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Objectes

de regal originals i diferents .Regals publicitaris...
Articles de festa,revetlles, carnaval, Halloween…
info@regalemus.com
Tel. 977645832-65978493
C/Capella 8, L 15 Torredembarra (T)
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CEL OBERT del Baix Gaià .Revista D’informació de tot quant succeeix
al Baix Gaià.
Pretenem oferir una eina de divulgació de tots els actes i esdeveniments locals,
perquè en el Baix Gaia trobem de tot: Lleure, serveis, cultura...
Per conèixer i gaudir més de tot el que ens envolta.
Estimats lectors i anunciants,
Aquets mes de desembre , numero 11 de Cel Obert, coincideix amb el final de la
presentació dels onze pobles del Baix Gaià.
Mes a mes en conegut les meravelles dels pobles del nostre costat, per gaudir de tot els.
Aquet Cel Obert que tens a les teves mans,a més del ser un especial Vespella, et dóna
la possibilitat, com sempre, de descobrir nous establiments del Baix Gaià tot fullejant
la nostra revista: Restaurants,botigues de moda,centres de bellesa,establiments amb
productes originals...
T’ajuden a triar on fer el cafetó al matí,triar on faràs el beure de la tarda, perruqueria
per estrenar nou “look”, o, simplement, passejar per els carrer del teu poble, per que
EL BAIX GAIÀ te molts que oferir-nos.
Sigui quina sigui la teva elecció, des de Cel Obert seguim intentant oferir-te variades i
nombroses possibilitats per els teus moments lliures i, a més, trobaràs idees i consell
perquè aquets moment sigui especial.
Gracies a la vostra confiança Cel Obert va adquirint cada cop més cos.

El Baix Gaia com
a futur immediat
Si és una subcomarca, o comarca, o territori o fins i tot parc natural, agrari o
cultural ja es veurà. El més important és
saber que és el marc de millora i avenç de
Torredembarra i de totes i cadascuna de
les poblacions veïnes.
Els acords supra-municipals, la coordinació de municipis i el sentiment de
col•lectiu farà que tots i totes les persones
que vivim a aquesta zona millorem qualitativa i quantitativament.
Millorar no és tenir més, en el sentit de
més riquesa. Si entenem la riquesa com
a producte interior brut i poca cosa més.
Si ho entenem com a recuperar el nostre
patrimoni col•lectiu en un sentit ampli si
podem parlar sense embuts de riquesa.
Patrimoni
sovint
representa
a
l’arquitectura, als vestigis arqueològics
i a alguns indrets naturals de gran contrast o especial bellesa. Rés més simple
d’esmenar. Patrimoni és el que tenim a
l’abast de forma comuna i col•legiada. I,
perquè no dir-ho, tot allò del que en tenim
la responsabilitat de protegir i preservar.
El Baix Gaià està al bell mig de tot arreu.

Tan sols és necessari donar-ho a conèixer.
Catalogar i promocionar els nostres productes agrícoles com a primer pas per a
donar també a conèixer la nostre gastronomia i la elaboració dels nostres productes més artesans. I no ens quedéssim aquí,
rés més lluny, les nostres tradicions i les
mostres culturals gaudeixen de d’interès
dels més destacats estudiosos de la cultura del país. Cal doncs acabar de fer-ho
saber a la resta de Baix gaiencs i de catalans en general.
Si en un extrem del Baix Gaià hi trobem
un litoral molt valuós, a l’altre hi trobem
uns espais naturals sorpresius i de gran
bellesa. Uns boscos envoltats de castells, de cabanes de pastor, de marges,
de trones, de cascs antics de viles que es
resisteixen a canviar i un teixit productiu
que de l’especialització n’ha fet un fet diferencial.
La recuperació i la coordinació han de ser
els eixos del nostre futur més pròxim. Si
la platja atrau visitants, els entorns naturals i la nostra hospitalitat atraurà amics i
coneguts. Fem del Baix Gaià un principi i
allunyem-nos de l’espera de perdre-ho tot
a força de no fer-hi rés.
Valentín Montaña
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Cel Obert : Una manera diferent de conèixer els pobles del nostre voltant.

Passejar pels seus carrers, descobrir-ne la seva història i la dels seus personatges,
les llegendes, el patrimoni...
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Vespella, vella i bella
No la coneixeu?
és molt vella i tan bella
encimellada dalt un alt pujol
quan a la terra baixa encara tot es ombra
A ella ja l’acarona el sol
i quan el dia ja se’n va
i am feresa
ho envaeix tot la fosca
dalt la muntanya alta i tosca
l’últim ragi de sol encara la besa
Joan de la Riera (Can Virgili)
Agraïm la col•laboració de l’Ajuntament de Vespella de Gaià, a Imma (la presidenta del grup de Dones) per ser
la nostre cicerone en el recorregut , a Félix i a la seva dona Fina, per el vermut i la seva hospitalitat .
Gràcies per estar al nostre costat i dedicar-nos el vostre temps.
A partir del 2010, Cel Obert sortirà cada tres meses:
el proper número de Cel Obert (Marc de 2010): Tot per la teva casa:serveis per la llar, neteges,pintors, decoradors... Tots els immobles del Baix Gaià perquè la elecció de la teva casa pugues fer-la tranquil•lament
passejant per la nostra revista i articles d’interès que segur t’agradaran.
Volem fer-te la vida més fàcil. T’apuntes?

www.

.com

Servicios integrales para sus celebraciones

Nos encargamos de todo:

Te ofrecemos los mejores proveedores para
organizar tu evento navideño con éxito.
Restaurantes, Incentivos, Regalos Corporativos, Animación, Hoteles, Espacios
y mucho más!
¡No dejes de consultar nuestras ofertas

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

reservar

Payasos,magos,animadores,
decoración,catering...
Y usted a disfrutar
(Y sin coste adicional )

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

Telf. 619447167

Indispensable

PARTICULARES Y EMPRESAS

av de Catalunya, 1-3
43763 Sant Miguel
de Vespella

BAR

TElf

606243164

(Dulci)

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

Tel 977645832-659784935
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VESPELLA DE GAIÀ
VESPELLA DE GAIÀ

www.vespella.altanet.org
aj.vespella@altanet.org
L’AJUNTAMENT
Plaça Catalunya, 6
43763 Vespella de Gaià
Tarragonès (Tarragona)
Telèfon.....................977 65 52 88
Fax...........................977 65 51 89

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
Situada al Tarragonès, el terme municipal de 18’24 Km2
el creuen els Torrents de la Serralta i de Mas d’en Plana
(que s’adjunten al municipi de la Nou), a més del riu Gaià
que emmagatzema les aigües al Pantà del Gaià, compartit
amb els pobles de Renau, Vilabella i El Catllar. La vila té
un relleu accidentat a causa dels contraforts meridionals
de la Serra de Montferri, amb pujols que atenyen els 256 m.
Vespella de Gaià, segons les noves Ordenacions Municipals (Ple Municipal, 27 de setembre de 1992), és una vila
que es compon de diversos nuclis poblacionals: Vespella,

aquelles que en el seu procés de producció es valguin
d’energies naturals o reutilitzin materials en desús. Tenim
una indústria que recupera els elements que formen els cables (elèctrics i de tot tipus), Triturats de Cables del Gaià,
SA dels germans Zambrano. Un saurí, Pere Maria Sanromà, que amb la seva empresa -Perforacions Sanromà,
F i M, SL- ha aconseguit fer brollar l’aigua des dels llocs
més inversemblants. Un fabricant de boixets per fer puntes de coixí, Josep Font, i l’explotació ramadera Mas d’en
Mestre SAT.

Els Masos de Vespella, La Coma i Sant Miquel

ACTIVITAT ECONÒMICA
Es tracta d’un municipi d’activitat eminentment agrícola, malgrat que l’únic terreny conreable ocupa el 20% del
terme municipal. A la resta del territori predominen els
pasturatges, la garriga i el bosc. Es cultiva vinya, olivers,
garrofers, cereals i avellaners. La resta és de secà i la vegetació inconfusiblement mediterrània.
Vespella de Gaià ha promogut i promou la incorporació
en el seu territori d’indústries ecològiques, és a dir, totes

Les Piscines
Club Nàutic

Les Piscines Club Nàutic

Esplai lúdic i esportiu,curset de natació,
cursets de tennis i pàdel
Stage de tennis i pàdel
Classes de gimnàs
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Tel: 977800912
Email: info@lespiscinescn.com
www.lespiscinescn.com
CLUB ESPORTIU LES PISCINES CLUB NÀUTIC BARÀ
Urb. Costa Daurada. C/ Sínia 22-24 43883 Roda de Barà

Núm.10 Tardor 2009

Vespella de Gaià està documentada històricament des
de l’any 1167, quan Bernat de Viver - primer Senyor
de Vespella- i la seva esposa Ermessenda, van cedir el
Castell de Vespella i els seus drets de població a Ponç
de Far i a la seva esposa Brunissenda. Des de llavors
i fins ara van ser varis els cavallers que van tenir la
propietat de la Vil.la i del seu castell romànic, situat
a un turó de 191 metres. Entre aquets cavallers podem nombrar a: Ramón de Montoliu, Pere de Queralt
i Melcior Icart.
En 1314 el rei Jaime II d’Aragó va vendre el castell,
avui desaparegut, a Pere de Queralt. Aquesta família
va conservar la senyoria fins a 1390 quan va passar
a ser possessió dels comtes de Barcelona. A la fi del
segle XIV va ser venut a Pere d’Iscard i més tard als
Desvalls qui van mantenir els drets fins a la fi de les
senyories
Actualment, sòl queda en peu la Capella del Castell,
que actua com església parroquial, dedicada a Sant
Miquel. Aquesta capella conte un retaule de la Mare
de Déu del Roser, del any 1579. A mes, sobre el turó hi
ha una cripta amb volta medieval, que te una sitja, popularment coneguda com “La Presó”, i on s’ha construït l’ ampliació i nova localització del cementeri.
Vespella de Gaià va tenir el seu moment de major població a mitjans del segle passat amb uns tres-cents
habitants. Desprès va descendir fins 71 en el cens de
les eleccions municipals de 1991. La nova Alcaldia
ha impulsat una política de empadronament generalitzat per a les persones que resideixen habitualment al
municipi i que fa alguns anys, sòl estiuejaven. Així, a
l’actualitat, Vespella compta actualment amb quatrecents i escaig habitants. La població augmenta fins a
dos mil habitants durant l’estiu.

Co n stru cci o n s
C. Pujol, s/n Tel. 645 531 644
43763 VESPELLA DE GAIÀ

TORREDEMBARRA

VESPELLA DE GAIÀ.

UNA MICA MÉS D’HISTÒRIA

PERFORACIONS

SANROMÀ,
F.I.M., S.L.

Aigües subterrànies i Pous
C/ Miquel 4.43763 VESPELLA DE GAIÀ
Tel. 977655525 - 977219676 i 977225691

Urb. Mas Llagostera PCL. 28
43763 VESPELLA DE GAIÀ
Tarragona - España
e-mail: triturados@hotmail.com
Tel.977655604
Fax 977655735
685 771 688 (Gonzalo)
629614349 (Francisco)

Pintura en general. Decoració d’interiors.
Revestiments de façanes. Comunitats.
Col•locació de :Parquet- Suro- Moqueta
Paper- Cornises- Plaques decoratives
Crta N 340, nº160. Local 7-8.
43830 Torredembarra (T)

Tel. 649388477
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VESPELLA DE GAIÀ. LLOCS D’INTERÈS

El Mas d’en Plana
El Mas d’en Plana, sòlida construcció rural del segle XVIII,
de notables proporcions, que compta amb una popular capella restaurada modernament. A la dovella central del portal de punt rodó hi figura la data del 16 de març de 1739.
L’edifici, que palesa haver sofert diverses modificacions al
llarg del temps, està destinat a esdevenir, un cop rehabilitat,
una Fundació d’Art Contemporani

Els Masos de Vespella
Separat uns pocs quilòmetres del nucli antic, el conjunt de
casetes dels Masos constitueix el centre administratiu del
municipi. Forma amb prou feines una placeta i uns pocs
carrerons, a tocar de la carretera que duu a la Nou de Gaià.
Les casetes, en bona part de la segona meitat del segle XIX,
s’agrupen constituint un conjunt harmònic i ple d’encís,
sense que cap construcció n’alteri l’equilibri. Algunes tenen
les façanes pintades amb colors vius.

Museu d’escultures a l’aire lliure:
que actualment es compon de nou escultures, repartides per
tot el municipi, dels següents artistes: Iraida Cano, Gabriel,
Félix Lozano, Glòria Ortega, Rufino Mesa, Antoni Mas,
Guillermo Marín, Martí Royo i Joan Simó.

El castel

El Mas d’en Plana

El castell estava situat al cim del turó envoltat per l’església
i les cases del poble. Està documentat des del 1167 però el
seu origen pot ser molt anterior, cap als volts de l’any 1000.
La jurisdicció va ser exercida per la família Claramunt i
posteriorment pels Montoliu. Al segle XIV va passar al llinatge dels Queralt i poc després als Icart, que en van mantenir la senyoria fins al segle XVII. Actualment només en
resten alguns trams del mur perimetral i el basament d’una
torre circular

Església de Sant Miquel
Era l’antiga capella del castell. És una petita esglesiola, inicialment d’una sola nau, amb volta apuntada. El campanar
és de triple espadanya, amb dos ulls al nivell més baix. A
l’interior hi ha un retaule de la Mare de Déu del Roser, del
segle XVI. Al costat de l’església hi ha el fossar
Aturonat, al voltant de l’antic castell i de l’església de Sant
Miquel, forma un conjunt d’unes poques cases, algunes restaurades i d’altres en estat ruïnós, constituint un indret de
gran interès paisatgístic, amb unes magnífiques vistes a la
vall del Gaià.
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Immobles Gaià

Festes tradicionals:

- Festes d’estiu en llaor a Sant Salvador,
6 d’agost
in memoriam del devastador incendi que en

aquesta data de l’any 1993 va assolar la vila,
quan es varen cremar 1.000 hectàrees de les
1.824 que té el terme municipal, i varen morir
sis persones.

- Festa Major en llaor a Sant Miquel, 29
de setembre

TA
N

4 habitaciones,cocina, comedor,
barbacoa
2 aseos,garage para 2 coches y taller
2 terrazas 3 depositos de agua , frutales...

www.tottorre.com info@tottorre.com

Tel 977645832-659784935

dividual de 200 m2
parcel·la de 750

C/ Alta de Sant Pere

m2, 3 habitacions

Torredembarra

dobles; una tipus

VE

en una sola planta,

TERRAMAR

Telf 977641105

VESPELLA

Casa obra nova in-

VE

N

TA

VESPELLA

VE

Tradicional dinar de germanor amb vedella que
regala any rera any la granja Mas d’en Mestre
de Vespella de Gaià.

TA

- Vedellada popular, primer cap de
setmana de maig

N

Celebració del tradicional concurs d’arrossos

VESPELLA

OCASIÓN
Preu 300.000€

- Festivitat de Sant Sebastià, 20 de
gener

ALTRES DADES D’INTERÈS

ALTRES DADES D’INTERÈS

suite,cuina

inde-

pendent i equipada, ampli menjador amb sortida a terras-

Terreno de 800 m2.Construido garage de 20 m2,

barbacoa y un algiber de 4000 l. de agua.Subministro de agua contratado
150000€

Parcelas desde 40.000€

www.terramarfinques.com

sa, garatge de 60 m2 ampliable a 110 m2.
IMMOSTOCK

320.000€

C/Anton Roig nº 51
Torredembarra
TEL. 977 64 63 63
www.immostock.es

CASAS*XALETS*PISOS*TERRENYS

JOSEP M.GUASCH

-Serveis Immobiliaris
-Serveis Financers
-Assegurances
c/ Antoni Roig 83
-Inversions
CONSULTING

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”

43830 Torredembarra (T)
Tel 977642362
josepmguasch@telefonica.net
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GENT DE VESPELLA

Associacions del municipi:
- Peña Rociera Andaluza “Virgen del Carmen” de Vespella
- Associació gent gran de Vespella de Gaià
- Associació de veïns de Vespella de Gaià
- Centro Recreativo de Sant Miquel de Vespella
- Asociación Kaleidoscopio
- Associació Vespella GAT
- Associació de dones de Vespella

Apúntate a la asociación de

Dones de Vespella.

Hacemos talleres de: Manualidades, ganchillo, cocina, jardinería, bailes variados…
Ven a pasarte un rato divertido junto a
mujeres como tu.

Llama a Inma : 626601677
y te informará

H

O

T

E

L

PARADÍS
NOVA GERÈNCIA

ELS HI OFEREIX
Ambient Familiar
Amplies habitacions: Amb
televisió,bany,calefacció,sala d’estar i terrassa.
I al millor preu.
Per qualsevol celebració, molt a prop seu

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

ETS ASESORES
ASESORÍA FISCAL – CONTABLE
MERCANTIL Y LABORAL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

Por que sabemos que su tiempo es oro, recogemos la
documentación en su oficina, y le devolvemos el trabajo
realizado en el mismo lugar. Sin coste adicional
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C/ La Nau, 14 (Urb. Clarà)
43830- Torredembarra		
e-mail: ets.villan@telefonica.net

Tel: 977 130 642
Fax: 977 641 116
Mv: 686 220 466

RAFAEL BARTOLOZZI
El pintor y escultor Rafael
Bartolozzi (Pamplona, 1943Vespella 2009) v. Va ser un
artista prolífic i genial, insubornable membre de la generació dels seixanta, tant en la
seva pràctica artística com en
la seva trajectòria vital.
Bartolozzi i Vespella de Gaià
Bartolozzi decideix convertirse en alcalde. Es va presentar
a les eleccions, les guanya y
transforma el municipi en la
seva pròpia experiència artística. Curiosos pel seu invent,
poc a poc arriben al municipi
altres creadors, com el director de cinema Bigas Luna.
El somni idíl•lic de Bartolozzi es trenca el 5 d’Agost de 1993,
un devastador incendi a la població arrasà 1.000 hectàrees de
les 1.824 que té el municipi s’emporta la vida de sis persones.
El resultat del paisatge dantesc, l’infern.
La seva obra posterior a l’incendi , va ser una sèrie de pintures expressionistes batejades amb el nom de l’incendi, va quedar com
un dels moments insuperables a la seva carrera , així com la sèrie
d’obres posteriors a la seva carrera, en la que la vida reneix de entre
les cendres i els brots verda ressorgeixen del negre carbó. Cal destacar una important obra anomenada Alfa & Omega, a la platja de
Torredembarra.

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
Llistes de Noces
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FÉLIX LOZANO. ARTISTA
Félix Lozano nació en Sevilla y actualmente vive y trabaja en
Vespella de Gaia.
Su fascinación por la pintura y el arte en general empezó muy
pronto.
En sus inicios se centra en los oleos sobre tela, que mas tarde
determinarán su obra futura. Formas y colores son el corazón
de su pintura, combinando la elegancia cromática con figuras.
El punto de inflexión en su carrera profesional fue hace algunos años, cuando descubrió la extraordinaria versatilidad y posibilidades del metacrilato y el polipropileno.
Comenzó a experimentar con estos materiales y realizó innovadoras y sorprendentes piezas artísticas, que han sido expuestas en diversas galerias de España.
A principios de los años 90, su hijo Ismael empezó a colaborar
con el. Los estudios de diseño realizados por Ismael contribuyeron a acrecentar la variedad de obras y, así, crearon nuevas
piezas artísticas, tales como lámparas, esculturas, mesas, sin

Mi sueño

Llamador

CEL OBERT Especial Nadal:
Regals per a thotom
A més de l’agenda de tot lo que podràs fer a Cel Obert especial
Nadal hi trobaràs les últimes tendències de moda. Així mateix,
sabràs les novetats que en perruqueria l’esperem per el 2010 i
alguns consells de bellesa.(Donats per botigues del Baix Gaià)
Parlarem també de joies, un regals tan especial per aquestes
dates i, com que el Nadal és una època per passar en família,

KI POWER

¿Que es Ki Power?
Pulseras y brazaletes 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.
argelejo7@hotmail.com
Tel. 679.205.562
628.797.715

olvidar la pintura.
La estética de la luz y el color
mediterráneo está siempre
presente en sus obras. Inteligentemente combinan la
innovación de los materiales
modernos con las más clásicas fuentes de inspiración,
como son la naturaleza y el
mar. Continuamente exploran e investigan el arte y sus
posibilidades. Sus diseños
cruzan todos los limites y
fronteras.
En 1997 – Segundo Premio Nacional de Poesía Visual, Vespella de Gaià
http://www.picassomio.es/ismael-y-felix-lozano/29903.html

Atlas

Corazón abierto

parlarem de les últimes tendències en
decoració, sense oblidar la il•luminació i el menjar
Essent els nens els indiscutibles protagonistes d’aquestes
festes, no podíem obviar les joguines, i lo farem parlantte de quines són les recomanacions més bàsiques a l’hora
d’escollir una joguina segura.També et donem algunes idees
per regalar, depenent del receptor del regals: Per als amants
de la flora i la fauna,per els qui els agrada llegir, per els viatgers, per els esportistes...

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
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TORREDEMBARRA VIU

del Baix Gaià

www.

Una inversión en conocimiento rinde el mejor interés:
CUINA DE NADAL
Benjamin Franklin

Agencia Multiservicios Integrales

info@boulevard9.com
Tel 977645832-639088138 Dolors

PER NENS I NENES
DE 4 A 17 ANYS
Els Nostres Objectius
•Educar en l’ entreteniment
•Introduir conceptes i mètodes científics
•Reforçar els conceptes adquirits en
classe
•Potenciar la curiositat científica innata
•Crear un vincle ciència i quotidianitat
Els Nostres Clients.
•Centres Educatius
•Administració Pública
•Grans Espais Comercials
•Centres Culturals i Teatres
•Grans Empreses

12
10

ELS NOSTRES PROGRAMES
Experimental Educatiu
Apropament espectacular, divertit i interactiu a un mon que
coneixen però amb el que no han experimentat, mitjançant
tallers i jocs, que motiven al jove a conèixer
la ciència i la tecnologia
Educació per la Vida

.com

Tallers enfocats en el àmbit social, estretament relacionats amb
l’ educació per la salut, compromesos
amb la problemàtica actual
i minuciosament treballats des de el punt
de vista pedagògic i lúdic
Programa de Nutrició
Tallers educatius estratègicament dissenyats per el treball en
prevenció de trastorns de les conductes
alimentaries,creació de hàbits saludables
i educació per la salut
MEDIAMBIENT DIVERTIT
Tallers enfocats a l’ educació en el desenvolupament sostenible: energies renovables, reciclatge, estalvi energètic,
utilització responsable de l’aigua, ecologia: cada animal al seu lloc,…
VISIONARUM
Denominem VISIONARIUM als tallers
científics posats al
servei de la tecnologia, la forma mes
didàctica de conèixer grans invents i
avenços de la historia que formen part
de la nostra vida.

Núm.11 Desembre 2009

Nadal amb sabor:

ELS PRODUCTES GURMET.
EL VI EN LA TAULA
EL CAVA DE LA TERRA
• SELECCIONAR PER A DISFRUTAR
• NO SEMPRE EL MILLOR ÉS EL MAS CAR

Pere Badia, 25 (junto al Bar Paulino) /Tel. 977 64 1100 /TORREDEMBARRA (T)

cambia de dueño
Variedad de:
*Vinos* Cavas
*Embutidos*Quesos
*Conserva*Jamones
*Aceites
*Vinagres
Vino a granel

Selecta gama de productos:
*Paté Francés
*Confit de Pato
*Confituras variadas
Y mucho más!!!

Visítenos
*Reparto a domicilio
*Se preparan lotes y cestas de Navidad

S’acosten les festes de Nadal i, en els propers dies, ens reunirem amb la família, els amics o els companys de feina al voltant d’una taula ben farcida i a on, segurament, no faltaran el
caldo i la carn d’olla, els canelons, el pollastre, el marisc, els
torrons, els massapans i tota mena de dolços.
És el temps dels excessos culinaris, on omplim massa la panxa
i ens passem amb les calories ingerides, la qual cosa ens pot
provocar més d’una indigestió. Per evitar-ho, és important
que, a l’hora d’elaborar el menú nadalenc, ens decantem per
plats més lleugers i saludables.
Alguns consells útils són preparar els postres amb fruita i, tot i
que no poden faltar a la taula, no abusar dels dolços nadalencs
(torrons, massapans, polvorons, bombons...). També seria bo
acompanyar els plats amb verdures (saltejades, al forn, a la
planxa, confitades...), triar carns que no siguin molt grasses,
fer plats de peix, no fer racions gegants i incloure amanides o
saltejats de verdures com a entrants.
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
c/Nou 12
Telf 977655102
La Riera de Gaià

Comidas preparadas:
Especialidad: Pollos a l’ast: 8 €
Y también: Pastas. Ensaladas. Paellas. Canelones.
Rustidos. Fideua. Guisos caseros.Cocina de la abuela
mediterranea.

Comidas por encargo para Navidad y Fin de año:

Cochinillo a las frutas del bosque,Redondo de ternera, Pato con peras ,Pierna
de cordero regada con vino, Pato guisado con misic, Suquet de peix ,Redondo
de ternera relleno con salsa y mucho más

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

Encargos al 977642004
Abierto TODOS LOS DIAS

Menú diario: 5€

NADAL

NADAL

www.eljardisalomo.com

Especialitat en
Calçotades
RESERVA TAULES

www.restaurantmulsum.com
tel.977655576
c.Sant Joan, 15
43762 La Riera de Gaià
Tarragona
info@restaurantmulsum.com

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

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

Port de Torredembarra, local 1
Tels: 977 64 50 91 / 977 64 45 55
restaurantelaquilla@hotmail.com

Menú diari a partir de 10 € i a la carta
Menús para estas fiestas adaptados a sus bolsillos.

omidas
encargo
NAvida por
y Fin
de
En estas por
navidades:
Cocinamos
usted.
año
Disfrute de nuestra comida en su casa. Hacemos comida por encargo
Reserva ya al 977645091

Ofertas para grupo y cenas de empresa

Abrimos todos los días

Faristol

www.faristol.extendnow.com

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL
Carrer Sant Martí 5
43893 Altafulla (T)
Telf. 977650077
Fax. 977650770

CAVA REVERTE

Aquet Nadal el teu cava a Cava Reverté :un cava artesanal
de reduïda producció, però en la màxima aposta per la qualitat
de cada ampolla, utilitzant un most flor i sense gens de licor
d’expedició, 100 % natural, edició limitada d’ampolles amb un
valor diferencial d’esforç i entusiasme, continuant amb una tradició de viticultors des de 1949.
Pg. Tomàs Garcia Rebull, 4
43885 SALOMO (TARRAGONA)
Tel./Fax .977629246

MENÚ FARISTOL reveillon

Berenjenas confitadas con tartare de atún y ensalada de berros
y gulas “Hot smoked salmon”
Salmón ahumado al horno de leña Solomillo de cerdo Ibérico
al Oporto con patatas “dauphiné”
Pastel especial reveillon , bolsa sorpresa y uvas de la suerte
vinos cava, Brut Nature Gran Amat
Copas y Baile animado por
DJ resident
Precio: 65 €

Reserva ya al Telf. 977650077
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CUINA DE NADAL

Al Baix Gaià: restaurants que aposten por oferir menús sans i equilibrats.
L’alimentació mediterrània.
Brou de Nadal

•
1 os de vedella
•
1 os blanc
Recepta per la pilota
•
4 o 5 pilotetes per cap
Ingredients:
•
3 patates mitjanes tallades petites perquè es desfacin
•
300 gr. carn picada de vedella
•
2 pastanagues
•
200 gr. carn picada de porc
•
1/4 de col
•
200 gr. de molla de pa remullada i escorreguda
•
1/2 porro o 1/2 ceba
•
2 grans d'all
•
Una mica d'api ,mes gran o mes petit segons ens
•
una branqueta de julivert
agradi de gust
Preparació
Preparació
Picadets es barreja tot i després es baten 2 ous i es mesclen
Si es vol fer carn d’olla, posar-hi també cigrons i tallar les pafins que quedi tot homogeni. Amb les mans es fa una boleta
tates mes grans per que no es desfacin i així poder-les servir
per cadascú i quan el caldo esta bullint es tira a l'olla.
d’acompanyament.

Recepta pel caldo

Ingredients:
•
8 Litres d'aigua
•
2 carcasses de pollastre
•
3 potes de pollastre
•
1 braç de corder
•
2 troçets de costella de pit de corder
•
3 ossos de l’espinada del porc
•
1/2 pota de porc (si agrada que quedi amb una mica
de gelatina)
Ctra. Nacional, 340-Km. 1173. Tel. Rest. 977 650 028. 43893 - ALTAFULLA - TORREDEMBARRA www. elbufetdaltafulla.cat
N - 340 Salida,
La Mora - Tamarit - Altafulla
AP - 7, Salida 32,
Torredembarra - Altafulla
Aparcamiento gratuito para
coches y autobuses
Abierto 24 h.

CARTA DE
COMIDA PARA LLEVAR
“El Buffet d’Altafulla” abre su cocina
para que la disfrutes en casa
Brasería Abierta 24h.

977650028

COMIDA PARA LLEVAR
Ensaladas
Escudella
Escalivada
Entremeses
Croquetas caseras
Pescados
Bocadillos fríos y calientes
Carnes a la brasa con guarnición
Salsas
Tortillas con guarnición

Y EN HORARIO COCINA (DE 13A16H. Y DE 20 A 23H.)
Ración paella, o “fideuà” (solo mediodía)
Macarrones
Canelones
Entrecotte a la pimienta o roquefort
Rape a la marinera
Merluza marinera

Los mejores precios

AGENDA

AGENDA
DESEMBRE

Dissabte 5 20,30 h. Torredembarra. Casal Municipal. Concert Solidari. Tots som NICOLE.
Dissabte 12 10,00 h.14,00h i 17,00 a 20,00h. Torredembarra. III Fira de Nadal.
Diumenge 13 10,00 h.14,00h i 17,00 a 20,00h. Torredembarra. III Fira de Nadal.
13,00 h. Renau.Missa a l'església en honor a Santa Llúcia.
13,30 h. Renau .Aperitiu a la plaça de l'església.
14,00 h. Renau. Al casal, DINAR de festa d'hivern.
17,00 h. Renau. Al casal, espectacle infantil.
Dissabte 19 15,00 h. La Riera de Gaià. sortint de la Plaça Major:Anar a collir espígol i buscar el Tió.Tot seguit, al Casal, 		
refrigeri.Organitza: l'Associació de Pares i l'Ajuntament
17,00h. Creixell.Concurs de Pessebres- Inscripcions a l'Oficina de Turisme
Diumenge 20 17,00h. La Riera de Gaià al Casal Rierenc,els més petits faran cagar el Tió.Tot seguit xocolatada popular.Organitza: l'Associació de Pares i l'Ajuntament
Dimarts 22 19,00h. Creixell .Al Casal Municipal, exposició de pessebres organitzat per l'AMPA del CEIP LES ERES. 		
Actuaciò del Coro Rociero Aromas de Azahar i Arenas del Camino, recital de cançons nadalenques i 		
villancicos. Lliurament de premis del concurs de pessebres i aparadors.
Dimecres 23 18,00H. Creixell. A la Plaça Major.FAREM CAGAR EL TIO amb regals per tota la mainada
Diumenge 27 20,30h. La Riera de Gaià a la Parròquia de Santa Margarida,Concert de Nadal a càrrec de la Coral l’Ancora. 		
Organitza: L'Ajuntament de la Riera de Gaià
Dilluns 28
17,00h a 20,00h. Creixell. AL CASAL MUNICIPAL TALLERS DE NADAL PER A LA MAINADA
Dimarts 29 17,00h a 20,00h. Creixell. AL CASAL MUNICIPAL TALLERS DE NADAL PER A LA MAINADA
Dijous 31
21,30h. Creixell. Sopar de Cap d’Any i Ball de Nit . Inscripcions a l'Oficina M.de Turisme
21,30h La Riera de Gaià a la sala d'actes del Casal Rierenc,Sopar a càrrec del Restaurant MVLSVM i ball 		
amb el grup Fores Band .Organitza: l'Ajuntament de la Riera de Gaià
GENER

Dissabte 2

12,00h. La Riera de Gaià a la Biblioteca.Conta contes infantil a càrrec de Silvia Palazón.Organitza: 		
l'Ajuntament de la Riera de Gaià
Diumenge 3 Al migdia, La Riera de Gaià després de l'ofici a la Parròquia de Santa Margarida.Recollida de les cartes als Reis
d'Orient, per part del Patge Reial. Organitza: l'Associació de Pares
18,00h. Creixell.AL CASAL MUNICIPAL RECEPCIO DEL PATGE REIAL AMB L'AGRUPACIO MUSI- 		
CAL SANTA ANNA DEL VENDRELL
Dilluns 4
20:30 a 22:00h. La Riera de Gaià a la Sala Polivalent del Casal, Ubicació de l'Oficina de recaptació de regals 		
dels Reis d'Orient .Organitza: l'Associació de Pares
Dimarts 5
18,00h. La Riera de Gaià a la Plaça de l'Església d’Ardenya,Arribada de la Cavalcada Reial.
19,00h. La Riera de Gaià. A la Plaça de l’Església de la Riera.Arribada de la Cavalcada Reial.
19,00h. Creixell.A L'AVINGUDA CATALUNYA, RECEPCIO DE LA CAVALCADA DELS REIS MAGS
D'ORIENT.
Dimecres 6 17,00 h. Renau. Espectacle de titelles per la canalla.
18,00 h. Renau .Arribada d'un enviat dels Reis d'Orient per repartir regals als nens i nenes del poble.
18,30 h. Renau.En acabar, berenar.
Dissabte 23 11,00h La Riera de Gaià FESTA MAJOR D’HIVERN SANT SEBASTIÀ a la pista de les escoles,Circuit
d’inflables.Organitza: l'Ajuntament de la Riera de Gaià
16,30h. La Riera de Gaià a la Plaça Major,Cercavila a càrrec de la Colla de Gegants de la Riera, els grallers i 		
ballde bastons.Organitza: l'Ajuntament de la Riera de Gaià tot seguit a la Plaça Major,Coca amb xocolata.
21,30h. La Riera de Gaià al Casal Rierenc,Sopar i ball Organitza: l'Ajuntament de la Riera de Gaià
Diumenge 24 10,00h, La Riera de Gaià .Bicicletada popular .Organitza: Club Ciclista La Riera
14,00h. La Riera de Gaià al Casal Rierenc,Dinar popular del “Ranxet de Sant Sebastià”Organitza.Tot seguit al
mateix Casal,Bingo popular en benefici del parallamps del Campanar de la Parròquia.
NOTA: Enviamos cada mes un e-mail a todos los ayuntamientos para que nos envien la agenda de actividades.Los eventos que estan es esta
agenda son los que hemos recibido de ayuntamientos y patronatos del Baix Gaià . En los pueblos de los que no tenemos información seguro
que también harán actividades. Pónganse en contactos con su ayuntamientos para ampliar esta oferta de actividades y disfruten de todo lo que
nos ofrece el Baix Gaià .Seguimos actualizando la agenda en la Web: www.celobert.com.es.

Fira de productes de qualitat de casa nostra en temps de Nadal

12 i 13 de desembre de 2009
De 10 h a 14 h i de 17 h a 20h

Torredembarra
Nucli antic

Fira de Nadal, mercat d'artesania,
productes nadalencs i regals
Activitats d'animació infantil
per la mainada

Organitzen:

Patronat Municipal de Turisme
de Torredembarra

Col·laboren:

AGENDA

III Fira de Nadal a
Torredembarra
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www.celobert.com.es e-mail: info@
Te deseo el suficiente sol
para mantener tu actitud brillante.
Te deseo la suficiente lluvia para
apreciar más el sol.
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Nuestros me

www.frase
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Altafulla

Te deseo el suficiente dolor para
que los pequeños placeres de la
vida parezcan más grandes.
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C/Capella 8, local 9

Tel 97764583

www.boul
info@boule

del Baix Gaià

D E S E M B R E

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

esycitas.com

Te deseo que siendo joven
no madures demasiado de prisa,
y que ya maduro,
no insistas en rejuvenecer,
y que siendo viejo, no te dediques
al desespero.
No llenes tu vida de años, llena tus
años de VIDA
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Te deseo la suficiente
felicidad para mantener tu
espíritu vivo
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MODA 2010

del Baix Gaià

TENDENCIAS MODA 2010
Como es habitual, a comienzos de diciembre los diseñadores presentan sus colecciones .
Una de las influencias más importantes para otoño invierno 2009 -2010 es el estilo años 80, que está haciendo un
regreso definitivo y no debemos ignorar si nos interesa la
moda.
Por esta razón, el cuero y las hombreras tienen gran protagonismo en esta temporada. Todas las colecciones que
se han visto para el otoño invierno 2010 han sido muy
coloridas, incluyendo colores como el neón, naranja, rosa,
azul cobalto, tonos de verde y amarillo, violetas y rojos
arándano. Una silueta entallada es atemporal, y en este
otoño invierno 2009 2010 será una de las opciones.
Los diseñadores han jugado con las proporciones, los
contrastes, las texturas y las líneas para crear una figura
perfecta. El cuero tiene un gran regreso la próxima temporada, tanto en pantalones, faldas o chaquetas. Los estampados siguen de moda, pero esta vez el blanco y negro se
mezclan mucho en diseños abstractos.
Las botas largas parecen ser también una de las grandes
tendencias para el 2010
http://www.hoymoda.com
C/Pompeu Fabra, 4
Frente Rotonda
Torredembarra

Tel. 977 13 05 63

En las colecciones de bolsos 2010 se acabaron los días
de bolsos de satén, terciopelo, algodón, etc. Ahora, una
señora del siglo 21 necesita texturas no convencionales. Bolsos de ganchillo y prendas de punto son los materiales más solicitados.Pero no dejes de lado lo bolsos
de piel, ellos nunca pasan de moda.

C/ Lleida,nº 10
43830 Torredembarra
Tarragona
Tel.977643378

ARTICULOS DE PIEL
El mejor regalo en Piel para esta Navidad

Se ofrece shopper titulada (Profesional y asesora
de imagen que realizará sus compras )
Marta: Tel. 977 13 05 63
Se traspasa tienda de zapatos infantil, en pleno funcionamiento, por no poder atender.
(Viabilidad demostrable)

Mª Luisa: 679575782

Ropa y
complementos

La mayor oferta comercial del Baix Gaià, en un mismo lugar

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 -Fotografo.- Inmobiliarias - Logopedia
- Moda mujer y hombre - OUTLET- Seguros - Zapateria niños y adultos
18

y locales libres para poder poner su negocio
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Estas son las tendencias de moda infantil para la próxima
temporada otoño invierno 2009 2010.Los colores que se
usarán son los morados, violetas, pasando por el rosa, lila

y rosas liláceos. Toques de naranja, granates, toda la gama
de grises, desde el marengo hasta el perla, azules, turquesas
y azulones.

MODA INFANTIL

TENDENCIAS DE MODA INFANTIL

C/Filadors 31 Torredembarra (T)

M O D A

LIQUIDACIÓN POR CIERRE
Solo durante un mes todo al:

*Cochecitos bebe
*Cunas
*Sillas
*Ropa infantil hasta 12 años
*Juquetes
*Biberones, chupetes
y un largo etc.
Compra aquí tus regalos de navidad, y quedarás
como un/a REY /Reina

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

-70%
-50%

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
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Per Nadal, cada botiga un regal
Esta navidad, mirar los escaparates de la C/Capella y la Fábrica

tiene premio

Juega al concurso: Un extraño en el aparador

(Del 5 de diciembre al 4 de enero)

Bases:
Podrán participar todas las personas de cualquier edad
(niños solo si van acompañados de sus padres)
En cualquiera de las tiendas abajo indicadas te darán una
ficha donde están las tiendas participantes. Pon junto a
ellas el objeto extrano y entra en el sorteo de un Panera
llena de regalos.
(Expuesta en la tienda Regalemus, local 15 de las
galerías Grand Boulevard-Torredembarra).
En todas las tiendas que participan encontrarás una urna
donde podrás dejar tu ficha una vez completada.
El sorteo se realizará por el paje de sus majestades los
Reyes Magos, el día 4 de Enero del 2010 en las Galerias
coemrciales Grand Boulevard ,C/Capella 8 , sobre las 7
de la tarde y a la vez que recogerá las cartas de tus hijos .

Tiendas participantes:

Moda dona

HIPERPAPERERIA I OFIMARKET

NAFNAF
C/Capella, 8-10
( Grand Boulevard)
Tel./Fax 977 13 02 24
e-mail tookif.2@gmail.com

EL GATO CON BOTAS

ZAPATOS
PARA
TUS
HIJOS
Capella 8 local3,Torredembarra

Rebeka
Complements

C/ Capella 8-10, Local 3
Torredembarra 43830
Tel. 977. 64 33 53

OUTLET

Calle fabrica Nº4-6
Torredembarra

Telefono: 648546319
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C/ Capella, 8- 10 loc. 20-21
GRAND BOULEVARD
43830 Torredembarra
Tarragona
tel. 977 130 823
chechi_bcn_20@hotmail.com

C/ Fabrica, local 4 y 6
43830 Torredembarra
Tel. 977 64 10 93

Moda
Zapatos
Complementos
C/ Fabrica 8-10, Local 4
(Davant Plaça Joaquim Boronat)
43830 Torredembarra
Tel: 977 13 01 25
uniqtorre@hotmail.com

Qualitat al millor preu
Roba infantil (0 a 16 anys)
Roba interior per a tota la família

Torredembarra
C/Capella 9

Recanvis,.

JOGUINES SEGURES
El joc és una activitat fonamental
durant tota la vida, i especialment
en la infància, ja que contribueix
en gran mesura al desenvolupament dels nens tant a nivell psicomotor com mental i social
Per tant, s’ha d’estimular el joc en
els nens, adequar-los l’espai per
fer-ho i proporcionar-los joguines segures i adaptades al seu nivell de desenvolupament.
És molt important que les joguines siguin adequades a l’edat i al
nivell de desenvolupament del nen o la nena; en gaudirà més i
estarà més segur/a.
En el moment de la compra de joguines s’ha de comprovar que
en l’embolcall o en la capsa hi ha la informació que tots els fabricants estan obligats a incloure:
Nom del fabricant .marca comercial -Marca CE
Característiques tè-niques i funcionals i indicadors de seguretat;
aquesta informació pot aparèixer en forma de text, dibuixos o
símbols.
Habitualment es recomana l’edat mínima de l’usuari en cada
joguina, però és orientativa, no obligatòria. En alguns casos i
per a determinades joguines és obligatori indicar-ho, com passa
en aquells que no són convenients per a menors de 36 mesos o
únicament per a nens grans d’una determinada edat, que ha de
ser fixada pel fabricant.
S’ha de ser especialment prudent en la compra de joguines per
a menors de tres anys, ja que han de complir unes característiques:
Han de ser resistents. Estar compostes per productes NO nocius,
per evitar intoxicacions. No contenir peces petites (ulls, botons,
etc.) per evitar ofegaments per ingestió. No tenir arestes per evitar lesions; i estan contraindicats els materials excessivament
durs.
Fàcils de netejar.

www.regalemus.com

Detalles para
todas sus celebraciones

Cotxes
Circuits.
Preparacions,.
Assessorament
clubs .

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

Muntatge de
pistes.
Disposem de
pistes de velocitat permanent

www.warm-lap.com

de 6 carrils.

tienda@warm-lap.com
Lloguer per hores

Pere Badía, 8
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 40 95

el pequeño

monstruo
¿Tienes “cositas” para niños
que no utilizarás más y en buen estado?
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

BRIC 11
També tenim joguines
de fusta.
El regal que parlarà
molt be de tu

C/Capella 8,local15

VISITAS CONCERTADAS

Tel 977645832

info@regalemus.com

C/Onze de Setembre 12
Torredembarra (T)
Tel.977645266
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DECORACIÓ DE NADAL
Tèxtil Llar - Decoració - Complements

Els millors regals
als millors preus
C. Pere Badia, 20
Tel./Fax: 977 641 126
43830 TORREDEMBARRA (Tarragona)

Kaliana

C/. Antoni Roig, 63
43830 TORREDEMBARRA

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.

B
U
M
K
A
R
Y

977 642 087

www.regalemus.com

Regalos originales para esta Navidad
Disfraces
Kit erótico
Cestas desayuno
Kit vino
Aceites masajes...
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Només cal fixar-se als aparadors dels comerços o en els establiments públics per comprovar que la decoració nadalenca
també ha fet seu el lema de menys en més i que manen els
cànons simples, els ambients de colors únics i les brillantors
sense estridències.
Els ambients nadalencs actuals s’inspiren en la senzillesa, en
les propostes monocromàtiques o bicolors i en l’elecció de
pocs adorns. Per començar, cal fer una ullada al saló i veure
quins mobles es poden alliberar d’objectes per incorporar els
nous. Un parell de lleixes d’una prestatgeria, un moble baix o
una taula auxiliar poden ser el millor lloc per a les espelmes,
unes bases de vidre amb pedres, borumballes o branques daurades i uns centres florals. L’important és encertar en la composició, que ha de ser equilibrada i elegant.

El vermell i el daurat reforcen la sensació de calidesa. Amb
espelmes petites d’ambdós colors disposades sobre una àmplia
safata plana es pot crear un centre impactant i original. Del
respatller de les cadires poden penjar-se cintes de ras, en daurat i vermell, igual que de l’arbre de Nadal o d’alguna de les
parets. Situar de forma estratègica en algun altre moble boletes
o pinyes daurades també serà un encert.

Ferran de Querol, 16
Tel. 977 643 127
43830 Torredembarra

Tel 977645832

En contra del que a vegades es pensa, l’aposta per la modernitat no equival a un increment de la inversió en adorns i objectes, ja que aquests poden obtenir-se de la natura, del cistell
d’anar a comprar, o fins i tot fer-los un mateix amb una mica
de coneixement i una major dosi d’imaginació.

Si s’aposta per la gamma de blanc i argent, es podran col•locar
grans boles platejades sobre bols de vidre i amb ells se situaran
branques blanques i s’escamparan llàgrimes de vidre. Dues espelmes blanques fines i estilitzades completaran el conjunt.

COLECCIONES
Y AMBIENTES

C/Capella 8,local15

S’acosta el moment de decidir la decoració nadalenca de la
casa. Arriba l’hora de ser continuista o d’arriscar per les noves
tendències, marcades per les línies monocromàtiques i per la
simplicitat.

VISITAS CONCERTADAS
info@regalemus.com

El color vi i el verd fosc són indici de bon gust, però poden
necessitar algun contrast de brillantor per trencar la intensitat
d’ambdues tonalitats. En aquest cas sempre caldrà col•locar
algun element daurat o platejat amb un altre granat o verd. Per
donar lluminositat a aquestes composicions, es recomana incorporar una garlanda de petites llums intermitents o fixes.
Convé apostar per adornaments simples com les branques, els
filferros amb boletes, les cintes, les borumballes, les espelmes,
els centres senzills, els recipients de vidre o metall, les boles,
les plantes, les fulles aromàtics, les baies, els fruits secs, els
pètals, etc.

IDEES PER REGALAR, REGALS PER A TOTHOM...
www.regalemus.com

Regal emotivitat,
sentiments, records...
En www.regalemus.com
t’oferim un ampli catàleg de
possibilitats per sorprendre
als teus aquestes festes

El Nadal és època d’il•lusions.
Sovint volem fer regals per demostrar el nostre
afecte, però aquests regals poden tenir un efecte
molt negatiu sobre el medi ambient.
Abans de comprar coses materials, que consumeixen molts recursos naturals i generen grans
quantitats de deixalles, pensa-hi dos cops.
Pensa en tots els papers, llaços i embolcalls, en
tots els embalatges i capses, en tots els recursos
naturals que calen per fabricar i transportar objectes que amb molta freqüència només arraconen a
casa.
Mostra el teu afecte amb regals que tinguin efectes
més positius!
Sorprens els que estimes
Acumules menys coses a casa
Evites la generació de residus i el consum innecessari de recursos
Estalvies diners

Regalos para todas
sus celebracioneS
Artículos publicitarios
Regalos eróticos
Cestas Navidad

info@regalemus.com
C/Capella 8, local 15
Torredembarra(T)
Telf

977645832

Abierto 24 h (en la web)
y en la tienda nos adaptamos a
su horario

Los regalos mas originales.

REGALOS
ERÓTICOS.
REGALOS CON AMOR

Hacemos
de tus fotos favoritas
preciosos retratos
REGALOS
ORIGINALES.
REGALOS
REGALOS CON
ERÓTICOS
AMOR

"El erotismo es un enriquecimiento del acto
sexual y lo erótico consiste
en dotar al acto sexual
de un decorado, de una
teatralidad para, sin escamotear el placer y el sexo,
añadirle una dimensión
artística".

Octavio Paz
escritor mexicano
y premio novel
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ESPAI DE BELLESA I SALUT

del Baix Gaià

ESPAI DE BELLESA I SALUT

Posa’t guapa!

Posa’t en forma!

Lluïx espectacular en la festa de Nadal o de cap d'any amb un
maquillatge sofisticat i un pentinat especial.
Si existeixen unes dates en les quals ets pots treure el màxim
partit tu i la teva imatge aquestes són les festes de Nadal. Són
perfectes per a posar-te més enlluernadora que mai i sorprendre en els menjars, sopars, festes de cap d’any i altres esdeveniments a tots els presents.
Les nostres centres d’estètica aconseguiran que per aquestes
festes siguis la més admirada del moment.

Si tens una mica de temps lliure per fer esport i et sedueix la
idea de anar al gimnàs, o prendre classes de ball, i moltes coses
més en Zona Fitness t’oferiran un ventall de possibilitats per
posar-te en forma per aquest nadal
Demana informació sense compromís.
ANIMA’T!

Atlantis
SPA Centre Salut i Bellesa

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

C/ Indians nº 21
43830 Torredembarra (Tarragona)
Teléfono y Fax 977 645 626
email- info@zonafitness.cat

TU CUERPO PERFECTO
PARA ESTAS FIESTAS
Tratamientos reductores
del sobrepeso, dietista titulada
Cavitación: destrucción de células grasas, abdomen, piernas, brazos etc…
Anticelulíticos
Reafirmantes, corporales y faciales
Drenantes, retención de líquidos
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¿Te duelen las piernas? Prueba la
linfo press, no volverás a sentir dolor ni
pesadez.

sa

ve
r
ni
A
è
10

Quiromassatge
Shiatsu
Reiki
Reflexologia podal
Depilació per làser
Solarium vertical

ri

Centre d’estètica i teràpies manuals

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.

3
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La Linaza
En los últimos años
se ha publicado una
gran cantidad de información acerca de
los efectos curativos
de la semilla de linaza molida
Las investigaciones y la experiencia clínica han demostrado que el consumo en forma regular de semilla de
linaza, previene o cura muchas enfermedades. Consulte
en su herbolario.

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics
Cosmètica
Llibres

ESPAI DE BELLESA I SALUT

ESPAI DE BELLESA I SALUT

C/Lleida 10-C Tel. 977 644 974 43830 Torredembarra

www.energy.cz

Telf. 977644796 616457033 y 685955371

ORTOPÈDIA I AJUDES TÈCNIQUES
CENTRE DISPENSADOR ADHERIT AL SERVEI
CATALÀ DE SALUT
Passeig de l’estació, 2-4
Torredembarra (43830)
Telf./Fax 977646451

www.ortatec.com
ortatec@ortatec.com

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

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

Calçat adequat:

L’hem de triar amb els peus, no amb la vista
Tacons alts i puntes punxegudes, no
* Què ocorre quan s'usen tacons alts?
L'elevació del taló provoca no sols una deformitat
de la volta plantar, sinó que a més produeix una escurçada dels músculs bessons dels panxells i una sobrecàrrega dels ossos dels dits dels peus o metatarsians.
Així, els dits s'aixafen contra la punta de la sabata i es
deformen en forma d'urpa. Pràcticament tot el pes del
cos es descarrega sobre els metatarsians i el peu perd
estabilitat.
* I què ocorre amb les punteres punxegudes?
Els dits estan molt apretats i es desequilibren. El dit
gros surt cap enfora, i els dits quart i cinquè es torcen
cap a dins. Si bé tots els dits es deformen, el que sofreix conseqüències més greus és el gros: es luxa cap
enfora, es desplacen els tendons i en el metatarsià apareix el galindó o hallux valgus. El dit gros deformat,
travessat, rebutja els dits mitjans, que es deformen, i
el cinquè dit o petit sofreix una deformació inversa.
Aquestes deformitats i desequilibris són inicialment
passatgers, però amb l'ús prolongat de calçat inadequat
es fan permanents.

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

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)
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VI Concurs de
pessebres i diorames
MEMORIAL MN. ANTON
MORELL
Inscripcions:
fins el 27 de Desembre

Tel.- 616308865 (tarda) - 678553248
Després de les misses a la parròquia de
St. Pere Apòstol de Torredembarra
Entrega de premis:
10 de Gener de 2010 diumenge a les 12
del Migdia a la parròquia
Organitza: Associació de Pessebristes de
Torredembarra
Col•labora :Parròquia de St. Pere Apòstol i Patronat de Cultura

V Concurs .Entrega de premis

NICOLE som tots

Los padres de Nicole quieren,
mediante estas lineas, dar las gracias a toda la gente que ha estado
a su lado de nuevo en el segundo
intento de ayudar a Nicole. Tampoco ha sido posible.
Siguen adelante intentándole y
esperan contar con todos ustedes
una vez más en los actos que estan realizando:
Dia 5 de Diciembre :
Festival Solidario. Más inforrmación en la agenda y en
www.celobert.com.es/agenda
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Una reducción de 8 cm
en solo 4 semanas: demostrado
Impresionantes resultados conseguidos en el Gym Zona Fitness
Una reducción de 8 cm en solo 4 semanas son los resultados conse-guidos en el 1er estudio “Quema Grasa – vientre” de Slim Belly efec-tuado
en el Zona Fitness. En el estudio, efectuado el fecha ejemplo, participaron 63 personas (53 mujeres, 10 hombres).
Con una media de 8 cm de reducción del perímetro abdominal que
se ha conseguido en el Gym Zona Fitness queda demostrado que el
efecto del sistema de entrenamiento SLIM BELLY es realmente impactante.”¡Consigue Hasta 2 tallas menos en sólo 4 semanas!” fue lo
que el Instituto de Medicina y Asesoramiento y Ciencias del Deporte
(IMSB) de Vienna, Austria prometía que se podía conseguir. “Los resultados conseguidos por parte de la población de Torredembarra en
nuestro Gym son verdaderamente impresionantes” dice Sergio San-chez
de Zona Fitness. “Los participantes consiguieron una reduc-ción media
de 8 cm . Algunos consiguieron incluso 13 cm.”
Gym Ejemplo ofrece un nuevo programa de 4 semanas
“El éxito y los resultados nos han convencido“ dice Sergio Sanchez.
“Por lo que seguiremos ofreciendo el método SLIM BELLY.
A partir de diciembre empieza el nuevo programa”. Zona Fitness es uno
de los 150 gimnasios que ofrece este sistema de entrenamiento tan innovador en distintos Países Europeos (11 en España) y fue elegido para
ofrecer nuevamente este programa, que se dirige a toda perso-na que
quiera reducir barriga de modo notorio en poco tiempo. “Los participantes están encantados” añade Sergio Sanchez
Con el “Quema Grasa” SLIM BELLY se consigue quemar grasa localizada, aumentar la elasticidad y tonificar la piel. “Ya he probado tan-tas
cosas. ¡Los resultados que he conseguido con el Slim Belly son verdaderamente increíbles!” afirma Lola Moro, que ya lleva disfru-tando de este
método hace 6 semanas en el Zona Fitness y ya ha bajado 13 cm.
Plazas limitadas
El programa”Quema Grasa –vientre“ dura 4 semanas, abarca
3 se-siones a la semana, de aprox
. 30-40 minutos por sesión y se
efectúa de modo controlado por
monitores. La tasa de participación
es de 19,90 euros a la semana.
Las plazas son limitadas y se
adjudicarán según fecha de inscripción.
Si quieres participar contáctanos
antes de final de mes.
Para más información llama al
Telf.977645626/665615468
info@zonafitness.cat
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FLOR DE PASQUA ó POINSETIA
- Curiositats -

L’ABET DE NADAL
- Origen i simbologia -

Nombrosos estudis han situat les arrels de l’arbre de Nadal
en l’època dels romans, però la veritat és que cal remuntarse a èpoques molt anteriors. Així, eren els antics egipcis qui
celebraven els caps d’any amb una cerimònia en la qual era
comuna dur una penca de palmell de dotze fulles, una per cada
mes de l’any. Amb totes elles es realitzava una piràmide i es
cremava en honor als déus.
La col·locació en la llar d’un petit pi o avet és un dels actes més
significatius del Nadal en els nostres dies. No obstant això,no
és suficient la seva presència, sinó que és necessari omplir-lo
d’adorns, entre els quals es troben les esferes de cristall, les
figures diverses que es pengen o la popular garlanda.
Però, si es vol decorar de forma perfecta és necessari incloure il·luminació, que li proporciona un aspecte més esplèndid
i nadalenc.

En el seu país natal, Mèxic, se’n diu “Flor de Nochebuena”,
perquè, en dates nadalenques, les bracteas de la poinsettia canvien de color i la planta està en plena floració.
En canvi, els francesos coneixen la poinsettia com “Étoile
d’amour”, “estrella d’amor”.
Probablement els asteques també li haurien donat aquest nom,
ja que segons compte la llegenda, les bracteas de la poinsettia
es van impregnar de les gotes de sang d’una deessa asteca que
va morir de mal d’amors. Va ser així com va adquirir el seu inconfusible color vermell. Joel Poinsett, el primer ambaixador
americà a Mèxic, es el responsable de la popularitat mundial
de la poinsettia. Fa uns
dos-cents anys, va enviar algunes plantes a la seva ciutat natal,
Filadèlfia, per al seu estudi.
Aquesta adorable planta mexicana va estar inicialment batejada com “Poinsettie” en el seu honor. Uns cent anys més tard,
van arribar les primeres plantes a Europa, on van
rebre el seu nom botànic, ‘Euphorbia pulcherrima’, la més bonica de les euforbie

DECOREM EL NADAL

DECOREM EL NADAL

Animeu-vos a guarnir les vostres llars amb els avets
més bonics i les poinsetties més espectaculars.
Podreu trobar-les :

Tot allò necessari pels seus animals de companyia

Ocells i Plantes
C, Pere Badia, 15-19, 43830 Torredembarra Tel.-Fax 977 64 30 58
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TAULER D’ANUNCIS
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CEL OBERT ya tiene

nueva WEB
www.celobert.com.es

y también : celobertdelbaixgaia.blogspot.com
En el encontrareis: Ofertas de nuestros colaboradores,
recetas, ideas de decoración, belleza, moda, horóscopo y
un montón de cosas.
Esperamos vuestra ayuda y colaboración.
Vuestras sugerencias y críticas nos serán de gran ayuda

4.12

Felicidades !!!

Marta Monserrat
por tus dos añitos
Apúntate al CLUB

CLUB CEL OBERT
Estamos preparando:

Cata de vino.Maritage vinos y quesos.
Viajes y vacaciones.

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

¿estan interesad@?
Reserva ya.
Deja en el contestador tus datos :977645832 o e-mail
Se harán si aún un mínmo de personas interesadas.

Desde siempre hemos escuchado frases como :Dos cabezas piensan mejor que una” o “la unión
hace la fuerza” que demuestran la gran importancia de la cooperación.
Si a estas dos ideas le unimos la palabra : ENTUSIAMOS, el resultado es
el Club Cel Obert del Baix Gaià.
Què és EL Club Cel Obert?
El Club Cel Obert és una iniciativa de comerços i
serveis del Baix Gaià, per aglutinar les persones interessades en gaudir de la zona , i oferir-les-hi un seguit
d’avantatges en serveis i productes turístics i d’oci.
Per a això només caldrà obtenir el carnet corresponent
que acredita als socis.
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Com ser un establiment adherit?
Cel Obert us ofereix la possibilitat d’entrar a formar part
dels recursos turístics ,oci i establiments adherits al Club
Cel Obert, disposant així d’un nou canal de promoció i de
possibilitats d’incrementar els vostres clients i visitants.
Per demanar informació de com oferir les vostres prestacions als socis del Club Cel Obert podeu posar-vos en
contacte a:
Club Cel Obert
Capella 8, local 9
43830 Torredembarra (T)
club@celobert.com.es
Tef 977645832-659784935
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TAULER D’ANUNCIS

TAULER D’ANUNCIS
En dic Josep. Soc de Comarruga. Busco companya
entre 62 a 65 . Per amistat i
diversió .
Soc amable i carinyors.
Telf. 977684919
.............................................
Chico de 47 quisiera conocer gente para realizar actividades en conjunto, y con
presupuesto ajustadito. rafa.rjbe43@hotmail.com
.............................................
Profesora da clases y cuida
niños. Nani.977648760
..............................................
Busca trabajo.Coche propio.
Cuidar niños a domicilio
677407628
.............................................
Limpieza-Camarera
Chica para todo.
653372105 M. Carmen

Comodoro Club

Cursillos de natación para
todas la edades
Clases de Aquagym
Piscina climatizada “libre”
Yoga,Biatlon
Jin Shin Jyutsu
Pásate y te informaremos;
C/Tarragona 5-9 Pasaje
Torredembarra
TeL (Ana) 689531976
Horarios hasta las 22.30
...............................................
Filòloga s’ofereix per donar
classes (reforç) particulars
, o en academies a alumnes
de primària.Olga
Tel.634976617-977648545
........................................
Florina: Cualquier tipo de
trabajo: 636732193.
Mañana o tarde.
...............................................
Professora titulada, amb experiència, dóna classes de repàs, de primària i secundària.
Diferents matèries.
Rosa: 646367801
.............................................
Busco cualquier tipo de trabajo: Flor 608 081092

Se hacen arreglos de todo tipo
de ropa. También a domicilio.
Maria:625346259
.............................................
Ana.Con estudios de turismo. Busco trabajo en:inmobi
liarias,hoteles,viajes...
Tel 663484413
.............................................
Se ofrece chica de 31 años
para cuidar personas mayores como trabajadora interna.
Llamar al 678961834
................................................
Busco comercial para colocación de máquina infantiles
Juan 639206740
...............................................
Cuido niños en casa con jardín, en Altafulla. Tengo experiencia y ofrezco no solo
cuidarles sino también enseñarles un montón de cosas en
un ambiente relajado y familiar. Horario a convenir. Tel.
654547155

¿Necesita
trabajadores?
Ponga su anuncio

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

Buscamos
comerciales
Organiza reuniones
Taper Sex.
Comisiones muy interesantes.
Llama ya la 977645832 o al
659784935
.....................................
Se vende barbacoa modulajardín.Precio interesante.
677223409

CENTRE DE SALUT INTEGRAL
Ioga ,Dansa Oriental
Meditació
Dietètica i Nutrició

¿Buscas trabajo?
Este espacio es para ti sin
coste alguno
Llama al 977645832 o
info@celobert.com.es

Fisioteràpia
Quiromassatge
Reflexologia
ETC

NIDRA

Hacemos reuniones
Tuppersex.
En cualquiera de
tus celebraciones:
Despedidas,reuniones de
amig@s...una reunión
tuppersex os hará pasar un
rato divertido
info@regalemus.com
Telf 977645832

C/Capella 8, local 9
Telf 977645832
info@boulevard9.com

Cuido a personas mayores.
Lo necesito muy urgente.
Brigida 620705816
................................................
Colocación y venta de maquinas infantiles. Nuevas y
de 2º mano. Juan 639206740
.............................................

Se vende local centrico.
60000€
Inma:626601677

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

..............................................
¿Eres músico,mago,
trapecista...?
¿sabes hacer algún tipo de
animación?
¿haces globoflexia?
En Boulevard9 queremos
conocerte.Convéncenos de
que eres bueno en lo que
haces y comienza a cooperar
con nosotros.

www.boulevard9.com

Se vende moto de trial
marca cherco 290 y bultaco clásica
King campeón 2 ½
Telf. Juan 639206740

TAROT

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

Conoce tu Destino
697 436 761
628 557 777

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

El camino mas corto para llegar a su hogar.

www.tottorre.com

nº de col•legiat 767

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

Préstamos hipotecarios:

info@tottorre.com C/Capella 8, L 9.Torre
Telf. 977645832

¿Tiene una vivienda para alquilar?
Nosotros le garantizamos el alquiler

Seguro de Alquiler Alquiler seguro
Infórmese: info@tottorre.com Tel 977645832
¿Busca vivienda en alquiler?
Venga a visitarnos.Su casa
Pisos desde 350€ (Lof)
Dos habitaciones: 450
Casa en Clará: 500€
Y muchos más.
Dígannos que necesita.

DESDE

350 €

(Todos con depósito)

VENTA
ref 681

Hipoteca
Apx.

Torredembarra

PVP. 130 .000 €

459 €

ref 497

Hipoteca
Apx.

551€

Piso céntrico de 3 habitaciones ( 2 dobles ), baño
reformado, cocina reformada, aa/cc, terraza....
1º sin ascensor
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Telf. 977645832-659784935
info@tottorre.com
COMPRA, visítenos y le conseguiremos la casa

Si
que esta buscando.

Para que no tenga que molestarse.

VENTA

Hipoteca
Apx.

410 €

Piso de 75 m2.
3 habitaciones ,baño
completo, salón comedor
con cocina americana,
patio de 15 m2, balcón,
aire acondicionado con
bomba de calor, centrico,
cerca colegio.

VENTALa

Torredembarra

Hipoteca
Apx.

PVP. 136 .000 €

VENTA

Torredembarra
PVP. 123.000 €

Pobla de Montornés

660 €

Apartamento completamente reformado!!! 2
habitaciones dobles, cocina independiente, baño,
terraza, 2º sin ascensor,
aa/cc y amplio salón.

VENTA

Si VENDE, llámenos y le ayudaremos a solucionar su
problema lo antes posible.
Colaboramos con las mejores inmobiliarias de la
comarca para que su vivienda llegue a más gente

Hipoteca
Apx.

550 €

Pisos obra nueva.
En el centro de Creixell.
Para entrar a vivir.

Si vende, LLÁMENOS.Si compra, VISÍTENOS

PVP. 207.500 €

Parejada de 160 m .Tres
habitacions dobles, bany
i aseo amb dutxa. Cuina
office, amplia sala-menjador amb sortida al jardí de
90 m, habitació en planta.
Garatge per e cotxes, calefacció i aire condicionat

Creixell

PVP. 160.000 €
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VENTA

Hipoteca
Apx. mes

Torredembarra

Hipoteca
Apx.

PVP. 160000€

540€

Torredembarra

VENTA
753 €

OCASION !!!

Apartamento de dos
habitaciones dobles, en
el centro de Torredembarra.
Nuevo y totalmente
amueblado

VENTA
OCASIÓN

Torredembarra

Hipoteca
Apx. mes

560€

PVP. 175.000€

Àtic de 80 m.3 habitacions
, una d’elles suite, cuina
independent, aseo amb
dutxa, bany complert. Salamenjador amb accés a
balcó, calefacció i terrassa
de 70 m.

VENTA

Hipoteca
Apx.

508 €

Hipoteca
Apx.

435 €

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

Hipoteca
Apx.

402 €

Casa individual a 500
metros de la playa. Con 95
m2 construidos, 490 m2
de terreno. Recientemente
reformada, cocina y baño
nuevos. Con aire acondicionado y piscina comunitaria.

Torredembarra
PVP. 120.000,00€

OCASIÓN

Apartamento
Perfecto estado
Centro del pueblo.
2 habitaciones.

Torredembarra
PVP. 186.500€

Pis de 90m.4 habitacions.
Una d’elles amb altell.
Menjador,cuina office
totalment equipada amb
safreig, bany i aseo
complets. Aire condicionat amb bomba de calor.
Amb mobles.

VENTA

VENTA

PVP 225.000€

IMMOBLES GAIÀ

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

VENTA

Hipoteca
Apx.

690 €

Torredembarra
PVP. 206.000,00€

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

(o alquiler con opción
compra)

Torredembarra

PVP. 130 .000 €

VENTA

Hipoteca
Apx.

721 €

Torredembarra

PVP 275.000.-€
Casa INDIVIDUAL
junto al Puerto Deportivo
de Torredembarra.
Con tres dormitorios dobles, cocina y dos baños.
Solar de 410 m2. Urge
vender

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

¿Fiestas? ¿Celebraciones?
Hinchables

Payasos

Retratos de tus
fotos preferidas

Regalos
personalizados

Nos ocupamos de todo:
*Animadores.
*Magos,payasos.
*Artículos decoración.
*Invitaciones.
*Músicos,disco móvil.
*Detalles celebraciones.
*Catering.

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

Regalos
personalizados

Piñatas

Magos

Pintacaras

Todo de forma original y
temátizada
Música

Decoración con
globos

Restaurantes

Animadores

Date una excusa para hacer una fiesta.
! Lo que quieras ¡
Gracias a ti cumplimos 5 años
Te esperamos el 8 /01/2010 para
celebrarlo

www.boulevard9.com
info@boulevard9.com
TEL 977645832/659784935
C/Capella8, local9
Torredembarra (T)

