aumento de serotonina en los circuitos nerviosos produce una sensación de bienestar y relajación.

ESPAI DE SALUT

Núm.10 Tardor 2009

Funciones de la serotonina(entre otras)
• regular el apetito mediante la saciedad, equilibrar el deseo sexual, controlar la temperatura corporal, la actividad
motora y las funciones perceptivas y cognitivas.
•La serotonina interviene en otros conocidos neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, que están
relacionados con la angustia, ansiedad, miedo, agresividad,
así como los problemas alimenticios.
•Practicar determinadas técnicas de relajación, yoga, meditación ayuda a elevar los niveles de serotonina.
•Hacer ejercicio con regularidad, la vida al aire libre, pasear y bailar favorece el incremento de esta sustancia.
•Cambiar de actividad, hacer cosas nuevas, emprender
nuevos proyectos, viajar... ayuda a que la serotonina
aumente.

DESPRÉS DE L’ESTIU
Alfabeto emocional
El Dr. Juan Hitzig estudió las características de algunos
longevos saludables y concluyó que más allá de las características biológicas, el denominador común de todos
ellos radicaba en sus conductas y actitudes.
“Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción
moviliza un circuito hormonal que tendrá impacto en las
5 trillones de células que forman un organismo ”explica
Las conductas “S”: serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa, promueven secreción de Serotonina, mientras que las conductas “R”: resentimiento,
rabia, rencor, reproche, resistencias,represión, facilitan
la secreción de cortisol, una hormona corrosiva para las
células, que acelera el envejecimiento.
Las conductas “S” generan actitudes “A”: ánimo, amor,
aprecio, amistad,acercamiento.
Las conductas “R” por el contrario generan actitudes
“D”: depresión, desánimo, desesperación, desolación.
Con solo aprender este alfabeto emocional, lograremos
vivir más tiempo y mejor, porque la “mala sangre” (mucho cortisol y poca serotonina) deterioran la salud, posibilitan la enfermedad y aceleran el envejecimiento.
El buen humor, en cambio, es clave para la longevidad
saludable.”
Que tengas una excelente vida! Plena de serotonina!!!

Recanvis,.
Cotxes
Circuits.
Preparacions,.
Assessorament
clubs .

C/Barcelona, 13-15
43830 Torredembarra
Tel. 977 64 53 03

Muntatge de
pistes.
Disposem de
pistes de velo-

www.warm-lap.com

citat permanent

tienda@warm-lap.com
Lloguer per hores

de 6 carrils.

P

A

I

N

T

B

A

L

L

Ctra. T-210, km.2
(cruce puente AP7 a la derecha)
TELÈFONO DE CONTACTO:

675 568 984

info@vadebolas.com
www.vadebolas.com
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TREBALL

DEMANDES

OFERTES

Florina: Cualquier tipo de
trabajo: 636732193.
Mañana o tarde.
.............................
Chica de 42 años busca
trabajo. (dependienta o
similar) Lola 608699680
..........................................
Busco trabajo: Limpieza,
cuidado niños.
Maria Lindalva
676901094
..................................
Ana Maria Dani
617761383
Limpieza, niños, mayores.Cualquier hora
..................................
Silvia Maria 662138268
Cualquier tipo de trabajo.
..................................
Contable-Financiero
con años de experiencia
se ofrece para llevar
contabilidad, fiscalidad,
facturación y análisis
y gestión, a PYMES y
AUTÓNOMOS desde
casa o en oficina. Zona
de Torredembarra y
alrededores.

Buscamos
comerciales.
Acostumbrados a trabajar
por objetivo. Ofrecemos
cursos de formación GRATIS a trabajadores.
Buena remuneración.
Contrato mercantil o
autónomo.
Carolina: 697165359
...................................
Nueva academia de repaso
busca profesores en diferentes materias.
Dejar curriculum.
Avda. Catalunya 6 local 2
Tel 650256381
.......................................
Se necesita cocinero/a
y ayudante de cocina
para Torredembarra.
Tel.639444043
..................................
Se precisan distribuidores
para toda España.
www.KI POWER.es
Conjuntos enérgeticos.
Tel. 679.205.562
628.797.715
Vol posar un anunci?

TEL .606061751
..............................

Podeu sol•licitar l’anunci a:
info@celobert.com.es
o al nº de tel 977645832
Anuncis de treball:
Gratuïts.

Busco cualquier tipo de
trabajo.
Isaac:634293941

TAROT

Tirada de tarot,
de caracoles, limpiezas
de aura y conexión con
seres guía.

Resuelve tus dudas
llamando al

697436761

(Suerte pa´ ti)
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http://tarotachepati.blogspot.com

VARIS
Me llamo Ana.
Tengo 52 años.
Me gustaría conocer
hombre para amistad
primero y después tener
una relación seria.
Tel. 620330669

.............................

Em dic Francisco. Busco
companya. Entre 60 a 65
anys.
Soc amable i agradable de
tracte. Tinc casa pròpia.
Tel 609946301

REPARACIONES:
los mejores profesionales
para las reparaciones
diversas en su hogar o
comunidad.
No dude en llamar:
977645832
...........................................

Es fan classes particulars de ball per a nuvis:
vals, coreografies ...
Tel:977645832
(contestador)

CLUB CEL OBERT

Búsqueda de pareja y amistades
Seguro que en el Baix Gaià encuentras gente
con tus mismas inquietudes..
Búsqueda de pareja y amistades:
Para la mayoría de las personas, vivir en soledad o realizar
viajes sin compañía puede ser muy aburrido.
Por otra parte, personas poco comunes como quienes
realizan viajes de aventura ,a veces pueden tener dificultades para hallar amistades o parejas que les acompañen en
sus aventuras.
Desde Cel Obert, hemos creado el Club Impares Cel Obert
Únete a él y sugiérenos que te gustaría hacer en tus momentos de ocio. Que países visitar,ocio noche...

Apúntate al CLUB
Envíanos una carta o e-mail.
Club Cel Obert (Impares)
C/Capella 8, local 9
43830 Torredembarra (T)
E-mail: info@celobert.com.es
www.kipower.es

KI POWER

¿Que es Ki Power?
Conjuntos energéticos,
producidos en Corea y diseñados según los
textos secretos de la Corte del Reino de Koguryo,
que existió hasta el año 668 D.C.
¿Qué propiedades tiene?
otorgan fuerza, energía y poder de concentración de
forma inmediata, en cuanto toman contacto con la piel.
Disminuyen dolores, inflamaciones y ayudan a la curación de enfermedades.
Tel. 679.205.562 628.797.715

GRUP DE DONES
DE TORREDEMBARRA
El grup de Dones De la Torre donem a conèixer les activitat
que tenim organitzades per aquest proper curs 2009-2010, que
extraordinàriament vindran marcades amb el segell del nostre
XX aniversari, que serà el dia 7 de maig de 2010 i que volem
que la celebració es noti tot l’any.
Con sempre, començarem el curs l’ultima setmana de setembre, amb la nostra Setmana Cultura i ser`amb aquest ordre:
*Dilluns, dia 28 a les 5 de la tarda. Apertura de la Setmana Cultural amb una conferencia a càrrec de la neuropsicòloga clínica
Maria Pino, que ens parlarà de la nostra memòria personal.
*Dimarts, dia 29 a les 5 de la tarda. El mosso d’Esquadra Josep
Costa, ens parlarà de la Seguritat Domèstica.
*Dimecres, dia 30 a les 5 de la tarda. Conferència a càrrec del
Dr. Ros, oncòleg que es parlarà de la Lluita contra el Càncer.
*Dijous,dia 1 d’octubre. A les 5 de la tarda. Conferencia a càrrec d’Eva Mohedano(Tema encara per concretar)
*Divendres, dia 2 d’octubre. A les 9 de la vespre. Sopar d’inici
del Curs, amb espectacle sorpresa. Restaurant Las Palmeras.

*A partir del dilluns 5 d’octubre començaran tot els cursets
trimestrals habituals:
Ioga, Restauració de mobles, Pintura i Dibuix, Puntes de Coixí,
Manualitats de les diferents professores, Patxwok , Flors seques,
Pintat de Ceràmica, Vitralls, Llengua Catalana, Ball Country,
Teràpia Musical, etc...
Total, catorze tallers trimestral, que tots començaran el seu corresponent dia de la setmana del 5 d’octubre, fins a Nadal, que
farem uns dies de descans per tornar a reemprendre amb els curset trimestral, Assemblea Ordinària, Visites Culturals, Trobades
amb altres Grups de Dones del Tarragonès, Concurs de Narrativa Isabel de Villena, Concursos de Truites i de Pastissos, etc.
Tot això és, més o menys, el que tenim pensat pet aquest nou
Curs que encetem i que sempre amb el pensament en la celebració del Nostre XX aniversari.
El Grup de Dones de Torredembara agraeix a la direcció de la
revista Cel Obert l’oportunitat que en dóna per tal de què puguem divulgar les nostres activitats. Gràcies.
Grup de Dones de Torredembarra
c/ Reus 5-7, 1er pis.
43830 Torredembarra
Horari secretaria: dilluns i dimecres de 5 a 7 de la tarda.

TAULER D’ANUNCIS
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Regalos originales
Regalos con amor
¿Buscas algo diferente para regalar?
Regalos que hablarán bien de ti a quien se lo regales

www.regalemus.com

Regalos para todas
sus celebraciones
Artículos
Hacemos de tus fotos favoritas
preciosos retratos a acuarela
Tamaño imagen (aproximadamente) 8х12см
- precio 25 €
Tamaño imagen( aproximadamente )14х17см
- precio 35 €
Tamaño imagen (aproximadamente )21х29см
- precio 55-70 €

publicitarios
Regalos eróticos
info@regalemus.com
C/Capella 8, local15
Torredembarra(T)

Telf

977645832

C/Capella 8, local 9
Torredembarra (T)
Telf. 977645832
www.boulevard9.com
info@boulevard9.com

29

El camino mas corto para llegar a su hogar.

www.tottorre.com

*Hipotecas por cambio de casa
*Hipoteca Alternativa Joven
*Hipoteca Euribor
*Hipotecas al 120%
*Hipotecas a 40 años
info@tottorre.com
Telf. 977645832

Seguro de Alquiler

Hasta ahora nadie le protegía de las eventualidades
que conlleva alquilar una vivienda, por ello Mutua de
Propietarios ha creado un nuevo seguro para que usted
deje de asumir riesgos innecesarios.
Ventajas
Le ayudamos a hacer una adecuada selección del
inquilino.
Le aseguramos que recibirá en todo momento su renta
de alquiler aunque el inquilino deje de pagarle.
Velamos por sus intereses haciendo que recupere la disposición de su vivienda con la mayor brevedad posible.
En caso de que el inquilino moroso antes de abandonar
su vivienda, realice actos de vandalismo o robe, en
el continente de la misma, le compensamos por los
daños.

VE

N
TA

Infórmese: info@tottorre.com
Tel 977645832

Torredembarra
PVP. 125 .000 €

*Préstamo en 48 horas
*Tarjetas de credito
*Préstamos de arras
*Préstamos Coche
info@tottorre.com
Telf. 977645832

Torredembarra

Piso 2 habitaciones.Centro
pueblo, muy soleado. Solo

400€

Y también:
Piso 2 habitaciones.Centro pueblo

Apartamentos amueblados. 350€

info@tottorre.com
Telf. 977645832

Si COMPRA, visítenos y le conseguiremos la
casa que esta buscando. Para que no tenga que molestarse. Dígannos que necesita y nuestros colaboradores se
pondrán a buscar por usted.

La Riera de Gaià

Precioso Apartamento
40 m2 aprx.
1 habitación.
Totalmente amueblado
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350€

Si VENDE , llámenos y le ayudaremos a solucionar su problema lo antes posible

TA

Préstamos hipotecarios:

Préstamos Personales

LQ
U
IL
ER

¿Necesitas financiar la compra de tu vivienda y
los gastos?

A

nº de col•legiat 767

VE
N

IMMOBLES GAIÀ

del Baix Gaià

Si vende, LLÁMENOS.Si compra, VISÍTENOS

Hotel, Restaurante y
Granja, con sus correspondientes licencias.
En pleno funcionamiento.
Ideal para turismo rural.
Con, Luz, Agua y riego
automatizado.
Extensión- 65.000 m 2.

Núm.10 Tardor 2009

PVP. 206.000,00€

VE
N
TA

VE
N
TA

Torredembarra

Torredembarra
PVP. 120.000,00€

VE
N
TA

VE
N
TA

Tranquilidad garantizada

Apartamento
Perfecto estado
Centro del pueblo.
2 habitaciones.

La Pobla de Montornés
PVP. 219 .000 €

VE
N
TA

(o alquiler con opción
compra)

VE
VE NT
N A
TA

Torredembarra
PVP 310.000€
Casa en venta.
Els Munts.
Menos de 5 años. Vistas
mar y montaña a 3 minutos de la playa.
Tienes que verla.
URGE VENDER

OCASIÓN

Casa adosada esquinera
100 m2 de vivienda.
Tres habitaciones.
Dos baños.
Aire acondicionado
Terrazas
Vistas al mar

Torredembarra
PVP. 195 .000 €
Casa Señorial en el
Casco Antiguo de
Torredembarra
250 m2
5 habitaciones

Torredembarra
PVP. 135 .000 €

VE
N
TA

VE
N
TA

PVP 210.000€

Piso con encanto
Comedor de 25 m2,
3 habitaciones, baño, ducha. Jardin,terraza (vistas)
Cocina totalmente
equipada.

Cerca de la Playa.
Tres habitaciones.
Parquing y zonas
comunitarias con piscina.

Apartamento en planta
baja.Con entrada propia
Dos habitaciones.
Baño.
Recientemente reformada
Els Munts

Riera de Gaià

IMMOBLES GAIÀ

Capella 8, local 9 Torredembarra
Telf 977645832. info@tottorre.com

Torredembarra
PVP. 135 .000 €

Casa en venta.
Espacio vivienda : 75 m²
3 habitaciones
Tamaño propiedad :
238 m²

zona para que su vivienda llegue a más gente.
Cooperamos con las mejores inmobiliarias de la Zona
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Boulevard9 : Su agència de festes temàtiques.

Fiestas? Celebraciones?
Regalos
personalizados

Hinchables

Nos ocupamos de
todo:
Payasos

Retratos de tus
fotos preferidas

Regalos
personalizados

*Decoración.
*Invitaciones.
*Contrataciones.
*Animaciones.
*Regalos.
*Comida.

Piñatas

Magos

Y puesta en marcha de cualquier
tipo de Fiesta.
Y, el anfitrión,
A DISFRUTAR.
Aniversarios,celebraciones,
despedidas,divorcios, banquetes,
inaguraciones...

Pintacaras

Decoración con
globos

Animadores

Todo de forma original y
temátizada
Música

Restaurantes

Date una excusa para hacer una fiesta.
! Lo que quieras ¡
www.boulevard9.com
info@boulevard9.com
TEL 977645832
C/Capella8, local9
Torredembarra (T)

