www.celobert.com.es

del Baix Gaià

Núm.15 Primavera 2011 REVISTA COMERCIAL, DE SERVEIS, OCI I CULTURA

RENÉIXER COM
L’AU FÈNIX

FESTA AMB FOC
*Diables

EL SABOR DE LA
TERRA:

*GUADEIX DEL BAIX GAIÀ AMB
ELS CINC SENTITS

•Neteja de Comunitats
•Neteja d’Oficines
•Neteja de Vidres
•Neteja de Fin d’Obra
•Neteja Domèstica
•Neteja Municipal
•Neteja de Pàrquings

C/Indians, 22 local B
43830 Torredembarra
Tel. 977 643 667
móvil: 675 113 313
www.dalmanet.com

Animació Petits: *Inflables *Animadors
*Mags *Lloguer de disfresses *Sonorització
.com *Detalls,etc
www.
Animació gran i empreses:
*Orquestres *Animadors *Detalls celebracions
*Regals publicitaris *Reunions TupperSex, etc
info@boulevard9.com Telf .977645832 Capella 8,Local 9.Torredembarra

Festes? Celebracions?

PRESENTACIÓ

del Baix Gaià

SUMARI
Pàg. 3

Presentació Cel Obert

Pàg. 4-7
Pàg. 8-9

Cultura Popular
Especial Argilaga

Pàg. 10-11

Gent del Baix Gaià

Pàg. 12-15

La veu del Baix Gaià

Pàg. 16-17

D’interès

Pàg. 18

El sabor de la Terra

Pàg. 19-25 El sabor del Baix Gaià
Pàg. 26-29

Oci al Baix Gaià

Pàg. 30

Tauler d’anuncis

Pàg.
Pàg. 32

www.celobert.com.es

Renéixer com l’au fenix

Com ha costat i que llarg ha estat l’hivern!, però finalment arriba la primavera.
Cel Obert arriba també, amb més força, la que vosaltres, anunciants i amics ens
heu donat.
En aquets nou Cel Obert trobareu idees per renéixer : Per dintre i per fora.
Per tindre la nostra “llar” plena de llum i alegria.
Per que viure és el millor premi i regal.
Vine amb nosaltres i gaudeix de tot el que tenim al nostre abast.
Gaudeix del Baix Gaià.

Un desig: Que en renéixer la vida a la terra el mal temps s’emporti, per
sempre més, els neguits que ens han perseguit tot l’hivern.

www.tottorre.com
El camino mas corto para llegar a su hogar.
Cooperamos con las mejores agencias para que
su vivienda deseo llegue a más gente

Regalemus Baix Gaià
Immobles Ocasió

I al mes de Setembre: ESPECIAL Cultura popular: Sardanes
Envia fotos, articles o el que trobis d’interès. Volem veure amb els teus ulls el millor del teu poble, i a més,
volem trobar gent especial : Per la seva trajectòria professional o laboral.
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Fes-te veure

Planta cara a la crisis i publicitat el teu negoci
Qui no s’anuncia, no ven
Deixa que els teus clients et vegin! No t’amaguis!
Cel obert l’oferim un paquet d’eines publicitàries úniques i
personalitzat|
Entra en www.celobert.com.es
Demana informació a : info @celobert.com.es
O truca al 977645832-659784935
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Empresa pionera en el mundo
de las Telecomunicaciones.
Todo tipo de instalaciones y servicios
con los mejores Profesionales.
Máxima garantía y seriedad en nuestro trabajo.
Passeig de la Sort, 25 43830 Torredembarra

977 641 313
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Permitirnos utilizar la historia de Perséfone
como presentación de este Cel Obert nº 15
Cuenta Homero que hubo un tiempo en el que la hierba
siempre era verde y fresca y las flores no se marchitaban.
No existía el frío ni el hambre. Tanta maravilla era la obra de
Deméter (Diosa de la fecundidad de los campos, la Madre
Tierra, del trigo, que proporciona el pan). Era la cuarta esposa
de Zeus (Padre de los dioses, dueño y señor del Olimpo).
De ese matrimonio nació Perséfone (que representa a la
primavera).
Era una joven muy bella que acostumbraba a jugar en un
campo repleto de flores. Un día, pasó por allí el terrible Hades
(Dios de los infiernos que rige en el Tártaro o Mundo de los
Muertos) en su temible carro tirado por caballos. Se fascinó
con Perséfone y la raptó para llevarla al subsuelo, a su reino.
Deméter, al no encontrar a su hija emprendió una peregrinación de nueve días con sus noches. Al décimo, el Sol, que
todo lo ve, le dijo quién se había llevado a su hija. Deméter,
desgarrada de dolor abandonó el Olimpo. Vivió y viajó buscando a su hija. La tierra quedó desolada y sin ningún fruto ya
que, sin la mano fecunda de Deméter, todo se marchita y las
plantas no crecen.
Ante este desastre Zeus debió intervenir pero no pudo devolverle la hija a su madre porque Perséfone ya había probado
el fruto de los infiernos y le era imposible abandonar el hades
y regresar al mundo de los vivos. Pero sí se pudo llegar a un
acuerdo: una parte del año Perséfone lo pasaría con su esposo
y, la otra parte, con su madre.
En la antigua Grecia, el primer día de la primavera era el día
en que Perséfone, volvía al regazo de Deméter, su madre.

PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

Botticelli, La Primavera.Museu dels Uffizzi
Deméter muestra su alegría haciendo reverdecer la tierra, con
flores y frutos. Cuando la joven desciende nuevamente, el
desconsuelo de su madre se muestra en el otoño y el invierno,
cuando todo se seca.
La sucesión anual de las estaciones la explicaban los griegos
de este modo: el otoño y el invierno son tristes y oscuros
como Deméter al estar separada de su hija. La alegría y el
resurgir retornan cuando vuelve con ella, es decir, cuando
comienza la primavera.

Productos de Mercado.
Pescado y marisco fresco
de lonja, diario.
Especialidad en carnes de primera
calidad, a la plancha.

Menú diario 14€

Gran reserva de vinos,
cavas y sidra.

Reservas: 977646223

Plaça Catalunya, num 5. 43830 Torredembarra (T)
Terraza exterior

3

CULTURA POPULAR

del Baix Gaià

CULTURA POPULAR: FESTES AMB FOC
FESTA DE FOC I GRESCA
EL FOC FESTIU

EL DOMINI DEL FOC

El foc, com a símbol remot, sempre ha estat un element universal
i estrany que ha suscitat inquietud. També és extraordinari perquè
genera esverament, i així mateix és insòlit, ja que produeix il•lusió
en un món quimèric.
El foc ha format part des de temps immemorials de la nostra cultura. Tenim focs diversos i ben diferents. Alguns són de caràcter
esotèric; el foc purificador (el del purgatori), el castigador (el de
l’infern). D’altres, menys repressius i censurables, encara que
igual d’incandescents, resulten però molt més fantàstics, populars i divertits. Senzillament són els Focs Festius. Aquests tipus
de focs són un exponent protagonista en la projecció de mites,
creences i rituals de nombroses llegendes folklòriques.
Arreu de Catalunya hi ha diversitat de festes populars i tradicionals
on el foc assoleix el protagonisme expressiu de la celebració.
Dels elements festius tradicionals amb foc al carrer del nostre
país, podríem separar les fogueres de Sant Joan de les que tenen
intervenció pirotècnica; i alhora, de l’ús de la pirotècnia en les festes en podem separar dues facetes: l’una, la de les tronades i dels
focs d’artifici o castells de foc; l’altra, la de les bèsties i diables que
escampen espurnes en els seguicis i processons, voltats o barrejats
entre el públic.
El foc és un vincle fermament associat al món del dimoni. Abans
el foc era un element que completava la ferotgia de les bèsties
o dels diables, però, modernament sa convertit tot plegats en un
atractiu per si mateix

El foc ha fascinat la civilització durant segles. Al voltant seu i
gràcies a la seva escalfor, han viscut centenars de generacions.
El foc és un dels quatre elements clàssics per als antics (amb
l'aigua, la terra i l'aire). El seu origen ocupa el lloc central de
molts mites,
A l'antiga Roma, a la mitologia celta, En el marc de l'hinduisme
A la mitologia Xina i a moltes altres, el foc ha tingut un ús
festiu i commemoratiu.
El foc té un caràcter central en les fogueres per cremar els
acusats d'heretgia o de bruixeria.
En un altre camp, se'l relaciona amb l'au fènix, símbol de resurrecció.
És un símbol natural del sol i el volcà

El tirar foc és un fet característic, d’indiscutible lligam, en les colles de Ball de Diables. Aquest col•lectiu, entusiasta, divertit i amb
gresca com cap altre, és el sobirà d’una festa que està plena d’olor
a pólvora, de fum només
El Ball de Diables és una tradició arrelades inicialment a Catalunya, i posteriorment al País Valencià i a les Illes Balears. Tenim
documentació que afirma que els diables i les besties ja llançaven
foc a les processons del Corpus medieval. Lluita d’àngels i diables
Actualment, la seva participació en les cercaviles, en les processons i en els correfocs s’han convertit en una part essencial de les
festes majors de molts pobles i ciutats.
(http://ca.wikipedia.org/wiki/Foc)

CADA DIA PODEM RENÉIXER, COM
L’AU FÈNIX
La mitologia explica que aquesta au de foc és capaç de renéixer de
les seves pròpies cendres essent per això immortal!!!!
Crec que nosaltres les persones, també tenim aquesta possibilitat.
Cada dia que passa, cada dia que comença, tenim la oportunitat de
renèixer, ja sigui per corregir faltes comeses, per millorar o simplement per buscar les coses positives de la vida.
Així que quan no tinguem o faltim forces per seguir endavant o
simplement tinguem-se-us un mal dia, penseu en ella i recordeu
que la vida és dura, si, però té moltíssimes coses positives...

C A S A S * X A L E T S * P I S O S * T E R R E N Y S

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

www.immocastell.es
Tel. 629 739 781
Tel/fax 977 648 941
pilar@immocastell.es

CASAS Y PISOS
Venta y Alquiler

(con opción compra)
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ORÍGENS BALL DE DIABLES
L'origen dels balls parlats és incert i arriscat de precisar, però
sembla que deriva del teatre medieval de carrer. Bàsicament,
la via de transmissió del ball popular (balls parlats o amb parlaments, danses, etc.) ha estat la via oral. Així doncs, és lògic
que en aquest traspàs hagin arribat alterats respecte a la seva
versió original.
La primera notícia escrita sobre un Ball de Diables, segons
Joan Amades, data de l'any 1150 amb motiu del casament del
comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV amb Peronella
d'Aragó. La crònica ens diu que representava la lluita d'uns
dimonis, dirigits per Llucifer, contra l'Arcàngel Sant Miquel i
una colla d'àngels.
Posteriorment, entre els segles XIV i XV, ja trobem important
documentació de la participació dels Diables en diferents celebracions a poblacions com Cervera, Tarragona, Reus, Igualada, El Vendrell, Vilafranca, Vilanova, etc.
A principis del segle XV, a les processons del Corpus de Barcelona es clausurava la comitiva amb un entremès, format per
una colla d'àngels i una altra de diables.
Pel que fa al ball de diables, malgrat que se'l reconeix popularment com a "ball", cal considerar-lo un entremès ja que aquest
tipus d'actuació es feia entre plat i plat en els àpats de la noblesa a l'edat mitjana. Pertany a aquells balls que s'anomenen
"parlats", tots ells amb un contingut dramatúrgic.
La síntesi del ball de diables és una representació teatral de la
lluita del Bé contra el Mal. El seu context escènic també va ser
utilitzat, principalment per les festes de Corpus, a les processons religioses com a acompanyament per donar un aspecte

FESTES AMB FOC

CULTURA POPULAR: FESTES AMB FOC

*Patronat de Turísme Diputació Tarragona

més cerimoniós i espectacular.
De tota manera trobem la figura del diable o diablot en l'origen
de tots els balls parlats. És un personatge que no té a veure amb
l'obra que es representa, però que es posa pel mig i fa riure amb
les seves cabrioles. Al final de l'obra diu uns versots satírics
relacionats amb la vida política o pública de la població on es
representa, i que tothom espera amb delit.
Aquest podria haver estat l'origen del ball de diables. Partint
d'un personatge que cada cop va prendre més protagonisme i
que va arribar a superar l'expectativa de l'obra original, quedà
la part del diable com la més popular.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ball_de_diables»
Categoria: Danses de Catalunya
http://www.bestiari.cat

CENTRE

VETERINARI

TORREDEMBARRA

Josep M.Rovirosa Jané
Clínica Veterinària
Cirurgia
Odontologia
Oftalmologia
Anàlisis Clíniques
Raigs X
Botiga de Complements

Tel. Clínica: 977642102
Tel. Mòbil: 659747566

C/Tarragona,10.43830 Torredembarra

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

Ocells i Plantes

C, Pere Badia, 15-19, 43830 Torredembarra Tel.-Fax 977 64 30 58
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BALL DE SANT MIGUEL I DIABLES DE LA RIERA DE GAIÀ
Al finals del Segle XVIII trobem les primeres noticies del
seguici popular de la Riera o d’elements i balls que el podrien configurar. Una de les més conegudes és la referència
al Ball de Valencians, que el 1770 participà en el concurs celebrat a l’Arboç. També tenim la referència, concretament de
l’any 1776, en la que l’Arquebisbe de Tarragona prohibeix
l’entrada dels balls i les danses a l’església parroquial. Anterior
a aquesta època, és coneguda la referència del Ball de Bastons
d’Ardenya, nucli que actualment forma part del municipi de la
Riera de Gaià, participant a les festes de Santa Tecla del 1687.
Durant el segle XIX la premsa sempre ens parla de "danzas
del país" quan es refereixen al seguici popular rierenc, una referència habitual a l’època, genèrica i sense entrar a detallarles. Tot així, duran aquest segle, tenim notícies de tres balls
rierencs, dos balls parlats: el de Santa Margarida i el de Santa
Creu, i el Ball de Pastorets. Dos d’aquests balls s’acompanyen
de diables burlescos a les seves representacions (el de Santa
Margarida i el de Pastorets), i en l’actualitat disposem de les
transcripcions dels seus parlaments i versots dels anys 1859,
1860, 1861 i 1911.
Entre aquests diables, hi trobem el Dragabales, un dels diables
que acompanya el Ball de Santa Margarida, molt conegut pels
seus parlaments, diríem que gairebé surrealistes i la seva sàtira
punyent.

Ball De Diables Roda de Bará
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Si bé de moment no hem localitzat notícies de balls de diables
estrictament parlant, si de versos de diables i ús de pirotècnia
festiva com veurem més endavant, durant el segle XIX el Ball
de Diables és un dels balls més representat en aquesta zona on
ens trobem, si no el que més. Així doncs en trobem notícies a
Altafulla, Torredembarra, Creixell, la Nou i al Catllar, i encara
que sembli estrany, no n’hem localitzat cap dada concreta sobre la existència o la participació a la Riera d'un ball de diables
vuitcentista. Fent un salt en el temps i entrant ja en la nostra
història recent, a meitat dels anys 80 el segle XX, el Ball de
Diables de Tarragona visità la Riera, concretament el 19 de
juliol de 1985. Aquesta visita anima al Grup de Joves de la
Riera a organitzar un ball de diables propi. Serà durant la Festa
Major de Santa Margarida de l'any 1987 quan es presentarà
oficialment el Ball de Diables de la Riera, amb els personatges
de Llucifer i la Diablessa i els seus borrons, acompanyats dels

diables timbalers. L'any 1997, en motiu de la celebració dels
10 anys del Ball de Diables, es decideix composar els parlaments del ball parlat i la colla es passa a anomenar Ball de Sant
Miquel i Diables de la Riera, en una clara mostra de treballar
vers el model festiu de ball de diables que podríem considerar
que ens es propi. El ball s'estrena el dia 20 de juliol, Santa
Margarida d’aquell mateix any. Per fer-lo, es va prendre com
a model principal el ball parlat del Ball de Diables de Torredembarra, tot incorporant, però, elements propis de la Riera. Es
presentà, doncs, el nou ball incorporant i sumant als personatges ja existents: el diable Alferes Estendard, l'Àngel Lloctinent
i l'Arcàngel Sant Miquel, que fins aquest moment no existien
als diables rierencs.
L’any 2003 es torna a renovar el vestuari. S’organitza un concurs de disseny de vestits i es proclama guanyador el rierenc
Joan Carles Blanch. Es confecciona una casaca i uns pantalons
blancs amb sanefes vermelles i s’incorpora la figura d’un drac
inspirada en una imatge de Santa Margarida del segle XVII.
També recentment, el ball parlat ha incorporat nous versos
provinents dels antics versos documentats ens els balls parlats
dels Segle XIX i ha modificat algunes escenes per donar major
dinamisme i continuïtat argumental.
En l’actualitat el ball està treballant en nous projectes encaminats a celebrar el 25è aniversari dels Diables a la Riera el proper 2012, 25 anys en que s’ha fet molta feina de dinamització
i de recuperació de moments i elements festius, no tots protagonitzats pels diables, però sí que amb una clara participació
del Ball. Reflexió i acció han centrat la nostra activitat, reflexió
sobre com elaborar un “model festiu propi”, model pel qual
encara hem de seguir treballant per tal de que tothom se’l faci
seu. Formes d’actuar, rituals de la festa, etc.. una manera de fer
que creiem que tot i beure en el context territorial on ens trobem, al llindar dels àmbits festius del Penedès i del Camp de
Tarragona, ha sabut generar aspectes particulars que li donen
una singularitat pròpia.
El Ball de Diables viu un bon moment, i esperem que aquests
25 anys que properament celebrarem, ens permetin, com ho
va ser ja el desè aniversari, generar un nou punt d’inflexió del
ball i de la festa rierenca.
Pau Plana i Parés
Ball de Sant Miquel i Diables de la Riera

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

Ball de Diables de Roda de Barà

El Ball de Diables de Roda de Barà es constitueix el 23 de
gener del 2008.encara que tenim constància escrita que l’any
1878 a Roda existia el Ball de diables. Actualment som una
Entitat que promocionem la cultura del foc.
Som uns 40 membres entre diables de foc i percussió. La nostre especialitat es fer Correfocs i espectacles de foc com es pot
veure a les fotografies.
Qui estigui interessat a participar amb el Ball de Diables de
Roda de Barà vos podeu posar en contacta al
Tel. 660832335. Josep

CULTURA POPULAR

BALL DE DIABLES DE RODA DE BARÀ

CAVA DE CIGARS
ARTICLES DE REGAL

Obrim els diumenges

Plaça Antoni Roig Copons, 9
Barri Maritim
43830 TORREDEMBARRA
Tel. 977 130 422 estanc4torre@gmail.com

Construcciones Metálicas
en hierro y acero inoxidable.
Cerrajería.

TALLER MECÀNIC
GAIÀ, S.L

Pol Industrial La Riera
		

c/. de la Via,nave 9
Móvil 620672277
43762 La Riera de Gaià
Tarragona

Joies de disseny exclusiu, úniques i personals
Reparem i modifiquem les seves joies

C/ Mainada 1 Local C, Altafulla

Tel. 977.651.924

info@joieriafusio.com

www.joieriafusio.com

7

BAIX GAIÀ

del Baix Gaià

El Baix Gaià un mica mès gran:
Argilaga, Tamarit i Ferran, per la seva
proximitat també forma part del Baix Gaià

ESPECIAL L’ARGILAGA
Introducció
El poble de l’Argilaga es troba a la divisòria d’aigües entre
el Francolí i el Gaià, a l’aguait d’un serret. És la porta a les
fèrtils planes de l’Alt Camp i es localitza a la vora de l’antic
camí reial que comunicava Tarragona amb el monestir de Santes Creus encara que segueix sent Tarragonès. Es troba ubicat
a l’est del terme municipal de la Secuita. Ocupa 4,2 km2 de
forma que es pot fer a peu en un matí. La major part del terme
està destinat a l’agricultura i només trobem una zona boscosa
en la banyeta que fa a la zona sud-est en el punt que contacta
amb el Catllar.

La etimologia i la història

El nom del poble pot venir d'argilaga o d'argila.Com millor
que observant la zona per poder dir si el nom prové d'una
planta que abunda en camps i boscos o bé prové del material
geològic que conforma el paisatge. En la bandera del poble
actual apareix el segell de la parròquia de Sant Roc per una
banda i una Genista Scorpius per l’altre. L'origen cal buscar-lo
en la següent rondalla: Segons la llegenda en primer lloc Déu
va crear la daurada i perfumada ginesta. Aleshores el diable
va voler copiar-li la idea, però en lloc d’una planta amb flors
perfumades li va sortir una planta plena de punxes i amb flors
molt petites, l’argilaga.
La història escrita del lloc comença al segle XII després de la
reconquesta quan s’annexiona els territoris que hi han entre el
riu Gaià i el riu Ebre. El lloc està ja documentat al segle XIV
si bé es creu que els seus orígens històrics són més llunyans i
segurament que els podríem assenyalar als voltants de la segona meitat del segle XII com a la majoria dels llocs de la
comarca. L’actual nucli de població era format per dos indrets:
l’Argilaga i Montbuí. A la part oriental del nucli urbà hi havia
el nucli més antic que pertanyia a la família Montbuí i estava
estretament vinculat amb Peralta. Rebé el nom de l’Argilaga
de Montbuí o, simplement, Montbuí. A la part occidental s’hi
va bastir el nou nucli sota la dependència dels senyors del Catllar, el qual va rebre el nom de l’Argilaga.
Com a fets destacables dir que l’any 1428 la senyora del Cat-
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llar, Joana de Queralt, envaí la població amb l’objecte de fer
justícia per les seves pròpies mans i empresonar al batlle Antoni Canals, cosa que fou protestada energèticament pels veguers
de Tarragona els quals ordenaren la immediata formació d’una
host contra el Catllar. Durant el segle XVI el govern municipal
estava representat per les figures dels jurats. Així, els 3 jurats
que tenia el Catllar un era de la vila, un altre de Mas Moragues
o la Plana i l’altre de l’Argilaga. Aquesta proporció també es
reflectia en el Consell General de la vila. El 9 de juny de l’any
1695 dins del castell del Catllar i davant d'Andreu de Queralt
i de Reart i d'Icart, senyor del Catllar, Joan Baptista Dalmau,
va caprevar els drets i obligacions dels argilaguencs cap al
senyor de Santa Coloma. La població disposava al XVI d'una
carnisseria, una taverna i una fleca. Hi havia quinze cases, dos
basses en la que acostumaven a beure les cavalcadures, un corralet amb un trull i una cisterna, una casa pel vicari i dos pous
d'aigua.

Patrimoni

L’església es va bastir sota l’advocació de Sant Roc, advocat
contra les pestilències, i la primera referència documental és

Casa Modernista
de l’any 1542. Abans d’aquesta data els habitants tenien que
assistir a missa i fer-se enterrar al Catllar. La capella es va
construir dins de la part de Montbuí. L’actual es va construir
després de la guerra civil amb la col•laboració del poble en la
seva construcció i en la cessió de la brisa per la seva comercialització durant molts anys. És una imitació d’estil clàssic
on la façana presenta una forma rectangular acabada amb un
frontó i el campanar format per dos cossos. Cal mencionar els
vitralls de colors de la nau principal instal•lats amb la darrera
restauració del temple conjuntament amb la il•luminació del
campanar.
Cala Gaspana, a la placeta de l’església, era l’antiga propietat
dels servites de Maria de Vila-Rodona, que s’instal•laren a la
població al XVIII. La casa, popularment coneguda com la casa
dels frares, apareix en el capbreu de 1753 on si pot veure que hi
tenien casa, corral i una propietat de 70 jornals. Actualment a
la porta encara es conserva un escut amb les inicials “SM” fent
referència a “Servites de Maria” i que data del 1792. El mateix
escut es troba a la porta del convent de Sant Llorenç de Vila-
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Rodona però sense data.
La torreta de Ca Domingo és un dels elements més caracterís
tics en el skyline del poble. És una torreta octogonal amb una
finestra alternada en quatre dels seus vuit costats. Antigament
hi havia una frase popular que deia “Les dones de l'Argilaga no
se'n poden alabar ja que la torreta del Domingo és més alta que
el campanar” ja que el campanar de l’antiga església era més
baix que la torreta. Diuen els pintors i dibuixants que la silueta
de l’Argilaga és tant senzilla i bonica que convida a parar-s’hi.
Mencionar com arbres d’interès la gran alzina que hi ha a
l’entrada del bosc del cementiri.
El Cafè

Tradicions i gastronomia

El ball parlat de Sant Roc és en català i data de la primera
meitat del segle XIX. L’autor és anònim i explica la vida del
beat des de que abandona la casa paterna i visita Itàlia fins a
la seva tornada a Montpeller. La visita dels portants de l’aigua
de Sant Magí es celebra el 18 d’agost. Els traginers de l’aigua
que baixen de Sant Magí de la Bufaganya arriben al poble on
esmorzen i recullen un ram d’espígol. Després de marxar continua la festa amb un gran esmorzar popular. Per la festa major
d’estiu antigament es deia “El 15 d’agost és festa assenyalada
i l’endemà Sant Roc, festa major de l’Argilaga”. Actualment
la festa major es celebra el cap de setmana anterior perquè no
coincideixi amb la d’algun dels pobles del terme municipal.
La festa major d’hivern es celebra per la conversió de Sant Pau
el 25 de gener. El dia 1 de maig es celebra una caminada pels
voltants del poble que arriba fins a l’embassament del Gaià i
finalitza amb una paella popular. Una tradició ben estesa era la
d’anar a passar el dia de la mona al costat del riu.

Fusteria
SANTI BRULLAS
C/Nou,22. Argilaga
Tarragona
Tel. 606564459

Al poble si celebren diferents esdeveniments gastronòmics com
la calçotada, la paella, la fideuada o la sardinada. Per Sant Magí
els traginers que passen pel poble hi fan un gran esmorzar en el
que hi pot participar tothom. El menjar i el beure hi és present
en tots els actes que si celebren amb una gran participació que
mostren el tarannà alegre i social dels seus habitants. Productes
destacats són el conill, els calçots i el vi. A les ja tradicionals
varietats per fer vi i cava (Macabeu, Parellada, Cortoixà) s’hi
han de sumar varietats noves com el Chardonnay o el Cabernet
Sauvignon. Actualement hi ha un restaurant i una confortable
casa de turisme rural.
Text i fotografies: Marc Dalmau, historiador i arqueòleg
http://largilaga.blogspot.com

menjar casolà
calçotades...
Sant Pau 16
43765 L’Argilaga, Tarragona
Telf. 977 61 13 18
www. restaurantelscantirs.cat
obrim els caps de semana

Fuster Ebenista
M A R T I N S I LVA
C/Nou,19
Argilaga.Tarragona

Tel. 652424206
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GENT DE BAIX GAIÀ

del Baix Gaià

ARTISTAS DEL BAIX GAIÀ. SIBILA
Avui parlem de SIBILA ( Sibylle Strodthoff)
Artista, ceramista,
Comienza haciendo exposiciones sobre 1995.
Tarragona (escuela de Arte) y en escuela de arte
de Villafranca se titulo en técnica superior de
cerámica artística.
En la actualidad da clases de cerámica a quien
quiera aprender
Horario a convenir.
Si queréis conocer más su trabajo
Su teléfono es:
Sibila: 607974069
977650934
o en

www.regalemus.com.es

L’artesania de cada poble ens parla de la seva identitat, de la seva cultura, dels seus valors.
Pretenem recuperar processos artesanals que ja s’estan perdent. Per a això, despleguem un compendi de tallers
en els quals es treballen oficis que estan desapareixent: terrisseria, coure, forja.

GENT DEL BAIX GAIÀ

Plaça Martí Royo 7
43893 Altafulla
Tel/Fax: 977-651710
Mòbil: 649.89.64.17
centrelavinya@ya.com
www.centrelavinya.com

La Nou De Gaià
Festes del millenari
www.noudegaia.altanet.org/
media/plantilles/millenari.html

Mercat D’antiguitats i col•leccionisme. Dissabtes a
partí de les 17h. Plaça del Castell. Torredembarra.

PORT TORREDEMBARRA, 3, 4 y 5 de junio

www.jaumefoto.com

www.uniociclistatorredembarra.com
La Unión Ciclista de Torredembarra es una agrupación deportiva sin Ánimo de lucro y que su principal
actividad consiste en el fomento y la práctica del
ciclismo no competitivo, tanto de carretera como de
montaña.
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Oferim classes
de repàs i reforç de:
PRIMARIA – ESO – BATXILLERAT – CICLES

II OPEN PESCA DE ALTURA

Associació Motera Creixell

T’hi apuntes

Apúntate.

FORMATIUS (Grau Mitja i Superior)
ATENCIÓ EDUCATIVA ESPECIALITZADA
Nova incorporació de Logopeda

Matèries de:
CIÈNCIES (matemàtiques, física, química,...)
LLETRES (català, castellà,...)
IDIOMES (anglès - repàs i preparació per exàmens oficials

Cursos intensius el mes de juliol

GENT DEL BAIX GAIÀ
Ya llega la primavera, dicen que la sangre altera; es
tiempo de cariñitos, de besos, romanticismo y ya se
nota el calor, es la estación del Amor. Y, como mandan los cánones, hay
que cambiarse de ropa, fuera negros o marrones, pues
no pegan ni con cola si vas al mar a ver olas.
Y con el calor encima ¡ las playas! ¡ el mar! ¡las
piscinas! incluso simples mangueras, todo vale para
poder remojarte de una u otra manera. Después están
las bebidas refrescantes, que las hay, además de estar
muy ricas, te las tomas sin sentir pero luego sin querer
no paras de hacer " pipí ". Dicen que miccionar es
sano, sobretodo en el verano,aunque nos suene marrano. El Verano es para muchos lo mejor de todo el año,
sin olvidar para nada que es tiempo de vacaciones, la
rutina está aparcada y ahora hay nuevas sensaciones.
Ya llegamos al Otoño, la caída de las hojas, la luz
algo mortecina con atardeceres rojos. Llega la melancolía pero también te entretienes pensando con alegría
en las fiestas de Noviembre: los boniatos, las castañas,
panellets, palos de santo, calabazas, velas blancas,
caramelos, chocolates y por supuesto disfraces para
pasarlo muy bien causando miedo a la gente con
caretas y antifaces.
Y pronto llega el Invierno, con su aroma de buen
fuego, se está calentito en casa, con las estufas ardiendo, y si sales a la calle te tapas y Santas Pascuas. Con
el frío, Navidad, turrones de todas clases, adornos,
luces, jolgorio y también el mazapán, sin olvidar que
en las casas se cocina a todo gas; y aquí no acaban
las fiestas pues faltan los Reyes Magos que traen
tantos regalos, los juguetes a los niños que se portaron
muy bien a lo largo de todo el año. Y para acabar os
digo que aquí empieza otro año ¡Ojalá tan próspero
y divertido como hayamos deseado! Y seguro que
esperamos.
" Las estaciones " de Marisel Nadal

w w w. c a l l l u i s e t . c o m
info@callluiset.cat

Casa rural
Carrer Cases Noves,12
43763LA NOU DE GAIÀ
Telèfon: 691666200

M I N I TA R R A C O

Monuments de Tarragona en miniatura

Activitats familiars,
Aniversaris infantils,
RESERVES
ampas,gent gran,etc...
tlf.616093820
www.minitarraco.com
minitarraco@hotmail.com

Caps de setmana per a grups i particulars

Apropar la natura, i amb ella als
animals domèstics, als nens i nenes
Reserves tlf. 977 224324
corralneri@gmail.com

Un estiu diferent?Estades de dilluns a divendres, per a nens i
nenes, la darrera setmana de juny i juliol tenint un
Contacte directe amb les tasques habituals de la vida a pagès
relatives a l’hort i a adquirir coneixements tenint cura dels animals de la granja, amb uns equipaments i serveis adients que
permeten mantenir una convivencia lúdica i pedagògica entre
nens i nenes a partir de 3 anys que comparteixen una mateixa
afició: els animals i la natura.

www.corraldeneri.net
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LA VEU DEL BAIX GAIÀ

www.celober t.com.es
Tota la informació del Baix Gaià a un sol
-Revista en PDF
-Agenda d’esdeveniments
-Guia Comercial.
-Fòrum
-Anuncis breus
-Tauler d’anuncis.
-Paquets d’Oci
i moltes coses més

Estem a facebook.

CLICK

Inserta tu comercio o servicio GRATIS
y directamente en la guia Comercial

es fácil:

Entra en http://www.celobert.com.es/index.php/
guia clica en añadir ingreso y ya estas en la web.

(Si tienes alguna duda, llámanos)
Fes-te fan de Cel Obert.

Relaciona’t amb nosaltres!! Ara, més a prop teu!!

www
.ona

-lato

rre.c

at

Ràdio Costa Daurada:
Música de bon gust les 24h. i informació cultural de la provincia de Tarragona cada 60
minuts. Telèfon de contacte: 654 190 430
Programes:
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Càpsules de cultura (Mercè Martínez i Lola Palomares)
Jazz de nit (Valentí Sesar) - divendres de 23.00 a 24.00h.
Funky Town (David Caler) - dissabtes de 23.00 a 24.00
i diumengues de 18.00 a 19.00h.
Keep Movin (Angel Monroy) - dissabtes de 24.00 a 2.00h.

Pg. de l’Estació, 5
Apartat de Correu 229
43830 Torredembarra
Tarragona

*Menú diari *Servei de carta

E S P E C I A L I TAT S :

Peix i Marisc - Embotits Ibèrics - Tapes
Av. N a v a r r a , 3 0 - Te l . 9 7 7 8 0 3 5 6 2 - 4 3 8 3 9 C R E I X E L L

tel. 977 646 596

606 600 535

(
Ctra. de la Pobla, 1
Tel. 977 643 488
43830 Torredembarra
Servigroup 2010, Empresas &Profesionales S.L.
Passeig de la Sort. 25 Apc 1 43830 Torredembarra
info@aquicomercio.com

Tu centro comercial en internet

carlosbermejo@aquicomercio.com
Carlos Bermejo Delegado de zona
Tel: 977 273 808 Fax: 977 273 062

977 800 850

Pasaje de la Era nº 1, bajos
CP 43839, Creixell
Tarragona
MECÀNICA - ELECTRICITAT - PLANXA - PINTURA

c/. de la llum, 2
43883 RODA DE BARÀ (Tarragona)
POLÍGON INDUSTRIAL L’AVENAR

Tel. 977 80 99 99
Fax 977 80 98 01

marladelcarmen_marin@hotmail.com

www. mundowake.es

gestió immobiliaria

Mario Cros

Mov. 605 82 61 53

C/Garrofers, 8
Tel./Fax 977 64 56 34
43830 Torredembarra
email: llars_mediterranies@yahoo.es

servicios immobiliarios integrales

alberto mayor
tel +34 618 460 829

a.mayor@mundowake.es
carrer garrofers, 4 - 43830 torredembarra

tel +34 977 13 03 87

www.regalemus.com.es

Comuniones
Bautizos
Despedidas...
Regalos originales para cualquier ocasión

VISITAS CONCERTADAS:

Nos adaptamos a su horario. Llámenos

C/Capella 8, local 16 Torredembarra-Tel. 977645832.;659784935
info@regalemus.com.es
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c/ Sant Salvador, 22 Local
43883 RODA DE BARÀ
Tarragona
Tel 977 65 77 40
fax 977 65 79 40
consmant@yahoo.es

servicios legales integrales

Asesoramiento Jurídico, Laboral, Fiscal y
Contable por Abogados y Profesionales Especializados
Pregunte por nuestros servicios integrales para
empresas,autónomos y particulares, con una tarifa plana mensual, TODO INCLUIDO

*CIVIL
*FAMILIA
*PENAL
*LABORAL
*TRÁFICO
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*CONTRATACIÓN
HERENCIAS
*CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
*GESTIONES DE
COBRO DE DEUDAS
*ASISTENCIA EN COMPRAVENTAS
*FISCALIDAD

*ASESORÍA FISCAL
*ASESORÍA
LABORAL
*ASESORÍA
CONTABLE
*ASESORÍA
MERCANTIL

cio, ATIS
nun
a
GR
e
t
es
ista
v
a
t
a
n
r
rese a prime
Si p
l

VEN A MAISOL !!
Quienes somos?

Somos un equipo de profesionales con una dilatada experiencia en el campo de las relaciones
interpersonales,riguroso y motivado por la tarea que
realizamos.
A quien var diriguido? A todas las personas que no
tengan pareja ( solteros, separados , divorciados, viudos ) y que desean conocer gente nueva con quien relacionarse.
Disponemos de un amplio circulo de inscritos, miles de personas que han depositado su confianza en nosotros.

BAIX GAIÀ - VACANCES

SI NO TIENES PAREJA

Organizmos actividades durante el fin de semana, :
lúdicas :( cenas, cine , bailes, karaocke, etc)
culturales :( teatros, visitas a museos , poblaciones y lugares de interes, )
Otras: (verbenas, carnavales, fin de año, y tambien hacemos viajes en los periodos vacacionales )
Servicio de Presentacion Individual
Orientado a quienes deseen rehacer su vida afectiva iniciando una
relacion estable.
Realizamos un serio y profundo estudio de la persona con herramientas tales como test psicologicos y entrevistas personales en profundidad con el fin de presentar a muy afines a su perfil.
Tenemos oficinas en TORTOSA,VENDRELL,REUS Y TARRAGONA.

Consulta gratuita y sin compromiso 695 410 052
Recorta este VALE de 50€, a descontar en la inscripcion.

Tratamiento de aguas - Ósmosis inversa
Descalcificación Sistemas de bombeo y
riego
Recuperación de aguas y potabilizaciones. Y mucho más

Distribuidor Oficial
PISCINAS BONMAR
S ALVADO R SE RVE IS
Miramar 48 438883 RODA DE BARA
Telf. 678.740.151 salvadorserveis@gmail.com

C/ Mimoses,3
43830Torredembarra
TARRAGONA

TALLER DE DIBUIX I PINTURA

ART BONAN

Per a totes les edats
Horari, Matí i tarda
Avda. de Navarra 32 Creixell.
JOANA BONAN
Telf 646571645

ANA MANZANO PELEGRINA
[ana02_torre@hotmail.com]
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BAIX GAIA:
Tels d’interès
ALTAFULLA

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

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

OBERT PER

CREIXELL

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

Al Baix Gaià: obert per f

EL CATLLAR

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

LA NOU DE GAIÀ

www.noudegaia.altanet.org
Ajuntament

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

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

LA RIERA DE GAIÀ

Salomó

Renau

LA POBLA DE MONTORNÈS

L’Argilaga

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

Vespella de Gaià

RENAU

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

RODA DE BARÀ

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

SALOMÓ (9)

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

La Nou de Gaià
El Catllar

La Riera
del Gaià

TORREDEMBARRA

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

VESPELLA DE GAIÀ

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

Ferran
Altafulla

Tamarit

¿Fiestas?
¿Celebraciones?
Nos ocupamos de todo, y el anfitrión,
a disfrutar

www.
Buscamos por usted: sin coste adicional

Age
H

Telf

del Baix Gaià

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

R VACANCES

www.regalemus.com.es

Regals originals Baix Gaia

feina els 365 dies de l’any

Res millor que regalar una mica del
Baix Gaià, la nostra terra, als nostres éssers
estimats, amics, clients ...
Un regal sostenible que fa que la teva zona, al
Baix Gaià, creixi.

El Baix Gaià t’espera
amb els braços oberts.

Roda de Barà
La Pobla de
Montornès

Mitjançant un Paquet Regal podràs regalar un
trosset de la teva terra:
* Nit romàntica en un hotel amb encant.
* Sopar Romàntic en restaurants col•laboradors
(i obsequi regal). Amb música o animació, o com
se't passi
* Massatges exprés.
* Passejades en Veler.
* Cursos diversos (Ioga, submarinisme, salsa,
batuca,...)
* Pesca en vaixell.
* Paintball.
*Aventura a la natura (tirolines...)
* Karts.
* Passejades a cavall.
I un llarg ETC.

I també: Paquets d’Oci
Gaudeix del Baix Gaià amb els cinc

Creixell

sentits
Nos adaptamos a su horario.
Llámenos

Torredembarra

C/Capella 8, local 16
Torredembarra(T)

encia Multiservicios Integrales
Hacemos realidad todos tus sueños:
C/Capella 8 Local 9.Torredembarra
977645832 ; 659784935 info@boulevard9.

.com

Eleccions Municipals

info@regalemus.com.es
Telf 977645832

El marxandatge guanyador
A les eleccions del 2011 serà el guanyador
el que millor sàpiga “vendre”
la publicitat guanyadora.
L’ajudem a preparar la teva campanya.

Animació,publicitat sonora, dinàmica
i marxandatge.
Tel 977645832659784935

info@boulevard9.com

EL SABOR DE LA TERRA

del Baix Gaià

EL SABOR DE LA TERRA. EL SABOR DEL BAIX GAIÀ.

(autors: Sr. Ignasi Basora i Sra. Irene Rocha)

Congelats a granel i salats

C/Capella,2. Torredembarra (T)

Vivim en una zona rica en productes:
Carns, vins, caves ...
Per poder valorar hem de conèixer i provar-los.
És increïble les vegades que sentim dir que no
hi ha res de bo en els nostres pobles i és que per
estar tan a prop de nosaltres, els desconeixem.
Que no et passi a tu. Coneix els productes del
teu poble i valora-ls.
Són productes de la teva zona, el sabor de la
teva terra, el gust del Baix Gaià
ARTESANS DEL MENJAR DEL BAIX GAIÀ
Forners i Pastissers, el pa nostre de sempre.
Es evident que el pa és avui com en el passat l'aliment bàsic de la
nostre cultura, a pesar del pas del temps és molt estrany que un
àpat no compti amb la seva corresponent raciò de pa. La coca
de recapte, en el seu origen era el resultat del treball conjunt del
pagès i del forner. El -recapte- era la verdura que el pagès solia
recollir per al seu consum, podien ser tomàquets, pebrots, cebes
i albergínies, i junt amb alguna cosa de -tall- com l'arengada, la
sardina, la llangonissa ho solien portar a cal forner perquè; els hi
fes la coca.
Fleca i Pastisseria Artesana des de 1920
“ESPECIALITATS EN PA I COQUES CUITS AL FORN DE LLENYA”

C/RAVAL DELS HOSTALETS, 23
43763 La Nou de Gaià
Tel. 977 64 90 18
TARRAGONA

Restaurant Cargol Punxenc
El sabor de la bona cuina

Avda. Monserrat 47, (Davant Oficina de Turisme)
43830 Torredembarra (T)
Reserves 648287731 (Joan)

18

www.cargolpunxec.com
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GASTRONOMIA DEL BAIX GAIÀ
GASTROTECA.CAT
Productes de la terra:la vinya i el vi,l'oli, el cava, fruits secs,
avellanes,fruita i verdures. Productes del mar...
El vi, és la matèria prima d'un dels productes que
acompanyen qualsevol festa gastronòmica, així com l'oli,
les oliveres han format part del nostre paisatge del Baix
Gaià des de temps immemorial i costa imaginar que seria
de la cuina catalana sense l'oli d'oliva. El Pa amb tomàquet,
l'all i oli, les escalivades o la salsa romesco entre d'altres
joies gastronòmiques de la nostre nació son inseparables
d'aquest ingredient.
A l'interior del Baix Gaià hi trobem pagesos que
segueixen conreant i venent els fruits del seu treball directament al consumidor, tomàquets, enciams, escaroles o
mongetes verdes son altres conreus populars a la zona, les
varietats de préssec que trobem a la Pobla de Montornès
son el caterino i els babigol de diferents classes, solen ser
préssecs primerencs que des del Maig fins gairebé l'agost
ens permet de degustar aquests fruits frescos i sense passar
per llargues temporades en cambres de refrigeració o caixes
apilades en grans magatzems.
A la zona litoral del Baix Gaià la pesca és una
activitat ancestral no només des del punt de vista de la comercialització des de les llotges de Tarragona i de Torredembarra si no també dels nombrosos afeccionats que si ens
hi fixem inevitablement trobem en les platges i roquers de
la zona amb les seves canyes i estris.
Parlant del Baix Gaià no podem deixar d'esmenar que en
temps no tan llunyans encara hi queda el record del peix
de riu que es solia pescar i fer a la brasa en celebracions
o a la vora del curs fluvial. Avui podem observar com al
voltant de l'embassament d'El Catllar aficionats a la pesca
hi tiren la canya hi trobem generalment una bona font de
vitamines.

Productes de la Terra:

Des de Cel Obert donem suport als productes
de la Terra.
Gaudeix del Baix Gaià amb els cinc sentit.

www.9mes.net
agrobotiga9mes@gmail.com

Av. Catalunya, 33
629 451 700 - 977 655 940
43763 La Nou de Gaià

PASSEIG DE RAFAEL CAMPALANS 11, 13
LOCAL 6 * TORREDEMBARRA * CP:43830
Tel. 977642153

EL SURO
VINOTECA

LEONARDO BERDUQUE &
MARIA BOUCHER
C/CAPELLA, Nº 3
TORREDEMBARRA
43830
685514447
977642183
Club “Amantes del Vino”
Hágase socio

En el nostre celler i agrobotiga oferim aliments típics Mediterranis.Els diferents vins a doll que venem són d´elaboració pròpia
de les nostres vinyes plantades a la Nou de Gaià.
També aprofi tem l’agrobotiga per oferir una relació productes
d´altres artesans locals del Baix Gaià i rodalies.
Oferim vins a doll blancs, negres, negres criança, vermut,
vinagre,… a més d´una selecció de “vins d´amics” de les D.O.
Priorat, Terra Alta, Penedès, Cava,…
A més de vins podreu trobar vinagres balsàmics, olis, olives,
conserves, fruits secs, formatges, embotits,… per satisfer els
paladars més exigents, i amb una bona relació preu-qualitat.
Som viticultors i enòlegs
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FORMATGERIA LA POBLA

FORMATGERIA I

XARCUTERIA DEL BAIX GAIÀ

FORMATGE FRESC
MATÓ
IOGURT NATURAL
IOGURT DE LLIMONA
IOGURT DE MADUIXA
IOGURT DESNATAT
BIFIDUS
FLAM DE VAINILLA

C/Major, 39. La Pobla de Montornès
Tel. 977 648 214
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

Formatgeria tradicional, l’elaboració artesana del formatge
fresc es fa amb llet sencera pasteuritzada de vaca, “cuall” i sal,
sense conservants ni additius.
El treball de la carn, els animals es transformen en més que
un aliment, esdevenen un plaer gastronòmic, l’elaboració
d’embutits això com de diferents productes càrnics relacionats
amb el porc ha estat des de sempre.
Las carnisseria de la Riera de Gaià estàn especialitzada en
l’elaboració de botifarres; com per exemple la de corder, la
blanca o la negra.
També coneguda amb la denominació botifarra de mondongo,
la botifarra de corder és un embotit tradicional de les cases de
pagès tarragonines que aprofita la matança del corder és una
botifarra de sang, amb carn i altres condiments com sal pebre.
Molt peculiar, testimoni de la munió de productes que eren
elaborats després del sacrifici del bestiar a les cases de pagès
tarragonines.
La botifarra blanca, tambè anomenada cueta, és un dels embotits cuits de porc més populars, apreciat pel seu sabor suau. Per
fer la botifarra blanca es fa coure. La botifarra negra, s’elabora
tant prima com gruixuda, i en la seva composició es fan servir
carn del cap del porc, peus, ronyons, cors, freixures, papada i
sang i, de vegades, per espessir la barreja s’hi afegeix pa. Tot
seguit es lliga, s’emboteix i es fa coure és una botifarra molt
gustosa.
I els productes càrnics elaborats avícoles i derivats: Canelons o
les hamburgueses de pollastre

FEM COMUNIONS I BATEIG

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

Oreneta Hotel

Sant Joan, 64
43762 La Riera de Gaià

Menú diario 9.50 €

Restaurant

Menú fin de semana
15.50€
Barbacoa
viernes noche 15.50€

Con 6 platos, postre y bebida incluida.
CALLE ORENETA 1, ALTAFULLA/ TARRAGONA
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TEL. 977652360 / 669 077 818

Mail: hoteloreneta@hotmail.com

Todo IVA incluido

www.faristol.extendnow.com

CELEBRACIONS

Faristol

GASTRONÒMIQUES Al BAIX GAIÀ
FESTA DE L’OLLA D’ALTAFULLA

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

La Festa de l’olla s’acostuma a celebrar el darrer diumenge
de març o a l’abril. En la gran zona verda que es el Parc del
Comunidò es disposen taules i cadires per a un gran nombre d’assistents, al voltant de 400 persones. Els tickets per
poder-hi participar costen a preu simbòlic i inclouen el pa, la
beguda, l’Olla i les postres.

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

ESMORZAR POPULAR DE SANT MAGI
L’Argilaga. En motiu del Romiatge dels Traginers d’aigua
de Sant Martí el 18 d’agost, quan quests arriben al poble després de baixar per la costa de la Serra,se’ls dona d’esmorzar
a la plaça on també es reparteixen rams d’espígol entre els
portadors, una tradició ja molt arrelada

ElS ESMARRIS DE CREIXELL
i sardinada popular

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

El esmarris és un plat tradicional de Creixell, que era cuinat
pels pescadors a les mateixes barques a alta mar, amb el
peix sobrant (principalment anxoves i peix blau) que no es
podia comercialitzar i l’utilitzaven per a consum propi .La
sardinada (àpat de comiat després del concurs de pesca)

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

Tenim sala privada per banquets,
reunions, calçotades, etc
www.restaurantmulsum.com
tel.977655576
c.Sant Joan, 15
43762 La Riera de Gaià
Tarragona
info@restaurantmulsum.com

RESERVA TAULE

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

Restaurant - Grill

“EL RAFAL”
Reserves: 977 648 424
Móvil: 656 898 391

Plaça de la Baza,1

CALÇOTADES
CARNS A LA BRASA
CARGOLS A LA LLAUNA

43761 LA POBLA DE MONTORNÉS

www.g rillelr afal.com
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CELEBRACIONS

GASTRONÒMIQUES AL BAIX GAIÀ
Con cada cerveza, tu pincho
“El Mordisco”

C/ Barcelona 2
(Junto plaza Catalunya)

To r r e d e m b a r r a
Telf. 679 834 520

LA PROCESSÓ DEL PA BENEÏT
Aquesta processó neix amb una filera de nois i noies surten
desfilat devant dels grallers i els gegants de Roda de Barà.La
cercavila es dirigeix cap a l’esgleèia, on són rebuts pels mossén i inicien la processó amb la imatge se Sant Bartolomeu.

DEGOLLACIÓ DE SANT JOAN
El Catllar.Un de los actes més esperat de l festa major d’estiu
en motiu de la degollació de Sant Joan Baptista, que s’escau
el 25 d’agost, es la diada castellera. Durant el dies previs al
cap de setmana de feta major hi ha menjars populars,torneu
de futbol,espectacles infantils, gimcames, bicicletada, sardanes i concert.

EL BULL DE TORREDEMBARRA
Tapes, entrepans, plats combinats fets
com a casa.
Jocs, futbol, diana...

RESERVAS:977645206
Av. Montserrat,40
43830 Torredembarra (T)
VEDELLA DEL

MAS D’EN MESTRE
S.A.T.
C.A.T. Núm. 1240

La Diada del Bull es celebra a Torredembarra des del 1998.
L’objectiu era recuperar i donar a conèixer un plat típic del
municipi que es cuinava a l’hivern quan, a causa del mal
temps la pesca escassejava En aquella època, el Bull, era un
plat assequible per a l’economia familiar. La Diada es celebra
al mes de febrer a Baix a Mar.

VEDELLADA POPULAR VESPELLA
Tot el poble s’uneix en un dinar de germanor on es cuina la
carn de vedella de Mas d’en Mestre
Volem promocionar la CUINA del Baix Gaià.
Envieu-nos les vostres receptes i les publicaren.
Típic Baix Gaià: El nostre menjar.

TARRAGONÈS

LA VEDELLA DE CONFIANÇA
LA VEDELLA CRIADA AMB CEREALS
LA VEDELLA DE VESPELLA DE GAIÀ
A LES MILLORS CARNISSERIES
DISTRIBUCIÓ SEMANAL

Tel. 977.65.56.10/ 629.28.53.16

MOLT AVIAT: Tapes Baix Gaià
Per promocionar els productes de la Terra i per
dinamitzar la restauració de la zona, alguns dels
nostres col•laboradors ens han suggerit realitzar:
Tapes al Baix Gaià,amb productes de la zona.
Estem treballant en aquesta línia. Esperem la vostra
opinió i idees.

Bar La Charca

Refréscate en “La Charca”
Tapas RIQUISIMAS y platos combinados.

Y además: Dardos, billar
Canal Plus y GOL BAR
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El mejor equipo. Ambiente familiar

Pl.Catalunya,3
43830 TORREDEMBARRA
Tel. 977644296

Ven el día 9 de Abril ( Al medio día)
al Restaurante Sant Miguel

Te ofrecemos

LA MONTONADA SANT MIGUEL
Compuesta de:
Bar Restaurante

Sant Miguel

ESPAI GRAN - ESPAI PETIT

¿Te gusta comer mucho
y BIEN?

Núm.15 Primavera 2011

Entrante de fiambres:
-Queso (cuatro o cinco clases variadas y a cual más
exquisitas)
-Jamón(Sin límite, hasta hartarte)
-Embutidos tripa (5 o 6 variedades)
Primeros:
-Ensaladas
-Escudella (la que tu cuerpo aguante)
Segundos:
Carne a la brasa.
Pan tostado, bebidas, postre y café.
Todo por tan solo 25 euros.
Reserva YA.

No te quedes sin la Montonada.
BAR NTE
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PAN RECIEN HECHO
PASTAS
BOCADILLOS FRIOS
BOCADILLOS CALIENTES
PIZZAS
PLATOS COMBINADOS
TAPAS
POR ENCARGO Y PARA LLEVAR:
*POLLO ASADO
*PAELLA
*CANELONES
*CALÇOTADES

RESERVAS PARA CUALQUIER EVENTO
TEL:626601677
brsantmiquel@hotmail.com
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del Baix Gaià

ESCUELA DE COCINA Y POSTRES
JOAN VILLARÓ
VIVENCIAS GASTRONÓMICAS

A MUCHOS HOMBRES
TAMBIEN LES ASUSTAN
Flora, la ayudante, soltó una carcajada cuando a Sivestre, el tercer cocinero, se le cayó al suelo uno de
los botes de cristal al pasar cerca de su pié derecho,
un pequeño ratón. Yo desde fuera, encendí las luces
exteriores y un haz luminoso , entró por la ventana
del pequeño habitáculo anexo a la cocina sumándose
a la luz del almacén , donde se encontraban preparando ambos, unas conservas de setas y de tomate.
-PENSABA QUE SOLO NOS ASUSTÁBAMOS
LAS MUJERES- Le dijo Flora sin parar de reir.
–ES SUPERIOR A MI, LOS RATONES ME DAN
PÁNICO Y NO SE PORQUÉ- Le contestó Silvestre
con la frente algo empapada de sudor.
Después de haber rellenado treinta o cuarenta botes,
pasaron al proceso de hervirlos al baño maría para su
proceso de esterilización.
Pensad amigos y amigas, que fue un tal Sr. Appert
quien utilizó calor en las conservas, ya que los alimentos sometidos a altas temperaturas quedan libres
de la flora bacteriana evitándose así la fermentación
y lograr una vida mas larga de los mismos dentro de
los recipientes.
-CUANDO TERMINEMOS DE HACER ESTAS

ASSOCIACIÓ
MEDIAMBIENTAL

CONSERVAS ¿ME LLEVARÁS ESTA NOCHE A
UNA DISCOTECA? – - SI, FLORA- Le contestó
Silvestre al mismo tiempo que se dirigía hacia mi
cuando yo entraba justo por la puerta para interesarme por el trabajo que desarrollaban ambos.
-SI OS DAIS PRISA, PODRÉIS IR A UNA QUE
HAN INAUGURADO RECIENTEMENTE- Les
dije, no sin antes recordarles que colocaran convenientemente las conservas en las respectivas estanterías y cerraran bien la puerta del almacén al salir.
Y hoy toca unas……….. LOMO EN TIRAS FINAS
CON SETAS Y ZANAHÓRIAS.
Después de haber pelado y cortado a bastoncitos 3
zanahorias, se hierven en una cazuela hasta que estén
casi hervidas. Las escurriremos y reservaremos.
Ahora, freiremos en una sartén con poco aceite, 700
gr. de lomo de cerdo de dos colores cortado también
de la misma forma que las zanahorias. Lo salpimentaremos y le agregaremos 400 gr. de setas que
habremos tenido en conserva pero ya bien lavadas
para quitarles el exceso de sal.
Lo saltearemos todo, durante dos minutos, más no,
ya que la carne quedaría muy seca. Ahora, será el
momento de añadir la zanahoria escurrida y rehogarla conjuntamente un par de minutos. Al final,
añadiremos bastante ajo y perejil picado. Mojaremos
con una copa de cava, la dejaremos que se evapore,
le daremos unas cuantas vueltas mas al conjunto
y……..ya me lo diréis.
Un fuerte abrazo para todos.
www.joanvillaro.e.telefonica.net
Visites guiades, tallers familiars,
centre de
divulgació de la tortuga...
Dissabtes de 11 h a 13 h,
de març a octubre.
Vine a descobrir el món màgic de la
bruixa Savina i els seus encanteris!

INFORMACIÓ I RESERVES:
Tel: 655 48 61 15
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Hort de la Sínia Centre d’educació ambiental 43008 Tarragona sinia@siniadelgaia.com www.siniadelgaia.com

D’INTERÈS

SPIRULINA

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics
Cosmètica
Llibres

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

Atlantis

La spirulina es un alga de color verdiazul en forma de
espiral que crece de forma natural en lagos de aguas
tibias y alcalinas de todo el mundo, en especial de
México y África.
La spirulina existe desde hace millones de años.
Para los aztecas era un alimento diario que les proporcionaba proteínas, vitaminas y minerales.
Este alga esta compuesta por Clorofila, Beta- caroteno, Vitamina E,Ácidos grasos esenciales (omega 6) y
el complejo vitamínico B.
Minerales como el hierro, calcio, magnesio, potasio,
zinc, fósforo….
Prácticamente todo lo que necesita el organismo.
Es una buena aliada para el control de peso (por su
efecto saciante)

SPA Centre Salut i Bellesa

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

EL RACÓ DE LA SALUT

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

CENTRE DE SALUT INTEGRAL
TIENDA ESOTÉRICA

Ioga

Lectura del tarot, de manos, de velas... venta
de todo tipo de productos esotéricos, terápias
alternativas reiki, yoga, pilates... y cursos de tarot,
radioestesia y mucho más...

Meditació
Dietètica i Nutrició

NIDRA

C/Maria Cristina nº 20
TARRAGONA
Esther: 626 50 67 38

ETS ASESORES
ASESORÍA FISCAL – CONTABLE
MERCANTIL Y LABORAL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS
C/Capella 8,local 9.Torredembarra.
VISITAS CONCERTADAS
Tel: 977 130 642
e-mail: ets.villan@telefonica.net
Mv: 686 220 466

Fisioteràpia
Quiromassatge
Reflexologia
ETC

Tarifas promocionales:
•

Gestión laboral desde
20 Euros mensuales.

•

Autónomos desde
35 Euros mensuales.

ALQUILER DE EMBARCACIONES

OCI I NATURA AL BAIX GAIÀ

w w w. b a r a b o a t s . c o m
Local C 10 Puerto Deportivo, Torredembarra

Tel 977 64 65 03 Mov 656 236 581

Si vius al Baix Gaià, estàs de vacances els 365
dies de l'any.
Sense sortir de casa. A l'hivern i a l'estiu.
Tria, platja o muntanya.
Activitats d'oci a l'abast de tots i
de totes les butxaques.
I si ets una viatger que arriba a la nostra terra,

enhorabona,

no podries haver trobat lloc millor per passar les
teves vacances.

PASEOS EN VELERO

Port Torredembarra

Avd Montserrat ,36.Esquina Calle
Clos. Els Munts
Junto Apartaments Lamoga y detrás
del Port

TEL. 656 286 273

Minigolf Torredembarra
Abierto tardes temporada verano

Regala aventura
TEL. 659784935

www.regalemus.com.es

C/Montmell s/n
Torredembarra

NOSE
Barbacoa, cocktails
y música en vivo

Verano
Noches Chill Out /
Relax y masajes
Clases de baile.
Salsa y caribeña
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www.barnose.com

info@barnose.com

Al Baix Gaià, passar-ho bé és molt fàcil:
Sols, amb amics, en família ....
Oci a l'abast de tothom: per a totes les edats i
tots els pressupostos:
Lloguer d'embarcacions a motor.
Passejades en veler.
Karts
Paintball
Passejades a cavall o ponis.
Granja escola
Kayak
Pesca submarina.
Buceo
Taller mediambiental.
Cinema ...
Casas rurals,hotels amb encant
i moltes coses més.
¿t'ho perdràs?
Entra a la guia de www.celobert.com.es
i posa't en contacte amb ells o a través de
Boulevard9.
(info @ boulevard9.com. Tel 659784935)
La teva agencia de serveis d’oci i cultura
que recull tota la oferta d’oci al Baix Gaià

PURI ROMERO GARZON

y su obra

Presentación del libro y exposición
de sus trabajos:
Dia 26, sábado
a las 20 horas,
en
"Els Amics de Reus"
Raval de Robuster 36
Reus CP 43204.

http://galeriadepuri.blogspot.com

Excursions amb caiac
d’ 1/2 hores o mig dia
Lloger de caiacs
Sor tides noctur nes en nits
de lluna plena
Altres activitats: esòrquel, trèquing
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Platja d’Altafulla al costat
del Club Marítim
Telf. Contacte 630 68 24 04
www.kayakcostadaurada.com
info@kayakcostadaurada.com

ESPAI GRAN - ESPAI PETIT

del Baix Gaià

Especial
celebraciones
Le ofrecemos:

*DJ durante todo el evento .
*Cantantes.
*Aprende a bailar salsa...
O cuanto se le ocurra
Todo a un precio muy interesante.

Tel.977645832-659784935
info@boulevard9.com

*Calçat de Sra. i nen.
*Bosses de mà i
complements bijuteria
*Roba Juvenil i de Festa.

C/ Rodes 8-12 Local 4A
43830 Torredembarra(T)
Tel. 628231273

TIEMPO DE CELEBRACIONES
Como todo grupo humano, el nuestro ha venido celebrando desde antiguo ciertas fechas y acontecimientos del
ciclo anual con ritos, cantos, danzas y otras expresiones
festivas que, con el tipo de hábitat, de economía y lengua,
forman nuestra variada personalidad cultural. En una sociedad fundamentalmente agropecuaria, como ha sido la
nuestra durante siglos, el trabajo, el ocio y la fiesta dependieron del ciclo solar, de sus solsticios y equinoccios, de
las fases de la luna y del santoral del calendario.
En nuestra antigua cultura cristiana, los santos, sus relatos
hagiográficos, reliquias, favores portentosos y patrocinios
se ajustaron frecuentemente a la medida y tiempo de las
necesidades vitales del agricultor devoto, convertidos en
abogados protectores de personas, casas, cultivos y ganados, y en objeto de cultos y celebraciones festivas familiares o comunitarias.
Toda fiesta giraba en torno a un santo o motivo religioso
y a una mesa o refrigerio: batzarres de concejos o juntas
de cofrades para rendir cuentas, renovación de alcaldes,
regidores o primicieros, priores o mayordomos; bautizos,
bodas, cantamisas y hasta enterrorios. No hubo fiesta de
niños sin cuestación de alimentos por las casas, ni Navidad sin aguinaldos y estrenas, ni matatxerri sin presentes,
ni romería sin reparto de pan y vino, ni velatorio en que
no corriera la bota entre los hombres. Todo ello acentuado
en las fiestas patronales de cada localidad.
Calendario festivo. I. Celebraciones de las cuatro estaciones Primavera-Verano
* Jimeno Jurío, José María, (aut.)
* Editorial Pamiela

Música de Vicente Morera
http://revista-machadiana.com
RECOMENDAMOS

R O P A

D E

S R A .

Trajes de Fiesta para Celebraciones
Ropa de sport
Tallas desde la 38 a la 62
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C / Ta r r a g o n a n º 3 - 5 - 7 . To r r e d e m b a r r a

Núm.15 Primavera 2011

http://www.ensaimadamalabar.com
En esta página se intentará enseñar a construir
vuestros propios malabares caseros. Bolas o
pelotas, devil stick, aros,
mazas,cariocas ...

Llistes de Naixement (Tria el teu detall)

Pere Badía, 8
43830 Torredembarra

ESPAI GRAN - ESPAI PETIT

Páginas Amigas:

Tel. 977 64 40 95

Alquiler de juegos gigantes

disfraces y local

para sus celebraciones

Boulevard9
Capella8,local15
Torredembarra
Telf 977645832

info@boulevard9.com

c/ Joaquim Torrens local 1
43830 Torredembarra
tel. 977 13 08 10

MATRICULA OBERTA TOT L’ANY

Va de nens...
Tomás, 4 años.Un día Tomás le preguntó a su madre: ‘Si quieres ser torero, ¿el toro hay que llevarlo o
te lo dan allí?’
Nacho, 6 años.Una mañana, cuando su madre lo
despertó para ir al cole, le dijo Nacho: ‘No quiero ir

más al colegio. Bórrame’. La madre le contestó: ‘Pero
si ya no te puedo borrar, tienes que ir todos los días’.
Nacho, con cara de asombro, preguntó: ‘¿Es que me
habéis apuntado con boli?’
David, 5 años.Un día, David les dijo a sus padres: “Y
vosotros, cuando yo tenga novia, ¿Dónde vais a vivir?
(Envíanos ocurrencias de tus hijos)
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TAULER
D’ANUNCIS
IMMOBLES
GAIÀ

del Baix Gaià

TAULER D’ANUNCIS
ANUNCIOS GRATIS
(Particulares Busqueda
trabajo)

Ofertas
S´ofereix oficial de
1ªELECTRICISTA
amb amplia experencia en instalacions e
lectriques,publiques
,edificacions,teleco
s i tefonia.CONEIXEMENTS amb instal.
lacio de aire acondicionats y energía
fotovoltaica en edificios.Sr Andres
Tel.693427739
..................................

Me ofrezco para
cuidar a Sra. noches.Titulada.
Joana
646571645

.........................
Busco trabajo:
Vendedora,comercial
dependienta...
Disponibilidad
y ganas de trabajar:
Maria:
679698176
........................
Clases de idiomas
Horario a convenir

Sibila:

607974069
977650934

Su campaña de Telemarqueting expres

por tan solo 50 €
DEJE NUNCA DE CRECER
			N O¿Necesita
más clientes, aumentar sus ventas dar un

nuevo impulso a su negocio o expandirse a otros
mercados pero dada la situación económica actual no
quiere llevar a cabo una gran inversión?
Boulevard9.
Su secretaria particular, sin sueldo,seguro, ni vacaciones.
Usted solo paga por los servicios que necesita

Pregúntenos como :977645832. info@boulevard9.com
Señora con conocimientos de atención
socio sanitaria a
personas dependientes
se ofrece para cuidad
gente grande, discapacitados y niños
Albertina Lopez:
649017020-628005961
.................................
Reparacions de la Llar
TOT EN GENERAL
Persianes,cuines..
Pintura interior i exterior. Tingui-ho tot a
punt.
Carles:630682404
..............................
Chico se ofrece para:
Jardinería,mantenimietno
de piscina,pintura
soldadura,albañil...
Jose:699244088

Adiós a los dolores
de espalda
La revolución en la limpieza del hogar:
CUBO AUTÓMATICO y
FREGONA
Contáctenos y le haremos
una demostración gratuita

MªLuisa

Tel.977082112 / 639414623
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Peluqueria y estética a
domicilio.
Para los que no pueden
o no quieren salir de
casa
Marta: 977082112
636762454
.................................
Pinturas Julan
Presupuestos sin compromiso.
Precios económicos
Tel 638043666
......................
Busco trabajo.
Tengo 29 años y ganas
de trabajar.
Maria Zurita:
679698176
...................
Video vigilancias. Alarmas inteligentes
Segurfenix: 679719158

Demandas

Buscamos chicas para
reuniones
Taper Sex.
Comisiones de un 30%
977645832659784935
ARTESANO:
tenemos un espacio
para poder vender y
exponer tus objetos.
Regalemus.com.es:
977645832-65978495
............................
Distribución de productos Químicos industria,
automoción, construcción, pinturas…, con la
mejor calidad – precio.
Le informamos sin
compromiso: Carolina:
977 640 525
697165359

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

IMMOBLES GAIÀ

www.regalemus.com.es
Regalos originales para cualquier ocasión
Artículos publicitarios
Regalos eróticos.Reuniones Taper Sex

info@regalemus.com
DETALLES CELEBRACIONES: Desde 1€

REGALOS ERÓTICOS.
REGALOS DESPEDIDAS
REUNIONES TAPER
SEX
(Buscamos vendedoras)

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

Artículos y
REGALOS
PUBLICITARIOS.

C/Capella 8, local 16 Torredembarra(T)
Telf.

977645832

Nos adaptamos a su horario.Llámenos
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El portal inmobiliario del Baix Gaià

www.tottorre.com

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

Amposta
Santa Barbara

Piso,dos habitaciones. En el centro del
pueblo. Al lado del ayuntamiento.
Antigüedad apr. 100 años. Reformado.

30.000€ (negociables)

TORREDEMBARRA

Piso en venta. Seminuevo. 80m2
Tres habitaciones. Amplia terraza. Piscina comunitaria, parquing y trastero

167.000€

Torredembarra

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

66.000 €
(negociables)

La Pobla de Montornés.
Casa individual. Urbanización El Castell.
500 m2 de terreno y 152 m2 de vivienda.
4 habitaciones.Aire acondicionado.
Jardín estancia verano con toldo
Piscina con yacusi. Extras.

220.000€

Torredembarra
Clará.
Casa individual,
reformada.47m2. Dos
habitaciones.
Total m. 157.

195 000 €

Torredembarra
Pisos en alquiler. Anual.
Tres habitaciones. 500€
Casa.4 habitaciones. 650€
Guardamuebles y mucho más.

w w w. t o t t o r r e . c o m

El camino mas corto para llegar a su hogar
V I S I TA S C O N C E R TA D A S . T E l 9 7 7 6 4 5 8 3 2 - 6 5 9 7 8 4 9 3 5

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

Buscamos por usted. Díganos que necesita.

