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www.celobert.com.es del Baix Gaià

 * Setmana Santa:
    Setmana Santa al 
    Baix Gaià
 * Sant Jordi
 * Festa familiar:
    Casament
    Comunió
    Bateig
 * Fires i Festes

FESTES DE PRIMAVERA:

Soluciones inmobliliarias  
   C/Capella 8, local 9.Torredembarra
 www.tottorre.com   

Tel.977645832

                    

                             C/ Capella 5 local (Torredembarra)        
 LA NOVA ESCOLA 

                     I SALA DE BALL DE  

                  TORREDEMBARRA   
             

 MATRÍCULA GRATUÏTA!! 
                  APUNTA’T JA!!! 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 
635530573 / 695499740 

  
 www.royaldance@hotmail.es               www.facebook.com/royal.dance1   

Comuniones
Bautizos...

C/Capella 8, local 16 Torredembarra
Tel. 977645832

www.regalemus.com.es

Piso en alquiler anual.
Torredembarra.
C/Pescadors. 

Dos habitaciones 
dobles.

Totalmente amueblado
400€
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I al mes de Juny
ESPECIAL Estiu.

Tot per passar-ho bé al
 Baix Gaià.

Serveis d’Oci: 
Oci de dia i de nit. 

Per terra o per mar.
Turisme  Gastronòmic

Ya está aquí de nuevo la primavera. 
Y con ella, como si despertáramos de un largo letargo, las fiestas y 
celebraciones,las reformas en nuestro entorno: casa,negocio, el disfrutar más 
de nuestras calles con la llegada del buen tiempo....
Por ello, este Cel Obert 18 estará dedicado a esas fiestas que tienen lugar en 
primavera. 
Fiestas familiares y populares con la intención de que disfrutemos de todas 
ellas.
Y además, no podemos olvidarnos de nuestro entorno: hogar o lugar de tra-
bajo.
És, en esta época del año donde realizamos más reformas y acondicionamos 
nuestro espacio.
En este Cel Obert encontraremos todos los profesionales  que necesitemos 
tanto en nuestras celebraciones como en el hogar. 
En el Baix Gaià podemos encontrar todo lo necesario, sin movernos de 
casa.
Las fotos que acompañan los articulos de Semana Santa  son propiedad de: 
Imma Font , Consell Sectorial de Turisme d’Altafulla y otros.
“Cuando llega  la Primavera, limpia tu entorno de cosas malas y recibe 
las cosas buenas” (Así reciben en China la primavera)

Muy pronto 
el diario de información INDEPENDIENTE
de la Torre que estabas esperando.
www.torredembarradigital.com

pag 16-17
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AGENDA DE PRIMAVERA AL BAIX GAIÀ

Núm.18 Primavera 2012

Si te ven, 
ESTAS VENDID@

Cel Obert - la seva cita trimestral amb tota 
la informació i serveis del Baix Gaià.

 I cada dia a la web: www.celobert.com.es:
Agenda d´esdeveniments, 
guia comercial, informació, 

vals descomptes...

www.CEL OBERT.com.es
C/Capella 8, local 9.Torredembarra (T)    info@celobert.com.es  Tel. 977645832

ABRIL
1 Diumenge  de Rams
5 Dijous Sant
6 Divendres Sant
7 Dissabte Sant 
7-8-Creixell: Mercat Medieval 
8 Diumenge de Resurrecció
9 Dilluns de Pasqua. Festa els Munts.
23 Sant Jordi.
28-29 Torredembarra: I Fira Va de “ Pintxos” 

MAIG

5 Dissabte-Vespella: 10a “Vedellada Popular”         
Salomó :Tots els diumenges: El Ball del Sant Crist 

JUNY
                   III Fira de la Dona (Torredembarra)
15-16-17  Open de pesca de altura (Torredembarra)

NOTA: 
Sólo hemos podido incluir en la agenda la información 

que nos han enviado. 
Nos hemos puesto en contacto telefónico  y por e-mail con  

todos los ayuntamientos del Baix Gaià  y la información 
que hemos recibido es la que publicamos 

Os recordamos que seguimos insertando los eventos que 
nos facilitan   en la agenda de la web: 

www.celobert.com.es
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FESTES DE PRIMAVERA: SETMANA SANTA

HISTÓRIA DE LA SEMANA SANTA
Los cristianos conmemoran durante la Semana Santa, la en-
trada de Jesús a Jerusalén, cuando todo el pueblo lo alabó 
como rey con palmas (Domingo de Ramos), la última cena 
de Cristo (Jueves Santo) en la que, según el Nuevo Testa-
mento, Cristo ofreció pan y vino a sus apóstoles, dando ori-
gen a la Eucaristía o Comunión. También se conmemora la 
muerte de Cristo en la cruz (Viernes Santo), su día de reposo 
en el Sepulcro (Sábado Santo o Sábado de Gloria) y, final-
mente, su posterior Resurrección (Domingo de Resurrección 
o Pascua de Resurrección).

Somos un país de gran tradición católica y  es especialmente 
celebrada esta fecha del calendario festivo, ya que este es el 
momento de mayor actividad litúrgica del año. Cada región 
del país mantiene la tradición de sus celebraciones a través 
de misas y procesiones multitudinarias.

LA PASQUA EN CULTURES ANTI-
GUES

La Pasqua és un terme religiós que procedeix del llatí 
pascae, i aquest prové del grec paskha format a partir 
de l´hebreu pésakh (que significa “pas”).
Uns mil•lenis abans de la nostra era, a les cultures 
mediterrànies, a principi de la primavera (en aquesta 
època de Març) es feia una festa d’una setmana de 
durada coincidint amb la primera lluna plena de pri-
mavera, per  celebrar el “pas” de l’hivern a la pri-
mavera. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pasqua

PASQUA CRISTIANA
Els primers cristians transformaren la celebració de la Pasqua 
a festa de la resurrecció de Jesús de Nazareth, al diumenge 
següent a la lluna plena posterior a l´ equinocci de prima-
vera (21 de març).
Aquesta festa determina el calendari mòbil d´ altres festes: 
així l’Ascenció (la pujada de Jesús al cel) se celebra quaranta 
dies després de la Pentecosta, deu dies després de l’Ascenció. 
La setmana anterior a la Pasqua de la Resurrecció és la Set-
mana Santa, que comença amb el Diumenge de Rams.
El nom de “Pasqua” s’ha estès a d´altres celebracions cristia-
nes, relacionades amb el Nadal (naixement de Jesús) o amb 
la Setmana Santa (la seva “passió” i mort).
La Pasqua des d’un punt de vista de la Fe, és la festa més 
important del cristianisme, tot i que popularment se celebra 
amb molta més intensitat el Nadal. El Diumenge de Pasqua 

culmina la Setmana Santa, una setmana de celebracions rela-
cionades amb els últims dies de la vida de Jesucrist.
El dia de Pasqua és tradició que el padrí o padrina regali al 
seu fillol una Mona de Pasqua  que tradicionalment es men-
ja a l’endemà: el dilluns de Pasqua.
També són tradicionals de Pasqua el cant de les caramelles.

TAPES * ENTREPANS 
PLATS COMBINATS  

PAELLES X ENCÀRREC.
ANIVERSARIS

POMPEU I FABRA, 3 - LOCAL 3
TORREDEMBARRA

Tel. 654816266

Fotos IMMA FONT

del Baix Gaià

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

Sanación por Arquetipos,Sanación 
Magnificada, Sanación por el 
Sagrado Arte del Lavado de Pies
Consultas Tarot, Apertura 
de Registros Akáshicos, 
Gran pirámide Numerológica,
Meditaciones Guiadas,
Velones preparados para 
peticiones, Salud, Dinero, Amor, Trabajo

Rituales
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!!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

FESTES DE PRIMAVERA: SETMANA SANTA

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentació celíaca
Productes biològics

Cosmètica
Llibres

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

BREU DICCIONARI
DE LA SEMANA SANTA

ARXICOFRADIA: Confraria més antiga o que té més 
privilegis que d’altres.
CALVARI: Evocació plàstica de la muntanya Calvari (o 
Gòlgota)amb la  representació de la mort de Jesús clavat 
a la creu,acompanyat de vegades dels successius episodis 
que van precedir immediatament aquell fet.
CANDELÀRIA: Conjunt d’espelmes o llums que porta 
el pas d’imatge.Capirot: Cucurutxo de cartró, cobert de 
tela blanca o d’altres colors que es col • loquen al cap els 
Confrares a les processons de Quaresma.
CONFRARE: Pertanyent a una confraria o germandat.
CONFRARIA: Congregació o germanor que formen 
alguns devots amb autorització competent per exercitar-se 
en obres de pietat.(Retre culte a un sant, a la Verge, etc) o 
prestar determinats serveis relacionats amb el culte.
QUARESMA: Període de temps litúrgic, en que els cris-
tians es preparen per a la celebració de la Pasqua.
DIUMENGE DE RESURRECCIÓ: Aquell en que 
l’Església celebra la Pasqua de Resurrecció del Senyor.
DIUMENGE DE RAMS: L’últim de la Quaresma, que 
dóna principi a la Setmana Santa.
ESTACIÓ: Visita que es fa per devoció a les Esglésies 
o altars,aturant-s´hi algun temps a pregar davant del 
Santíssim Sagrament,principalment els dies de Dijous i 
Divendres Sant.
FIXADOR: El fixador és el portant de la segona i penúlti-
ma fila que fixen el pes i el pas dels pateros.
IMATGE TITULAR: Es diu a la imatge que presideix la 
germanor, per la qual se la coneix en el seu entorn.
INRI: Inicials de Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesús 
de Natzaret Rei dels Jueus, rètol que figurava a la Creu de 
Jesucrist
NATZARÈ: Penitent que a les processons de Setmana 

Santa va vestit amb túnica, comunament habitada.
PAS: Pas (del llatí passus, escena, però també sofriment) 
és el nom que reben les imatges que desfilen en la Setma-
na Santa,conjuntament amb les camines. Se l’anomena 
pas, ja que els orígens de la Setmana Santa van ser el 
d’interpretar mitjançant imatges, passatges de la Bíblia, 
perquè el poble era majoritàriament analfabet.
PROCESSÓ: Acte d’anar ordenadament d’un lloc a un 
altre moltes persones amb una fi públic i solemne, normal-
ment religiós.
SAETA: Cobla de cant flamenc, de motiu religiós.Una 
persona que canta en determinades solemnitats especial-
ment a les processons de Setmana Santa.
SETMANA SANTA: La setmana gran, major o santa és la 
última de la Quaresma, des del Diumenge de Rams fins al 
de Resurrecció. És la setmana en què es reviu la vida i la 
mort de Jesucrist.
VIA CRUCIS: Expressió llatina que anomena al camí 
senyalat amb diverses estacions de creus i altars, i que 
es recórre resant en cadascuna d’elles, en memòria dels 
passos que va donar Jesucrist caminant cap al Calvari.

Núm.18 Primavera 2012  F
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ABRIL: SETMANA SANTA

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

Processons passos i representacions teatralitzades al 
Baix Gaià.

A  pràcticament tots els pobles del Baix Gaià se celebra 
la Setmana Santa.

En aquest especial Setmana Santa volem presentar 
l’esdeveniment com a acte cultural i tradicional, 

despullat de tot índole religiós.

SETMANA SANTA : DESCOBRIR EL 
BAIX GAIÀ

OFERTA ESPECIAL:
PER CADA 5 TALLS DE PÈL

O BANY EL 6é GRATIS

* PERRUQUERÍA CANINA * ALIMENTACIÓ 
I COMPLEMENTS PER A MASCOTES

* VENDA PETITS ANIMALS
* REPARTIMENT DE MENJAR A DOMICILI

C/ Forn, 6 - Torredembarra  Tel. 678 929 767
TORREDEMBARRA

ALTAFULLA

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

Mossèn
Miquel Amorós, 5
977 650 384

ALTAFULLA

Av. Montserrat,27
977642614
Torredembarra

Un estiu diferent?
Estades des de 55€/setmana.

I també: aniversaris, families, grups...
Informa’t al 977224324 o corralneri@gmail.com
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Tot el  poble d’Altafulla i des de fa ja 12 anys, celebra cada 
Setmana  Santa  la representació artístico -  teatral del “Camí 
de la Creu”. 
Una obra dramàtica que es farà, si les circumstàncies els ho 
permet, el Dimecres Sant al capvespre, a tota la Vila Closa , 
des de la plaça del Pou fins  al Comunidor.
Altafulla en aquesta data es converteix en un petit Jerusalem, 

Fotos: Consell Sectorial de Turisme i altres.

RESTAURANT
HABITACIONS 
BAR MUSICAL

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

www.faristol.extendnow.com

Faristol

Oferim classes 
de repàs i reforç de:

PRIMÀRIA – 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

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

C/ Mainada, 1 - Local C
43893 Altafulla

977 651 924  info@joieriafusio.com
www.joieriafusio.com

ALTAFULLA:
REPRESENTACIÓ CAMÍ DE LA CREU

com ens comenta la Joana, 
la  directora teatral.
A l’esdeveniment participa 
un gran nombre de persones 
i associacions : Ateneu 
cultural Dones d’Altafulla,  
Armats de la Parròquia de 
Sant Martí , Catequistes i 
nens , col•lectiu d’artesans al 
mercat de Judà,  timbals dels 
Diables i de l´ Escola Muni-
cipal de Musica , i  l’inestimable col•laboració dels voluntaris.
Un altre valor afegit son les actuacions en directe de la Coral 
Nou Rebrots i l’Ave Maria interpretat per la soprano Eva 
Anaya, acompanyada per la flauta travessera de Sonia Virgili. 
El grup d’armats de la Parròquia de Sant Martí d’Altafulla. La 
Coral “Neus Rebrots” dirigida per Daniel Català i diferents 
interpretacions de l’autor del concert Camí de la Creu S. 
Mühle. Sota el Patrocini de l’Ajuntament d’Altafulla.
Amb el reforç de la Comissió Fundadora.

7



8

SETMANA SANTA A LA TORRE
Quan parlem de la Setmana Santa a Torredembarra, parlem 
d’ una gran Setmana Santa. Aquesta adopta totes les caracte-
rístiques i al•licients per a ser- ho. Organització, confraries, 
passos, espectadors, etc.. fan que la S.S torrenca sigui inobli-
dable i a la vegada difondre el màxim respecte del significat 
que comporta el conjunt d’ actes d’ aquesta.
Cal destacar el paper de l’ Església, ja que, conjuntament amb 
les autoritats locals, fan que sigui possible, any rere any, una 
de les millors setmanes santes que, actualment, es realitza a la 
província.                                                         Edu Suarez                                                       

ABRIL: SETMANA SANTA

Programa d’ actes- Setmana Santa 2012
HORARI DE LES CELEBRACIONS

Diumenge de Rams
Vigília:  celebració de l’Eucaristia, a 2/4 de 8 del vespre i ofre-
na del palmó a càrrec de la Confraria del Sant Sepulcre
Via Crucis des de l’Església parroquial fins a l’ermita de Sant 
Antoni d’Altafulla, a ¾ de 10 de la nit.
Dia: celebració de l’Eucaristia a les 9, 11 i a les 7 del vespre 
La de les 11 començarà amb la benedicció dels rams a la Plaça 
del Castell i ofrena del ciri pasqual a càrrec de la Confraria dels 
Armats de la Creu
Dimarts Sant
Celebració comunitària de la penitència, a les 8 del vespre 
Dijous Sant
EUCARISTIA DEL SOPAR DEL SENYOR,  a 2/4 de 8 del 
vespre 
L’Església romandrà oberta fins a les dotze de la nit per a la 
pregària personal i comunitària davant Jesús Eucaristia
Hora santa de pregària, a les 11 de la nit
Divendres Sant
Ofici de lectura, a les 7 del matí
Via Crucis, a 2/4 de 8 del matí
CELEBRACIÓ DE LA MORT DEL SENYOR, a 2/4 de 6 
de la tarda
Processó del Sant Enterrament, a 2/4 de 9 del vespre
Dissabte Sant
VETLLA PASQUAL, a 2/4 de 11 de la nit, començarà a la 
plaça del Castell
Diumenge de Pasqua
EUCARISTIA PASQUAL, a les 10, 2/4 de 12 i a les 7 de la 
tarda
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CICLES IBAÑEZ

Obert tots els dies 
Ofertes cap de Setmana

Menú diari per 5€ El dissabte, 6€

Bicicletes - Recanvis - Reparació

C/ Filadors, 23 C       Tel. i Fax 977 64 54 71

43830 TORREDEMBARRA (Tarragona)

AVUI NO CUINIS, VINE 

Obert tot l’any
Entrepans-Tapes-Plats Combinats-Arrossos
Tot, al millor preu
Rafael de Campalans, 20 Platja tlf. 683386843
43830 Torredembarra (Tarragona)  www.cafeteriafabiola.com
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ABRIL:SETMANA SANTA

Quan varem decidir establir com a tema principal de Cel Obert 
i dins de la Festes de Primavera,  la Setmana Santa, el primer 
o uns dels primers noms que sen´s va venir al cap va ser el de 
Pere Font. Aquest tema no podria ser tractat sense haver palpat 
prèviament la seva experiència i dedicació sobte la Setmana 
Santa torrenca. I així ha estat, ja que varem acudir a ell perquè 
ens expliqués anècdotes, detalls i experiències viscudes al llarg 
dels seus anys com a Armat.
Pere Font, armat des de l’ any 1994 (és a dir, 19 Setmanes 
Santes). Ell va entrar a formar part dels armats gràcies a una 
renovació de vestits, realitzada per la gent jove de l’ època, la 
qual va incitar a Pere Font  a participar als armats, rebent una 
resposta afirmativa d’ aquests.
Les relacions entre els armats no poden ser millor, ja que tots 
els que formen part  ho fan perquè els  omple, els  agrada ser- 
ho, no ho fan per obligació . Aquesta bona harmonia es trans-
met entre ells, produïnt un clima càlid i d’afecte. 
Des del punt de vista d’ organització física i d’ espai a l´hora de 
realitzar la Setmana Santa trobem un capità, l’ Antoni, una altre 
persona que porta la bandera ( símbol dels armats) i per últim 
els signums, els caps de quadrilla. 
A més a més trobem la banda musical, amb caixes i timbals. 
Un instrument molt important, ens comentava, és la trompeta 
ja que a partir del toc d’ aquesta comença a funcionar la resta 
d’ instruments.
Si parlem de la historia dels armats, trobem que a l’ any 1828 
hi ha la primera noticia escrita, la qual explica que es van pagar 
uns diners per  comprar uns cascs. En anys de guerres, des del 
1935/36 els armats es van separar, fins l’ any 1962 que van 
tornar a formar el grup (aquest grup bàsicament estava format 
per gent que jugava a futbol a Torredembarra). Any rere any 
les generacions han format un grup molt més ampli, deixant 
el nombre actual amb 29 membres.Es paga una quota anual  
de 20 euros.
El que es vol transmetre des dels armats és seriositat, ser molt 
cerimoniós, molt estricte i fer les coses ben fetes, que la gent 
quedi impactada i a la vegada impregnada de la serietat d’ 
aquests.
L’any 1996, el senyor Font ens comentava que la Setmana 
Santa de la Torre necessitava un canvi, sobretot visual. Fixant-
se i comparant amb la S.S de Tarragona, es varen adonar  que 
la S.S Torrenca estava desangelada, per tant, van pensar que 

TORREDEMBARRA
ENTREVISTA A: PERE FONT

enlloc de crèixer més la confraria (els armats), vestirien i mi-
llorarien la processó per darrere. Allí va ser quan van crear els 
grups d’ aspirants, la banda de timbals i van parlar amb els pas-
sos que conformarien la processó perquè duguéssin una vesta. 
Aquest fet va fer que el conjunt de confraries augmentés en 
número de membres, com per exemple la del Sant Sepulcre, 
que en aquella època en tenia 5 o 6 membres, i ara mateix en 
són aprox. 60.
Es sap que la Setmana Santa a Torredembarra es realitza aprox. 
des dels anys 1600-1700
Personalment per al senyor Font l´actual nombre de confraries 
és suficient, ja que lo primordial és portar un pas.
Ens comenta que en aspectes generals, l’ estètica de la processó 
és acceptada per la gent, els hi agrada. Es d’ agraïr i exemplar 
el silenci i respecte que tenen els espectadors o públic que as-
sisteix a la S.S Torrenca.
El paper de les autoritats locals no és altre que establir unes 
infraestructures i organització ( senyalització, policies..etc).
Destacar el llibre “Opuscle”, que es presenta cada any i és el 
tret de sortida de la S.S.
També cal remarcar que els armats de la Torre estan sol•licitats 
i a l’ alça, ja que han aparegut en pobles com ara Tortosa, repre-
sentant el poble de Torredembarra amb respecte i rigor.
Destacar que el 21 d’ abril d’ aquest any, es realitzarà una des-
filada commemorativa del 50è aniversari amb els armats de 
Mataró i els de Tarragona (amb un total de 100-150 armats). 
Serà un espectacle molt bonic, que des d’ aquí animem a la 
gent a participar i gaudir d’ aquest esdeveniment únic, i proba-
blement irrepetible.
Les caramelles són un grup de gent, que pertany als armats els 
quals s’ anomenen també la veu del poble. Aquests canten i 
criden, donant una imatge diferent i divertida a la que normal-
ment se’ls  dóna als armats.
La processó la componen: Armats, aspirants, la Creu, Els Nat-
zarens, La Banda de timbals de la Creu, la Confraria del Sant 
Sepulcre, La Dolorosa i al final les autoritats 

Edu Suarez Molina

Núm.18 Primavera 2012
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 Aquest és un llibre publicat per la Confraria de la Creu-
Armats de Torredembarra. Es va presentar el 23 d’abril de 
2011 en el marc dels actes de la Setmana Santa i com a tret 
de sortida del cinquantè aniversari de la recuperació dels 
Armats. És un treball escrit per David Morlà i Jordi Suñé a 
partir d’una trentena d’entrevistes i d’una recerca per arxius 
locals i tarragonins. L’edició compta amb la reproducció de 
més de dues-centes fotografies.
Entre les aportacions més destacades d’aquest treball po-
dem esmentar la documentació que els Armats torrencs ja 
existien el 1828, el procés de recuperació d’aquesta tradició 
a principis de la dècada de 1960, la creació de la Confraria 
de la Creu a la dècada de 1990 i la consolidació dels Armats 
i del conjunt de la Setmana Santa torrenca en l’actualitat.
El podeu adquirir a les llibreries Miquel, Àgora i Carpe 
Diem i als comerços Foto Font, Carme Busquets i Corsete-
ria Ciuró de Torredembarra. A Tarragona el podeu trobar a 
la llibreria de la Generalitat, al carrer Major, i a les llibreries 
la Rambla i Capona. També es pot comprar per internet al 
correu info@armatstorredembarra.cat i al web :

www.armatstorredembarra.cat

ABRIL: SETMANA SANTA

ARMATS DE TORREDEMBARRA.
50 ANYS DE LA SEVA RECUPERACIÓ

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

C/Major,347.VALLIRANA (BCN)
Tlf:936830142

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.

Directora Centre Verónica Mojío

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

www.logopediatorredembarra.es
Tel.606913066

E n c a r a  e t s  a  t e m p s  d ’ a p r o v a r  e l  c u r s
* Reforç  Escolar:                          
Ed. Primària                           
ESO                                         
Batxillerat                              
Proves accés    

* Logopèdia:
  Dificultats parla i llenguatge

 Dificultats lectura i escriptura
    Alteracions odontològiques

   

“ La Bohème “ Boutique
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GASTRONOMIA 
DE PRIMAVERA

 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

Àlex i Sílvia
cuina d’autor www.restaurantmulsum.com

tel.977655576

Sala privada per celebracions, reunions, 
calçotades, etc

c.Sant Joan, 15.43762 La Riera de Gaià   Tarragona
info@restaurantmulsum.com

La Setmana Santa marca la fi de la Quaresma per als cris-
tians, un període d’abstinència on la carn ha estat denegada. 
Durant aquests dies els aliments més recurrents i que han 
arribat fins als nostres dies en forma de dolç tradició eren 
els ous i els pans
El dia de Pasqua és tradició que el padrí o padrina regali 
al seu fillol una Mona de Pasqua que tradicionalment es 
menja a l’endemà, el Dilluns de Pasqua

MAIG. VESPELLA

Dissabte 5 de maig:  “10a Vedellada Popular”
 (vedella amb D.O. Tarragonès, de la finca Mas d’en Mestre 
de Vespella de Gaià).

Properament es posarà en marxa el projecte “Cinema Club”, 
amb pel·lícules de diversa temàtica.
Cap al més de Juny, podreu consultar tota la programació 
dels actes organitzats per la Festa d’Estiu de Sant Salvador 

A la nova pastisseria de Torredembarra...

hi trobareu la vostra mona
Carrer Ferran de Querol, 2
Torredembarra - 977 64 53 25 Us hi esperem !!!



FIRES I FESTES DE PRIMAVERA

del Baix Gaià

El Baix Gaià acull al llarg de l'any una gran varietat de 
fires i mercats al carrer, activitats que esdevenen un atrac-

tiu més per a molts dels seus visitants, i que la conver-
teixen en una comarca activa i  plena de vida.

Carrers i places són escenari de mostres d´artesania, 
gastronomia,alimentació, antiguitats... plens d'encant en 

cada estació de l'any. 
Són el complement ideal per amenitzar un passeig tranquil 

pel centre del poble, una activa jornada de compres o un 
recorregut turístic

CREIXELL
7-8  d’Abril:
Al centre de la Vila de 10 h a 22 (Al voltant del Castell)
Activitats: Pregó,cercavila medieval, gegant i i 
capgrossos,dinar medieval, mostra d’oficis tradicionals, ar-
tesania...Més informació:Aj. de Creixell.Cultura i Turisme 

TORREDEMBARRA
23 d’Abril:
A Torredembarra, a la Plaça de les Monges, es celebra des 
de fa anys el dia del llibre. Associacions i escriptors posen 
les seves parades per donar a conèixer les seves novetats 
literàries, vendre-les i signar-les.

28-29 d’Abril:
Fira Va DE”PINCHOS”
Durant dos dies la plaça de Catalunya acollirà parades de 
pintxos i “zuritos”.Tots podrem degustar i a preus populars, 
una àmplia varietat de pintxos i tapes. Una ruta d’oci més 
a la Torre .A més comptarà amb animació i sorpreses que 
seran del gust del públic assistent.
Recorda. Tens una cita els dies 28 i 29 d’abril amb VA DE 
PINCHOS.
Més informació a Pag 19 i a www.celobert.com.es

VESPELLA 
Cicle de Xerrades de la Creu Roja
Dimarts 29 de maig de 2012: "Abraça'm fort" a les 17h 
a la Sala de Conferències de l'Ajuntament de Vespella de 
Gaià.
Properament es posarà en marxa el projecte "Cinema Club", 
amb pel·lícules de diversa temàtica.
Cap al més de Juny, podreu consultar tota la programació 
dels actes organitzats per la Festa d'Estiu de Sant Salva-
dor (agost) i la Festa Major de Sant Miquel(setembre), no 
us podeu perdre, l'orquestra Fan Fan Show, el concert de 
CATROCK, l'excursió a l'Espluga de Francolí, i d'altres 
més....

Per a més informació: www.vespella.altanet.org

   

¡¡¡NOUS PREUS!!!

Obert de:Dilluns a Dissabte

TALL               10€
PENTINAT      10€
COLOR           12€

i més...

Av.Catalunya 7
Roda de Barà  (Tarragona)

Tel. 977646573
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Si quereis ampliar más sobre el tema  en la web 
www.celobert.com.es  Salomó                                                                                                                                  

Los inicios del Ball del Sant Crist en el siglo XVIII 
(J. Bargalló-M. Palau)

El Ball del Sant Crist posa en escena una llegenda d’arrels 
medievals.
Explica que davant la fam que patia el poble i tota la comar-
ca, un mercader salomonenc, de nom Josep Nin, decidíem-
barcar vers Alger a la recerca de blat.
Tot fent tractes amb un mercader musulmà anomenat Ma-
homet, va descobrir la imatge d’un Crucifix, i va decidir 
d’adquirir-lo com fos.
Davant la negativa inicial de Mahomet, Josep Nin li oferí la 
plata que pesés. Acceptada la condició, i arribat el moment 
de la pesada, el canestró només acceptava trenta monedes. 
Sentint-se enganyat, Mahomet es desdí del tracte i es negà 
a lliurar la imatge.
Josep Nin va recórrer a la justícia reial. El rei manà repetir 
l’ operació davant la seva presència, amb el mateix resultat 
que abans: el Crist pesava només els diners que Judes havia 
cobrat per la seva delació.
No sense alguns entrebancs, Josep Nin embarcà la Imatge 
i la portà a Salomó. El Sant Crist esdevingué el patró de la 
vila i va desvetllar una extraordinària devoció, fins i tot a 
les comarques veïnes.     
 Inicialment, el Ball del Sant Crist es representava a 
l’exterior, com a espectacle de carrer.
El Ball del Sant Crist de Salomó, és un espectacle que com-
bina teatre i dansa, i pertany al gènere dels balls parlats, de 
tanta tradició a les comarques del Camp de Tarragona.

Representacions:
Les representacions del Ball del Sant Crist són els quatre 
diumenges de maig (dies 6, 13, 20,  27) a les 12 del migdia, 
a l’Esglèsia.
Enguany s’escau el 40 aniversari de les representacions 
a l’Esglèsia, abans el ball es representava pels carrers del 
poble o a l’envelat de la Festa Major.
Reserves i altres informacions: 977-62-90-58.
 ASSOCIACIÓ BALL DEL SANT CRIST DE SALOMÓ

www.balldelsantcrist.cat

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

Element festiu patrimonial 
d’interés nacional

Truqueu al 977 655 402
o al Mòbil 630 929 772

Sant Joan, 64
43762 La Riera de Gaià

Terrassa/ Jardi amb barbacoa/ 
Cuina catalana/ Menjar per emportar/

 Esmorzars per a grups/ Salons privats empreses

V E N I U  A  F E R  L A  F E S T A      
E N  F A M I L I A

Fotos: ASSOCIACIÓ BALL DEL SANT CRIST DE SALOMÓ

SALOMÓ: 
EL BALL DE SANT CRIST 

Núm.18 Primavera 2012

   

¡¡¡NOUS PREUS!!!

Obert de:Dilluns a Dissabte

TALL               10€
PENTINAT      10€
COLOR           12€

i més...

Av.Catalunya 7
Roda de Barà  (Tarragona)

Tel. 977646573
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CARRER RODES-INDIANS

RodesNº8
TORREDEMBARRA 

(Tarragona)
Tel. 629 60 39 71

SALÓ DE PERRUQUERIA

Rodes 8-12 Local 2E 
Torredembarra 
977 644 404

www. alexandraperruqueria.com

C/Indians, 22 local B
43830 Torredembarra

Tel. 977 643 667
móvil: 675 113 313 

KLADER
TIENDA 2ª MANO

C/ Indians nº 1-9 Local 7

www.klader.es

TORREDEMBARRA
C/Rodes 8-12

977644426

C/Rodes, 10.Torredembarra 
TEl 607 320 942

info@viladomattoldos.com

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

Tel. 628231273

Torredembarra té carrers amb gran activitat 
comercial.

Un exemple són  els Carrer Rodes i Indians.
Aquí podrà, passejar, realitzar les seves compres: 
roba i sabates a la Llar del Calçats. Posar-te 
guap@ a la Perruqueria Alexandra i centre de 
bellessa Mº Teresa Guirado i  prendre una xocolata 
amb xurros gaudint de la cordialitat de la Rosa a 
Cal Joan i després, ficar-se en forma al gimnàs 
Zona Firness Fer-se l’assegurança de la llar o del 
cotxe en Mapfre amb Mayte.
La seva llar es posarà “guapa” a Viladomat
Es podrà fer un regal demanant a Dalmanet que 
realitzi la neteja de la seva llar o de l´ oficina. Vostè 
es mereix un descans.   Prendre un Kebab a Luna
i no oblidi que si téquelcom que ja no necessita la 
pot deixar a Klader, la seva botiga de segona mà, 
que li buscarà un comprador. I si ha de realitzar 
cartells o altres impressions, truqui a Torre Gràfic i 
no s´empenedirà.
Com veurà, el carrer Rodes-Indians té molt a 
oferir.
I, per si tot això li sembla poc, al mes de Juny cele-
bren la III Fira de la Dona:
Parades de venda i exposició, dinar popular, anima-
ció infantil d’adults, regals, sorpreses ...
S’ ho perdrà?  Comprar al carrer Rodes-Indians serà 
una de les seves millors decisions!

Indians

RodesAntoni Roig
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Carrer Rodes-Indians: 
Un gran centre comercial 

a CEL OBERT

C a f e t e r i a  D o n e r  K e b a b

RodesNº8
TORREDEMBARRA 
(Tarragona)
Tel. 629 60 39 71

C/ Indians nº 21
Torredembarra (T)

Teléfono y Fax 977 645 626
email- info@zonafitness.cat

c/.Rodes, 
Edif. Rodes, 

local 2A
43830 TORREDEMBARRA 
Tel. 977 643 206



*Si eres de los que no te quedas tranquilo en el sillón ante   
  las injusticias y las cosas mal hechas.
*Si eres de los que miran para adelante buscando soluciones.
*Si eres de los que no descalifican, sino de los que construyen.
*Si no entiendes que se compre tu  silencio con dinero de 
  tod@s

Torredembarra Digital te necesita.
No importa de donde seas, ni de que color tengas los 

ojos o tu tendencia política.
Nos gusta la diversidad. 

Esperamos tu ayuda y colaboración.
Tenemos que hacer algo más que lamentarnos.
Las cosas que no  nos gustan en nuestro pueblo depende de 
nosotros cambiarlas.

www.torredembarradigital.com
La información INDEPENDIENTE de la TORRE.
Cada día en la web y en breve,en  formato papel

Tu opinión nos interesa.
Necesitamos tu colaboración  e ideas.

Ayúdanos a hacer el diario de TOD@S
Nos encontrarás en :

C/Capella 8 local 9. Torredembarra
info@torredembarradigital.com 

Tel 977645832

N o -
ticias:
en www.torre-
dembarradigi-
tal.com
buscamos co-
laboradores.
Gente como 
tú que ama 
la  Torre.Ven 
a vernos.
Capella 8.
Local 9



B o u l e v a r d 9 

lanza un nue-

vo medio 

digital para 

acercarnos 

más a los 

ciudadanos  

informando 
de cuanto 
acon tece 
en la Torre

El ayuntamiento 

veta la informa-

ción a Cel Obert y 

compara la revista 

con la hoja parro-

quial.

Vamos por el 

buen camino

N o -
ticias:
en www.torre-
dembarradigi-
tal.com
buscamos co-
laboradores.
Gente como 
tú que ama 
la  Torre.Ven 
a vernos.
Capella 8.
Local 9
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PRODUCTS DE LA TERRA

Hi ha productors que han començat a distribuir vins i 
caves de qualitat a bons preus elaborats amb vinyes de la 
nostra rodalia. 
Al seu darrere hi ha enòlegs amb ganes d’innovar, fer les 
coses ben fetes i donar-se a conèixer pel territori. A To-
rredembarra trobem el Celler Dubos i el Celler Dica, a la 
partida de les Crehuetes. Els dos elaboren vins dins la DO 
Catalunya. Dubos compra el raïm a Salomó i el treballa als 
baixos d’una casa del carrer Freginal. És a punt de llençar 
Celler Dubos LDG 2008. Fan visites i cates al seu celler. 
Dica té vinyes a Torredembarra mateix. 

A Salomó trobem el cava Reverté, que té el Brut Nature i 
el Brut Nature Electe. Aquest darrer té una gran nota a la 
Guia de Vins de Catalunya. 
Cal dir que la Cooperativa de Salomó produeix cada any 
uns tres milions de quilograms de raïm la majoria dels 
quals serveixen per a fer vins bases per a les marques més 
conegudes.

A la Nou de Gaià podeu visitar la Cooperativa la Verge 
de les Neus i 9+ l’Agrobotiga de la Nou. La Cooperativa 
fa dos caves: el Brut i el Brut Imperial. 9+ té tres tipus de 
cava: el Serra Alta Gran Brut, el Serra Alta Reserva i el 
+SNOU Reserva. Actualment s’estan preparant per llençar 
al mercat un cava, un vi blanc i un de negre ecològics amb 
el nom de Nuce, que és el nom de la primera referència
escrita del poble de la Nou de Gaià, el 1011. Tenen una 

BAIX GAIÀ: TERRA DE VINS oferta que va des dels vins joves, tant blanc com negre, a 
vins elaborats amb varietats merlot i cabernet sauvignon o 
garnatxa negre i syrah. 
De la Nou també són les vinyes del popular director de 
cinema Bigas Luna. Ell elabora vins dins la DO de Tarra-
gona que distribueix a través de la botiga que té a Torred-
embarra, el “Pa vi i xocolata”, als Munts, tocant al pont de 
l’avinguda Onze de Setembre. Té vi blanc, negre criança i 
el negre Terra.

A Bonastre hi ha el vi ecològic de Partida Creus.
Estan molt interessats en recuperar les varietats i el procés 
de vinificació tradicionals. Tenen diferents propostes: el 
Garrut, el Blanc Sumoll, el Quieto, el Gotto i l’Inquieto. En 
aquest poble també s’ubica Sicus, Terrers Mediterranis. Es 
tracta d’una empresa del jove viticultor Eduard Pié ubicada 
a la seva casa pairal del segle XVIII. La seva proposta 
són vins ecològics: un merlot criança, un cartoixà marí (vi 
blanc) i un vi dolç natural de cartoixà.
Al Catllar podem trobar Mas de Cosme, que ofereix vins 
dins la DO Tarragona. 
Ara que es parla tant dels productes “quilòmetre zero” 
haurem mirar els nostres pobles per descobrir moltes coses 
que no sabíem que teníem tant a prop. 

Jordi Suñé
http://antropologiaimes.blogspot.com 

   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
 

Pg. Tomàs Garcia Rebull, 4
43885 SALOMO (TARRAGONA) 

Tel./Fax .977629246



IªFIRA 
VA DE PINTXOS

Torredembarra 28-29 Abril

Ctra. de Barcelona a Tarragona

Carrer Barcelona 

Carre
r Tarra

gona

Carrer del Mercat

Carrer Pere Badia 

P
la

ç
a 

Catalunya

Organitza: Col·labora:

Traslladem el millor de nosaltres, dels nostres productes, 

al carrer per convidar-vos 

a la primera edició de la  FIRA VA DE PINTXOS.

  Festa al carrer.

Cafeteries, tavernes i bars competeixen pel PINTXO D’OR.

Un apartat per degustar els productes de la TERRA.

I a més: animació, tallers, exposició, sorteigs ...

Gaudeix del Baix Gaià amb els cinc sentits

BAIX GAIÀ
CONSORCI TURÍSTICRegidoria de comerç

i promoció econòmica

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



del Baix Gaià

Durant el passat, la festa era una reproducció simbòlica del 
cicle de la planta.
A l’hivern, quan la planta està sota terra i el sol decreix, les 
festes que celebrem són les de l’hàbitat humà (domèstic i co-
munitari).
El solstici d’ hivern marca l’ inici de les màscares carnavales-
ques que acompanyen el despertar de la natura.
Amb la primavera, la planta surt de la terra. 
La festa, de la mateixa manera, surt als carrers.
Les celebracions de caràcter familiar són un clàssic que resis-
teixen al pas dels anys i als canvis de costums.

COMUNIONS
Primeres Comunions.
El sentiment que fa a la comunió varia del profundament 
religiós fins al purament social, però és comú considerar-la 
com una fita important en la infantesa. Al cap i a la fi, des 
d’un punt de vista pagà es  podria entendre la comunió com 
un ritual de transició de la més innocent infantesa fins al 
període de pubertat.
De qualsevol manera, i independentment de les raons que 
portin a una família que el seu fill faci la primera comunió, 
no deixa de ser una gran complicació logística: lloc de cele-
bració, menú, convidats,mag, castell inflable, regals diver-
sos ... i, és clar, la preocupació per la roba del protagonista 
de l’esdeveniment i per la de tota la família.

LAS CELEBRACIONES DE CARÁCTER FAMILIAR

¿Dónde lo celebramos? Hacer una celebración en casa 
ya sea Bautizo o Primera Comunión es un evento muy es-
pecial para todos, la última sobre todo para los niños. Elegir 
dónde celebrarlo dependerá de tus necesidades, presupues-
to y estilo de vida. 

Celebrarlo en casa
Es una posibilidad eso sí, tienes que armarte de valor y pre-
pararlo tu misma. Si eres una de esas madres a las que le 
encanta preparar la comida, las mesas, la decoración... 
Si prefieres que te echen una mano para que tu puedas estar 
pendiente de los invitados. Tan sólo tendrás que preparar 
las mesas y la decoración que quieras y llamar a un catering 
para que, sobre un menú elegido, te lo sirva en casa con 
toda la comodidad del mundo.

Llama a Boulevard9, tel. 977645832
y te resolverá cualquier problema

Celebrarlo fuera de casa
Esta es otra opción nada desdeñable si la casa es pequeña 
o si no quereis más follón del que ya es en sí tener una ce-
lebración familiar. Lo que debes tener en cuenta es que el 
restaurante que elijas debe tener espacio suficiente para que 
los niños no molesten a otros comensales ajenos a vuestra 
fiesta. Mejor si eliges uno con terraza o jardín.
En www.celobert.com.es te damos las claves para que 
lo organices con tiempo: dónde celebrarlo, qué poner 
a los niños, elegir el tipo de fiesta, llamar a un fotó-

grafo, escoger los recordatorios... ¡Todo a un click!

B9 Organización integral de efen-
tos

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

Menú para sus 
celebraciones

A MEDIDA.

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.
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El ritual del casament és ple de detalls i costums que les 
parelles segueixen minuciosament tot i que desconeguin el 
seu origen.
Així, el ram, l’arròs, la lluna de mel, els colors del vestit
de la núvia o la insistència de la família per buscar una 
cosa nova,una vella, alguna cosa prestada i una mica de 
blau són elements que mai falten en un enllaç matrimonial, 
ja sigui per civil o per la religiositat.
Totes aquests costums s’acaten per por a desafiar el destí i 
perquè moltes d’elles marquen cada etapa d’un casament, 
des de la seva organització passant per la vestimenta i el 
festeig fins a la lluna de mel.

Anell de compromís

El primer pas perquè tingui lloc l’enllaç matrimonial és 
la petició de mà. Aquí, la parella fa lliurament de l’anell 
de compromís, una tradició que es remunta a l’antic 
testament, on es demanava la mà de la núvia amb un 
anell. Aquest costum s’ha estès fins als nostres dies i, al 
segle IX, el Papa Nicolás I, va decretar que lliurar l’anell 
de compromís a la núvia és  una declaració oficial de la 
intenció de casar-se.

El vestit i complements de la núvia

Quan una parella decideix contraure matrimoni una de les 
primeres qüestions -al marge de la data - és el vestit que 
lluirà la núvia en aquest dia tan especial.

La tradició de que la núvia utilitzi tocat el dia del seu casa-
ment ve perquè en l’antiguitat s’acostumava que les dones 
portessin una garlanda de flors, que simbolitzava la virgini-
tat. Les flors representen emocions i mèrit; comporten un 
missatge de fertilitat, florida i generositat. La superstició 
diu que la afortunada que atrapa el ram de la núvia tindrà 
sort i serà la propera a casar-se. 
Originalment, la núvia llançava un ram però el costum va 
evolucionar cap a les flors.

Joies

www.rogerborrasjoies.com
Pere Badia 36. Torredembarra (T)

T. 977 643 349

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

CASAMENT

VESTIDOS DE NOVIA
COMUNIONES
FIESTAS
Y COMPLEMENTOS

C/ Barcelona 15, Torredembarra
43830, TARRAGONA  AP. 100              Tel. 877 051 971

C l i n i c a  D e n t a l

Obert Tots el dies.Hores convingudes

N
ova direcció

Salud Dental
C/Tarragona,3-7 

Torredembarra(T)
Tel.977644102

Grandes promociones.
Mejoramos cualquier presupuesto
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del Baix Gaià

  

C/Antoni Roig,13
TORREDEMBARRA

Tel. 877 051 330
torredembarra@captivateshops.com

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

CASAMENT

Amb permís del nuvi, ella és la protagonista de la cerimò-
nia i, com a tal, ha d’estar radiant. Generalment el blanc 
s’associa amb la puresa i l’innocència però en el seu origen 
el blanc era un símbol de poder econòmic i d’estatus social 
perquè l’ocupació de molta tela, la seva qualitat i els orna-
ments tenien un preu molt alt. L’altre color per antonomàsia 
és el groc - comú als Estats Units i Anglaterra- que s’ iden-
tifica amb el Déu de l’amor i l’abundància.
Quan la núvia adquireix el seu vestit, els familiars vetllen 
perquè el nuvi no el vegi. En l’antiguitat es creia que si el 
nuvi veia a la núvia amb el seu vestit nupcial el matrimoni
seria un malson. Avui es manté aquesta pràctica en part per 
la superstició i, en part, per mantenir en secret
el vestit que lluirà la dona.

El Vel
A la cultura romana el vel va començar a emprar perquè 
aquesta tela protegia a la núvia de mals esperits, als quals
pensava, era vulnerable. En algunes cultures d’orient el vel 
es portava per tapar completament la cara de la núvia a un 
nuvi que mai l’havia vista.
La tradició de que la núvia utilitzi tocat el dia del seu casa-
ment ve perquè a l’antiguitat s’acostumava que les dones 
portéssin una garlanda de flors, que simbolitzava la virgi-
nitat. Les flors representen emocions i mèrit; comporten un 
missatge de fertilitat i generositat. La superstició diu que la 
afortunada que atrapa el ram de la núvia tindrà sort i sera la 
propera a casar-se. Originalment, la núvia llançava un ram 
però el costum va evolucionar cap a les flors.

Intercanvi d’objectes
Els anells són el símbol tradicional d’unió i eternitat.
Aquest ritu va ser pres de la cerimònia pagana entre els ro-
mans però hi ha escrits que testifiquen que els egipcis ja 
intercanviaven aliances.
Els béns a compartir en el transcurs del matrimoni estan re-
presentats per les 13 arres que es lliuren mútuament. Aquest 
nombre fa referència a la mala sort i indica que també en els 
moments dolents es pretén compartir el poc que es te.

Sorpréndete con nuestro 10% de descuento 
en artículos de promoción.

C/ Joaquim Torrens Iben, 7 Loc. 1
Torredembarra

Tel. 977130810

www.lacasadelesfades.com

MATRÍCULA OBERTA TOT L’ANY

22

MARROQUINERIA

EN SU PRÓXIMA COMPRA OBTENDRÁ DESCUENTO CLIENTE

NUEVAS COLECCIONES
PRIMAVERA-VERANO 2012

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

SIEMPRE CON LA MODA
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CELEBRACIONS : AMBIENTACIÓ MUSICAL

Núm.18 Primavera 2012

El dia de la cerimònia
L’elecció de la data també comporta una sèrie de creences 
que han arribat als nostres dies i l’origen s’inicia a l’edat 
mitjana, on les núvies tractaven de casar-se en nit de lluna 
plena perquè creien que serien beneïdes amb la fertilitat 
i abundància econòmica. Així mateix, no calia casar-se al 
Gener ja que tindrien escassetat econòmica la resta de la 
seva vida. Aquesta superstició es basa en la creença que 
l’època en què es genera un projecte influeix en el seu des-
envolupament. Ja ho diu una dita: en martes, ni te cases ni 
te embarques , que prové de l’antiga Roma doncs pensaven 
que el dimarts (dia dedicat a Mart, Déu de la guerra) era 
un dia propici a desgràcies i catàstrofes per la qual cosa 
es va prohibir viatjar i casar-se aquest dia. Per contra, els 
dilluns eren considerats dies bons per casar-se, perquè des 
de l’ Europa preromana el dilluns era el dia de la Lluna, la 
Deessa mare.
El dia consagrat a Venus, la Deessa de la bellessa i de 
l’amor, era el divendres així que s’encarregaria de que 
l’afecte dels nuvis fos durador. El diumenge era el dia con-
sagrat al Déu del Sol, un dia beneït en l’ Europa preromana, 
així que s’encarregaria de vessar per la salut, alegria i abun-
dància sobre els esposos.
Quelcom Força vell, prestat, nou i blau
Des de l’Edat Mitjana s’ha estès que en un casament cal 
portar «quelcom força vell, una cosa nova, alguna cosa 
prestat o usat i alguna cosa blau» perquè la sort acompany 

La lluna de mel
El costum de realitzar una lluna de mel va començar amb 
els teutons, els qui només celebraven casaments durant la 
lluna plena. Els nuvis havien de beure licor de mel durant 
els 30 dies que següents al casament.

L’arròs
A la sortida dels nuvis els assistents llancen arròs perquè 
tinguin una gran família i abundància en tots els sentits, 
tot i que actualment també es llancen pètals de rosa, que 
representen un futur dolç i ple. Aquesta tradició és un 
costum que a Europa es conserva des de l’edat Mitjana.

Todo tipo de música 
para sus celebraciones

www.boulevard9.com
Tel 977645832

info@boulevard9.com

APRENDE a bailar 
EL VALS

Te enseñaremos a bailar desde el Vals, hasta 
tu canción favorita.
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a la parella. L’objecte vell simbolitza la connexió de la nú-
via amb el seu passat i representa la continuïtat del seu ma-
trimoni. Solia ser alguna joia de la família. A l’Edat Mitjana 
existia la creença que un objecte prestat d’una amiga que 
fos feliç atrauria la felicitat. Així, el prestat simbolitzava 
l’amistat, d’obtenir la felicitat per préstec. Solia ser una joia 
o un mocador. Els més nous era perquè produïa esperança 
per un futur òptim i una mica  blau perquè aquest color re-
presentava la fidelitat dels contraents.

VIAJES
GC002152

Especial 
Novios

www.torre-tur.com
C/Capella 8,local 9.Torredembarra (T)
Tel .977645832-659784935
info@torre-tur.com
La mejor manera de descubrir el mundo
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Al Baix Gaià trobares tot 
per a  les teves CELE-
BRACIONS A MIDA
Serveis al vostre abast 
per que la teva celebració 
siguin un èxit
Moda, perruqueries,detalls, 
invitacions... , tot per un dia 
especial.
Organitzar una celebració: 
boda,bateig, comunions... 
és una tasca molt laboriosa. 

Al Baix Gaià trobaràs  tots el professionals   del sector 
que t’ajudaran. Deixant-se assessorar és la millor manera 
de facilitar-nos la feina i obtenir una festa única i a la teva 
mida.
Els professionals, amb la seva experiència,ens donaran un 
cop de mà per fer de la nostra festa, un dia per recordar.
En aquet Cel Obert hi  trobareu : serveis fotogràfics,restau
ració,moda,detalls i invitacions, viatges i un ampli vental 
de propostes al vostre abast.
Descobriu el que els professionals  poden fer per vosaltres.

www.celobert.com.es
www.boulevard9.com 

CELEBRACIONS A MIDA

*Aliances
*Serveis de perruqueria i estètica
*Restauració
*Articles i complements per la teva festa. Decoració
*Vestits per Bodes, comunions,bateigs...Tot els comple-
ments.
*Organització d’esdeveniments.
*Espais amb encant
*Viatges.

Guia d’establiments a www.celobert.com.es
O els millor profesional a Boulevard9
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del Baix Gaià

En cualquiera de tus celebraciones: 
Despedidas,reuniones de amig@s... una 

reunión tuppersex os hará pasar un rato 
divertido

info@regalemus.com
Telf 977645832

Capella 8, local 16.Torredembarra.
 Buscamos vendedoras

TAPER SEX

   

               

Celebraciones

Animaciones Espectáculos Celebraciones Regalos

C/Capella8, local 9.Torredembarra (T) TEL 977645832-659784935

Boulevard9 : La seva agència de festes temàtiques.
Ens ocupem de tot:   Decoració.Invitacions.  Contractacions. Animació. Regals.Catering...                                 

                                   I posada en marxa de qualsevol festa.I, l’amfitrió A GAUDIR.
Bodas.comunions,Aniversaris,banquets,visites a hospitals, inauguracions,comiats...

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

Y también: 
Caricaturas, retratos de tus fotos, local para tus celebraciones

o cuanto necesites. 

www.boulevard9.com                        info@boulevard9.com

Festes? Celebracions?



PUBLICITAT

Dettalles para sus celebraciones

Regalos originales para cualquier ocasión

Artículos publicitarios Regalos eróticos.Reuniones Taper Sex

info@regalemus.com

www.regalemus.com.es

 
VISITAS CONCERTADAS

Nos adaptamos a su horario.Llámenos

C/Capella 8, local 16 
Torredembarra(T)

Telf  977645832

REGALOS EMPRESA
ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

DETALLES CELEBRACIONES: Desde 1€

REGALOS DESPEDIDAS
Disfraces

REUNIONES TAPER SEX
(Buscamos vendedoras)
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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

Muntatge, venda i reparació de persianes
Fusteria a mida

Venda i col•locació de vidres i cuines

Polígon Roques Planes   
C/ Bonastre, núm.2, Nau 42 
T. 977 64 02 59 Fax. 977 13 09 30
43830 TORREDEMBARRA
fusteriaplana@gmail.com

LA LLAR

ARRIBA LA PRIMAVERA:
És la estació dels canvis:

Canvi de temperatura: 
Arriba bon temps, canvis d’hora, canvis a la nostre 
llar...Per evitar qualsevol preocupació en aquet úl-

tim, Cel Obert posa a l’abast de tothom una sèrie de 
professionals, en diferents disciplines, per que aquet 

canvi a la seva llar o negoci sigui un èxit.
Professionals als seu servei que li farem la vida més 

fàcil:
Pintors.

Decoradors.
Jardiners.

Fuster.
Reformes en general.

Tot per fer-li  la vida més fàcil.
Deixi  tot a les nostres mans i vostè  a gaudir del mo-

ment.

REPARACIONES Y REFORMAS
*Baños
*Cocinas 
*Electricidad 
*Fontanería. 
*Falsos techos desmontables (Pladur)
*Ventanas y persianas de aluminio.
*Instalación de Toldos
*Motorizaciones para todo tipo de persianas y Toldos.

Tel 666.127.640  Fax 977.234.128
e-mail:pugliama@hotmail.com
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OFERTAS- DEMANDAS
Busco trabajo : Tengo experiencia 

en Tintoreria, limpieza , ayudante de 
cocina.
Emilia 

...........................
Pablo.Busco trabajo .

Dominio de office 
Tel 652443690

.......................
Señora con mucha experiencia en 

lavanderia y limpieza busca trabajo.
Marina:658254481

........................
Tengo 18 años.Busco trabajo. Doy 

clases de repaso,ingles, cuido niños. 
Dependienta.
Comercial...

Aida: 610858109
.................................

Se ofrece chico  muy respon-
sable para cualquier trabajo, 

tambien electricidad, fontaneria 
vigilante,mantenimiento de co-

munidades, y jardines etc. Oscar: 
628529056

.........................
Se ofrece pintor. Catalan, serio y 

responsable.
Josep Mª654303776

..................
Se ofrece sra. limpieza, cuidado niños

ancianos, ayudante cocina.Etc
Tel 977130927,-6955143050

..................................
Chica 26. Busca trabajo.

Secretario.Dependienta. Supermerca-
do.Karem: 661092430

TAULER D’ANUNCIS

David:
657787301

Ayudante de cocina
..........................

Noia de 38 anys busca feina com 
a dependenta,caixera,reposadors o 
atenció al public.Zona tarragona o 

voltants. Vehicle propi.
Sandra: 649291684

---------------------------
Esperanza

Busca trabajo de dependienta o 
ayudante de cocina o camarera:

Tel 664138214
----------------------

BUSCO Camarera:
692565829

.......................
Estudiant de magisteri s’ofereix 

per repàs a nens de primària
Karol - 635049695

Buscamos Comerciales
info@boulevard9.com

TEl 977645832

Arreglos ropa.
Se cogen bajos a 4,50€

a mano o a máquina
651764449

.........................
Administrativa busca feina

Amb formació i experiencia.
Incorporació inmediata. Sandra: 

97764208

Núm.18 Primavera 2012

Per insertar anuncis  per paraules diriguir-se a : 
Comercial:  info@celobert.com.es

Telf 977645832

SERVICIOS     
y PROFESIONALES

Formacions per obtener la T.P.C, 
manipulació aliments, carretilles 

elevadores…. 
www.vamconsultors.cat. 

Aula a Torredembarra. 
Preus especials per aturats.

...................
Peluquera profesional

a domicilio
Precios económicos

Precios especiales jubilados
Mayte 686081444

.............................................
ELECTRICIDAD,

fontaneríay aire acondicionado.
Rapidez y seriedad.

Tel.666127640
..........................

Informático. 
Clases y repación de ordenadores a 

domicilio.
Toni:877051594

Persianas.Ventanas.Toldos.
Mosquiteras.

Todo tipo de instalación ,repara-
ción y motorización

Tel 690134572

REPARACIONES 
de todo tipo

y mantenimiento 
Rapidez y seriedad:

Telf. 666127640.

C. Pompeu Fabra, 4 1r 2a 
977 130 172 · 43830 TORREDEMBARRA  

formacio@vamconsultors.cat 

CARRETONS ELEVADORS   
MANIPULACIÓ D’ALIMENTS  
NIVELL BASIC PRL 30H/60H  
8H AULA PERMANENT  

Inscripcions a les nostres oficines de 9 a 13h  

FORMACIÓ PER 
OBTENIR LA TPC 

PREUS ESPECIALS PER ATURATS 



28

  

El portal inmobiliario del Baix Gaià
L a  m a y o r  o f e r t a  d e  v i v i e n d a s  d e l  B a i x  G a i à  a  s o l o  u n  c l i c k :

www.tottorre.com
 info@tottorre.com  tel 977645832

Disponemos 
de locales para 

organizar tus eventos:

*Tres ambientes distintos:
*Comedor o sala celebraciones.
*Sala eventos con servicio de 
bebidas.
*Sala de Baile. 
*Restaurante espectáculo: una 
combinación perfecta.

info@tottorre.com

www.tottorre.com
La mejor herramienta para promo-
cionar tus servicios de proximidad.
El mejor escaparate para promo-

cionar tu empresa.
Abrimos las 24 h del día para que 
tu empresa o servicio esté siem-

pre promocionándose.
Anúnciate con nosotros por un 
coste simbólico de tan solo 3€ 

mes.
Y , además, trimestralmente, en 

papel, en la revista Cel Obert 
(www.celobert.com.es)

Buscamos 
pisos y casas, en alquiler o 

venta.
Te ofrecemos tranquilidad:

Seguro de alquiler



  

www.tottorre.com

Pisos en alquiler
TRanquilidad al asegurar:
Mapfre
Arag
mutua de propietarios.
TE ayudamos a buscar la mejro opciñon para 

El portal inmobiliario del Baix Gaià
L a  m a y o r  o f e r t a  d e  v i v i e n d a s  d e l  B a i x  G a i à  a  s o l o  u n  c l i c k :

www.tottorre.com
 info@tottorre.com  tel 977645832

Precioso piso.
En el centro de Torredembarra.

4 habitaciones. Tres dobles.
Dos baños.

Totalmente amueblado.
Aire acondicionado.

Posibilidad de parquing
Comunidad incluida

595€

 ALQUILER TORREDEMBARRA

ALQUILER TORREDEMBARRA 

ALQUILER TORREDEMBARRA

PRECIOSA CASA.
3 habitaciones..

Dos baños.
amueblada.

Aire acondicionado.
Calefacción

Amplio parquing
SIN COMUNIDADi

600€

PISO
3 habitaciones dobles.

amueblado.
Aire acondicionado.

parquing
Centro del pueblo. Piscina y zonas 

comunitarias.

400 €

Buscamos por USTED. ¿qué necesita?
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El portal inmobiliario del Baix Gaià
L a  m a y o r  o f e r t a  d e  v i v i e n d a s  d e l  B a i x  G a i à  a  s o l o  u n  c l i c k :

www.tottorre.com
 info@tottorre.com  tel 977645832

OCASIÓN ÚNICA : 290.000€

Casa en venta  Tamarit
3 habitaciones.2 baños 3 Terrazas.Garage.Cocina Office

Amplio Salón Comedor (32m2)
Patio interior. Piscina y jardines comunitarios

Casa en 
venta

Creixell
Adosada esquinera.

Dos habitaciones dobles
con terrazas.

Amplio salón comedor
con dos ambientes y 

altura.
NO DEJE DE VISITARLA

SOLO.

165.000€ 

Buscamos por USTED. ¿qué necesita?
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VALS DESCOMPTES:
Un nou servei de Cel Obert.

Trimestralment a la revista i setmanalment 
a la web:www.celobert.com.es

REVISTA   Digital  : COMERCIAL, DE SERVEIS, OCI I CULTURA 

www.celobert.com.es del Baix Gaià

Des de  Cel Obert us proposen una nova formar 
de promocionar els vostres negocis i captar 
nous clients.
La primera setmana de campanya serà 
gratuïta per als anunciants de la revista 
Cel OBERT
La dinàmica de funcionament de la campanya 
serà la següent: l'empresa interessada publica 
un anunci en el que s'inclou un val de descompte 
per anar a comprar al seu establiment dins del 
límit d'una setmana.

Durant aquella setmana es publiquen a la web 
els cupons referents a la promoció vigent. 
Aquesta és una nova acció de màrqueting directe 
molt utilitzada en altres països, amb molt bons 
resultats, que encara està poc explotada aquí, un 
fet que li dóna un valor afegit tant a l’anunciant 
com per al beneficiari de l’acció.

  

www.tottorre.com
Condicions generals 

de la campanya

* Són campanyes d’una setmana, que consis-
teixen, bàsicament:
* Publicació d’un anunci de 5 x 2 a la web (cada 
tres meses a la revista de paper) amb el primer val 
de descompte,inserció a la contraportada
* El cost per inserció de l’anunci 5x2 serà de 5 
€ en la web. A la revista el mateix de l' inserció 
normal..
El número d’insercions setmanals de l’anunci 5x2 
per fer la promoció el determinarà cada establi-
ment, així com el número total de setmanes que 
vol fer la campanya.

Més informació: info@celobert.com.es
Tel. 977645832

en los regalos eróticos si 
contratas con nosotros  tu 
despedidas de solter@

s

www.boulevard9.com    Tel. 977645832

-15%
 

Se alquila máquina de fotodepilación a 
centros de belleza y peluquerías.

Formación por cuenta de la empresa.
Por días o semanas.

Precios a partir de 200 €
Tel 691644302

Capella 8,local 9 Torredembarra



VALS DESCOMPTES:
Un nou servei de Cel Obert.

Trimestralment a la revista i setmanalment 
a la web:www.celobert.com.es

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

NOVEDADES: 
ARTICULOS DE REGALO 

ARMARIOS A MEDIDA Y VESTIDORES.

Griferías. Electrodomésticos.  
Accesorios Baño. Muebles de baño. 

DESCUENTO DEL35% 
EN ELECTRODOMÉSTICOS

“Chuches”,robeta estiu i collars

10% dto
durant tot l’Abril

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

Ocells i Plantes

REVISTA   Digital  : COMERCIAL, DE SERVEIS, OCI I CULTURA 

www.celobert.com.es del Baix Gaià

15% de descompte 
en tots els nostres serveis 
el cupó no és acumulable a altres 
promocions

Av. Montserrat,40 Torredembarra
RESERVAS:977645206

Hamburguesa o Frankfurt
+ Cerveza o refresco

3,50€
Torredembarra: C/ Filadors, 20 baixos 
Tel:977644708
Reus: Avda. Doctor Vilaseca, 14 Tel: 977333375

www.facebook.com/asimetricestilistes

% de descuento en 
TODOS SUS ARTÍCULOS 
durante el mes de abril*

10 Capella 8,local 16
Torredembarra

www.regalemus.com.es


