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En aquest Cel Obert de setembre, parlarem de la cultura dels nostres pobles.
Comencem amb Els Castellers (en homenatge als Nois de la Torre i als seus
35 anys d’existència) i les colles del Baix Gaià.
Tindrà cabuda en aquest especial tot el que comporta el món casteller:
Música, vocabulari, escultures...
A més, som al Setembre, el mes de la tornada a casa.
Enrere queden els dies de vacances (per a aquell que les va fer) i és hora de
començar a reprendre els bons propòsits.
Aquest Cel Obert està ple de consells perquè la tornada a la rutina es faci més
suportable, d’orientacions per cuidar-nos per dins i per fora i per començar
amb il•lusió la nova etapa i el nou curs escolar.
Esperem que Cel Obert els serveixi perquè la volta a la llar sigui plena
d’idees.
El nostre agraïment a David Morlà i a Guillem Bargalló per la seva
desinteressada col•laboració.

Revista Cel Obert:
Independència:

No depenem de cap grup politic o economic.
Servei: Som una eina útil per a tots els veïns i veïnes.
I tot, gràcies als nostres anunciants.

Fins AviatHasta pronto.
Esta será, de momento,
la última revista de Cel Obert
que publicaremos en papel.
No es un adiós, sinó hasta pronto.
Seguiremos estando en la web,
y cogiendo fuerzas e ideas para cuando
lleguen tiempos mejores.

Desde aquí, gracias
a todos los anunciantes que han
confiado en nosotros

www.celobert.com.es
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OBERT PER VACANCES.

Al Baix Gaia: Obert per feina els 365 dies de l’any.
Gaudeix tot l’any del Baix Gaià :Natura- Cultura- Gastronomia
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Fins ara,a Cel Obert hem parlat del patrimoni tangible
del Baix Gaià. El que es pot veure i tocar.
L’home construeix també un altre tipus de manifestacions a les que atorga una significació particular, les
que s’expressen en una forma intangible i immaterial.
Són els béns que donen compte d’una identitat arrelada
en el passat, amb memòria en el present , aquí i ara, i
que continuaran les successives generacions, que tenen
a veure amb sabers quotidians, pràctiques familiars,
entramats socials i convivències diàries. Aquests béns
parlen, per exemple, de la singularitat de certs oficis,
músiques, balls, creences, llocs, menjades, expressions
artístiques, rituals ..
Aquest patrimoni intangible es el que s’entén per ‘cultura popular’, la personalitat d’un poble.
És la tradició que permet aglutinar la comunitat.
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ESPECIAL CASTELLERS

del Baix Gaià

CULTURA POPULAR: ESPECIAL CASTELLERS
A Catalunya, la festa col•lectiva ha estat bàsicament de participació.
Des de l’època medieval, la festa s’ha estructurat al voltant dels
seguicis populars amb tot un conjunt de balls, entremesos, bestiari...
Castells i diables són els que més s’han estès per tot arreu.

Els Castellers:

És un component de la Festa . Potser, l’element més modern d’aquest seguici
popular.

Orígens

foto de Anna F. - Aj. Torredembarra

Hom suposa l’origen dels castells, tal com s’entenen avui dia, en l’antic Ball dels
Valencians, un dels que es realitzava a l’entorn de les processons religioses. Aquests
balls finalitzaven amb una figura constituïda per l’aixecament d’una construcció humana, que amb el temps va anar agafant importància i alçada, fins a independitzar-se
del ball. Al segle XV ja es feien les moixigangues, balls també amb construccions
humanes, de les quals és reminiscència la Muixeranga d’Algemesí. Al segle XVIII
la seva popularitat s’estengué fins al sud de Catalunya on eren practicades al Camp
de Tarragona i comarques dels voltants, on les colles participaven en les festivitats
de les viles.

Lema casteller
Els castellers tenen un lema, sorgit d’un vers de l’obra Els Xiquets de Valls d’en
Josep Anselm Clavé: “Força, Equilibri, Valor i Seny”.
Aquest resumeix les característiques d’un casteller:
•
Força : Són persones que, almenys abans, acostumaven a ser corpulentes.
L’origen dels castells rau en una època en què el poble estava acostumat a feines molt
dures, en aquells temps els castellers eren persones acostumades a fer grans esforços
en el seu dia a dia. Tot i que sempre és aconsellable un bon estat físic, actualment es
valora molt més la tècnica que la força.
•
Equilibri : El fet d’estar una persona sobre l’altra i, en la majoria de castells, a més amb altres persones en la mateixa alçada, implica un sentit de l’equilibri i
la confiança en els altres molt fort. De totes maneres el més important és que es tracta
de ser equilibrats en tots els sentits.
•
Valor : Una característica de tots els castellers, especialment dels que pugen al castell, sobretot la canalla, però també dels que aguanten la construcció des del
seu peu.
•
Seny : Tant a l’hora de planificar un castell, com a l’hora d’assajar-lo i
tirar-lo a plaça, es necessita que tothom tingui seny ja que de l’esforç i concentració
de tots depèn l’èxit del castell.

gestió immobiliaria

C/ Garrofers 8
43830 - TORREDEMBARRA (T)

977.645.634

Regalos
publicitarios
C/Capella 8,local 16
Torredembarra

Telf 977645832

info@boulevard9.com
VISITAS CONCERTADAS

llars_mediterranies@yahoo.es
Agencia Multiservicios Integrales
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Vestuari:

La vestimenta actual del casteller és una indumentària tradicional: camisa de color amb escut de la colla, pantaló blanc,
faixa i mocador.
La canalla (aixecador i enxaneta) duen casc al cap per seguretat. Es recomana no dur rellotge, ulleres, o altres accessoris
que puguin ser perillosos en el contacte amb altres castellers.

ESPECIAL CASTELLERS

CULTURA POPULAR: ESPECIAL CASTELLERS

Parts del castell

Un castell està format per diferents parts, que tenen diferents
funcions i maneres de construïr-se:
•
Pinya : és la base del castell. És on es troba el gruix
de persones, que donen suport al castell. Els castellers que formen la pinya ho poden fer de: baix, contrafort, primera mà, segona mà (i successives), lateral, vent, agulla, crossa, o formar
part dels diferents cordons concèntrics de reforç i protecció, que
tenen la doble funció d'estintolar el tronc i de fer de coixí humà
per esmorteir els impactes en cas de caiguda. El darrer cordó de
la pinya fa pressió amb els braços estirats i vigila el desenvolupament del castell.
•
Tronc : és la part visible del castell, formada pels
pisos compresos des dels baixos fins al pis immediatament anterior al de dosos. Determina el grau de dificultat del castell, pel
nombre de persones implicades, segons la quantitat i l'alçada de
les rengles (cada una de les columnes del castell) del tronc.
El tronc està format pels baixos, els segons, (el primer pis visible en castells sense folres), els terços, a sobre dels segons i
successius.
•
Pom de dalt: Son els tres darrers pisos del castell i
sempre tenen la mateixa composició, independentment del
castell: de baix a dalt, els dosos, format per dues persones,
l'acotxador (normalment el més petit del castell, que està amb
un peu a cada dos, i acotxat agafat als braços dels dosos), i per
últim l'enxaneta, (que trepitja als dosos i passa per sobre de
l'acotxador, que li fa de subjecció, i quan aquest fa l'aleta, és
quan el castell està carregat).

Atlantis
SPA Centre Salut i Bellesa

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

Castellers d’Altafulla

•
Folre : se situa a sobre de la pinya, que en aquest cas
es diu soca, i té gairebé la mateixa forma que una pinya de castell
sense folre. S’utilitza per a subjectar als terços i ajudar als segons
en castells de més dificultat.
•
Manilles: són els castellers situats sobre el folre, al
nivell dels terços, i que ajuden a subjectar als quarts. Es sol utilitzar en els pilars de 8 .
•
Puntals: són els castellers situats sobre les manilles,
al nivell de quarts

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

Telf.977645832

www.tottorre.com
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CULTURA POPULAR: ESPECIAL CASTELLERS

Vocabulari Casteller
Actuació a plaça

La tradició castellera indica que cada actuació, ja sigui amb
una colla, dues o més, consta de tres rondes de castells i una
de pilars.

Agulla

Persona que es col.loca a l’interior del castell, amb els
braços alçats fermant els segons i de cara als baixos.

Aixecador o cassoleta

Penúltim casteller que puja dalt del castell. És el més menut de tots, ja que es col.loca eixarrancat sobre les espatlles
dels dosos, ben arrupit perquè l’enxaneta hi pugui passar
per sobre.

Aleta

Fer l’aleta és l’acció de l’enxaneta d’aixecar el braç un cop
és dalt de tot del castell. Quan ho fa, significa que el castell
està carregat

Baixos

Persones cepades, molt fortes, habitualment de baixa estatura, situades a la base del castell, tocant de peus a terra, i
que suporten sobre les seves espatlles el pes del castell.

Cap de colla

Cada colla en té un. És el màxim dirigent de la colla, el que
pren l’última decisió de quin castell es tira a plaça, el que
sol dirigir el castell des de terra.

Carregar

casos en què no hi ha crosses, passen els seus braços per sota
del baix per fermar-lo. Ha de ser una mica més alt que el baix
En algun lloc, també anomenat “contracordó”.

Crossa

Persona que acaba de lligar el baix, col.locant la seva espatlla
sota l’aixella del baix per donar-li suport i que no s’enfonsi
amb el pes del castell. Solen ser persones baixes. Cada baix
en requereix dues, una per banda.

Dau

Figura poc usada. Quan no hi ha crosses, és la persona que se
sol posar entre baix i baix, amb el seu cap per sota dels braços
agafats dels dos baixos perquè no els abaixin.

Descarregar

L’èxit total d’un castell arriba quan, a més de carregar el
castell, tots els components de la colla que han pujat aconsegueixen baixar sense fer llenya; aleshores el castell és descarregat o, dit d’una altra manera, completat.

Dosos

Un castell es carrega (o corona) quan l’enxaneta arriba dalt
de tot del castell i fa l’aleta.

Parella d’infants que pugen a sobre de l’últim pis del tronc
del castell, agafats entre ells i que són l’inici de la culminació
del castell. Cada castell sol tenir dos dosos.

Cinc de

Enxaneta

Contrafort

Faixa

Estructura formada per un tres i un dos (o torre) simultanis.
La torre roman adossada darrera d’una de les rengles del
tres. L’enxaneta puja pel tres i després de fer-hi l’aleta travessa el castell i fa una segona aleta a la torre, moment en
què es considera carregat el castell.
Persona que se situa immediatament darrera de cada baix, pit
contra esquena, evitant que aquest s’obri, s’ensorri o es desquadri el castell. S’agafen pels braços entre ells, i en els
Recanvis,.

Assessorament
clubs .
pistes.
Disposem de
pistes de velocitat
permanent de 6
carrils.

La faixa és un dels altres elements indispensables de la indumentària castellera. Se cenyeix al voltant de la cintura dels
castellers i té una doble funció: estètica i, sobretot, de protecció de la ronyonada dels castellers. Amb la faixa, el pes és
més suportable i sembla menor.
Segona pinya del castell al pis de segons, que serveix per
donar suport al pis de terços quan el castell és de molta envergadura.

Preparacions,.

Muntatge de

Nen o nena que culmina el castell, el que puja més amunt.
Generalment ascendeix per un costat del castell i descendeix
per l’altra banda. Ha de ser petit però amb les cames prou
llargues com per poder travessar per sobre l’aixecador sense
emportar-se’l.

Folre

Cotxes
Circuits.
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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...

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

www.warm-lap.com
tienda@warm-lap.com
Lloguer per hores

Gralles

Part aliena a la pròpia estructura del castell. Les gralles segueixen sempre una tonada determinada durant la construcció del castell, que varia quan el castell és a punt de carregarse, quan es carrega i quan inicia el descens. Així, tot casteller,
ni que no pugui veure com va, pot saber més o menys en
quin punt del castell s’està. Cada grup de grallers sol estar
compost per un tabaler i tres grallers.

Núm.14 Tardor 2010

tellera. Tradicionalment es duia embolicat al cap, però aquest
hàbit s’ha perdut bastant i ara es pot observar com els mans altes se l’enrotllen al canell, alguns membres del tronc a la cuixa
(per fer d’escaló als menuts) i d’altres a la cintura o al front.

Net

Es diu que un castell és net quan es basteix sense pinya, lliure,
sense que ni baixos ni segons tinguin cap ajut; en aquest cas sol
ser preparador d’un castell de pis superior. També es diu que
un castell és net quan es tracta d’una construcció habitualment
bastida amb folre, però que en aquest cas se li treu tot ajut a
pisos de segons i terços .

ESPECIAL CASTELLERS

CULTURA POPULAR: ESPECIAL CASTELLERS

Peu del castell

És la part de la base del castell més interior, en què cada casteller hi té una tasca específica (a diferència de la resta de la
pinya). El formen els baixos, crosses, contraforts, agulles i els
primers cordons de mans altes.

Pilar de

Construcció formada per una sola persona a cada pis del castell. Els castellers que pugen als pilars han de ser àgils i tenir
molt d’equilibri.
foto de Anna F. - Aj. Torredembarra

Intent

Quan un castell cau o abans que l’enxaneta hagi fet l’aleta, el
castell queda en un intent. Si es desmunta la construcció abans
de coronar-la, es considera com a intent desmuntat. En qualsevol cas, el castell no és vàlid.

Laterals

Els mans laterals són les persones que es col.loquen als dos
costats de les primeres mans, darrera les crosses, i que agafen
els segons pels costats de la cuixa. Han de ser alts, forts i evitar
que els segons es desplacin lateralment.

Llenya

Quan un castell cau, ja sigui a mig pujar o a mig baixar, en
l’argot casteller es diu que ha fet llenya.

Manilles

Tercera pinya del castell. És una tercera plataforma al pis de
terços, a sobre del folre i amb una estructura molt complexa.

Mocador

Es un dels elements fonamentals del vestuari i l’estètica cas-

AUTOMOTOR SOTO S.L
Taller de plancha y pintura

C/Pere Badia 15
43830 Torredembarra (T )
Tel:977644710
Trabajamos para todas las compañias
Taller colaborador Grupo Generaliti
(Antes Vitalicio y Estrella)

Pilar aixecat per sota

És un castell d’una sola persona per pis, que s’alça des de baix
cap a dalt a pols, per tant primer fa la seva aparició l’enxaneta i
després van sortint la resta de castellers. La seva baixada també
és per sota.

Pinya

És la base del castell, tot el cos de castellers i persones alienes a la colla que s’agrupen al voltant del tronc del castell per
donar-li suport. Qualsevol persona del carrer pot situar-se a la
pinya dels castells, ja que com més gran sigui i més gent hi
participi, més compacte serà el castell, més segur i amb més
coixí en cas de caiguda.

Pom de dalt

És l’equip de canalla que puja a dalt de tot del castell; el formen els dosos, l’aixecador i l’enxaneta.

Primeres mans

Són uns homes alts i forçuts que es col.loquen darrera de cada
contrafort i que amb les seves mans aguanten directament les
natges dels segons.

Pinta tus sueños

A partir de tus gustos y
sugerencias, desarrollamos
un proyecto aerografico
que refleje tu personalidad

Telf 977645832 info@boulevard9.com

AEROGRAFÍA EN TU COCHE, MOTO, CASCO, CHALECOS...
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Quarts

Vocabulari Casteller

Són els castellers que es col.loquen al quart pis del castell.

Quatre de

És el castell en què a cada pis hi pugen quatre castellers.

Quatre amb agulla o amb pilar

Estructura composta d’un quatre, al mig del qual s’alça un
pilar. Els dos castells pugen alhora, es corona el quatre i aleshores l’enxaneta o la cassoleta entren a coronar el pilar del
mig. El quatre baixa i el pilar queda sol al descobert, moment
en què el castell es considera carregat.

Quints

Als castells de vuit o superiors, són els castellers que
s’emparren fins al cinquè pis.

Segons

Persones que se situen al segon nivell del castell, habitualment sobre la pinya.

Sisens

Figura que apareix als castells de nou pisos; són els castellers
que pugen al sisè pis.

Terços

Castellers que pugen a sobre dels segons, al tercer pis del castell.

Castellers d’Altafulla

Torre de

rona el castell. La baixada es fa a la manera tradicional. La
dificultat d’aquest castell és fer una pujada compensada dels
seus tres rengles.

Tres aixecat per sota

Tres de

Castell en què hi ha dues persones a cada pis. A fora de Vilafranca, aquest tipus de castell és anomenat “dos de”.
Castell amb tres persones per pis que es basteix a la inversa
de la manera tradicional. En primera instància apareix el pom
de dalt. El castell va sent aixecat a pols, per sota, fins que els
segons queden sobre la pinya. L’enxaneta roman a l’alçada
de dosos fins que tota l’estructura és dalt, moment en què co-

Castell amb tres castellers agafats a cada pis.

Tronc

Part de la construcció que va des dels baixos fins al pis immediatament inferior als dosos, és a dir, excloent la pinya i
el pom de dalt.

Vents

Són els castellers col.locats entre el lateral d’un rengle i el
lateral de l’altre rengle, entre crossa i crossa, que amb cada
braç subjecten un segon diferent, obrint els seus braços en
creu. Ha de ser molt alt per arribar-hi i evitar que els segons
es desplacin lateralment.

Pesca Salada * Olives * Adobs * Cuits
ÚNIC A TORREDEMBARRA
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C. Capella, 8 43830 Torredembarra (Tgn)
tel. 658 099 535
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CASTELLERS D’ALTAFULLA
Els Castellers d’Altafulla estem d’enhorabona perquè estem
fent història. La millot temporada de la història. El millor
castell... Però per fer història cal que hi hagi un solatge
previ, i un inici, i aquesta primera llavor cal anar-la a buscar
molt enrere.

ESPECIAL CASTELLERS

CULTURA POPULAR: ESPECIAL CASTELLERS

A la Plaça del Pou d’Altafulla, a la vora dels porxos, hi trobem una placa commemorativa del segle passat. Si ens aturem a llegir el contingut de la inscripció veurem que el que es
commemora va passar no fa un segle, sinó que ja en fa dos.
No es tracta de castells enlairats pels Castellers d’Altafulla,
sinó per altres colles que venien en carro al nostre poble a
fer demostracions que en aquella època devien semblar més
pròpies d’un circ que d’una tradició.
Però les tradicions bé han de néixer algun dia, i s’han d’anar
consolidant, amb les seves penes i els seus moments àlgids,
de la mateixa manera que la nostra colla colla va néixer un
dia de Sant Martí, ara farà trenta-vuit anys. Com les onades
de la platja, els Castellers d’Altafulla hem tingut moments
millors o pitjors, i sempre hem anat avançant. Resulta que
ara ens trobem en la cresta de l’onada, i volem aprofitar-la,
i oferir al poble els millors castells que mai haguem fet. I és
que els castells s’ofereixen, com les ofrenes. S’ofereixen al
poble. S’ofereixen a la història. Per estima. Amb passió.
Els Castellers d’Altafulla estem fent història, i som història,
i som, més que res, present. I el present d’una colla sempre
va del més petit al més gran, com la història. Som una petita societat d’històries creuades, que volem créixer. Volem
créixer cap amunt, sí, però per això cal tenir una bona base,
un bon solatge, i per això també volem créixer en nombre de

K&M

CENTRE ESTETICA
Claudia Rovira

Perruquería Carme

Plaça Els vents - Altafulla -

Tel. 679929030

camises, allò que se’n diu la pinya. Som a l’era de la informació, del video-joc, del ja-mateix-per-ara, i els castellers,
tossuts, continuem creixent a poc a poc, fent-li un present a
la història. I volem que tu també hi participis.
Castellers d’Altafulla

*Depilacions
*Manicura SPA
*Pedicura SPA
*Massatges SPA
*Tractaments Facials
*Tractaments Corporals
*Maquillatge
*Implantació pestanyes per

grups

*Permanent i tint de pestanyes

O C I Ót
PROM
ment gratuï

1er tracta
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NOIS DE LA TORRE:
“ LA HISTÒRIA DE
COLOR BLAU CEL”
Torredembarra ha estat històricament una plaça castellera important del Camp de Tarragona. No és d’estranyar, doncs, que amb
la caiguda del franquisme i la recuperació de la cultura popular
catalana, es creés a Torredembarra una colla castellera local. Va
ser el 1975 quan diversos aficionats torrencs, que ja participaven
en altres colles com els Xiquets de Tarragona, van fundar els
Nois de la Torre.
El mes de setembre del 1975, per la festa major de Santa Rosalia,
els Nois de la Torre van demostrar, just dos mesos després de
crear-se, que la colla s’havia creat amb moltes aspiracions. Ja
amb la camisa blau cel, fruit de la unió dels colors de la UDT
(blau i blanc), els Nois van carregar el seu primer 3 de 7 i descarregar el 2 de 6. El cop fort dels Nois, però, arribaria l’1 de
novembre, el dia de la seva diada, ja que aconseguirien una fita
històrica en aquella època: carregar el seu primer 2 de 7. Mai una
colla abans havia aconseguit en el primer any de vida anotar-se
els castells dels Nois.
Els anys següents van servir per consolidar aquestes construccions. Altre cop per Tots Sants de 1976 carregaven el 2 de 7 Però
els Nois de la Torre anaven més enllà i per festa major de 1977
descarregaven el 3, 4 i, per primera vegada, el 2 de 7. El 13 de
novembre la colla visitava Sant Jaume dels Domenys i carregava el seu primer pilar de 6. Els cronistes d’aquella època ho van
anomenar “la proesa dels Nois de la Torre”. El 1978, la colla
carregava el seu primer 4 de 7 amb l’agulla, i l’any següent tornaven a carregar el 2 de 7.
La millor temporada des del seu naixement, arribà el 1982. El 3
d’octubre de 1982, en el concurs de castells, els Nois van efectuar la millor actuació de la seva història: 4 de 7 amb l’agulla,
el seu primer i únic 3 de 7 aixecat per sota i el 2 de 7 carregat.
Uns castells que van conduir als de Torredembarra fins a una
meritòria cinquena posició. La brillant temporada es va tancar
amb l’assoliment el 14 de novembre i a Torredembarra del seu
segon pilar de 6 carregat.
Durant els anys següents la colla repeteix algun castell de la
gamma alta de set, tot i que la davallada ja es comença a notar.

foto de Anna F. - Aj. Torredembarra

Si bé l’any 1975 carreguen el dos de set, el quatre de set amb
l’agulla de 1987 és l’últim castell superior al 3 de 7 que la colla
assoleix durant molts anys. Des d’aquell any, la colla no supera el sostre de la clàssica de set durant 22 temporades, algunes
d’aquestes fins i tot simplement amb castells de sis.
L’arribada d’una nova junta tècnica el 2008 i l’entrada de moltes
camises noves, fa que la colla recuperi ràpidament els castells
de set i assoleixi per primera vegada en la seva història el 3 de
7 amb l’agulla, pel Concurset de 2009. Una fita històrica per als
de la camisa blau cel, que en el seu 35è aniversari aquest 2010
han tornat a fer història descarregant el primer 5 de 7 de la colla
i del Baix Gaià. Una fita que demostra que a dia d’avui la colla
no té sostre i que amb l’ajuda de tots els torrencs i torrenques
seguirà fent història.
Guillem Bargalló

Construcciones Metálicas

en hierro y acero inoxidable Cerrajería

ALTAFULLA
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TALLER MECÀNIC GAIÀ
Pol. Industrial La Riera
c/. de la Via,nave 9
43762 La Riera de Gaià

Móvil 620672277

Núm.14 Tardor 2010

TRADICIÓ CASTELLERA TORRENCA
Torredembarra ha estat considerada, històricament, una plaça
castellera de primer ordre. Les primeres notícies sobre actuacions castelleres es remunten a mitjans del s.XIX quan, coincidint amb l’anomenada època d’or dels castells, els Xiquets
de Valls hi bastiren construccions tan importants com el pilar
de 8, la torre de 8 aixecada per sota o el primer castell de nou
net documentat de la història, entre d’altres. A finals del mateix segle l’afició castellera torrenca s’organitzà formant el
que hom batejaria com a “Xiquets de la Torre”, una colla intermitent de castellers locals, capitanejada per Anton Gras o
Josep Salvat, que actuà a finals del s.XIX i principis del s.XX
amb l’objectiu de cobrir l’absència d’actuacions castelleres
a la vila coincidint amb una època de decadència del món
casteller on subsistien poques colles i amb construccions de
poca alçada.
No és fins a la dècada els anys 20 que, coincidint amb la
creació de noves colles al Vendrell i Tarragona, s’inicia una
nova etapa de ressorgiment on les actuacions castelleres tornaran a prendre el protagonisme a les places. Aquesta època
és coneguda al món casteller com la de la renaixença castellera. A la Torre durant aquests anys hi actuaren els Xiquets
de Tarragona (1927), Els Mirons (1929/1930) i els Caneles
(1930) del Vendrell i la Colla Nova dels Xiquets de Valls
(1919, 1926, 1933, 1934 i 1935). A més l’afició torrenca es
tornà a organitzà i, en absència de castellers forans, aixecà
algunes construccions els anys 1920, 1926, 1927 i 1932.
D’aquest grup són recordats els torrencs Josep i Anton Gras,
Esteve i Francesc Huguet, el Baldomero Morros o el Joan
Salvat. Aquestes colles de castellers foranes assoliren grans
fites a la plaça torrenca. Destaca l’actuació realitzada per la
Colla Nova dels Xiquets de Valls per Santa Rosalia del 1934
quan descarregaren el 4 de 8 i la torre de 7 i carregaren el primer 3 de 8 del segle XX. Una actuació que es repetiria l’any
següent i que no es superaria fins força anys més tard. Pas-

REGALS

ESPECIAL CASTELLERS
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Aﬁcionats castellers torrencs el 1920.
sada la Guerra Civil destacarien les actuacions dels Xiquets
de Valls i, sobretot, els Nens del Vendrell que actuarien a la
vila gairebé ininterrompudament fins a la creació de la colla
castellera local, els Nois de la Torre, el 1975.
David Morlà

www.boulevard9.com

info@boulevard9.com

Bautizos.
Despedidas...

C/Capella 8, local 16 Torredembarra-Tel. 977645832. Nos adaptamos a su horario. Llámenos
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TRADICIÓ GRALLERA
La gralla, l’instrument que hom identifica amb
l’acompanyament els castells, dels gegants o dels balls de
bastons, és tant antic que el seu origen es perd en el temps.
Alguns historiadors diuen que prové dels àrabs i d’altres
afirmen que els grecs ja utilitzaven uns instruments molt
similars avantpassats dels actuals. Sigui com sigui la gralla
ha arribat als nostres dies de la mà, com dèiem, de diverses
danses, balls i entremesos que avui configuren els seguicis
populars de les nostres festes majors.
Torredembarra ha tingut una gran tradició grallera. Ja a finals
del segle XIX sabem de l’existència de diversos grallers i
timbalers torrencs com en Mariano Ciuró Saumell o en Pau
Mercadé Valls que actuaren en diverses formacions. Durant
el 2n terç del segle XX ja no tenim més notícies de grallers
torrencs tot i que la presència de grups forans serà una constant en les festes majors noucentistes. El 1975 arran de la
creació de la colla castellera Nois de la Torre i, davant la
mancança de grallers disponibles aleshores arreu, s’impulsa
la creació d’un grup de grallers per acompanyar la colla. El
responsable serà l’Eduard Vericat Jané que assumirà la direcció i instrucció del grup fins l’any 1986. L’Anton Gras “Sagal” també s’incorporà a la colla i assumí la part rítmica del
grup. Durant tots aquests anys diversos torrencs han participat com a grallers o timbalers de la colla, alguns dels quals
encara segueixen en actiu en l’actualitat, com el Raül Flores
o el Francesc Aguilera, que han estat els continuadors de la
formació i dignificació d’aquests instruments a la vila. Actualment els Grallers de la Torre participen a totes les festes
populars de la Torre fent matinades, concerts o acompanyant
diversos elements del seguici popular. També es dediquen a
la docència i dignificació de l’instrument, actuen fora vila,
recuperen repertori antic i en creen de nou, organitzen activitats culturals diverses i col·laboren amb la resta d’entitats
de la vila. Recentment els Nois de la Torre han creat un nou
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grup de grallers propi per acompanyar-los en les seves actuacions.
A banda de Torredembarra, altres pobles del Baix Gaià han
estat prolífics en grallers i timbalers al llarg de la història. Roda
de Berà, per exemple, durant el s.XIX va gaudir de reconeguts
sonadors de gralla i timbal. Actualment disposa del grup de
grallers Com feia? creat a mitjans dels anys 90 del s.XX. A la
Riera de Gaià tot i existir alguna referència d’algun graller al
s.XIX no és fins a finals dels anys 80 del s.XX que es recupera
aquest instrument. Al 1991 es crea l’actual grup de Grallers
de la Riera que participa a totes les festes populars de la vila
fent matinades o acompanyant els gegants i el ball de bastons
rierenc. A més, la colla gegantera dels Manotes també disposa
d’un nou grup de grallers propi. Recentment també s’han creat
grups de grallers al Catllar i a Ardenya.
David Morlà
Grallers de la Torre

http://grallersdelatorre.grallers.cat/

Eduard Vericat, Jaume Vidal i Isabel Ciuró
el 1979 acompanyant els Nois de la Torre

Música castellera
La música de les gralles indica l’evolució del castell, a l’hora
de carregar com de descarregar. El grup es composa de grallers i tabalers. Així des de la pinya es pot saber com evoluciona el castell.
La peça que toquen durant l’evolució del castell s’anomena
Toc de Castells, i està composta en vàries parts. Es comença
a tocar en funció del castell que s’està portant a plaça. Així
doncs, si es tracta d’un castell de 7, es començarà tocant a la
pujada dels terços, i si és de vuit a la pujada de quarts, i així
successivament fins que l’enxaneta corona el castell, i es toca
l’aleta. Acte seguit es comença a tocar la baixada, fins arribar
a la sortida, que indica que el castell ha estat satisfactòriament
descarregat.
El toc de castells es pot estructurar en 5 parts: inici, pujada,
aleta, baixada i sortida.
L’inici serveix per avisar al públic de què el castell es converteix en un intent. La pujada consta de dos elements que
es van repetint fins que l’enxaneta s’encavalca i les gralles
toquen l’aleta, nota llarga i aguda, brillant i festiva, que dóna
a entendre que el castell ha estat coronat. Després de dues
notes pausades i llargues, que ajuden a asserenar el castell,
ve una curta melodia enjogassada i alegre, que correspon a la
baixada i que, com en el cas de la pujada, es repeteix fins el

ESPECIAL GRALLERS
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moment de la sortida, les notes finals de la qual coincideixen
amb la desfeta de la pinya. La sortida serà llarga en el cas que
el castell sigui de dificultat superior a la torre de 7, o curta si
el castell és més simple.
La forma exacta d’interpretar aquest toc varia lleugerament
segons la tradició local i sovint és motiu de polèmica entre
els puristes dels castells.

Bibliograﬁa

•http://www.webcasteller.com/
•http://www.lamalla.net/castellers
•http://www.termcat.cat/dicci/casteller/index.html
•http://www.lawebdelscastellers.com
•La Pinya Fòrum d’internet de temàtica castellera.
•http://ca.wikipedia.org/wiki/Casteller

Obert totes les nits



Obert migdia de Dilluns a Divendres
Gaudireu d’excel•lents menús
Dissabte i Diumenge
al migdia descansem
Menús vegetarians . Menjar per emportar
Pizzes Artesanes

Pizzeria Lina del Poble
Casc Antic
C/ Major 29.Torredembarra
(carrer de sota l’església)

Reserves : 977 64 32 92
Pizzes per emportar



Els Jubilats esteu convidats al cafè amb el menú .
Pot consultar les postres pizzes, menús i localització
a la web:
webfacil.tinet.org/pizzería_lina
Retalli aquest anunci i els convidem el cafè
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ELS MONUMENTS:
Herois, fills il•lustres i prohoms acostumen a ser immortalitzats
per a la història a través de la seva presència en l’espai públic,
donant nom a un carrer o amb una reproducció de la seva figura.
Els castells, com a fet social amb una gran presència en molts
pobles durant els últims dos-cents anys, no són aliens a aquest
fenomen.Diferents pobles han immortalitzat aquesta tradició en
les seves places o carrers a través d’un monument.
A Torredembarra Sr. Planas i Pons autor de monument en record
de l’enxaneta David Sánchez.
Des de aquí el nostre record para ells.

L’enxaneta
David Sánchez
Era un niño muy despierto en
sus juegos. Cada noche, antes
de acostarse, su deseo era subir hasta lo más arriba. Junto
a sus 4 hermanos crear los
pilares más altos. Desde aqui,
nuestro recuerdo de saber
que has dejado huella.
Valentín Montaña

Torredembarra

Altafulla

Fleca i Pastisseria Artesana des de 1920
“ESPECIALITATS EN PA I COQUES CUITS AL FORN DE LLENYA”

14

La guia útil dels
nostres anunciants

BAIX GAIA:
Tels d’interès

Llar:

9

7
11
3

4
6

5

8
2

1

ALTAFULLA (1)

www.altafulla.cat
Ajuntament ................................977650008

CREIXELL (2)

www.creixell.cat
Ajuntament ................................977800202

EL CATLLAR (3)

www.elcatllar.org
Ajuntament ................................977653101

LA NOU DE GAIÀ (4)

www.noudegaia.altanet.org
Ajuntament

............................977655257

LA POBLA DE MONTORNÈS (5)

www.lapoblademontornes.cat
Ajuntament ................................977648012

LA RIERA DE GAIÀ (6)

www.rieradegaia.altanet.org
Ajuntament .............................977655000

RENAU (7)

www.renau.altanet.org
Ajuntament.................................977620532

RODA DE BARÀ (8)

www.rodadebara.cat
Ajuntament ................................977657009

SALOMÓ (9)

www.salomo.altanet.org
Ajuntament. ...............................977629030

TORREDEMBARRA (10)

www.torredembarra.cat
Ajuntament ................................977640025

VESPELLA DE GAIÀ (11)

www.vespella.altanet.org
Ajuntament ................................977655288

Serveis Inmobiliaris TotTorre
Neteges Dalmanet
Seguros Mapfre
El Jardí Net
Pinturas Valero
Ebenisteria Arguilaguet
Electrodomèstic Boutique Gilsa
Toldos Leo
Ocells i plantes Abellan
Administrador de Fincas AFYS
Inmobiliaria CASTELL
Desatascos A.E.M

Altres serveis

Restaurant la Ley Seca
Restaurant Mulsum
Restaurant La Masia de L’Era
Restaurant: La Xaconera
Restaurant
Faristol
Restaurant El Jardí
Bar la Coba
Restaurante La Quilla
Can Pistraques
Fruites i Verdures Sonia Fruits
Forn Virgili
Viatges La Torre
El Raco de la Salut
Retolació Morquecho
Warm-Lap
Classes de repàs La Vinya
Celebraciones Boulevard9
Naturópata
Asesoria ETS
Rètols Martí
Regalos Boulevard9
Inglès i repas YES
Centre Bellesa Atlantis
Automotor Soto
Perruqueria Carme-Estetica
Centre Acadèmic CAT
Salats La Costa
Cerrajeria Taller Mecànic Gaià
Pizzeria Lina
Ropa y zapatos Scratch

977645832
977643667
977644426
608431605
649388477
977655636
977643244
977640518
977643058
977641734
977648941
608181124
977646445
977655576
977655402
619447167
977650077
977629093
647761705
977645091
977655102
659239953
977648162
977646064
977644974
977648771
977645303
977651710
977645832
680943203
977130642
977645804
977645832
977644165
627793031
977644710
679929030
977643198
658099535
620672277
977643292
977130563
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Cel Obert A
TOT EL MÓN
www.celobert.com.es
Cel Obert, la teva revista
també en format digital i
a només un clic

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

Paquetes

Una web dinàmica i útil per gaudir del
Baix Gaià.
Un passeig poble a poble, per la
seva història, cultura, la seva gent, a
més d’articles d’interès i una agenda
d’esdeveniments són alguns dels
avantatges que podem oferir-los.
*A la web trobareu tots els
números publicats de Cel Obert en
format PDF:
Podeu consultar, imprimir,
baixar...A qualsevol part del món
*A l’agenda de www.celobert.com.es
podeu trobar els esdeveniments al
moment,
sense esperar a la seva publicació.
(Si teniu qualsevol cosa que us sembli d’interès,
feu-nos-la arribar.)
*A més, una guia comercial amb
tot els serveis de la zona.
*Noticies del Club Cel Obert.
*Un blog on dir la teva
* i altres blogs.

Nuestra experiencia en
nos ha lle
Paquetes turísticos familia
Colegios, empres

Todos tienen cabida en nuestro proyecto.
Si deseas disfrutar con tu familia o amigos de l
paquetes que necesites a cualquier destino de

Organizamos todo tipo de eventos fam
empresariales de acuerdo con sus ne

* Alojamiento, alimentación, actividades cultur
de ocio y cuanto se te ocurra.

Te ofrecemos los mejores planes
vacaciones a nivel corporativo, grupos,
familiares…
Porque el Baix Gaià tiene mucho que ofrec
en restauración, ocio y cultura.
Para que todos puedan disfrutar de las marav
que nos brinda el Baix Gaià organizamos y pl
paquetes turísticos y vacacionales a medida.

Desde un día, ﬁn de semana o los 365 días d
con las mejores tarifas del mercado.

Te organizamos fabulosas vacaciones para
que disfrutes junto a tus seres queridos de un

Per als anunciants, Cel Obert ofereix
la possibilitat de publicitar-se en doble www.boulevard9.com
format per un únic cost .
La seva publicitat en la revista en paper
serà vista a Internet,a tot el món i a
qualsevol moment, des de on es podrà
Festes?
descarregar o consultar els números en
PDF el que dóna un clar valor afegit a la
nostra revista .

Per això, anunciar-se a Cel Obert
serà una de les seves millors
decisions.

info@boulevard

Celebracions?

www.boulevard9.com

info@boulevard9.com Telf .977645832
Capella 8,Local 9.Torredembarra (T)

Paquetes turísticos

del Baix Gaià

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

s turísticos

n organización de eventos
evado a crear
ares y para todas las edades:
sas, ayuntamientos….

la playa, ciudad o montaña, nosotros tenemos los
del Baix Gaià.

miliares o
ecesidades:

rales o

cer

villas
laniﬁcamos
.

y vacaciones a medida

Nuestros Paquetes vacaciones:

1. Paquetes de ﬁn de semana o un día
2. Paquetes salud
3. Paquetes de amig@s
4. Paquetes culturales
5. Paquetes deportivos
6. Paquetes deportes de riesgo
7. Paquetes en familia
8. Paquetes tercera edad
9. Paquetes culturales-gastronómicos
10. Paquetes vacacionales GAYS

Tipos de hospedaje:

1. Hospedaje Simple
2. Hospedaje con Desayuno
3. Hospedaje, Desayuno y Traslados
4. Plan Todo Incluido
5. Plan Tour: Dirigido a ejecutivos y grupos
familiares. Incluye recorridos por sitios
turísticos
6. Plan Parrilla: Especial para jóvenes,
amigos o grupos familiares amantes del
aire libre y con deseos de disfrutar un día
diferente
7. Plan celebraciones

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

del año ,

*Gestión del restaurante, el transporte y las
entradas a los monumentos.
*Gestión y reserva de restaurantes
*Gestión y reserva de alojamiento y transporte

n merecido relax.

d9.com

Animació Petits:

*Inflables*Animadors *Mags
*Tallers Infantils *Titelles
*Sonorització*Detalls,etc

Animació gran i empreses:
*Orquestres
*Animadors
*Detalls celebracions
*Regals publicitaris

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Nuestra estrecha colaboración
con empresas de servicios proporciona
al cliente importantes ventajas a la hora
de elegir bien
y en las mejores condiciones.

Empresario, pregúntanos como
podemos colaborar.

QUAN ARRIBA LA TARDOR

Oferim classes de repàs
Plaza Martí Royo, 7 ALTAFULLA
Tel./Fax: 977 65 17 10
Mòbil 649 89 64 17

centrelavinya@ya.com

i reforç de:

PRIMÀRIA –ESO- BATXILLERAT CICLES
FORMATIUS (Mitja i Superior)
ADULTS
Matèries de :
CIÈNCIES
(Matemàtiques,física,química,...)
LLETRES
(Català,castellà,...)
INFORMÀTICA

(Windows,Linux, Autocad,Office:Word,Excell,...)
Estimats lectors, volem informar-vos que teniu una molt bona oportunitat al poble d´Altafulla:
Centre la Vinya.
Aquest Centre està obert per a tothom, ofereix classes de repàs i de reforç de Primària, de
la ESO, de Batxillerat, i també es fan classes per adults.
Centre la Vinya, dóna una atenció personalitzada als problemes concrets de cada estudiant, assegurant-se així el màxim aproﬁtament de la classe impartida.
A més a més preparen per accedir a Grau Mitjà i Grau Superior i ajusten els seus horaris
segons les necessitats de l’alumnat. Si ho preferiu podreu fer classes particulars al propi
centre.
Tenen un ventall molt ampli de matèries: ciències ( matemàtiques, física, química,...); lletres ( català, castellà,...); idiomes ( anglès, francès, alemany,...).
Serà l´alumne, en tot moment, qui deﬁneixi el treball a realitzar, en funció de les seves
pròpies necessitats: deures, reforç puntual, recuperació de matèries, etc.
Com a ajut afegit s´ofereix la possibilitat de realitzar “ Tècniques d´Estudi “.
Així és que no ho dubteu més, ja podeu comptar amb un centre de total conﬁança amb
mestres titulats i especialitzats.

Us hi esperen per començar a treballar. Som-hi!!!

CAMPIONATS KETY
QUAN ARRIBA LA TARDOR

FUTBOLIN
BILLAR
DIANA
PLAY STATION
PASSA’T PEL LOCAL I ET
DONAREM TOTA
LA INFORMACIÓ PERQUÈ
PUGUIS PARTICIPAR I
GUANYAR ELS PREMIS
CARRER FERRAN DE QUEROL, 11 LOCAL-5 WWW.KETYMEETINGCLUB.COM
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TARDOR
El principi de la tardor está relacionat amb l’element terra
en medicina oriental i la terra és nutrició, suavitat; el sabor
d’aquesta època és el dolç. Hauríem de menjar plats amb tendència dolça de manera natural sense utilitzar sucres refinats.
No ens referim al consum de pastissos, si no a les carbasses,
pastanagues, col, coliﬂor, etc. El sabor dolç és calmant, suavitzant, relaxant, de descens, amb tendència a arrodonir, assentar,
a omplir el buit.
Hi ha versions en les quals indiquen a l’element metall com
el principal en aquesta estació, però potser és més encertat dir
que no ens hem d’oblidar de l’element terra, ja que sobretot a
començaments de la tardor és el més destacat.

TEMPS DE BOLETS

BOLETS
“Aporten vitamines del grup B, són rics en proteïnes i molts
d’ells contenen la major part d’aminoàcids essencials”
Gastronòmicament molt versàtils, els bolets combinen fàcilment amb verdures, pasta o arròs i són ingredients imprescindibles en la preparació de molts dels nostres plats.
Els bolets donen força als plats i els omplen d’aromes de
muntanya, però al mateix temps són elegants i sense estridències de sabor.

Terrassa/ Jardi amb barbacoa/
Cuina catalana/ Menjar per emportar/
Esmorzars per a grups/
Salons privats empreses

Truqueu al 977 655 402
o al Mòbil 630 929 772

Sant Joan, 64
43762 La Riera de Gaià

www.canpistraques .com

La bioquímica creu que el poder curatiu dels fongs es deu als
beta glucans que contenen, uns polisacàrids que combinats
amb altres substàncies aconsegueixen ser grans potenciadors
del sistema immunitari.
Sense oblidar el poder nutricional que tenen: són rics en
proteïnes i molts d’ells contenen la major part d’aminoàcids
essencials, aporten vitamines del grup B, minerals com el
zenc, el coure, el seleni i altres substàncies encara amb acció
desconeguda.

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

Tel:647761705

Menú fin de semana:

Especial Paellitas (desde 4€)
y platos cominados,torradas..

Menú diario 8.50€

Calçotadas

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

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

Telf. 619447167

Indispensable
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Av Sant Jordi, 34 local B
Roda de Barà

reservar

Telèfon: 659 23 99 52
C. Tarragona,
nº 18-20
TORREDEMBARRA

Bar la Coba

www.laxaconera.com

Núm.13 Estiu 2010

ÀNEC AMB BOLETS
Ingredients:
- 1 ànec de 2 kg aprox.
- 6 grans d’all
- 1 ceba gran
- 1 pastanaga
- 1 manat d’herbes
- 4 tomàquets
- 50 g de farina
- 1/2 l de brou
- 1 copa de xerès
- 1/2 kg de rossinyols,
o de bolets de temporada
- oli, sal i pebre

Estamos en Pere Badia esquina Lleida
Torredembarra (T)
Reserva ya al 977646445
(la.leyseca@hotmail.com)

MENU DIARIO Y MENU FIN DE SEMANA

CUINA DE TARDOR

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

Terrassa vora el mar

RESTAURANT

PORT TORREDEMBARRA

Port de Torredembarra, local 1
restaurantelaquilla@hotmail.com

Preparació:
Salpebreu l’ànec sencer i daureu-lo.
Quan ja estigui daurat, afegiu-hi una bresa (la pastanaga
tallada a rodanxes, la ceba filetejada, els alls sencers i
sense pelar, i el manat d’herbes).
Quan la ceba estigui mig daurada, poseu-hi el tomàquet tallat a trossos, el xerès, i deixeu-ho coure aproximadament
3/4 d’hora o 1 hora.
Passat aquest temps, traieu l’ànec perquè es refredi.
Afegiu una mica de farina i el brou de carn al sofregit, i
deixeu que arrenqui el bull.
A part, saleu i salteu els bolets.
Passeu la salsa pel colador xinès, afegiu-hi els bolets i
l’ànec tallat a quarts.
Poseu-ho al foc i feu-ho bullir durant 1/4 d’hora.
Serviu l’ànec acompanyat dels bolets i cobert amb una
mica de salsa.

OBERT TOTS ELS DIES
Tels. 977 64 50 91 / 977 64 45 55

Menú diari a partir de 10 € i a la carta
www.eljardisalomo.com
ESPECIALITAT EN
CALÇOTADES
RESERVA DE TAULES

Menú diari
amb l’autèntica cuina
casolana i a la brasa: 10 €
c/Prat de la Riba, 9 43885 SALOMÓ (Tarragona)
Tel. i Fax: 977 629 093

www.faristol.extendnow.com

Faristol

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

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

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

Tractament facial
per la tardor
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

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

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

Ropa y complementos
C/Pompeu Fabra, 4
Frente Rotonda
Torredembarra

Claudia Rovira. Tel. 679929030

Tel. 977 13 05 63
626562814

Hacemos

preciosos retratos

de tu mascota o lo que te
guste
Desde tan solo 20 euros
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Després de l’estiu, el rostre necessita una posada a punt abans
de tornar a la rutina del tractament habitual. Aquí tens els
nostres consells bàsics:
Abans que res, has d’exfoliar la pell, preparant-la per a rebre el tractament posterior. Recorda, a més, que durant l’any
també és recomanable exfoliar la pell una vegada a la setmana: a més de deixar-la més receptiva als tractaments, et
sorprendrà la seva lluminositat. -Aplica’t després un tractament tonificador/equilibrant, que ajudarà la teva pell a recuperar l’equilibri hídric. -Amb la pell ja preparada, arriba el
moment d’hidratar-la en profunditat, aportant-li aquella dosi
extra d’aigua que els excessos de l’estiu li han fet perdre. Per
això, deixa’t aconsellar per les professionals de bellesa que
triaran el tractament que més s’adapti al teu tipus de pell, tant
per al dia com per la nit… perquè no s’ha de desaprofitar ni
un moment per a què la cosmètica treballi per a tu! I recorda
també que una bona hidratació ha de començar per l’interior,
així que procura beure molta aigua i menjar abundant fruita i
verdura. A més de la teva pell, el teu cos també t’ho agrairà.

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

Zapatos y complementos
C/ Estació, 2-4
Torredembarra

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

Resuelve tus dudas,
PIDE CITA EN EL

697436761
TAROT

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

Núm.14 Tardor 2010
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Uns fruits prou característics de la Tardor són les castanyes.
Diu la història que quan s’acosta aquest temps, hi ha una dona
que viu en una caseta perduda dins del bosc, que agafa un sac
ben gros i se’n va tot el dia a voltar per la muntanya, va collint castanyes i més castanyes, i quan ja té el sac ple, torna a
casa, es posa la millor roba i se’n va cap a la ciutat. Però clar,
d’un any per l’altre la roba es va fent petita i estreta, però ella
contenta i alegre va cap a la plaça de la ciutat, i allà al bell
mig o potser a sota d’un porxo, munta una parada, encén una
torradora de castanyes i mentre les va torrant i embolicant en
paperines les va venent.

NENS. MENJARS DE TARDOR
RICS I EQUILIBRATS
A l’hora d’organitzar un menú pels nens és molt pràctic pensar
en tres blocs importants: el dels cereals, el de les verdures i el
de les proteïnes.
En aquest mateix ordre servirem les quantitats, és
a dir que si poséssim tots els ingredients en un plat, la meitat
del plat seria pel cereal, un quart per les verdures i una mica
menys de l’altre quart per la proteïna. El que queda per acabar
aquest quart el deixarem per fruita, fruita seca, llavors...
Cereals integrals cada dia. Els trobem en gra (arròs, civada,ordi,
mill, fajol, blat, espelta…), en pasta (de blat, d’espelta, de civada, d’ordí, de kamut i de blat combinat amb altres cereals),en
ﬂocs, en sèmola (cus cus i polenta) i en farina (els pans de
llevat mare). La varietat és molt gran i podem servir cereals
sense repetir al llarg de tota la setmana.
Verdures a cada àpat. Hem de triar les que potenciaran les defenses aquesta tardor. Les rodones i dolces com la carbassa,
ceba o col i les de color taronja o verd fosc com la pastanaga,
el bròquil i les fulles de bleda o d’espinac.
A la tardor, podem reduir les amanides crues a una petita
quantitat i preparar les verdures bullides pocs minuts (a fi de
que no perdin vitamines hidrosolubles), al vapor, estofades o
en puré.
Proteïnes dos cops al dia. Convé combinar les d’origen vegetal
com els llegums, fruites seques, seità o tofu amb les d’origen
animal com els ous, llet, carn o peix. De cara a estimular la

immunitat i prevenir les grips, és recomanable augmentar el
consum de peix ric en omega 3, com la tonyina o les sardines,
tant frescos com en llauna.
Fruites riques en vitamina C. Són les més adequades per potenciar les defenses. Trieu magranes, mandarines, taronges,
kiwis...
Productes fermentats. No només els iogurts, els iogurts de soja
i el quefir regeneren la ﬂora intestinal, també tenen aquesta
qualitat tots els fermentats de la soja com la salsa de soja i
el miso. I no oblidem els “pikles” (verdures fermentades): els
trobareu
al prestatge de les conserves i amb una cullerada sopera a cada
àpat és suficient.

Alquiler de

juegos gigantes

y disfraces

para sus celebraciones

También
talleres creativos
para pequeños y grandes.

Boulevard9
Capella8,local15
Torredembarra
Telf 977645832

TOTS ELS NIVELLS
PROFESSORS LLICENCIATS AMB EXPERIÈNCIA
C/ CAPELLA 8, LOCAL 7, “GRAND BOULEVARD”

977 64 41 65
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INDIANS
Els indians o “americanos”, va ser un grup nombrós de joves
catalans que durant el S.XIX van marxar a “fer les Amèriques”
cercant noves oportunitats de treball i amb perspectives de millorar la seva qualitat de vida mitjançant l’establiment de relacions comercials amb el nou continent.
Aquests viatges d’anada i tornada van convertir-se en un fenomen social que va deixar una petjada inesborrable tant en Amèrica com en Catalunya dins l’àmbit econòmic, social i cultural.
Els indians enriquits que van retornar al seu país natal, solien
mostrar l’èxit assolit construint vivendes ostentoses i amb elements d’estil colonial i alguns d’ells, van contribuir al desenvolupament de la vila de manera altruista amb la construcció
d’edificacions i infraestructures públiques.
Una part important de la història de Torredembarra s’explica

a través d’aquest llegat d’indians que van creuar l’Atlàntic mirant de fer fortuna en colònies americanes, especialment a Cuba
i que queda patent en les façanes i interiors de tot un conjunt
d’habitatges que esquitxen el nucli antic.
Molts d’aquests comerciants són encara personatges destacats
en l’imaginari col•lectiu com ara Antoni Roig, Pere Badia, Joan
Güell, Ramon Casas i Gatell i Jaume Badia.
Amb la creació de la Xarxa de Municipis Indians, i amb l’adhesió
de Torredembarra com a únic municipi tarragoní, queda patent
l’interés de la vila per conservar i donar a coneixer el seu patrimoni indià. La Xarxa de Municipis Indians és una associació
cultural sense ànim de lucre que està formada per municipis
que comparteixen aquest passat de relacions històriques amb
el continent americà i un divers patrimoni material i immaterial
que n’és testimoni. Els municipis membres són: Arenys de Mar,
Begur, Blanes, Cadaqués, Calonge, Lloret de Mar, Sant Feliu de
Guíxols, Sant Pere de Ribes, Palafrugell, Torredembarra i Vilanova i la Geltrú.

Animació durant la fira: circ, globoflexia, taller de salsa i moltes coses més
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Los días 25 y 26 de septiembre, en Torredembarra

se hará la primera Fira d’Indians.
En ella, además de paradas con productos de la época,
contaremos con animación de calle, talleres de salsa, zancudos,
magos, baile y un largo etc.
que harán las delicias de grandes y pequeños.

Te esperamos vestido/a de blanco,
para dar “color “ a la Fira.
En ella, podrás adquirir el gorro
de la celebración.
Participando en la Fira Indians “fas Poble”

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

Contaremos con un espacio donde realizar
c/ Pompeu Fabra,2 Bajo.
Av. Catalunya 9
TRUEQUES.
43830
Torredembarra
(T)
Tarragona
Trae un juguete que ya no utilices y llévate
Tel. 977641367
Tel. 977232764
otro.
www.elpequenomonstruo.com
Con la colaboración del Pequeño Monstruo.
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Cuidar-se per dintre i per fora:
Remeis naturals
Si us agrada cuidar-vos, us agrada sentir-vos vitals i desitjeu portar una vida natural, el remeix del avis sempre és
una bona solució.
Basats en mètodes i saviesa tradicional, les herbes medicinals, les espècies i els tes, sempre han constituït un aspecte
popular i pràctic per prevenir malalties i sentir-se millor
física i psíquicament.

10 plantas esenciales para el otoño

1 Hipérico: para subir la moral
2 Equinácea: aumentar las defensas
3 Eleuterococo: para adaptarte a los cambios horarios
4 Ginseng: para subir la energía
5 Valeriana: para dormir bien
6 Menta poleo: para la digestión y buen remedio contra los
resfriados.
7 Harpago: para la artrosis

Vivim en una societat marcada per les presses, els nervis,
l’ansietat... Una societat que ens ha donat moltes coses, però
que també ens n’ha tret d’altres!
La nostra escala de valors ha canviat de mica en mica. Cada
cop ens interessa més la salut, el benestar i el temps per gaudir amb els nostres..
El primer que ens cal per tenir una bona vida és la salut, però
no tan sols salut física sinó també psíquica.
Tan important és una cosa com l’altra.
Aconseguir l’equilibri interior, millorar la nostra autoestima,
ser positius, valorar nos tal com som i canviar les coses que
no ens agraden sense esperar que el pas del temps ho curi
tot, són uns magnífics punts de partida per aconseguir una
bona vida.
No ens hem d’oblidar que som éssers socials i la comunicació amb els altres és molt important.
Millorar les relacions amb amics, companys de feina i fami-

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics
Cosmètica
Llibres

ESPAI BELLESA I SALUD

ESPAI BELLESA I SALUD

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

8 Zarzaparrilla: para problemas de piel
9. Pulmonaria: para fortalecer los pulmones
10. Semillas de lino: para la limpieza intestinal
Pregunta en tu herboristeria de confianza
(Cel Obert te recomienda el Raco de la SAlut)

liars, enriquir la nostra relació de parella i gaudir plenament
de la nostra sexualitat són altres
eines bàsiques de bona vida.
Però no tan sols es tracta d’estar bé per dins sinó també per
fora, ens hem de cuidar amb una alimentació sana i equilibrada, gaudir de la nostra dieta mediterrània,
deixar de banda hàbits gens saludables com ara el tabac, i
moure’ns!
L’exercici ens aportarà molts beneficis i ens ajudarà a trencar
amb la vida sedentària que caracteritza la nostra societat i de
la qual es deriven moltes malalties.
Aprendre a relaxar-nos, fer fora l’estrès, aprofitar el nostre
temps lliure fent allò que ens agrada, llegir, viatjar, cuidarnos, gaudir de la bona gastronomia... també
ens ajudarà a trobar el camí del nostre benestar personal.
I és que de vida només en tenim una, fem almenys que sigui
bona!

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

CENTRE DE SALUT INTEGRAL
Ioga
Meditació
Dietètica i Nutrició

Fisioteràpia
Quiromassatge
Reﬂexologia
ETC

NIDRA
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LLAR
LA CASA A LA TARDOR

La llegada del otoño nos hace disfrutar más de nuestra casa.
Los días son más cortos y la temperatura baja, lo que hace
más apetecibles estar en nuestro hogar.
Por ello, es el momento de dedicarle tiempo y hacer de él un
espacio más acogedor.
Es el tiempo de hacer una limpieza y mantenimiento más
a fondo.
En verano hemos estado más tiempo fuera y nos hemos olvidado de las faenas menos gratas.
Miramos nuestro jardín o nuestras plantas, y vemos que
también necesitan que les hagamos caso. Todo está un poco
abandonado, incluso nosotros: Nuestro pelo, nuestra piel,
muy bronceada pero seca por la exposición prolongada al
sol, nuestro entorno.
Nos ponemos manos a la obra. Diseñamos un plan estratégico (Tampoco debemos lanzarnos al trabajo sin un plan. El
estructurar el trabajo es imprescindible)
Cada día, un rincón, y, si no podemos solos, pidamos ayuda.
Cerca de nosotros siempre hay un profesional que nos puede
ayudar a que esa vuelta a casa no sea agotadora

Estem a la tardor i ha arribat el moment de retirar les teles lleugeres i la decoració estiuenca per realitzar els canvis convenients
per preparar casa nostra per les necessitats de l’hivern. Si comences a fer-los ara, tindràs temps suficient per resoldre els possibles entrebancs que puguin sorgir.
Comença per treure cortines, cobrellits i catifes d’estiu i després
d’una neteja en profunditat dese-les per a la propera temporada.
És també una bona ocasió per retirar totes aquelles coses que
han quedat inservibles o que han perdut la seva utilitat, així
guanyaràs uns espais que podràs recuperar per altres tasques.
Revisa l’aïllament de les finestres, ja que la calefacció representa
un gran tant per cent del nostre consum energètic, així que cal
evitar que se’n perdi el mínim possible.
Vesteix les finestres amb teixits més gruixuts que a més
d’aportar-nos sensació de calidesa i acolliment, evitaran també
que es perdi calor a través de les finestres.
Aprofita la llum i escalfor naturals pujant les persianes durant les
hores més càlides. Us volem recordar que per ventilar la casa,
deu minuts són suficients per renovar tot l’aire d’una habitació.

Tot allò necessari
pels seus animals
de companyia
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

CASAS*XALETS*PISOS*TERRENYS

Ocells i Plantes

C, Pere Badia, 15-19, 43830 Torredembarra Tel.-Fax 977 64 30 58

TOLDOS * CORTINES * TEIXITS PER LA LLAR * PINTURA

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

Tel. 629 739 781 immo@castellmontornes.com
Tel/fax 977 648 941

CASAS Y PISOS
Venta y Alquiler

(con opción compra)

26

!!TENEMOS GRANDES OPORTUNIDADES!! “VISÍTENOS”

TORREDEMBARRA

EL VENDRELL

Avda. Sant Vicenç,2
Filadors, 6
Tel. 977 66 31 35
Tel. 977 64 05 18
Mòbil: 629 227 409
Presentant aquest anunci,
un obsequi per tu en la teva compra

Núm.14 Tardor 2010

XX ANIVERSARI

GRUP DE DONES DE TORREDEMBARRA
El Grup de Dones de Torredembarra celebra el seu XX aniversari
amb diferents activitats:
Xerrades, dinar, teatre... Tot dins la Setmana Cultural. (A partir del 27 de setembre )
Els tallers comencen el 4 d’octubre.

GENT DEL BAIX GAIÀ

GENT DEL BAIX GAIÀ

Per informació més
detallada truqueu a
l’Adelina: 977642212
o a la Maria Rosa:
977642670

Festes? Celebracions?
Boulevard9 : Su agència de festes temàtiques.

Ens ocupen de tot: Decoració.Invitacions. Contractacions. Animació. Regals.Catering...
I posada en marxa de qualsevol festa.I, l’amﬁtrió A GAUDIR.
Aniversaris,banquets,visites a hospitals, inauguracions,comiats...

Dóna’m l’excusa per la teva festa!! Ho que vulguis.

C/Capella8, local 9.Torredembarra (T) TEL 977645832-659784935
Celebraciones
www.boulevard9.com

Animaciones

info@boulevard9.com

Espectáculos

Celebraciones

Regalos

Y también:

Caricaturas, retratos de tus fotos, local para tus celebraciones
o cuanto necesites.
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ARTISTAS DEL BAIX GAIÀ
Abel Fusté Ramón

(Torredembarra,1973)
Diagnosticat de ben petit de trets d’autisme i sordesa, ha utilitzat el mitjà pictòric com l’única forma per comunicar-se.
Des de nen, s’ha dedicat a retratar a les persones que l’han
envoltat, així com els paisatges, tant urbans com naturals,
on ha viscut.
La producció d’Abel és molt variada.
La seva major dedicació son els retrats, els paisatges i les
xemeneies, tot copsat des d’una mirada sense filtres i prejudicis socials.
Ha guanyat el primer premi de la Mostra de Pintura de les
Autonomies dels anys 2003-2004, , ha participat en exposicions col•lectives a Torredembarra, Santa Coloma de
Queralt, Barcelona i Cornellà, a més de dues individuals a
Torredembarra (l’última aquest més de setembre) i a Tarra

gona (Per la Fundació La Caixa “El Llenguatge del Silenci”
Comunicació plàstica des de l’autisme.Text anterior)
També ha fet la il•lustració del llibre Raïm,raïm,raïm .
Abel sempre a comptat al seu costat amb la seva mare, la
Júlia, una gran mare i una gran dona . Ella es, sens dubte, una
part molt important en l’obra de l’Abel.
Pera ella,també, aquesta dedicació.

Volem sapigueu de tu: pintes, fas escultures, el teu art es la fotograﬁa?
A Cel OBert tenim un espai per dir la teva info@celobert.com.es Tel 977645832 (24h)

POETES

II

DIVENDRES 8 (19:00 A 01:00)
I DISSABTE 9 (11:00 A 01:00) D'OCTUBRE
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Recoges, los miras al venir,
al llegar con los sueños
En la espera, en Mi sensibilidad a ﬂor de piel
No me digas que no lo hacemos bien!
Dime, como la harías tú
Dime, que es lo que viene
¿Qué solo tú lo haces?
Dime, qué ¡yo!, puedo
¡Te das!,
Yo, ¡me dejo!
Mensajes lejanos, cercanos,
Te traen, te llevan
Te acercan te alejan
¡Te dejan!
Mochilas abiertas, vacías, o llenas
Mochilas abiertas, ¡vacías!
Recoges pertrechos .Mochilas, ¡se llenan!
Mochilas que se rompen .
Que no cierran.
El miedo se aleja.
¿La felicidad? No es duda
Valentín Montaña

Núm.14 Tardor 2010
GENT DEL BAIX GAIÀ

GENT DEL BAIX GAIÀ

LA RIERA
EL LLIBRE DEL BICENTENARI
Un any després de la celebració del Bicentenari, en vigílies
de la festa de la Santa Creu, es va presentar el passat dia
10 de setembre, a càrrec de l'historiador Antoni Virgili i els
autors, el llibreSanta Creu 1809-2009. Memorial del Bicentenari, editat per Cossetània. En són els autors els rierencs
Joan Carles Blanch i Rosa Maria Terrafeta, responsables,
respectivament dels segles XIX i XX.
La primera part ens mostra les circumstàncies de l'epidèmia
que va patir La Riera en el context històric de la Guerra del
Francès, l'origen del vot de poble i la realitat social i de vida
quotidiana de la vila durant el seglec XIX. Una minuciosa
recerca d'arxius que ha permès recuperar importants referències històriques.
A la segona part hi trobem les diverses celebracions fins a
l'actualitat, partint de la commemoració del Centenari (1909)
i centrant-se en les successives del 150 anys (1959) i 175è
aniversari (1984).
In clou un apartat dedicat a les manifestacions culturals lligades a la festa i un annex detallant la festa de l'any passat: textos
de les conferències realitzades, homilia del Sr.Arquebisbe i
les vivències aportades per un gran nombre de vilatans, entre
d'altres reﬂexions i curiositats i abundant material gràfic.

POETES
Voldria fondrem en el temps i
romandre-hi quiet
contemplar el mon des d’aquest lloc
on no existeix l’existència.
Voldria poder passejar-me pels camins
i senderons
on sols ses permès caminar als infants
abans de descobrir que existeixen.
Voldria, si em deixeu,escriure l’historia
d’un mon inexistent
que nomes te vida en el fons
dels meus somnis
Joan T. Plana. (Torredembarra)

Ona LA TORRE

s’apropa als 7000
oïents, segons el
darrer barometre de
la comunicació de
Catalunya

Tant el llibre com el nou DVD enregistrat enguany, que recull tota la celebració del Bicentenari,es poden adquirir a
La Riera, al quiosc de premsa de cal Lluís i a ca la Maria
Cabayol, carrer Nou, núm.1.El llibre també es distribuirà a
diverses llibreries del país.
ASSOCIACIÓ DEL BICENTENARI DE SANTACREU

ÉXITO SIN
PRECEDENTES

La embarcación, con sede en
Torredembarra,tuvo el acierto
de embarcar al patrón del
Moncheta , Antonio Segado ,
además de contar con un jovencísimo equipo de pescadores como Marc, Pedro y Omar
combinación que les alzó con
el triunfo.

Torredembarra
Solidària
2010
DIES 9,16 d’Octubre ,2010
Dissabte 9 Mercat Solidari Plaça M.Boronat (de 10 a 20)
Dissabte 16
Casal Municipal (21.30h)
Sopar
Venda de tiquets a: - Llibreria Carpe diem (Pl. De la vila,1)
- Inmobiliaria Guasch (C/ Antoni Roig,83)
- Llibreria Miquel (C/Antoni Roig,95)
- Lluna (C/Antoni Roig 91)
Telèfons de contacte: 629 623 050 Maria Cinta i 620 148 636 Amparo
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IMMOBLES
GAIÀ
TAULER
D’ANUNCIS

del Baix Gaià

TAULER D’ANUNCIS
TREBALL

¿Buscas trabajo?
¿Eres una mujer emprendedora?
Queremos conocerte
Dejar datos al 977645832

(Contestador)

Ramon

Marc

3 años (28/9)
2 años (2/10)
Felicidades. Un montón de besos

Abstenerse curiosos
OFERTES

Persona responsable
se ofrece para trabajar
a domicilio. Cuidando
gente mayor, niños,
limpieza, cocina o
plancha.
TELEFONO
649017020-628005961
..............................
Persianas , toldos y
mosquiteras
Garantia y calidad
Tel 690134572
..................................
Ventanas y persianas
Todo tipo de reparaciones e
instalaciones
Tel 666127640
..................................
Fontaneria y electricidad
Años de experiencia
nos avalan
666127640
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Busco trabajo para
atención a clientes.
Cinco idiomas
Telf :633599833 Ray

DEMANDES

Buscamos
vendedor/as
para reuniones
taper sex
Comisión interesante
Dejar teléfono al
977645832
(Contestador 24h)
....................................

Tens ganes
de passar una
bona estona?

Doncs no hi donis
més voltes i posa’t en
contacte amb nosaltres.
T’organitzem un tuppersex diferent i a la teva
mida!A casa teva o al
nostre local
Regals per tothom.
Hi vols un servei de
càtering? Nosaltres li
posem i tu oblida’t de
tot. Només hauràs de
preocupar-te per decidir a
qui convides!
Tel.977645832
........................................
Anunciate GRATIS en el
foro de

www.celobert.com.es

Informático con conocimientos en reparaciones e instalaciones y diseño de paginas web
se ofrece para cualquier tipo de arreglo o
instalación a particulares o empresas.
Solicite presupuesto sin compromiso:
www.optimumcomputer.hostei.com

Tlf. 647830297 Fran

Taller de rastre de
mamífers del riu Gaià
Dissabte,2 d’octubre de 2010
Hort de la Sinia
La inscripció és gratuita.
aigua@riugaia.cat
Telf 655486116

www.riugaia.cat
REPÀS

Licenciada en Ciencias
Ambientales se ofrece
para dar clases de
repaso de todas las
materias y de cualquier curso. Horario a
convenir. Posibilidad de
dar las clases en casa
del alumno o en local
propio. Contactar a
cualquier hora en el tlf.
679 20 44 27.

Vanessa.

Disco Móvil
para tus
celebraciones
Disfruta de cualquier
ﬁesta, con tu música preferida. DJ durante todo
el evento y como regalo,
el CD recordatorio para
ti.Todo a un precio muy
interesante.

Tel.977645832

info@boulevard9.com
.

www.tottorre.com

IMMOBLES GAIÀ

El portal inmobiliario del Baix Gaià
La La mayor oferta de viviendas del Baix Gaià a sólo un click
977645832 (contestador
info@tottorre.com
tel 24h.)
977645832
OCASIÓN

CREIXELL

Preciosa casa esquinera con piscina propia. 3 dormitorios, 2 baños, cocina, saloncomedor con terraza y vistas al mar, garaje, terraza y barbacoa, jardin. Calefaccion.
En perfecto estado de mantenimiento,
amueblada y decorada, para entrar a vivir.

336.000€)

ARDENYA

Piso con encanto.3h.
Baño y aseo
Con jardín .
Vista a la montaña.
Total tranquilidad.

130.000,

Torredembarra

Local Multifunciones en alquiler para
actividades diversas
desde 15€ la hora

Vespella

Se vende local. 40m2 aproximamente.
Exterior. Reformado.
Precio

Torredembarra

Locales en alquiler. Desde350€

Se venden diferentes casas.
Tres y cuatro habitaciones.
Todas con amplio jardín.
Si está interesado. le enviamos
información más detallada

66.000 €
(negociables)
Ocasión:

Torredembarra
Precioso piso. Dos
habitaciones (una convertida en vestidor )
Terraza.Preciosas
vistas. Maritima

125 000 €

Roda de Barà
Apartamento.Gran cocina.
3 dormitorios, baño y aseo
terraza, aire acondicionado
Perfecto estado

180 000 €

www.tottorre.com

El camino mas corto para llegar a su hogar
VISITAS CONCERTADAS . TEl 977645832-659784935

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

Buscamos por usted. Díganos que necesita.
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El portal inmobiliario del Baix Gaià

www.tottorre.com

La La mayor oferta de viviendas del Baix Gaià a sólo un click
977645832 (contestador
info@tottorre.com
tel 24h.)
977645832
OCASIÓN

Torredembarra

Casa en Calle Antoni Roig,de 182m2
totalmente restaurada.
Cuatro habitaciones.Dos baños.
Altura techos antiguos.
Acta para casa rural,profesionales, etc.

312.000€)
Torredembarra

Casa a 100 metros de la playa y del Puerto Deportivo,
con grandes terrazas soleadas. Dos amplios dormitorios, y dormitorio infantil, sala de estar comedor con salida a terraza y vistas
panorámicas. Dos baños. Trastero independiente.

275 000 €

Creixell

Preciosa casa en 2 plantas más
sótano.100m2 por planta.
Piscina privada y 500m2 de jardín.
Garage para 5 coches.Extras.
Ocasión:

366.000€ €
Batea

OBRA NUEVA
PEQUEÑA CASA DE
PUEBLO EN CASCO
ANTIGUO.

126 000 €

Torredembarra
Apartamento a 100 metros
de la playa, 2 dormitorios,
Posibilidad de parking.

150 000 €

¿Quieres vender o alquilar tu vivienda?

En Tot Torre encontrarás tu mejor aliado.
Colaboramos con las agencias de la zona para que tu vivienda llegue a
más clientes además de disponer de una web dinámica y útil.
Porque nos gusta hacer bién nuestro trabajo,llámanos

VISITAS CONCERTADAS . TEl 977645832-659784935
info@tottorre.com
C/Capella 8,local 9.Torredembarra(T)

