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FESTES 
I CELEBRACIONS

*Es l’hora dels REGALS
*Regals sostenibles.

*Els regals immaterials 
*Regala “Baix Gaià”

SARDANES 
I CAGA TIÓ

*Gent del Baix Gaià: Josep Font

C/Indians, 22 local B
43830 Torredembarra

Tel. 977 643 667
móvil: 645202514

www.dalmanet.com

•Neteja de Comunitats i Oficines
•Neteja de Vidres
•Neteja de fi  d’Obra
•Neteja Particulars
•Neteja Municipal
•Neteja de Pàrquings
*Venda de productes al públic.
*Abrillantats

Festes? Celebracions?
info@boulevard9.com  Telf .977645832  Capella 8,Local 

9.Torredembarra (T)

Mujer. 
 Con ganas de trabajar.

Compartir negocio en pleno 
funcionamiento

COSTE 0€

RECOMPENSA
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P
R
E
S
E
N

T
A
C
IÓ

2

SUMARI

del Baix Gaià

 

www.celobert.com.esPàg. 3           Cel Obert desembre-

Pàg. 4-8         Desembre i el Nadal

Pàg. 9         Per un Nadal Ecologic

Pàg. 10                   Regals Infantils

Pàg. 11-15       Regals Sostenibles

Pàg. 16-17               Calendari 2012

Pàg. 18-21           Regala Baix Gaià

Pàg. 22-23              Esdeveniments

Pàg. 24                Lletres per Nadal

Pàg. 25             Gent del Baix Gaià

Pàg. 26-27                        Sardanes       

Pàg. 28                 Tauler d’Anuncis

Pàg. 29-31     Immobles  Baix Gaià

Pàg. 32            Regalemus Picante

Aquest  Cel Obert és un número especial.
Arriba desembre. El mes de l’alegria i la tristesa.
Desembre ens convida a reflexionar sobre el que hem fet i el que pretenem realitzar 
en un futur immediat.
Viure desembre implica aflorar els sentiments que moltes vegades es troben absents 
en els mesos anteriors. Sabem que, és al desembre on els sentiments estan a flor de 
pell.Es practiquen les festes tradicions i es porten a efecte les costums espirituals.
En aquest últim mes de l’any, desitgem el millor al veí, l’amic, a la família, a tots.
Per això, el mes de desembre és i serà per sempre el mes de l’alegria, la tristesa i 
el record.
No oblidem que el mes de desembre les coses es perceben des d’una altra pers-
pectiva quan convivim més amb la família i iniciem el NOU ANY amb anhels i 
desitjos de millorar la nostra situació personal.
És al desembre quan més addictes ens tornem a les compres.
Volem tenir coses noves i més guarnir casa nostra amb l’esperit del nadal de cada 
any.
Arriben els dies de regals. Regals a clients, familiars, amics.
Per a cada persona, es regala una il il•lusió. Regals únics, com són també únics qui 
els rep. Per això, et convidem a regalar el millor de tu mateix, un tros de la teva 
terra, al Baix Gaià ..
Els nostres millors desitjos per a vostè, lector / a. Ara al desembre i per sempre.

Edita: Boulevard 9
C/Capella 8, local 9.Torredembarra (T)
Redacció: E. Ahumada
Natalia Melnikova,i Boulevard9
Agraïments a : Patronats de 
Turisme,Ajuntaments,Consell Comarcal i a 
totes les persones que a títol individual ens 
han ofert la seva col•laboració.
Imprimeix: Indugraf Offset S. A.

Vols anunciar-te?Aquesta es la teva revista 
C/Capella 8, local 9.Torredembarra (T)    info@celobert.com.es  Tel. 977645832

Es pot escriure en qualsevol llengua.
Els articles de Cel Obert es publicaran 
en la mateixa llengua en que arriben a 

la nostra redacció.
www.celobert.com.es 

e-mail: info@celobert.com.es
C/Capella 8, local 9.
Torredembarra (T)

Dipòsit legal:T-752-08 
Cel OBERT no es fa responsable de la 
publicitat apareguda en  aquesta revista, 
facilitada per empreses o particulars, 
així com, tampoc, d’errors tipogràfics 
involuntaris.

Distribució: tot el Baix Gaià i Tamarit.
Exemplar gratuït

www.CEL OBERT.com.es

                                  A Cel Obert trobaràs:
*Una  guia comercial i de Serveis del teu poble.
*Una agenda cultural: tots els esdeveniments, per pasar-ho be.
*Vals de descompte dels comerços de la zona,cada setmana...
*Totes les noticies rellevants del Baix Gaià
*Gent maca i artistes veïns teus
*Rutes,cases rurals,hotel amb encant...

Tot, de Tot, i per tothom. 
Gaudeix del Baix Gaià amb els cinc sentit.
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DESEMBRE I EL NADAL

Núm.17 Hibern 2011

En català, la paraula Nadal ve de natalici, naixement. 
Els anglosaxons usen el terme christmas, que signi-
fica “missa de Crist” i en algunes llengües germàni-
ques, com l’alemany, la festa s’anomena Weihnacht, 
que significa “nit de benedicció”.
El Nadal és la festivitat cristiana que comprèn el 
temps entre l'advent i l'epifania. 
Malgrat el seu origen marcadament religiós, Nadal ha 
esdevingut una tradició que es  celebra arreu del món, 
fins i tot per gent que no pertany a aquesta religió, 
com és el cas de la Xina i al Japó.
A l'hemisferi nord coincideix amb l'inici de l'hivern 
i és temps d'estar a casa i en família. Cada dia més, 
el Nadal està esdevenint un concepte comercial. El 
Nadal s'associa a un nombre ingent d'icones i símbols, com l'arbre de Nadal, els Reis Mags, el Pare Noel, el 
pessebre, les nadales, les estrenes, les postals de Nadal, la neu, però, sobretot, a la compra de regals.

Venta y reparación de ordenadores, periféricos, accesorios, impresoras, cartuchos de 
tinta, bobinas CD-DVD, antivirus, recuperación de datos.

Tel 877051594   Cami de l’Era 37.43830 Torredembarra(T)
NOVEDAD: VENTA DE VIDEOJUEGOS.

Cami de l’Era 37.43830 Torredembarra Tel.977643244 - boutique@gilsa.es

NOVEDADES: 
ARTICULOS DE REGALO PARA NAVIDAD, ARMARIOS A MEDIDA Y VESTIDORES.

Griferías. Electrodomésticos. 
Accesorios Baño. Muebles de baño. 
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El Cicle Nadalenc comença el dia 8 de desembre, 
amb la festa de La Puríssima

DESEMBRE I EL NADAL: 
FESTES 

13 -LA FIRA DE SANTA LLÚCIA 
I EL PESSEBRE

Comença el dia 13 de desembre perquè abans, tothom hi ana-
va a comprar en aquell dia. 
Una dita diu: “Santa Llúcia la Bisbal, a tretze dies de 
Nadal”. 

 “El Caganer”
És una figura polèmica que apareix en un moment de crisi 
espiritual a finals del segle XVII i que ràpidament ha anat 
assolint un gran impacte popular que perdura al llarg dels 
anys. Cada any aparèixen arguments a favor i en contra 
d’aquesta figura, però no deixa de ser una figura que posa 
un toc d’humor al misteri de Nadal i és un símbol català de 
llibertat d’expressió. 

21-SOLSTICI D’HIVERN:  
És el primer dia de hivern i el més curt de l’any. 
Les dites populars parlen sobre l’allargament dels dies:“Per 
Nadal un pas de pardal” - “Per Sant Esteve un pas de llebre” 
- “Per Ninou un pas de bou” 
En aquest dia comencen les fires d’aviram, conegudes també 
per Fira dels Galls.

Felicitació de Nadal
L’origen i la finalitat de la felicitació de Nadal no era la 
de rebre un paper que digui “Bon Nadal”, era una manera 
d’expressar un cert afecte a un familiar o amic quan 
aquest, la rebia.

LES RIFES 
Pràcticament totes les rifes del cicle Nadalenc ténen una in-
tenció benèfica i degut a aquest esperit nadalenc, arriben a 
adquirir més popularitat que no pas les que es fan durant la 
resta de l’any. 
Les rifes són un costum molt antic de les terres catalanes. 
Tenim constància de que la primera rifa va ser la Rifa dels 
Porcs que va ser iniciada per al sosteniment de l’Hospital de 
Sant Llàtzer de Barcelona, fundat l’any 1115 per l’Ordre dels 
Antonians amb la finalitat d’obtenir més mitjans per assistir 
als malalts de lepra. 

 c/Nou 12
Telf 977655102
La Riera de Gaià

www.canpistraques .com 

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

CAN

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

FORMATGERIA LA POBLA

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

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

www.granjagaia.com

Escorxador d’aviram
Sala desfer, elaboració, precuinats, magatzem d’ous, distribució diària

Tel. 977 65 51 33 - www. granjagaia.com

Bones Festes a Tothom
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24-EL TIÓ I LA NIT DE NADAL 
És un costum català que es celebra normalment a la vigília 
de Nadal tot i que hi ha qui ho celebra el mateix dia de Na-
dal, quan la família està reunida. 
El tió representa el símbol del geni del bosc que és el be-
nefactor de la casa (perpetuació del foc de la llar). Equival 
a l’avet, típic dels països nòrdics I germànics. El tió, és una 
soca adormida que cal despertar-la picant ben fort per obtenir 
regals per a tothom (fertilització cíclica de l’arbre). 
Els tiós d’alzina i roure són els millors. Un bon garrot flexi-
ble i consistent per bastonejar-lo assegurarà una collita abun-
dant. 
Dies abans es prepara el tió tapant-lo amb un sac, manta o 
cortina perquè no es constipi. Se li dóna menjar cada dia.Si fa 
bon dia se’l treu perquè li toqui el sol. Un tió malaltís pateix 
de restrenyiment. 
Moments abans de fer-lo cagar se li crema el morro i se’l 
rega amb vi (símbol de joventut i vitalitat). 
Després es pica ben fort tot cantant: 

Tió, tió 
caga torró 
no caguis arrengades 
que són salades, 
caga torrons 
que són molt bons 
la nit de Nadal es dorm poc. 
Hi ha una dita que diu: “Aquesta nit, 
només una cama al llit”. 

Tradicionalment s’inaugura el Pessebre amb el Cant de les 
Nadales més populars abans d’anar a la Missa del Gall. 
En aquest moment és quan es posa la figura del nen Jesús 
perquè ja és nat i no es desfà fins el dia de la Candelera (2 
de febrer), en què finalitza el Cicle Nadalenc i s’inicia el de 
Carnestoltes. 

NADALES
Les Nadales no són res més que cançons de Nadal i tenen un 
denominador comú: alegria, esperança i desig de Pau. 

24-LA MISSA DEL GALL I EL RESSOPÓ 
La Missa del Gall és una celebració popular de fa molts 
segles. Comença la nit del dia 25 de desembre, abans de les 
12h de la nit. Els seus orígens són molt obscurs. Se sap que 
el Solstici d’Hivern (correspon tradicionalment a aquesta 
nit) és la festa del Naixament del Sol i que el gall és el sím-
bol solar del nostre país, ja que anuncia el pas de la nit al 
dia. Aquest acte fou el que li va donar el nom actual de 
“Missa del Gall”.  

25-LA DIADA DE NADAL 
La Diada de Nadal és una festa tradicional familiar. Nadal 
és la festa més gran de l’any. Per a moltes famílies és l’únic 
dia de l’any en què es reuneix tota la família per això, cal 
que cadascú la dignifiqui tant com pugui. Hi ha una dita que 
diu “Per Nadal, qui res no estrena res no val”. 

Àlex i Sílvia
cuina d’autor

RESTAURANT
HABITACIONS 
BAR MUSICAL

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

www.faristol.extendnow.com

Faristol

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.eljardisalomo.com

E S P E C I A L I T A T  E N 
C A L Ç O T A D E S 
R E S E R V A  D E  T A U L E S

www.restaurantmulsum.com
tel.977655576

Regala un sopar romàntic en un lloc amb encant, 
des de tan sols 17 euros.

Sala privada per sopars d’empreses, 
     reunions, calçotades, etc

c.Sant Joan, 15.43762 La Riera de Gaià   Tarragona
info@restaurantmulsum.com
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El dia de Nadal, els pastors celebren el naixement dels pri-
mers xais. Es reuneixen amb els pagesos al costat de la llar 
de foc, on el foc simbolitza l’altar i reviuen els avantpassats 
amb la flama del tió que cremen. D’aquí surt la dita que diu: 
“Per Nadal cada ovella al seu corral”. 

26-DIADA DE SANT ESTEVE 
Sant Esteve és el patró dels fadrins solters. Diu un aforisme 
català : “L’endemà de festa, festa!!!”. 
És una festa considerada una mica com la continuació de 
la Festa de Nadal. “Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa 
seva”. 
El dia està centrat bàsicament entorn el dinar; es comença 
una mica més tard del compte i s’aprofiten les restes del di-
nar del dia d’abans, com el rostit, i es solen fer canelons. Els 
convidats ja no són només els familiars sinó que també vé-
nen amics, amigues, companys, companyes... com més gent 
millor. 
El dinar s’allarga fins que s’enfosqueix i la gent amb la panxa 
plena se’n va cap a casa seva a dormir d’hora. 

28 - ELS SANTS INNOCENTS 
La Diada dels innocents havia sigut, des de fa molt temps 
enrerra, l’inici de les festes de Carnaval: “De Nadal a Carnes-
toltes, set setmanes desimboltes”. 
Els Sants Innocents, es celebra el 28 de desembre i antiga-
ment era un costum molt estès, enganyar els aprenents i la 
mainada, manant-los a cercar productes inexistents: “La clau 
de girar el taller”, “L’aigua de tremolis tremolons, etc”.

BARRERA
No hem pogut trobar gaire informació sobre la: LA BARRE-
RA. És una festa popular que només es celebra a Torredem-
barra el dia 28 de desembre, dia dels sants innocents.
Els nens agafen un pal i es posen davant dels vianants impe-
dint el seu pas.
Només poden continuar aquells que paguen per aixecar la 
barrera.
Aquest comportament és ben rebut per la gent de la Torre, 
que solen portar uns dinerets a la butxaca que  van repartint, 
amb molta paciència, a tots els nens que fan “barrera”.
Tal com em va explicar el Sr Font, quan ells van arribar a la 
Torre per quedar-se a viure, era precisament aquest dia, el dia 
dels sants innocents. La Carme, embarassada del seu primer 
fill, intentava accedir al seu nou habitatge, i un grup de nois, 

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

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

E T S   A S E S O R E S

C/Capella 8,local 9  43830- Torredembarra
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: ets.villan@telefonica.net

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE 
MERCANTIL Y LABORAL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

Tel: 977 130 642
Mv: 686 220 466
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posant-se davant d’ella, li van impedir el pas.
La seva primera realització va ser pensar que havien arribat 
a un poble d’incívics. Amb el temps va descobrir que era una 
tradició de la Torre. Actualment ella anima els seus néts a que 
mantinguin aquest joc.
Ens hem aventurat a divagar intencionadament, esperant que 
els nostres errors (alguns voluntaris) provoquin reacció en els 
erudits i ens facin arribar el que saben sobre això.
És molt possible que la barrera sorgís de la imitació dels nens 
als seus majors. Recordem que Torredembarra comptava, 
com la majoria de les poblacions del litoral, amb una arqui-
tectura militar defensiva.
El castell estava flanquejat per quatre torres, i, se suposa que 
va poder ser una zona de pas per la que per poder accedir dins 
de les torres, s’hagués de pagar un cànon (potser des de la 
marca hispànica)
Deixem la investigació en mans dels “historiadors” de la To-
rre i esperem que aviat poguem avançar més informació.
Mentrestant, ja sabeu, nens i nenes: El dia 28 tots al carrer, 
per a la BARRERA
Que segueixi la tradició!.

31- CAP D’ANY
Aquest costum ha anat creixent al compàs de la moda i de la 
comercialització. Un dels actes més importants d’aquesta nit 
de cap d’any consisteix a menjar dotze grans de raïm que, se-
gons diuen, porten  sort si són menjats al compàs de les dotze 
campanades de mitjanit. 
Aquesta nit (que és la nit de Sant Silvestre) és la festa major 
de les bruixes i tothom creu que és el dia de l’any en què 
tenen més poder. Antigament i encara avui, sobretot als llocs 
de pagesia, la gent pren mesures per tal d’evitar la visita de 
les bruixes. Era costum fer una creu amb la pala en tapar el 
caliu de la llar amb cendra, o mullar amb aigua beneïda les 
portes i finestres i, sobretot, tapar el forat del pany amb una 
branqueta de llorer o romaní beneït, entre molts altres.Encara 
es fan:“Per Sant Silvestre entres les bruixes per la finestra .

1-Gener: NINOU (ANY NOU) 
Adaptació popular del terme llatí “Annum Novum”, és una 
manera familiar d’anomenar el primer dia de l’any. Aquest 
dia està ple de nous desitjos i esperances.S’oferien als fami-
liars i amistats uns rams d’esca, que era l’origen de les actuals 
paneres i presents nadalencs. També es feia una menjada de 
raïms per assegurar allò que diu la dita: “Menjar raïms per 
Cap d’Any, porta diners per tot l’any”

Trajes de Fiesta para Celebraciones
Ropa de sport

Tallas desde la 38 a la 62

R O P A  D E  S R A .

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

Scrap

C/ Paseo de la Estación 2- Local  5

N U E VA  G E R E N C I A
Torredembarra
 9 7 7 6 4 1 6 3 6

C/Capella 8-10. Local 22
Grand Boulevard.Torredembarra (T)

TEl.688223761

!!TENEMOS GRANDES OPORTUNIDADES!! “VISÍTENOS”

CASAS Y PISOS 
Venta y Alquiler 

(con opción compra)

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
p i l a r @ i m m o c a s t e l l . e s

Tu tienda de ropa latina y europea.
Vestidos discotequeros.Pantalones levanta culos.
Enterizos(Monos) Bodys.Ropa exclusiva. Facilida-

des de pago. Se aparta género

La tienda de Ely

Ven a por tu 10% de descuento
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6- GENER.ELS REIS D’ORIENT

Els Reis Mags, són tres reis que procedents d’Orient i que, 
segons el Nou Testament, reparteixen regals el dia del 
naixement de Jesús. 
Antigament la mainada els rebia amb teies, torxes d’espígol 
i cantant cançons típiques perquè aixi els Reis, en passar, 
els veiessin, els sentissin, i no s’oblidessin de deixar els pre-
sents, però això ha anat evolucionant fins a l’actual cavalca-
da que és el dia 5 de gener. 
També cal deixar les sabates dels infants al balcó i menjar 
per als Reis i camells. 
Els Reis reparteixen joguines i llaminadures: duros de xo-
colata, cebes, alls, teies, pedretes, etc. Per a la quitxalla en-
tremaliada el carbó és una mena d’avís per a l’any proper. 
La festa s’acava al migdia amb el costum de menjar el Tor-
tell de Reis, amb una sorpresa al seu interior: una fava.  

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

C/ Mainada 1 Local C, Altafulla
Tel. 977.651.924

www.joieriafusio.com
info@joieriafusio.com   

Directora Centre: Verónica Mojío

C/Capella 8, local 12 Grand Boulevard.
Torredembarra (T)

www.logopediatorredembarra.es
Tel.606913066

ÉS EL MOMENT D’ASSEGURAR  L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS

* Reforç  Escolar:                          
Ed. Primària                           
ESO                                         
Batxillerat                              
Proves accés    

* Logopèdia:
  Dificultats parla i llenguatge

 Dificultats lectura i escriptura
    Alteracions odontològiques
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PER UN NADAL ECOLOGIC

 Arriba NADAL.
Els llistats de regals per a familiars i amics i 

l’angoixa per trobar aquella cosa especial hi és 
a totes les cases. S’acosten dates assenyalades 

en què toca fer regals. Hi ha crisi, però les possi-
bilitats d’afrontar-la amb dignitat són infinites. 

Abans de fer un regal de Nadal, pensa-t’ho dues 
vegades, tria bé, sigues original i pensa amb el 

medi ambient, fes un REGAL SOSTENIBLE:

o que permeten compartir temps (llibres d'excursions, 
guies, caps de setmana rurals, jocs...).
* Productes amb peces de recanvi: un raspall de dents 
amb capçal de recanvi, maquinetes d'afaitar amb fulla 
de recanvi, bolígrafs o plomes recarregables...
* Productes que utilitzen energies renovables, recarre-
gables o d'eficiència en el consum de recursos.
* Productes elaborats artesanalment.
* Productes elaborats amb materials naturals, reciclats 
o reutilitzats.
* Serveis o productes que col·laboren o responen a pro-
jectes de responsabilitat social.

AQUEST NADAL TROBA IDEES 
SOSTENIBLES PER REGALAR!!!

* Productes elaborats a casa teva: El Baix Gaià, a Ca-
talunya, en definitiva, el més a prop possible d’on es 
venen.
* Serveis: un abonament per la piscina, un abonament 
d'un gimnàs, una sessió de massatges, una entrada per 
el teatre...
* Productes culturals (llibres, jocs de taula...) que afa-
voreixen la salut (cosmètica natural, cistells de fruita..) 

Núm.17 Hibern 2011

Avda. Montserrat, 40
43830 Torredembarra

Tel. 977645206

ENTREPANS
PLATS COMBINATS
PIZZAS AL ALL
PAELLES
CALÇOTADES PER A GRUPS
WI-FI
JOCS DE TAULA, DIANA, FUTBOLIN
TV GEGANT
TERRASSA COBERTA
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REGALS INFANTILS

Aquests dies són dels nens. 
Els regals els arriben per mol-
tes bandes i molts dies dife-
rents, segons la tradició de 
cada família. A uns, el Tió els 
cagarà un munt de joguines. 
A d’altres, el Pare Noel els 
deixarà regals a l’ampit de la 
finestra. A molts altres, seran 
els Reis Mags els que com-
pliran els seus desitjos.
Però, trobar la joguina ideal, 
la que alhora agradi a la cria-

C/ Antoni Roig, 63  Torredembarra
Tel. 977 64 20 87   Fax 977 64 64 99

Rituales de Año Nuevo.
Regala felicidad

tura i fomenti la seva curiositat i desenvolupi les seves habi-
litats no és una tasca fàcil. Una joguina bona no és la que surt 
a més anuncis, sinó la que, en comptes de donar-li respostes, 
l’estimula amb preguntes i problemes per resoldre.
El joc i l’estimulació incrementen les potencialitats dels nens. 
Jugar fomenta la seva capacitat de resoldre problemes i el seu 
pensament lògic, promou la creativitat, activa mecanismes 
d’aprenentatge com la memòria i influeix en el coeficient 
intel•lectual a més de contribuir a la socialització dels nens.
Hem localitzat un seguit de consells per triar les millors jogui-
nes a incloure en el llistat de desitjos:
1.No us deixeu influir pels anuncis de televisió. 
2.Tingueu en compte les aficions i gustos del nen. les criatures 
tenen interessos diferents i els pares ho saben. 
3.Aposteu per un tema en concret. Feu un paquet d’un llibre, 
un multimèdia i un joc sobre un tema que sapigueu que li agra-
da.
4.Feu-vos les preguntes que calgui per descobrir què aprendrà. 
Quan els nens juguen estan aprenent per això, les joguines han 
de respondre a les següents preguntes: ‘L’ajudarà a reforçar la 
seva autoestima?’, ‘L’ajuda a fomentar alguna habilitat o capa-
citat?’, descobrir el món i a fomentar la seva imaginació?
5.Regaleu llibres. Un llibre és un regal excel•lent 
6.Racionalitzeu la compra durant tot l’any. Els nens no juguen 
només per aquestes dates. Hem de fomentar que ho facin du-
rant tot l’any. 
7.Vigileu que s’adeqüi a la seva edat. 

Consells extrets de la web Todopapas.com

Tot allò necessari 
pels seus animals 

de companyia

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

Ocells i Plantes
Vine a recogir 

el teu 10% de descompte

SPLASH KIDS

C/ Antoni Roig, 5 Torredembarra
Tel.600014529 

10% DTO. en propera compra

‘ 

"

Av. Mediterrani, 16
Tel. 977 64 40 57

43830 TORREDEMBARRA
thebigchuffi@gmail.com

- MEJILLONES A LA PLANCHA
- CALAMARES A LA ROMANA

Y MUCHAS MÁS....
CALÇOTS POR ENCARGO 

PRUÉBALOS, 
TENEMOS UN TOQUE DIFERENTE

VEN Y PRUEBA NUESTRO PICA-PICA:
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Aprofitant que és temps de regals, hem cregut oportú utilitzar 
l'espai de la nostra revista per continuar amb la  nostra prio-
ritat: la dinamització del Baix Gaià. Per això, el regal serà un 
trosset de la nostra terra: regals d'oci, gastronòmics, culturals 
... Regals materials i immaterials. Però sempre sostenibles, 
perquè són propers a nosaltres. Comprant i regalant al Baix 

Gaià, fem poble i ens ajudem a passar aquests moments di-
fícils. 
Tot pot ser un regal original: Un sopar romàntic, un massat-
ge, un curs de ioga, una neteja de casa ... 
Regals per un, per dos o per tota la família. 
Regals per a amics o clients. 

Des de Cel Obert l’oferim un ampli ventall de possibilitats de REGALS

REGALS BAIX GAIÀ. REGALS SOSTENIBLES.

Un regal, obsequi o present és la transferència de objectes sense demanar quelcom a 
canvi; en extensió es pot dir qualsevol cosa que faci a l'altre persona més feliç o menys 

trista, especialment com un favor, incloent-hi el perdó i l'amabilitat

Núm.17 Hibern 2011

REGALS BAIX GAIÀ. REGALS SOSTENIBLES.

VIAJES
GC002152

Regala Regalos 
a medida

La forma más original de hacer un regalo 
diferente.

CHEQUES REGALOS:
*Escapadas Románticas.
*Viajes de ensueño.
*Escapadas gastronómicas.
*Escapadas Temáticas.
    -Rutas del Vino.
    -Estancia en Spa.
*Y un largo ETC

www.torre-tur.com
C/Capella 8,local 9.Torredembarra (T)

Tel .977645832-659784935
info@torre-tur.com

R
E
G
A
L
S
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REGALS BAIX GAIÀ. REGALS SOSTENIBLES.

Comprant  o regalant  Baix Gaià, Fas POBLE

R o p a  y  c o m p l e m e n t o s
 C/Pompeu Fabra, 4 TORREDEMBARRA(T)

Tlf:977130563
C/Major,347.VALLIRANA (BCN)

Tlf:936830142

REGALATE:
Limpio tu casa y cuido tu ropa

desde  sólo 25€!
618843842 Lili

Av. Catalunya, 11-13 iocal 5
43830 Torredembarra

Tlf. 977 645 591
Mòbil 661 711 543

Por cada tratamento que realices, te regalamos 
una manicura.

REGALOS PERSONALIZADOS
Cojines, necesers, bolsas, etc. 
con el nombre del destinatario. 

Pregunte sin compromiso !!
Layla: 692675352

 Regálale una 
escapada Romántica.

Desde 49 €
(Cena,alojamiento y desayuno)

C/Capella, 8 local16
Torredembarra

info@regalemus.com.es

conxita jansà
ESTETICA I QUIROMASSATGE

Tel. 654 751 703 Av. Catalunya,
La Pobla de Montornès

Experiència i 
Tradició

des de 1882

La Pobla de 
Montornès

T_ 977648186
www.carnsdolors.com

Ca
rn

iss
eria I Cansaladeria

R
E
G
A
L
S

del Baix Gaià

El mordisco

Pl.Catalunya,3 43830 
TORREDEMBARRA Tel. 977644296

Bar La Charca

NIDRACENTRE 

C/Onze de Setembre,1   43830 Torredembarra   
         Tel/Fax 977 641 490  

C/ Barcelona 2.Torredembarra
Tel.977643945

Pincho regalo por  cada consumición

CENTRE   VETERINARI 
T O R R E D E M B A R R A

Clínica Veterinària
Cirurgia

Odontologia
Oftalmologia

Anàlisis Clíniques
Raigs X

Botiga de Complements
Tel. Clínica: 977642102
Tel. Mòbil: 659747566       C/Tarragona,10.43830 Torredembarra

J o s e p  M . R o v i r o s a  J a n é



REGALATE:
Limpio tu casa y cuido tu ropa

desde  sólo 25€!
618843842 Lili

LA MORUCHA
B A R  -  S I D R E R I A

Tapes - pinxos - racions -
“Tablas” “Torrades” “Huevos 
rotos

T A B E R N A
Vins i sidres…
Esmorzar de brasa
Obert tots  els dies des de les  
8.00h. am a tancar
Terrassa 

Plaça Catalunya ,5 Torredembarra
977646223
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Hacemos 
de tus fotos preciosos retratos

C/Capella 8,local 9.Torredembarra (T) 
Tel .977645832 659784935

Regálate - Regálale
CANADÁ-BANFF

Multiaventura en Banff
6 noches de estancia 
+ paseo en hielo 
+ paseo en trineo 
+ travesía en moto de nieve, 
www.torre-tur.com

desde 654€

14

BAR 

RESTAURANTE

SANT MIQUEL

PANADERIA

GRANJA

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:977655664

brsantmiquel@hotmail.com

MENU DIARIO 9€

MEDIO MENU  5€ 

JUBILADOS    8€



Num.4 Octubre 2008

           

 www.boulevard9.com 
 info@boulevard9.com

Festes? 
Celebracions?

TEL 977645832
C/Capella 8, local 9 Torredembarra (Tarragona)

Tot de forma original 
i tematitzat!!

 La teva agència de festes temàtiques

Hinchables

Dóna’t l’excusa per la teva festa!! 
El que vulguis

Regalos
personalizados

Fiestas

Magos

Animadores

Pintura 
y grafica

Disfraces Pintacaras

Música Decoración con
globos

Cenas 
románticas

Visitas mágicas

Organització integral 
de qualsevol festa o 

esdeveniment.
EMPRESES I PARTICULARS 

No dubti en demanar-nos in-
formació per a qualsevol tipus 

d’esdeveniment.

Podem fer realitat qualsevol pro-
posta  

PROVA’NS!!

MENU DIARIO 9€

MEDIO MENU  5€ 

JUBILADOS    8€



C/Capella 8, local 16 Torredembarra
Tel. 977645832.;659784935

info@regalemus.com.es

www.regalemus.com.es

Regalos originales 
para cualquier 

ocasión

C/Capella 8,local 9.Torredembarra (T) Tel .977645832-
659784935

VIAJES
Torretur

info@torre-tur.com
www.torre-tur.com

Animació Petits:   *Inflables  *Ani-
madors  *Mags  *Lloguer de disfresses 
*Sonorització  *Detalls,etc

VIAJESTorretur

del Baix Gaià
www.celobert.com.es  e-mail: info@celobert.com.es C/Capella8, local 9   
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 Si vende, llámenos ,
si compra VISITENOS.

Estamos en: C/Capella 8, local  9.
Torredembarra(T)

Telf.977645832
www.tottorre.com

Festes? Celebracions?

GC002152

C/Capella 8,local 9.Torredembarra (T) Tel .977645832-
659784935

VIAJES
Torretur

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

Animació Petits:   *Inflables  *Ani-
madors  *Mags  *Lloguer de disfresses 
*Sonorització  *Detalls,etc

Animació gran i empreses:
*Orquestres   *Animadors  *Detalls 

celebracions *Regals publicitaris  
*Reunions TupperSex, etc

VIAJESTorretur

del Baix Gaià
www.celobert.com.es  e-mail: info@celobert.com.es C/Capella8, local 9   
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La moda femenina de qua-
litat a Tarragona.

Les millors marques 
Guess, Hugo Boss, Fan 

Fan, Tommy Hilfiger, entre 
d’altres.

Tl.97 722 7728
C/ Unió, 38. 43001  Tarragona

http://valentina38.com
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Nos adaptamos a su horario.Llámenos

REGALOS 
ORIGINALES.

REGALOS CON 
AMOR

Hacemos 
de tus fotos favoritas 

preciosos retratos C/Capella 8, local 16 
Torredembarra(T)

Telf  977645832

*Regalos promocionales
     *Regalos originales
         *Regalos celebraciones
             *También reuniones tapersex

C/Capella 8, local15  Torredembarra(T)
Telf 977645832

Regala 
Experiencias

*Actividades  de ocio regalo.
*Viajes.

*Tratamientos de salud y belleza
*Actividades en familia:
*Escapadas romanticas.

*Sensaciones:

Vales Regalemus
El Vale de Regalemus lo puedes canjear:

•Por “menús regalo” de restaurantes.
•Por todo tipo de actividades.

•Por cualquier viaje.
•Por cualquier vuelo a cualquier destino.

•Por casas rurales.
Y, lo mejor: NO CADUCA.

www.regalemus.com.es

Regala: 
La Libertad de elegir
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Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics

Cosmètica
Llibres

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

REGALS 

Núm.17 Hibern 2011

Es útil para el insomnio, mejorando el descanso en general, 
elimina temores y proporciona paz interior. 
Estos son dos de los muchos cristales que podemos encon-
trar y que poco a poco iremos introduciendo en próximos 
números.

EL RACO DE LA SALUT

Resulta interesante 
observar que las 
gemas han tenido
un papel muy impor-
tante a lo largo de la 
historia de la hu-mani-

dad. Desde las lejanas culturas orientales de la India, Tibet y 
Nepal hasta las culturas aztecas, mayas y toltecas
de América, así como en Egipto, entre otros, se utilizan 
las gemas, pero con muy distintos fines.
En Occidente existían creencias y mitos en los que las pie-
dras eran utilizadas como amuletos protectores o con fines 
sanadores.
Pongamos algunos ejemplos: 
AGUAMARINA, se considera protectora de los mari-
nos.Se le atribuían virtudes curativas en casos de dolor de 
garganta.
AMATISTA, escogida con frecuencia  para elaborar jo-
yas  reales, como  en el caso de la corona británica. 
En la India dia se relizaban rosarios de oración con ella.

              CRISTALES Y GEMAS 

R
E
G
A
L
S

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
Menú diario a partir de 10 € y a la carta.

Bebida y tapa: 3 €

RESTAURANT
PORT TORREDEMBARRA Local 1
Tels. 977 64 50 91 / 977 64 45 55
restaurante laqui l la@hotmai l .com

Abierto todos los días

Celebre estas fiestas con nosotros
*Menú año Nuevo
*Gran Cena Fin de Año

Disponemos de menú para su empresa y familia a MEDIDA.
Tenemos nueva carta , más de 90 marcas de Ginebra y 15 tónicas seleccionadas entre las mejores del 

mundo. !Venga a tomarse una copita¡ Abrimos de 11h a 00h, ININTERRUMPIDAMENTE.

Bones Festes
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GENT DEL BAIX GAIÀ. ESDEVENIMENTS.

Oferim classes 
de repàs i reforç de:

PRIMARIA – ESO – BATXILLERAT – CICLES 
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 exà-
mens oficials

Plaça Martí Royo 7 
43893 Altafulla

Tel/Fax: 977-651710
Mòbil: 649.89.64.17

centrelavinya@ya.com
www.centrelavinya.com

Pessebre Vivent
Les representacions del Pessebre Vivent de La Pobla de Montornès es van 
iniciar l’any 1976, sota l’organització de l’entitat cultural Amics de Mon-
tornès i amb la participació desinteressada de moltes persones del poble. 
Aquesta participació es concreta en diferents àmbits: des de la construc-
ció i manteniment de les instal.lacions, passant per l’organització prèvia 
de la distribució de vestits i persones als diferents quadres escènics, fins 
a la pròpia representació de les escenes i atenció al públic. Sense la col.
laboració altruista de totes aquestes persones, no hauria sigut possible 
arribar fins ara.
Als primers anys, l’itinerari començava al mateix costat de l’ermita i era 
un recorregut per diferents moments de la vida de Jesús, juntament amb 
escenes de tradicions populars catalanes i de la vida quotidiana dels nos-
tres pares i avis dedicats a la pagesia. L’evolució del Pessebre ha anat 
acompanyada d’una transformació dels diferents espais i del material em-
prat; així, ara l’itinerari comença a l’era d’una masia i fa un passeig al 
voltant de l’ermita, els accessos d’arribada i les instal.lacions de serveis 
han millorat ostensivament i els quadres escènics s’han sofisticat. Pel seu 
valor de millora infraestructural, el soterrament de la xarxa elèctrica, la 
construcció de casetes d’època permanents i el canvi d’equip de megafo-
nia, potser serien els canvis més rellevants. De totes maneres, la localit-

zació de l’infern en un lloc allunyat, augmentant així la seva simbologia, la sortida d’un àngel a una alçada considerable i 
la construcció d’un saltant d’aigua a l’escena de les rentadores de roba, serien les millores més espectaculars a la vista de 
l’espectador. Dies de representació temporada Nadal 2011 i horaris  de representaciones a 

www.celobert.com.es (agenda)

NIT DE REIS
Cada 5 de gener al vespre, els habitants de la Riera de 
Gaià surten als carrers armats amb torxes d'espígol ano-
menades "falles" que encenen amb l'objectiu d'atraure els 
Reis cap al poble. L'olor que desprèn l'espígol i el res-
plendor i calor del foc faran que els Reis no passin de 
llarg i que deixin els regals a les cases.

del Baix Gaià

Disponemos de una amplia gama de inmuebles en Venta y Alquiler 
¡Visítenos!

NUESTRA MÁS SINCERA GRATITUD A TODOS NUESTROS 
CLIENTES Y COLABORADORES. ¡FELICES FIESTAS!.

 C/. Antoni roig, 95. 43830 
Torredembarra

C/. St. Antoni abad, nº3 Local
43893. Altafulla



Disponemos de una amplia gama de inmuebles en Venta y Alquiler 
¡Visítenos!

NUESTRA MÁS SINCERA GRATITUD A TODOS NUESTROS 
CLIENTES Y COLABORADORES. ¡FELICES FIESTAS!.

 C/. Antoni roig, 95. 43830 
Torredembarra

C/. St. Antoni abad, nº3 Local
43893. Altafulla

KLADER.es. Venta de objetos de segunda mano

La tienda sostenible del Baix Gaia

KLADER
TU TIENDA DE SEGUNDA MANO

www.klader.es
Estamos recogiendo género para llenar nuestra tienda. 

Puedes traer el tuyo cuando te vaya bien
Nos encontrarás en la C/ Indians nº 1-9 Local 7 de 10 a 12. (Martes y jueves)

O al teléfono : 626601677

*Disfraces.
*Bolsos.

*Bisuteria y complementos.
*Objetos de plata.

*Antigüedades.
*ETC

En nuestra tienda, los objetos que no utilizas, puedes convertirlos en dinero
Trabajamos en DEPOSITO.

Objetos nuevos y usados
 (Solo objetos en buen estado. No ropa interior ni zapatos)

*Pequeños electrodomésticos.
*Ropa
*Accesorios depor tivos.
*Muebles.
*Libros.
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del Baix Gaià

Vivim temps difícils on, a 
més a més, triomfen alguns 
dels que ens van portar a 
la crisi econòmica que ara 
patim. Les mesures més es-
coltades per sortir d’aquest 
pou estan situades a la banda 
neoliberal, la de les retalla-
des, la d’aprimar els serveis 
públics, la de baixar impostos 
als rics, i que, a més, saben 
recollir vots a cabassos grà-
cies als discursos populistes. 
Recomano tots aquells llibres 
que ens expliquen que hi ha 
una altra manera de viure, 
aquells que posen el dit a la 
llaga, aquells que plantegen 

posar l’economia al servei de les persones i no pas al revés. En 
aquest sentit, cal esmentar dos autors. L’Arcadi Oliveres seria 
un, amb Aturem la crisi. Les perversions d’un sistema que és 
possible canviar (2010), i Vicenç Navarro, Hay alternativas 
(2011), seria un altre.
Les lletres poden ser un bon antídot contra la crisi però també 
contra el consumisme banal. És per això que no puc deixar de 
recomanar els llibres editats al Baix Gaià. Tenim entre mans 
algunes novetats ben interessants. Quatre contes:  Visca Santa 
Rosalia!, Patatuf... ens agrada ballar, La geneta Isona desco-
breix el riu Gaià i Emergència al País de la Màgia. Tres llibres 
d’història i antropologia: Armats de Torredembarra. 50 anys 
de la seva recuperació, La Nou de Gaià i Els Molins fariners 
de Bonastre i Roda de Berà. I tres més: El Recull de Treballs 
i Estudis Altafullencs dels centres d’estudis Sinibald de Mas 
i d’Altafulla respectivament, el recull d’articles Pensaments 

GENT DEL BAIX GAIÀ. LLIBRES.

LLETRES PER NADAL diversos i el darrer volum de Rates de Biblioteca.
Per cert, darrerament hem pogut gaudir del bookcrossing im-
pulsat per la Biblioteca Mestra Maria Antònia. A locals com 
el frankfurt Mariam o el restaurant Cal Txus i l’Anna, entre 
d’altres, hi podem trobar llibres per emportar o intercanviar 
de manera gratuïta. Hi podríem afegir llibres de la comarca? 
És una idea.

Jordi Suñé
Antropologiaimes.blogspot.com 

Monografies 11
de Gabriel Comes i 
Iris Gual. 
Edita: Centre 
d’Estudis Sinibald 
de Mas
Amb el suport de 
l’IRMU i del
Patronat de Cultura 
de Torredembarra 

11 de desembre de 2011
Festa de l’Oli NOu Cooperativa

Agrícola

www.coopsalomo.com
coopsalomo@coopsalomo.com

C. Nou, 18 - 43885 SALOMÓ
Tel 977629061

“LA MAR 
DELS 

PESCADORS 
DE BAIX A 

MAR”

es va presentar a la Biblioplatja de Baix a Mar el proppas-
sat diumenge dia 4 de desembre a les dotze del matí. Una 
passejada entenedora, amb rigor i pedagogia per la pesca, 
la gent de Baix a Mar i el seu fons marí. 
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GENT DEL BAIX GAIÀ
JOSEP FONT

Per aquest especial de Nadal i cultura popular, no podríem 
portar a un convidat que no fos el Sr Josep Font.
Ell és el referent d’ ambdues temàtiques: creador del Caga Tio 
més gran de Catalunya, el Mano i l’impulsor de les sardanes a 
la Torre actualment.
Josep Font és una d’aquelles persona amb iniciativa i decisió 
per afrontar de forma positiva els reptes que ens planteja la 

vida quotidiana. 
A més de fotògraf, pinta, canta, balla, és un gran professional 
en el maneig del torn (fa boixets i baldufes, entre altres, en la 
seva empresa El Boixet).
Artífex en la creació de diferents associacions, és membres de 
més d’una, tant en el nostre poble com en altres del Baix Gaià.
Aquest article és només una presentació perquè el coneguem 
una mica.
Visiteu la web: www.celobert.com.es .Trobaran més: fotos, 
com fer un caga tio amb material de rebuig, i moltes coses 
més.

G
E
N

T
 D

E
L
 B

A
IX

 G
A
IÀ

Regalos de Navidad

Atlantis
Regala belleza y bienestar

SPA Centre Salut  i Bellesa
C/Pescador,8-10  (Baix Mar) 43830 Torredembarra(TGN)

Mòbil: 628828346-627793031

En ATLANTIS tenemos la solución perfecta para tus regalos de Navidad obsequiando Salud y Bienestar 
a tus seres queridos, que van desde una sesión hasta un paquete completo de Tratamiento.

Cuida tu belleza y serás premiad@ 
con un Bono regalo para tus tra-
tamientos o noches de hotel (3* y 4*)  
para dos personas

Programa promocional  !!date prisa¡¡
Te estudiamos PACKS personalizados.Consúltanos

Ofertas Packs 60€

Pack anticelulítico, reafir-
mante y control de peso
4 Tratamiento cuerpo+control de 
peso+crema(Valor comercial real 200€.            
             Ahora 60€)
.....................................................................
1 limpieza de cutis extra+tratamiento 
rejuveneciente+1 crema personalizada.
(Valor comercial real 117. Ahora 60€)

Pack  Reafirmante de senos.
4 Tratamientos +crema
(Valor comercial real 214€. Ahora 60€)
.....................................................................
1 barro termal+exfoliante 
corporal+masaje+aceite hidratante(200ml) 
(Valor comercial real 95€.  Ahora 60€)Queremos que nos conozcas. 

Ven y tu primer tratamiento  a  escoger,  al 50% de 
precio.

(A partir de 10 €)
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CULTURA POPULAR: SARDANES

   “La sardana és la dansa més bella
    de totes les danses que es fan i es desfan,

    és la mòbil, magnífica anella
    que amb pausa i amb mida va lenta oscil•lant.”

Joan Maragall,

Mancats de vies per a cercar fets i dades concretes 
sobre l’antiguitat, els estudiosos han seguit la ten-
dència d’establir antecedents a la sardana en danses 
màgiques com la que mostra la pintura rupestre de les 
coves del Cogul, o en l’astronòmica originada en el 
gir dels astres i de les hores, que aporta J.Pella i For-
gas identificant els passos curts amb la nit, i els llargs, 
més animats, amb el període solar, atès que la sardana 
predecessora de l’actual tirava vuit passos curts i set-
ze de llargs, còmput que arrodonia l’al•legació. 
El testimoni escrit és trobat al temps medieval en 
el Llibre Vermell (s XIV) que descriu els romeus a 
Montserrat ballant el ‘‘ball rodó’’. Les primeres cita-
cions documentades on apareix el nom de sardana són 
de la segona meitat del s XVI; aquestes, i les successi-
ves referències catalanes i castellanes, indiquen com 
a sardana qualsevol ball rodó, ja sia popular o dansa 
senyorial, car llur descripció és lluny del mode i la 
figura de la vetusta sardana curta de les comarques 
gironines i del Rosselló. Un altre ordre de confusió ha 
estat el nom, a vegades grafiat cerdana, que coexistí 
fins a la fi del XIX. És en arribar al segon terç del s 
XIX que hom coneix les fites del procés que segueix 
la sardana.
Les sardanes són una forma de passar-s'ho bé.  La sar-
dana és una forma de fer exercici, de conèixer gent, 
de sortir de casa i de gaudir d’una música i d’una dan-
sa amb companyia d’altra gent.

LA SARDANA:
LA DANSA NACIONAL DE CATALUNYA

On es balla la sardana ?
La sardana és una dansa de carrer. Es balla en cercle seguint 
la música interpretada per una cobla.
Com a dansa catalana que és, la sardana és ballada majori-
tàriament a Catalunya (inclosa la Catalunya francesa). Cal 
a dir, però, que també podem trobar força moviment sarda-
nista a altres llocs geogràficament propers (principalment, a 
Andorra) o en punts on els casals catalans promouen acti-
vitats sardanistes, com a Madrid on són força freqüents les 
ballades a la “glorieta de la sardana” del Parque del Retiro.
El que solen pretendre els balladors és fer penya i gaudir 
d’una estona de ball, música i conversa.

Avda. Mas Solé, nº 6. Urb.  El Castell  
43761 LA POBLA  DE MONTORNES  (TARRAGONA)

Assesorament i Gestió Immobiliaria              
 …Para más ofertas y oportunidades ...entre en mi Web…                                                            

 www.inmo-montornes.com
inmo-montornes@inmo-montornes.com

TEL. 638 124 887  -   977 64 84 59

LA TEVA INMOBILIARIA A LA POBLA Roda de Barà. Oferta increíble! 
Precioso piso 
amueblado en el 
centro del pueblo, 
85m2 + solárium 
de 80m2 + parking 
en la misma finca. 
3 dormitorios, 
2 baños, 
cocina, lavadero. 
Todo exterior con 
mucha luz.
Finca de 7 años. 

SOLO :120.000 euros.
Tel:606982743
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Hi ha diferents tipus de sardanes, encara 
que els principals són:

Sardana de concert: 
És una sardana que no està pensada per ser ballada, només 
per ser escoltada. Normalment es toquen dues tirades de 
curts i dues de llargs.

Sardana coral: 
És un tipus de sardana que es pot cantar, és a dir, que algun 
autor o poeta ha escrit una poesia per ser cantada amb la 
música d’una sardana. Aquesta sardana pot ser cantada per 
una coral sola o acompanyada per una cobla.

Sardana obligada: 
És un tipus de sardana on hi ha un instrument que fa de so-
lista. Els més habituals que poden fer de solista són la teno-
ra, el tible, el fiscorn i el flabiol. Vindria a ser el mateix que 
quan hi ha un solista en una orquestra simfònica que toca, 
per exemple, un concert per a violí i orquestra de Vivaldi.

Actes sardanistes: 
Ballades
Són l’expressió més habitual del sardanisme. Solen fer-se 
els dies festius a molts pobles i ciutats de Catalunya. Du-
rant els mesos d’estiu, és freqüent que es celebrin cicles 
d’audicions diàries o setmanals a darrera hora de la tar-
da o a la nit. Generalment són actes amb una sola cobla 
i s’interpreten sis sardanes. En finalitzar la quarta (mitja 
part) i sisena sardana (final) es repeteixen una tirada de 
curts i una de llargs. Si les sardanes són de set tirades, so-
len tocar-se’n nou.
La durada d’una audició o ballada és aproximadament de 
dues hores

Aplecs
Si ens referim a un aplec sardanista, podriem definir-lo 

com una “Reunió de gent, generalment a l’aire lliure, amb 
motiu de gaudir d’un nombre indeterminat de sardanes in-
terpretades per un nombre variable de cobles.”
En un Aplec de la Sardana, les cobles actuants van alternant 
les seves actuacions, seguint el programa prèviament esta-
blert. Cada cobla interpreta cinc sardanes i una de conjunt. 
El nombre de sardanes interpretades augmenta, si aquestes 
són de set tirades i no de deu.
Concurs
En els concursos, les colles sardanistes, ballen la sardana 
procurant aconseguir la màxima interpretació coreogràfica, 
estètica i de precisió, entre l’interpretació musical i els seus 
passos de dansa.
Podem diferenciar entre dos tipus de concursos: 
els de colles improvisades i els de colles perfectament de-
finides.
En el primer dels casos, en el decurs d’un aplec la gent 
s’agrupa per improvisar una colla i ballar una sardana que 
serà puntuada per un jurat. Abans de finalitzar l’aplec es re-
partiran els premis corresponents a cadascuna de les colles.
En el segon dels casos, les colles, desenvolupen la seva ac-
tivitat bàsica, competint en els Concursos de Colles Sarda-
nistes.

Foto Rosa Mª.Guasch
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PERRUQUERIA
Ferran de querol 9

977 644 327
43830 torredembarra

Porta aquest anunci al gener i et farem un 
10% de descomptes en tots els serveis

"

Carrer Cases Noves,12
43763LA NOU DE GAIÀ

Telèfon: 691666200

Casa rural

w w w. c a l l l u i s e t . c o m
i n f o @ c a l l l u i s e t . c a t
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Sardanova
Una altra experiència més actual és la fusió de la música 
de la sardana amb el ritme del jazz, però això sí, mantenint 
l'estructura de la sardana. 
El resultat s'anomena Sardanova i es pot ballar de la ma-
teixa manera que la sardana.
Per a poder tocar sardanoves s'ha hagut d'augmentar el 
nombre de instruments de la cobla, depenent de les neces-
sitats de la composició a tocar.

L'acceptació de la sardanova és ben diversa i encara no 
veiem ben definit quin serà el seu futur.

Bibliogafia:
Federació Sardanista de Catalunya

Unió de Colles Sardanistes
Boig per la sardana

El bloc sardanista dels Botet 
Josep Pla sobre la sardana

LA COBLA
La música de la sardana és tocada per una cobla.
És una formació instrumental típica de Catalunya. Els seus 
orígens es remonten a una formació antiga que es deia tres 
quartants (o antiga cobla de ministrers) i el formaven tres 
músics que tocaven quatre instruments: el sac de gemecs, 
la tarota i el flabiol i tamborí. Aquesta formació musical 
medieval es va ampliar i va donar lloc a la cobla moderna, 
tal i com la coneixem nosaltres avui en dia.
La cobla actual, normament la formen 11 músics que toquen 
12 instruments. Alguns d'aquests instruments són originaris 
i típics de Catalunya i altres s'utilitzen en diferents forma-
cions com bandes, orquestres simfòniques, rock, jazz... És 
a dir, que podríem dir que la cobla fusiona instruments de 
diferents cultures per crear una cultura musical pròpia.
Els instruments de la cobla moderna (que són típics de Cata-
lunya) han evolucionat d'antics instruments medievals que 
hi havia a Catalunya durant l'Edat Mitjana. La resta, els que 
no són típics, han estat incorporats des d'altres formacions.

CULTURA POPULAR: SARDANES

Per tant, podríem classificar els instruments 
musicals de la cobla segons el seu orígen:
Instruments de la cobla típics de Catalunya
Flabiol i tamborí
Tenora (n'hi ha 2)
Tible (n'hi ha 2)
Fiscorn (n'hi ha 2)  
Instruments de la cobla no típics de Catalunya
Trompeta (n'hi ha 2)
Trombó
Contrabaix
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Regalos de empresa
Artículos de promoción

Reclamo publicitario
C/Capella 8,local 16

Torredembarra (T)
info@regalemus.com

www.regalemus.com.es
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HAGO REPARACIONES 
del HOGAR

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

TEL. 620 398 598

Felicidades Enzo en tu 
primer cumpleaños.

Te queremos. Tus papis 
y tu hermana Adriana.

23/12/11

TAULER D’ANUNCIS

Chico de 50 años busca chica entre 
38 a 50 años para fines serios:

TEl 645668213
........................................................

Jaime
Soy camarero y busco  

trabajo.620527805
..........................................................

Sra. Cuida personas mayores.
Experiencia demostrada

Brigida: 680265303
..........................................................

Ana:
Busco trabajo  

de 9 a 17 tarde o 
noche. Cuidado niños 
y personas mayores.

Limpieza y cocina.
Tel 660592216

..........................................................
Buscamos comercial

Altas comisiones
info@celobert.com.es

Se busca 
mujer freelance con ganas de 

trabajar
Imprescindible:

* Conocimentos de Informatica 
* Dotes comerciales.

* Don de gentes 
OFRECEMOS 

Compartir negocio, en pleno  
funcionamiento a coste 0€.
Abstenerse curiosos.

Enviar Curriculum,  
        info@celobert.com.es

 E l  Jard i -NET
6 0 8 4 3 1 6 0 5 . 6 2 6 5 6 2 8 1 4

Mickey y Minnie 
en tus fiestas

Reservas
Tel 977645832
(contestador 24h)

Y también:
Animadores

Magos
Payasos

www.boulevard9.com

En cualquiera de 
tus celebraciones: 

Despedidas,reuniones 
de amig@s...una re-

unión tuppersex os hará 
pasar un rato divertido

info@regalemus.com
Telf 977645832

Buscamos vendedoras.

Se alquila habitación.
Mujer. 

Natalia: 609546580
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Buscamos por USTED. ¿que necesita?

  OCASIÓN

Torredembarra V-209
Piso de 2 dormitorios a 

tan solo 200m de la playa. 
En perfecto estado de 

mantenimiento, se vende 
amueblado

SOLO 110.000 €

   www.tottorre.com
    C/Capella 8, local 9. Torredembarra (T) Tel 977645832

  OCASIÓN
Casa en Creixell

Hab. 2
Baños 2

Total Contruidos M2 136
Parquing cerrado. 

SOLO 165.000 €

  

Necesitamos pisos

en Alquiler
www.tottorre.com

Tel 977645832
info@tottorre.com

  OCASIÓN
Preciosa casa, individual.
Marítima residencial. 

A 50 m de la playa.
Jardines parte anterior y posterior.Armarios em-

potrados.Amplia plaza de aparcamiento

SOLO 198.335 €

Piso en el centro de Torredem-
barra. 100 m2 .4 plantas. 2 
habitaciones dobles. Comedor. 
Cocina independiente. 2 baños 
completos.Bodega.Terraza.Sola-
rium. Todo reformado reciente-
mente. Para entrar a vivir.

ALQUILER

SOLO 
500 €
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Si vende !LLÁMENOS¡ Si compra!VISÍTENOS¡ Somos su asesor inmobiliario.

                                          El camino mas corto para llegar a su hogar.
www.tottorre.com info@tottorre.comTel 977645832

  OCASIÓN

Torredembarra 
Apartamento + piscina + 

gje. Els Munts
Hab. 2

Baños 1
Total Contruidos M2 50 
SOLO 129.500 €

  OCASIÓN

Preciosa casa en la Pobla 
de Montornés.

110 m2 de vivienda y 500 
de terreno. Cuatro habita-
ciones. Magnifica piscina 

con yacusi. Jardín
SOLO 195.000 €

  OCASIÓN

En Torredembarra

Casita con piscina propia, 
3 Hab.   1 Baños

Total Contruidos M2 70
Superficie Util 60

Superficie Solar 360 
SOLO 140.000 €

  OCASIÓN
En Torredembarra

PLAYA
Precioso piso en venta, a 50 m de la playa.Tres ha-
bitaciones.Baño y aseo. Piscina comunitaria y zona 
ajardinada.Plaza de parquimg exterior.Amueblado

SOLO 190.000 €



*Regalos promocionales
     *Regalos originales
         *Regalos celebraciones
            *Reuniones tapersex

En Regalemus encontrarás  los juguetes y lenceria eróticos más 
originales.

Porque queremos que los adultos del Baix Gaià  luzcan sonrisas picaras y 
divertidas,  hemos recopilado para ti los regalos picantes más originales y 

a precio muy asequible.
Y también cestas eróticas 

(Aceites, juguetes, lencería…) 

Para los que la frase: “vamos a la cama” es algo más que  
los famosos anuncios de la tele.

Para los que ya no siendo tan niños, quieren seguir sonriendo.
Para aquellos que desean regalar algo original y divertido.

                                  Hemos creado: regalemus picante.

info.regalemus.com.es
C/Capella 8, local15  Torredembarra(T)

Telf 977645832

www.regalemus.com.es

 

Nos adaptamos a su horario.Llámenos


