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www.celobert.com.es
Arriba l’hivern...

El temps passa tan ràpid !!.
Fa no res estàvem fent l’especial Tardor de Cel Obert i, de sobte, va arribar
l’hivern.És un temps dur pel que fa a la climatologia, però, són els mesos més entranyables. És temps de celebracions.El nadal és la celebració per excel•lència
d’aquesta estació de l’any.
Així doncs, no podem deixar de parlar-ne en aquest especial encara que semblem repetitius.Cada any, per aquestes dates, fem un Cel Obert, especial. Des
del número 6 parlem del cicle nadalenc i any rere any, en arribar desembre, Cel
Obert els apropa el Nadal. Els animem a llegir-los de nou al nostre web www.
celobert.com.es en PDF
Tenim diverses activitats preparades per enguany: descobrirem com celebren el
Nadal a altres països, farem el nostre propi tortell de reis, prepararem un dinar
de Nadal, decorarem la nostra llar, trobarem regals per als nostres familiars i
amics ... I tot això, sense sortir de casa perquè comptem amb l’ajuda dels nostres
col•laboradors i amics: Els comerciants i professionals del Baix Gaià que posen
al nostre abast la seva experiència i treball.
En aquests dies de celebracions i compres, us animem a que les feu en el nostre entorn. Així, tots plegats, podrem ajudar al petit comerç pel que també ens
veurem recompensats
No podem acomiadar-nos sense donar-vos les gràcies a tots per ser-hi: els nostres anunciants per fer possible que Cel Obert arribi a les seves cases, a vostè,
estimat lector, per dedicar-nos una mica del seu temps llegint-nos ,als que ens
escriviu, donant-nos ànim i idees. Gràcies a tots hem rebut un premi a mitja de
comunicació del Baix Gaià (Pàg25).
Aprofitem per enviar-vos els nostres millors desitjos per a aquestes festes i l’any

www.

CEL OBERT .com.es

Tot, de Tot, i per tothom.

La Teva Publicitat. El Teu Poble.
La publicitat del teu comerç o producte a
la revista o a la web de Cel Obert
Solucions desde 5€ mes
El temps de vida i lectura d’una
revista és alt en
comparació d’altres mitjans
publicitaris. Anunciar-te
a CEI Obert serà una de les teves
millors decisions.

5€ / al mes
Vols anunciar-te?
Pack Anticrisis
Aquesta es la teva revista

C/Capella 8, local 9.Torredembarra (T)
info@celobert.com.es Tel. 977645832
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L’HIVERN
L'hivern és una de les quatre estacions de les zones temperades. Astronòmicament, comença amb el solstici d'hivern
(al voltant del 21 de desembre en l'hemisferi nord i el 21 de
juny en l'hemisferi sud ), i acaba amb l'equinocci de primavera (al voltant del 21 de març en l'hemisferi nord i el 21 de
setembre en l'hemisferi sud). No obstant això, a vegades és
considerat com els mesos sencers de desembre, gener i febrer
en l'hemisferi nord i juny, juliol i agost en l'hemisferi sud.
Es caracteritza per un descens de la temperatura, més acusat quan més a prop dels pols o a més altitud. En alguns
climes, com el mediterrani, acostuma a ser una època de
més precipitacions, tot i que en zones de clima oceànic o
continental sovint plou més a l'estiu.
La natura s'adapta a l'estació. Els vegetals de fulla caduca
perden les fulles per evitar que les malmetin les gelades,
i algunes plantes fins i tot perden tota la part aèria (hemicriptòfits i geòfits). Els animals s'han d'adaptar no només
al fred sinó també a la menor disponibilitat de menjar.Per
això, molts ocells i també animals d'altres espècies migren
cap a llocs més càlids, i d'altres hivernen. En l'art acostuma
a relacionar-se amb un temps més pausat, d'espera. En la
teoria dels quatre humors, li correspon la flema. El fred i la
neu s'associen a l'aïllament personal. L'única excepció és el
període de Nadal a l'hemisferi nord.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hivern

DITES I REFRANYS DE L’HIVERN
Refranyer Temàtic, de Víctor Pàmies
En hivern, amb bon o mal temps, agafa la manta si en tens
Estiu calorós, hivern rigurós
A la darreria de març, l'hivern és llarg
Aigua d'hivern, aigua d'infern
Candelera rasa, l'hivern no es mou de casa
Les sopes i el sol a l'hivern donen consol
Llevant d'hivern, volta a ponent
Nit clara d'hivern, l'endemà dia d'infern
No digues hivern acabat, si sant Jordi no ha passat

www.

.com

Agencia de
de multiservicios
Servicios
próximidad Integrales

www.tottorre.com : Alquiler y venta de viviendas, reformas, limpieza,
cedulas de habitabilidad...

Servicios de Ocio y cultura

www.regalemus.com : Regalos publicitarios, regalos originales, detalles
celebraciones, regalos artesanales...

www.torre-tur.com : Viajes. Paquetes turísticos...
www.celobert.com.es : Revista comercial, ocio y cultura del Baix Gaià
C/Capella 8 Local 9.Torredembarra
Telf 977645832 info@boulevard9.com
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del Baix Gaià

FESTES D’HIVERN: DECEMBRE I GENER
COM ES CELEBRA EL NADAL AL MÓN
ALEMANYA

Els preparatius comencen el 6 de desembre. Es fan galetes
al forn i es decoren les llars. Uns adorns tradicionals són
petits ninots de fruita. Els nens deixen les seves cartes a
les finestres i estan dirigides a Christkind, una figura alada
que distribueix regals. Es creu que aquest Christkind és un
àngel missatger del Nen Jesús. Els alemanys són famosos
per fer unes encantadores cases de gingebre.

ARGENTINA

CITES HISTÒRIQUES
Molts personatges importants han dit o escrit
frases en referència a les festes:
Beneïda sigui la data que uneix al món en una conspiració
d’amor.(Hamilton Wright Mabi)
El Nadal no és una data... és un estat de la ment.(Mary Ellen
Chase)
Què és el Nadal? és la tendresa del passat, el valor del present
i l’esperança del futur. És el desig més sincer que cada tassa
es desbordi amb benediccions riques i eternes, i que cada camí
ens porti a la pau.(Agnes M. Pharo)
Ve cada any i vindrà sempre. I amb el Nadal venen els records
i les costums. Aquests records cuotidians i humils als que totes
les mares s’aferren, com la Verge María, als racons secrets del
seu cor.(Marjorie Holmes)
Honraré el Nadal al meu cor i procuraré conservar-lo durant
tot l’any. (Charles Dickens)
a el nostre cor i la nostra llar.(Joan Winmill Brown)
Tant de bò poguéssim posar l’esperit nadalenc en gerres i
obrir-ne una cada mes de l’any (Harlan Miller)
El nadal... no és un esdeveniment sinó una part de la pròpia
llar que cadascú porta sempre al seu cor.(Freya Stark)
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La nit del 24 es reuneix la família, com és ple estiu fa moltíssima calor el menjar són amanides fredes com la waldorf,
carn rostida, porc agredolç entre altres, la sidra, A les 12
es crema moltíssima pólvora, entre la família es donen un
petó i abraçada igual que amb els amics. Entre els regals
que es donen això si és cert a les dones se’ls regala panties
color rosa, per a la bona sort, als nens gairebé sempre són
joguines.

AUSTRÀLIA

Un sopar tradicional inclou gall d’indi amb pernil i plum
pudding de postres. Alguns australians celebren aquest sopar a l’aire lliure, com la platja Bondi de Sydney. Des de
1937 a Melbourne es celebren els “Nadales a la Llum de
les Espelmes” en la vigília de Nadal. Aquesta nit la gent es
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FESTES D’HIVERN: DECEMBRE I GENER
reuneix a cantar nadales il · luminats només per espelmes.

ÀUSTRIA

El Nadal comença a Àustria amb l’Advent, quatre setmanes
abans del 25 de desembre, on els mercats són els protagonistes. S’hi venen boles de colors, brillants, estrelles de
palla i tot el necessari per adornar l’arbre. L’Ajuntament de
Viena prepara multitud de tallers per a aquestes dates. A les
cases quatre setmanes abans es posa una corona amb quatre
espelmes i es va encenent una cada setmana. Els regals es
demanen al Nen Jesús que ve el dia 24, deixa els regals a
l’arbre i se’n va.
El plat típic que es prenia antigament (ara no tant) era la
carpa, ara gairebé tothom pren gall dindi, de postres galetes, pomes i molts dolços.
A la nit de cap d’any es pren el xampany a la Plaça de la
Catedral de Viena, amb música de valls que sona per tota
carrers.

BÈLGICA

Durant la nit de Nadal, els belgues celebren un sopar especial, que inclou gall dindi farcit i unes postres especial
anomenades La bûche de Noel, que és un pastís fet amb
crema. A Santa Claus en diuen Sant Nicolau. A diferència
del Pare Noel, Sant Nicolau reparteix els seus regals el 6
de desembre, que és anomenat el Dia de Sant Nicolau. a
més d’aquests regals s’intercanvien presents entre els membres de cada família el mateix dia de Nadal. Aquests regals
apareixen sota l’arbre o en mitges penjades prop del foc.
L’esmorzar del dia de Nadal també és important, per la qual
cosa serveix un pa dolç anomenat Cougnolle i que té la forma del Nen Jesús.

BOLÍVIA

Ja en el mes de desembre s’adorna la ciutat amb tot el que
involucra el Nadal: un arbre nadalenc, un naixement del
Nen Jesús acompanyat dels seus pares i els Reis Mags.
Arribat el dia 24, regna l’alegria. A les 12 es celebra amb
un brindis, desitjant la pau de tots. Després del brindis se
serveix un plat denominat picana, que consisteix en una espècie de brou gairebé picant amb una mica de dolç (és una
cosa exòtica), amb choclo (elote o blat de moro), trossos de
carn de res i pollastre, pastanaga, tomàquet, ceba , papes, vi
sec i altres ingredients per a una bona sopa. Un cop acabat
el sopar tots obren els seus regals de Nadal. Oberts els re-

gals, cadascun procedeix a esmentar els seus bons propòsits
per contribuir a la unió i la pau de la seva llar.
En general, alguns costums són similars a les d’Anglaterra,
com armar l’arbre de Nadal. El personatge central és Papai
Noel. I el sopar de Nadal inclou pollastre o gall dindi amb
amanides, fruita fresca i cervesa. Les persones col · loquen
els seus arbres generalment a principis de desembre. Els
menjars típics són garrí rostit, gall dindi, castanyes, “rabanadas” (pa fregit preparat amb una massa de llet, ous i sucre, i empolvorats amb sucre i canyella), arròs amb panses,
panetones, tendir, etc ... Si bé s’han anat incorporant noves
tradicions, hi ha un sopar en què generalment es respecta
l’horari: a les 12:00 de la mitjanit de la “Vespera do Natal”.
S’obren xampanys, hi ha molts focs artificials. A les dotze
“Papai Noel” deixa els regals per als nens.

COSTA RICA

El centre del nadal costarricenc gira al voltant d’un convidat estranger, l’arbre. El matí del 25 de desembre tota la família es congrega al voltant de l’arbret per obrir els regals
intercanviats entre amics i familiars. Una tradició que mai
falta és la corona d’advent. Es col · loca una candela cada
diumenge d’advent abans del nadal. Aquesta corona és un
cèrcol de xiprer, decorat amb cintes i aromes i es beneeix en
les esglésies catòliques el primer diumenge de desembre.
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ESPANYA
Des del 8 de desembre comença a advertir a Espanya
l’ambient nadalenc. En aquesta data es celebra la festivitat
de la Immaculada Concepció, d’especial significat a Sevilla, on es realitza la cerimònia del “ball dels Seises” a la
catedral. Aquest grup de nens, vestits com al segle XVI,
executa un ball rítmic i senzill, acompanyat de música i
cants. En determinats moments del ball, els Seises fan repicar les castanyoles que porten a les mans. Interpreten tres
balls: el primer en honor de la Verge, el segon en honor del
prelat i el tercer en honor de les autoritats i el poble. Aquest

Plaça Major de Salamanca
ball també es realitza el dia del Corpus Christi i, en aquesta
ocasió, els Seises vesteixen de vermell i blanc.
El dia 22 de desembre es celebra un esdeveniment que assenyala el començament del Nadal: el Sorteig Extraordinari
de la Loteria de Nadal. Durant cinc hores, la televisió i la
ràdio transmeten el sorteig. Bars, fàbriques i oficines funcionen a ritme lent perquè milions de persones agusen l’oïda per
sentir als nens del Col · legi Sant Ildefons de Madrid cantar
els números guanyadors.
El primer premi, conegut com “la grossa”, reparteix
1.803.036,31 euros (La loteria espanyola va ser instituïda pel
rei Carles III el 1763 i els seus sortejos mai han deixat de
celebrar des de llavors. Ni tan sols la Guerra Civil va aconseguir suspendre la celebració del sorteig del “Gros”, ja que en
aquells anys hi va haver dues loteries, una a cada bàndol.
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La nit del 24 de desembre és coneguda a Espanya com “Nit
de Nadal”. És un moment de recolliment familiar al voltant
de petites figuretes que representen el naixement de Jesús, els
pessebres, presents en moltes cases. La tradició del pessebre es
va iniciar al segle XIII, quan Sant Francesc d’Assís va instal ·
lar un pessebre dins d’una cova, va posar una imatge del Nen
Jesús i un bou i una mula vius al costat. En aquest escenari va
celebrar la missa de Nadal el 1223.

L’èxit d’aquesta humil representació va ser tal que ràpidament es va estendre a tota Itàlia. A Espanya, la tradició va
arribar de la mà del monarca Carles III, qui la va importar
des de Nàpols al segle XVIII. Un costum nadalenc que està
caient en desús és la de l’aguinaldo. El dia de Nadal, grups
de nens recorrien les cases del seu veïnat i s’oferien a cantar
nadales-acompanyats de simbomba i pandereta-al costat del
pessebre o el pessebre de la casa a canvi del estrenes: unes
monedes o uns dolços típics (un tros de torró o una figureta
de massapà).
La beguda favorita en aquests dies és el cava, vi escumós
elaborat amb raïms pel tradicional mètode champanoise. La
nit de Nadal se celebra la “Missa del Gall”. Segons la tradició, aquest animal va ser el primer a presenciar el naixement
de Jesús i anunciar-ho al món. Era habitual que els membres
de la família assistissin junts a aquesta missa de mitjanit. Entre Nadal i Cap d’Any té lloc una altra típica celebració espanyola: el dia dels Innocents (28 de desembre), que recorda
la matança de nens comesa pel rei Herodes a Judea.
És el dia de les bromes i preses de pèl generalitzades. L’últim
dia de l’any se celebra el Cap d’Any. Després de sopar, a
les 12 en punt de la nit, milions d’espanyols mengen el raïm
de la sort mentre els grans rellotges de les ciutats i pobles
donen les dotze campanades. Es pren un gra de raïm per cada
campanada. Són moments d’alegria, esperança i bones intencions per a l’any que acaba de començar. Després, moltes
persones gaudeixen de la nit en una festa amb ball anomenada
“cotilló”.
Durant aquestes dates nadalenques, els espanyols compren
regals a familiars i amics, encara que els nens han d’esperar
uns dies per rebre els seus.
La nit del 5 de gener, després d’assistir a la Cavalcada dels
Reis Mags, tots els nens deixen les seves sabates en un lloc
visible de la casa o al balcó, i es retiren a dormir amb la il
· lusió de despertar i descobrir els regals que els han deixat
Melcior, Gaspar i Baltasar. Per esmorzar, o després de dinar,
la família pren el dolç típic d’aquest dia: el tortell de Reis,
un tipus de pasta de massa fina amb forma d’anell i decorat
amb trossets de fruites gebrades, símbol dels robins i maragdes que adornaven els vistosos mantells dels Mags d’Orient.
Entre la massa s’amaga una petita sorpresa i qui la troba és
coronat rei de la casa.
http://www.elalmanaque.com/navidad/mundo.htm
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Cap nen sense joguina

BANCO DE JUQUETES:

Esta Navidad, regala los juguetes de tus hijos que no utilizan.
a los niñ@s que carecen de ellos. Nuevos o usados.

Recogida de juguetes:
Galerías Comerciales Grand Boulevard. Capella 8.Torredembarra.
Semana del 19 de Diciembre. Por las mañanas

Niños el día 22, por cada juguete que traigaiss, recibirás un

regalo .TALLER GRATIS

¿Necesitas juguetes para tus hijos?.
Ponte en contacto con nosotros.Buscaremos para ellos.

Ponemos alas a tus sueños
VIAJES

GC002152

Canarias
Baleares
Rumbo a Baleares
Caribe
Brasil y Argentina
USA
Circuitos por América
Circuitos por Europa
Francia
Disneyland®Resort
Italia
Rusia
Escandinavia y Báltico
Mediterráneo
Túnez
Marruecos
Egipto y Oriente Próximo
Senegal
Asia y África
Islas Exóticas
y muchos sitios más.

TE LLEVAMOS DE VIAJE
*Viajes a medida
*Parques temáticos.
*Escapadas fin de semana.
*Cruceros.
*Paquetes Turísticos.
*Trenes turísticos de lujo.
*Viajes a cualquier parte del mundo.
*Mercadillos Navideños.
*Viajes grupos y colectivos.
*Ofertas de última hora, etc ..
C/Capella 8,local 9.Torredembarra (T)

Tel .977645832-659784935

i nfo@torre-tur.com

w w w. t o r r e - t u r. c o m
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IFESTES
IFESTES DE
DE NADAL
NADAL
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FESTES DE NADAL
EUPHORBIA PULCHERRIMA

PRODUCTES BAIX GAIÀ

Explica una vella llegenda asteca que aquesta planta de precioses bràctees vermelles a la qual anomenaven “Cuetlaxochitl” que significa “flor de pètals resistents com el cuir” o
segons alguns historiadors “flor que es marceix”, va sorgir
d’una història d’amor.
Les gotes de sang del cor
trencat d’una deessa asteca van donar lloc al color
vermell de les fulles de la
Poinsettia.
Els asteques apreciaven
aquesta planta per la seva
floració durant els curts dies
d’hivern, usaven el pigment
vermell de les seves bràctees per tenyir peces de cotó
i de cuir i per a les seves
pintures cosmètiques i amb la sàvia lletosa fabricaven un
medicament antitèrmic.
Al segle XVII, els pares franciscans a Mèxic va utilitzar
aquesta planta que té les fulles verdes tot l’any i floreix
en aquestes dates per adornar les celebracions de Nadal, i
a partir de llavors es va començar a conèixer amb diversos
noms, Flor de Nit de Nadal, Flor de Pasqua, Estrella de Nadal, Santa Caterina.
El nom de Poinsettia es deu a Joel R. Poinsett, ambaixador
dels Estats Units a Mèxic i eminent botànic, que el 1828
va conèixer la planta i li va agradar tant que la va enviar al
seu país i, d’aquí a diverses parts d’Europa amb el nom corresponent al seu cognom. Els botànics, però, la van batejar
com “Euphorbia Pulcherrima”, que significa la més bella.
Un alemany que va emigrar a Amèrica, Paul Feu, fascinat
per aquesta planta va començar venent unes branquetes
fresques a principis del segle XX a Califòrnia, com a planta
de Nadal.

Aquesta nadal, i sempre que puguis, consumeix productes
del teu entorn. És una decisió sostenible.
Al Baix Gaià tenim de tot: vins, cava, olis, conserves ...
Des de Cel Obert estem preparant cistella de nadal, amb
aquests productes. Perquè te la regalis o regalis als teus
amics o clients.
El dia 16 de desembre, a la Fira de Nadal, de Torredembarra, farem la presentació.
Podràs degustar els productes, comprar per unitat o portar
les cistelles. I, també, podràs accedir al sorteig d’una cistella.
Trobaràs les cistelles en botigues col · laboradores.
Con Gusto és una d’elles.

Gaudeix del Baix Gaià amb els cinc sentits.

Us poden assessorar en

P.Abellán. Ocells i Plantes. Pere Badia. Torredembarra

COMPRAR EN EL PETIT COMERÇ ENS
BENEFICIA I ENRIQUEIX A TOTS

Pere Badia, 25 (junto al Bar Paulino) /Tel. 977 64 1100 /TORREDEMBARRA (T)
Ralls i Trons
Viajes Torre-Tur
Tot allò necessari
pels seus
animals de companyia

Ocells i Plantes
C, Pere Badia, 15-19, 43830 Torredembarra Tel.-Fax 977 64 30 58
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Inicio temporada
de calçots:
primer fin de
semana de Enero

Gran surtido en cestas y lotes navideños
Variedad de:*Vinos* Cavas *Embutidos
*Quesos*Conserva*Jamones*Aceites*Vinagres
Vino a granel.
Selecta gama de productos:*Paté Francés...

Calidad y ser vicio a tu alcance

:

la
uil

Ven a la Quilla! Nueva carta de tapas

RESTAURANTE- MARISQUERIA
LA NUEVA FORMA
DE TAPEAR
1 TAPA DEL DÍA
3 TAPAS DEL DÍA
6 TAPAS DEL DIA
9 TAPAS

3€
5€
9€
12€

Parrilladas y Mariscadas
Parrillada para 2 personas 60€
(con botella de vino o cava)
º Mariscadas frías y calientes
º Gran surtido de tapas
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Nuestros Arroces

a8€

ºArroz de pollo de corral y
verduritas frescas
ºFideua negra
ºArroz de mejillones de
roca
ºRisotto de setas
ºArroz de calamares
ºArroz de sepia
ºArroz mar y montaña de
pollo de corral y langostino

Ven y disfruta

de un buen gin tonic
con nuestra variedad de

70 ginebras
y más de 12 tónicas

RESTAURANTE

LA QUILLA

LES QUIERE FELICITAR
LAS FIESTAS
NAVIDEÑAS Y RECORDARLES QUE
DISPONEMOS DE MENÚS PARA SU CENA
DE EMPRESA Y COMIDAS FAMILIARES: 24 NOCHE BUENA, 25 NAVIDAD, 26 AN ESTEBAN, 31 FIN DE AÑO Y 1 AÑO
NUEVO.
NO OLVIDE:COCINAMOS

PARA QUE

PUEDA DISFRUTARLO EN SU CASA

TEL 977645091

Y si te animas combínalo
con nuestros

GIN TONICS y COCTELES

DEGUSTACIÓN DE 2 GIN TONICS
O
DEGUSTACIÓN DE 2 COCTELES

5€

RESTAURANT LA QUILLA.
PORT TORREDEMBARRA Local 1

restaurantelaquilla@hotmail.com
Tel.977 64 50 91

www.restaurantelaquilla.com

www.faristol.extendnow.com

Faristol

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

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

www.eljardisalomo.com
ESPECIALITAT EN
CALÇOTADES
RESERVA DE TAULES

FESTES DE NADAL:
LA TRADICIÓ A TAULA

Les festes de Nadal tenen un fort component gastronòmic,
comporten moments de reunió al voltant de la taula davant
d’exquisits menjars casolans que poques vegades al llarg de
l’any es tornen a repetir.
ESCUDELLA I CARN D’OLLA
Un tros de costella de vedella, una punta de costella de xai, dos
talls de cansalada viada, una careta de porc, un peu de porc, un
tros de cua,un tros d’os de pernil, un quarter de gallina o pollastre, dues botifarres negres, dues botifarres blanques, quatre
patates, un grapat de cigrons remullats, dues pastanagues, una
branca d’api, un nap, un porro, ¼ de col, 300 gr de galets, farina
i aigua.

Ingredients per a 8 persones:

Per fer la pilota: 150 gr. de carn de vedella picada, 150gr de carn
de porc picada, un all trinxat, julivert trinxat, un ou, sal, pebre i
farina de galeta o molla de pa.

Preparació:

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

ESPECIALITAT EN CALÇOTADES

Sopars per empresa a preus reduïts

En una olla amb aigua freda poseu-hi les carns, menys les botifarres i la carn de la pilota. Feu-ho bullir 1 hora i afegiu-hi els
cigrons. Al cap d’una altra hora afegiu-hi les verdures menys les
patates. Mentrestant, barregeu tots els ingredients de la pilota
i treballeu-los una estona fins que quedin ben lligats, doneuhi una forma ovalada. Després d’una altra hora de cocció de
l’escudella, afegiu-hi les patates, les botifarres, la pilota enfarinada i una mica de sal. Deixeu-ho coure mitja hora més i quan
tot estigui cuit, separeu el brou i feu-hi bullir la pasta. Serviu
primer la sopa i després la carn d’olla (podeu separar carn i hortalisses i tallar la pilota i les botifarres).
http://www.gastroteca.cat
Tot els ingredients, els tens en
Can Pistraques i Granja Gaià.
Una oltre opción:
Invita als teus a menjar al restaurante d’aquesta pàgina.
Estan al teu servei i son dels millor del BaixGaià

Salons privats

Cuina catalana/ Menjar per emportar
Truqueu al 977 655 402

(Reseva de Taules)

Sant Joan, 64
43762 La Riera de Gaià

www.canpistraques .com

CAN

c/Nou 12
Telf 977655102
La Riera de Gaià
1010

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

COMPRAR EN EL PETIT COMERÇ ENS
BENEFICIA I ENRIQUEIX A TOTS
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Preparació:

Ingredients

Sucre glas aromatitzat:
120g de sucre
1 pell de llimona
1 pell de taronja
Massa mare:
70 g de llet
10 g de llevat
1 culleradeta petita de sucre
130g de farina de força

Massa:

60 g de llet
70 g de mantega a
temperatura ambient
2 ous
20 g de llevat
30 g d’aigua d’Azahar
450 g de farina de força
1 pessic de sal

Decoració: Ou batut. Fruita confitada.Sucre

Polvoritzeu el sucre 30 segons a vel. progressiva 5-10. Afegir
les pells de llimona i taronja i triturar 15 segons a vel. 5-10.
Reservar.
Posar tots els ingredients de la massa mare i programar 15 segons vel. 4.
Retirar del got i acabar de formar una bola amb les mans. Deixar
reposar a dins un bol amb aigua tèbia que la tapi fins que floti
i sigui el doble.
Després posem el sucre aromatitzat que havíem reservat, tots
els ingredients de la massa i la massa mare i es programa 30
segons a vel. 6.
Una vegada fet posem a amassar 3 minuts vel. Espiga i deixarem que pugi fins arribar a dalt del got (jo l’he deixat prop d’una
hora).
Treurem la massa del got i formarem una bola amb les mans
enfarinades i la posarem a la safata del forn. Fem un forat en
mig i amb les mans anem obrint la massa fins formar un tortell
d’uns 35 cm de diàmetre.
Pintem amb ou batut, adornem amb les fruites i les ametlles i
deixem reposar fins que sigui el doble, una hora més o menys.
Escalfem el forn a 200ºC i l’enfornem uns 20 minuts fins que
sigui ros o punxant per veure si està prou cuit.

BON PROFIT

TORTELL DE REIS

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

C/ Filadors, 28 - Local 4-5 Tel. 977 64 13 85
43830 TORREDEMBARRA

MOKA
C/Pere Badia 1
TORREDEMBARRA
(Tarragona)
Tel. 629 60 39 71

FORMATGERIA LA POBLA

RodesNº8
TORREDEMBARRA
(Tarragona)
Tel. 629 60 39 71

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

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

del Baix Gaià

CAP D’ANY
La gran majoria de catalans celebrarà l'arribada de l'any nou
menjant dotze grans de raïm, un
per cada campanada, els primers
dotze segons del nou any.
Fer-ho és sinònim de sort i prosperitat durant l'any que comença.
La versió més acceptada sobre l'origen d'aquesta tradició explica
que la collita de raïm del 1909 va ser molt abundant. Tant va ser
l'excedent que els viticultors van decidir regalar-ne a la població
assegurant que qui en mengés la nit de Cap d'Any tindria bona
ventura l'any següent. Van aconseguir desfer-se de tot l’excedent
popularitzant el costum dels raïms de la sort. La tradició s’ha
estès a alguns països llatins i s’ha mantingut fins avui dia.
Hi ha una dita popular que diu: “Menjar raïm per cap d’any,
porta diners per tot l’any”.
Ritual de la nit de Cap d’Any d’altres països i cultures:
*A Itàlia, per exemple, la nit de Cap d’Any és coneguda com la
nit de Sant Silvestre, i es diu que prendre un plat de llenties crida
a la bona sort i l’abundància econòmica. Acabat el sopar brinden
per l’any nou, i després llencen la copa per la finestra.
* A Veneçuela el 31 de desembre, abans de les 12, les famílies es reuneixen i preparen la hallaca, una espècie de farcellets
de fulles de plàtan, que es regalen als amics durant la nit per a
desitjar-los sort per al nou any.
*Els noruecs preparen l’últim dia de l’any, un menú a base de
peix i arròs, on s’amaga una ametlla que portarà bona sort als
comensals.
*A Alemanya és costum deixar restes del que s’ha sopat, ja que
d’aquesta manera, després de les campanades i durant tot l’any
següent, s’asseguren un rebost ple on no hi faltaran aliments.
* Els escocesos celebren el Hogmanay, on després de les campanades visiten als familiars i amics per a desitjar-los bon any i
oferir-los licor i pastís de civada.
* A Rússia preparen un garrí farcit de blat negre o oca farcida de
poma, i per postres no hi falten mai les mandarines, que a part
de ser molt preuades són un símbol de bona sort.

APROFITA EL TEU TEMPS !COMPRA PROP DE
CASA! VISITA EL TEU PETIT COMERÇ
DEL POBLE O CONTACTA AMB ELL.
ET ASTÀ ESPERANT A LA PORTA DE CASA TEVA
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HORÓSCOPO DE INVIERNO
(VISTO CON OTROS OJOS)

SAGITARIO:
AMOR: Eres disciplinad@ tirando a obsesiv@ y obstinad@ rayando la tozudez. Deja ya de apuntarte a páginas
de contactos, cómprate un perro y paséalo por el parque.
Eso sí, no olvides las bolsas de plástico, ya que conocerás
al hombre/mujer de tu vida entre caquita y caquita. ¿Que
cuando va a ser eso? Lo siento, para saber más, escoge la
opción premium.
TRABAJO: ¿Te parece poco? Mira que si tu príncipe azul
está paseando su foxterrier mientras tú despachas en el Mercadona... vaya desperdicio... Nada, nada, de trabajar, nada.
SALUD: ¿Estás de coña o qué? Encima que preguntas gratis, vas a tener pareja, un lindo perrito y una buena temporada sin dar golpe... ¿Encima quieres dinero? Jodeeer...

ARIES:
SALUD: I força al canut!
TRABAJO: Es salud, ¡viva la tuberculosis!
AMOR: Pues, por amor no me viene nada, lo siento...
ACUARIO:
AMOR: Harás el amor lenta, incansable, cariñosamente, sin
demora, sin pausa y sin querer evitarlo con esa persona especial, esa persona que es la que más quieres en el mundo,
esa persona que te acompaña y está siempre contigo: Tú
mism@.
TRABAJO: ¿Quieres más trabajo? Mira que lo de arriba es
cansado... bueno, déjame ver los astros..., pues, no, por trabajo no me viene nada, si acaso llama mañana, ¿vale, ric@?
Venga, hasta luego...
SALUD: ¿Tú estás bien, no? ¿Pues entonces pa qué preguntas.

Xavi Demelo .626 451 920
info@xavidemelo.com www.xavidemelo.com

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

CONCURS CEL OBERT:
Gaudeix del Baix Gaià

Mirar els anuncis dels nostres anunciants té PREMI

Volem que a més de gaudir llegint Cel Obert, i com són dies de regals, tinguis el teu.
Per això, hem preparat un joc.
Navega per la nostra revista buscant el nostre logo vestit per l’ocasió.
(També la trobaràs a internet: www.celobert.com.es. PDF)
Digues-nos quants està amagat i l’anunci on està.
Podeu participar enviant el resultat per correu electrònic:

info@celobert.com.es

Per facebook: http://www.facebook.com/celobertdelbaixgaia
O per correu ordinari: Cel Obert. Concurs. C / Capella 8, local 9

43830 Torredembarra (T)

Teniu de temps fins al dia 5 de gener..

Ver

Ofertas www.celobert.com.es
en

RESTAURANTE-GRILL “EL Rafal”
La pobla de Montornés
		
15 CALÇOTS
PA TORRAT AMB TOMÁQUET
i un platet de pernil del país
GRAELLADA DE CARN
(Botifarra-Conill-Pollastre-Churrasco-Xai)
amb guarnió
CREMA CATALANA
CAVA ~ AIGUA ~ VI 29,50 €UROS
info@restauranteelrafal.com
13

PONERSE GUAP@S

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

Facebook: EquivalenzaTorredembarra

Líder en
perfumeria
de marca blanca.
Més de 150 perfums
inspirats en les grans marques.

30ml.-5, 90 € 50 ml.-9, 90 € 100 ml.-16, 90 €
flascons recarregables
C/ La Fábrica S/N. Local 3.Torredembarra

Tel. 877.01.21.71
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El cabello es otro de los componentes principales de una
buena imagen, especialmente durante navidades, debido a
la gran cantidad de reuniones sociales y familiares en las
que nos veremos inmersas. Por ello, te recomendamos utilizar semanalmente mascarillas revitalizantes y reestructurantes que mejoren su aspecto. Y en el caso de que quieras
darle un aire especial a tu peinado, puedes también recurrir
a manos profesionales y aprovechar para crear formas nuevas o incluso aprovechar para hacerte un cambio de look
nuevo.
Aprovechando la visita a la peluquería también puedes mimar tus uñas y realizar una bonita manicura en tonos festivos si te gusta ir a la última o simplemente una manicura
Y no te olvides del resto de los complementos:
Colonia, ropa,...
Todo lo necesario para recibir el nuevo el año

BENCINA
A
L
E
D
S
R
E
VIA EL DIN
ESTALJA
HAS PENSAT QUE A GASTAR TOTS

VESTIDOS DE NOVIA
COMUNIONES
FIESTAS
Y COMPLEMENTOS
C/ Barcelona 15, Torredembarra
43830, TARRAGONA AP. 100

Queda menos de un mes para que lleguen las ansiadas fiestas navideñas y con ellas, los numerosos actos sociales que
conllevan. Por ello, si queremos lucir nuestra piel y nuestro
cabello más resplandecientes que nunca debemos poner en
marca la maquinaria de la belleza en funcionamiento. Deberemos comenzar a cuidarnos y llevar a cabo unos sencillos consejos.
Lo primero que debemos hacer es echar mano de las mascarillas más adecuadas para nuestro tipo de piel, así como,
aprovechar para realizarnos una exfoliación en toda regla.
Ésta nos permitirá eliminar las células muertas y mejorar
con creces la luminosidad de nuestro rostro.
La exfoliación también es recomendable llevarla a cabo en
la piel del cuerpo. Aprovecha el momento de la ducha para
llevarlo a cabo, ya que será la ocasión perfecta para que
nuestra dermis obtenga mejores resultados. Es importantísimo que una vez la lleves a cabo, no olvides aplicar tu
crema hidratante o body milk de cabecera.

Tel. 877 051 971

ELS DINERS QUE ET
VAS A ESTALVIAR AL TEU POBLE?

Núm.21 Hibern 2012-13

ROBA INFANTIL

Fins a la talla 14

Antoni Roig, 35
Tel. 977 643 606
43830 Torredembarra

“ La Bohème “ Boutique
C/Antoni Roig, 40
Torredembarra

GENER

DL DM
1
7 8
14 15
21 22
28 29

DX
2
9
16
23
30

DJ DV DS DG
3 4
5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

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

FEBRER

DL DM DX DJ DV DS
1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28

MARÇ

DL DM DX DJ DV DS
1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

DL
1
8
15
22
29

ABRIL

DM
2
9
16
23
30

DX
3
10
17
24

DJ
4
11
18
25

DV
5
12
19
26

MAIG

DL DM DX
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

DJ
2
9
16
23
30

DV
3
10
17
24
31

DS
6
13
20
27

Totes les persones que fem possible Cel Obert, comerciants i ser
DG
3
10
17
24

DG
3
10
17
24
31

Salomó

L’Argilaga
DG
7
14
21
28

Vespella de Gaià

La Nou de Gaià
DS
4
11
18
25

DG
5
12
19
26

El Catllar

JUNY

La Riera
del Gaià

Ferran
Altafulla

DL DM DX DJ DV DS DG
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

www.

20

Bon Nadal i un Bon Any Nou!
Feliz Navidad
Bo Nada
Feliz Natal
Joyeux Noel
Renau

Tamarit

.com

Organización integral de eventos
Empresas y particulares
info@boulevard9.com Tel 977645832

www.tottorre.com
El Portal inmobiliario del Baix Gaià
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Merry Christmas
Buone Feste Natalizie
С праздником Рождества
и Новым годом!
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NOVEMBRE

Passeja pel teu poble.

*Assaboreix la millor gastronomia del teu Poble
*Diverteix-te al teu poble.
*Demana un pressupost al teu poble
*Aprofita les ofertes del teu poble

.com

Regalos originales para cualquier
ocasión. Empresas y particulares.
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IDEES DE REGALS

del Baix Gaià

IDEES REGALS:
REGALOS DE NAVIDAD
En aquest especial Cel Obert
trobaràs idees de regal
per a tots i tots els gustos.
Regals perquè et parlaran molt bé
de tu: regals per a la parella o amics,
regals per als petits, regals per a la
casa, regals per a la mascota, regals
per tots i totes les butxaques.
Las navidades están ya a la vuelta de la esquina. Normalmente acertar con el regalo perfecto nos resulta complicadísimo,
pero si nos vamos anticipando a las temidas fechas navideñas,
lograremos que nuestro regalo sea el que estaban esperando.
Te damos algunas ideas con las que es más que probable que
aciertes seguro.
- Lo primero: elabora una lista de posibles regalos y preguntale, de forma sutil, que le gustaria recibir por navidad.d.
- Los productos tecnológicos son algunos de los grandes atractivos navideños.
- Los productos para ir al gimnasio también pueden ser una
buena opción, sobre todo si los deportes son su perdición. Puedes optar por pesas, ropa para ejercitarse en el gym o mientras
realiza su deporte favorito. Además de ser un regalo práctico
cada vez que los use se acordará de ti.
- La ropa y los complementos son importantes para todos
Entérate de cuáles son, su talla y acércate por la tienda. Seguro
que le encanta.
-Los perfumes son un acierto seguro. Si es especialmente coquet@ y le gusta cuidarse solo tienes que comprar la colonia
más interesante o los productos de belleza más punteros para
agradarle.
- Y si quieres conquistarl@ por completo y que tu regalo se
convierta en el mejor de los regalos, solo tienes que regalarle
algún viaje. No tiene porque gastar mucho dinero en ello, puedes aprovechar los cofres que viajes Torre Tur ponen a la venta
por precios muy económicos en los que tienes una lista amplia
de hoteles o simplemente reservar un par de noches en algún
hotel o casa rural interes.
Y, si no, ¿Por qué no un coche?
En el concesionario de Auto Casasús
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REGALS ORIGINALS.
REGALAR EXPERIÈNCIES
Últimament estem veient que seguir fent
els típics regals d’abans ja no causen un
efecte sorpresa per qui els rep.
El que es porta ara és regalar experiències
inoblidables. Molta gent es preguntarà
¿Això què és?
Has pensat alguna vegada en conduir el cotxe dels teus
somnis? ¿Volar en globus? ¿Saltar en paracaigudes? Imagina que et regalen un pla així ...
Aquestes són algunes de les experiències que volem ressaltar avui per conèixer el nou concepte de regals originals
d’experiència. Aprofita l’oportunitat de trobar un munt
d’experiències amb preus i ofertes exclusives en Regalemus.Regalar experiències: Activitats, regals originals per
regalar experiències.

Experiencia de conduir un ferrari.

REGALA ESCAPADES

Escapades culturals.Escapada romàntica.Escapada a la Neu.
Escapades rurals
O, per què no, una mica del Baix Gaià:
*Massatges, sopars romàntics, un curs d’anglès, una sortida
en veler, muntar a cavall, o quan se’t passi. Perquè el Baix
Gaià té molt a oferir. Demana informació a: Regalemus.
C / Capella 8 local 9. Farem els regals personalitzats per a
tu, i també, talons regals

COMPRAR EN EL PETIT COMERÇ ENS
BENEFICIA I ENRIQUEIX A TOTS
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IDEES DE REGALS

IDEES REGALS
REGALA LLIBRES
Lo siento, Perdóname, Te amo,
Gracias.
Estas palabras repetidas mentalmente tienen el poder de un mantra purificador de
la mente y el corazón. Podemos repetirlas
ante cualquier conflicto que se nos presente en la vida en
este orden o en cualquier otro que sintamos en el momento
de emplearlas. El conocimiento de su profundo significado
nos explica por qué al pronunciarlas con la intención de sanar resultan tan poderosas.

Lo siento:

Significa que me arrepiento sinceramente del daño causado,
siento de verdad haberte hecho sufrir, lo siento mucho, de
verdad que lo siento.
La persona se siente responsable del daño, aunque no recuerde cómo ni cuando fue causado, se hace responsable de
su parte, no quiere seguir así y quiere que eso cambie.

Perdóname:

Esta es la reparación que humildemente entregamos a la
propia divinidad, a la parte más sabía de nosotros mismos,
da igual el nombre que empleemos. Estamos cediendo la
resolución del conflicto a un nivel más elevado para que se
restaure la armonía en nuestra vida. Por favor, perdóname,
puedes pronunciar otras frases como: Pido perdón y me perdono por la parte de mí que ha creado este problema desde
la raíz y para siempre.

Te amo

Cuando digo te amo, estoy restaurando al amor la situación
en la que antes había puesto otro tipo de energía que no era
amorosa, el amor todo lo armoniza. Al restituir el amor a la
situación todo cambia para bien. Lo que nos provoca sufrimiento es todo aquello que hemos creado sin amor, con rabia, desprecio o desvalorización. En el sistema huna el amor
es estar feliz con algo, por eso decir “te amo” significa que
estoy feliz contigo, que ya no busco culpas ni castigos, no
tienes por qué estar molesto conmigo y yo, ya no estoy molesto contigo. “Okio” todo esta perdonado y olvidado. Te
amo, te amo, te amo.

Gracias:
Cuando digo gracias significa que estoy agradecido a la divinidad porque sé que he sido escuchado y que la solución
esta en marcha. Además también agradezco la oportunidad
que he tenido de ver para poder borrar y limpiar mis creaciones erróneas. El problema me muestra lo que debe ser
limpiado.Ho’oponopono: El poder de las cuatro palabras
sanadorasuma prioridad.
Mª Carmen Martínez Tomas

REGALA CRISTALES
ANGELITA

Su nombre se debe a su color sutil,
color azul cielo y a su suave textura, como unas alas de ángel.
Su vibración es ideal para bebés y
niños, y para personas que necesitan entrar en un mundo de paz y
armonía angelical.
Aporta estabilidad emocional en personas que tienden a
una preocupación excesiva. Ayuda a disipar la energía de
la tristeza, dando valor y seguridad, creando un profundo
sentimiento de paz y tranquilidad.
EL RACÓ DE LA SALUT
LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO 2013
LLENO DE LUZ, PAZ Y FELICIDAD.

ACADÈMIA D’ANGLÈS I REFORÇ ESCOLAR

PRIMÀRIA E.S.O. BATXILLERAT
*Anglès tots els nivells a partir de 5 anys fins adults
(matins i tardes)
*Preparació exàmens Cambridge, KET, PET, FCE, CAE
*Reforç escolar: Mates,Llengua,tècniques d’estudi,...
*També classes a domicili !

C/Sant Salvador n23 Baixos 43883 Roda de Barà (Tarragona)

977 80 93 28. 662073424
mels.academy.roda @gmail.com

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentació celíaca
Productes biològics
Cosmètica
Llibres
C/Pere Badia,20 Tel. 977 644 974 43830 Torredembarra
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REGALA BELLESA
REGALA SALUT

Tractaments facials i corporals amb un
15% de descomte
(nomes el més de desembre)
Els dimats pedicura completa amb
parafina calenta per nomes 20€ i preus
especials amb depilacio

A on?a estètica i quiromassatge

Conxita Jansá
Passeig estació nº27 1º4º
La Pobla de Montornès
Tef. 977648821 - 654751703

REGALA
BENESTAR
Un curs de Ioga a

CentreNidra
C/Once de Setembre.Torre
Tel. 977641490

Cofres regalo
REGALEMUS
C/Capella, 8, local 9.TDB
Tel. 977645832
www.regalemus.com.es
info@regalemus.com.es

APERTURA DEL NUEVO LOCAL
DE ESTETIC & SALUD EN CREIXELL
Un espacio dedicado íntegramente a la
belleza y al cuidado personal,
tanto en estética como en peluquería.
Dos cabinas, spa,
donde podrán realizarse
todo tipo de tratamientos:
*Manicuras
*Uñas de Gel
*Pedicuras
*Tratamientos corporales
*Tratamientos faciales
*Masajes
*Fangoterapia
*Extensiones de pestañas
*Depilaciones y fotodepilación
*Fotorejuvenecimiento.
*Presoterapia.
*Asesoramiento en dietas
personalizadas de adelgazamiento

EN SU NUEVO

SALÓN DE PELUQUERIA
Les ofrecemos asesoramiento
sobre su imagen.
Servicio GRATUITO y PERSONALIZADO.
*Sacaremos el máximo partido a su belleza
según su tipo de piel, color, forma del ovalo
facial, etc.
*Ofrecemos tratamientos capilares
específicos: botox, keratina express…
Con ellos conseguirá mejorar y rejuvenecer su
cabello.
*Además: cortes, color, permanentes,
extensiones, recogidos…

OFERTAS EN ESTÉTICA:
30% de descuento en TRATAMIENTOS CORPORALES.
UÑAS DE GEL A 25 EUROS.

Durante el mes de
en todos los servicios
Diciembre, un
de peluquería
al presentar la revista

10%

de descuento
20

Cel Obert

TODO ELLO EN UN AMBIENTE
RELAJADO Y DISCRETO

C/ Avda. Doctor Pujol, número 29 Creixell 43839

e-mail: esteticsaludes@gmail.com

www.esteticandsalut.com

tel. 6 6 1 5 7 3 0 7 7
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Regala la libertad de elegir.

Regala cofres regalo.
Quien lo reciba, decidirá cuando y
donde de ir.

REGALEMUS

C/Capella 8, local 9. TDB
www.regalemus.com.es
Tel 977645832
info@regalemus.com.es

"DIES BOJOS DE PREUS A TORREDEMBARRA
Comprar a Torredembarra té premi!!!!
Els dies 21, 22 de desembre del 2012 i el 4 i 5de gener del 2013 vine a comprar als comerços identificats
amb el cartell “DIES BOJOS DE PREUS A TORREDEMBARRA” i obtindràs descomptes abans de Nadal
i Reis.
Però aquí no acaba tot !!!. Podràs participar al sorteig
de 3 caps de setmana d’oci i tres sopars a una bona
Pizzeria de Torredembarra.
I si encara no tens prou, surt al carrer a partir del dia 15
de desembre perquè la UCEP prepara moltes activitats
i tallers perquè tots els nens i nenes de LA TORRE s’ho
passin molt bé en un ambient nadalenc.
Si vols la carta dels reis, tots el comerços socis la tindran al seu establiment per a tu.
Vine a comprar a Torredembarra, trobaràs la millor
qualitat al millor preu amb el millor
tracte personalitzat.
LA JUNTA DE LA UCEP I ELS SEUS SOCIS
US DESITGEM MOLT BONES FESTES I MOLTA IL•LUSIÓ EN TOTES LES FAMÍLIES
21
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IDEES DE REGALS

Entrades a
Port Aventura
Viajes Torre Tur
Capella 8, local 9
Torre
Tel 977645832

Limpiamos

tu chimenea.

Regala una calçotada en los
restaurantes
de Cel Obert

Asi, el Papá Noel lo
tendrá más fácil

608181124
676858957

RETRATOS
de tus fotos

tendras grandes
descuentos

Regala
electrodomésticos de
Boutique Gilsa.

hasta el
15 de diciembre

UN HAMSTER

Regalemus

C/Capella 8. Local
Torredembarra

Los encontarás en

Pelillos a la Mar
y
Abellan

Regala un cesta con productos del Baix
Gaià

Una escapada
romántica
ViajesTorre Tur.
Capella 8, local 9
Tel 977645832

REGALA PRODUCTES I SERVEIS
DEL TEU POBLE.
REGALA UNA MICA DEL 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

22
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C/ Forn, 6 - Torredembarra Tel. 678 929 767

La PistA

B A R - R E S TAU R A N T

- Menú diari
- Paelles per encarrec
- Torrades
- Calçotades
- CartaR 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

C/ Nou, 12 - 43885 Salomó - Tel. 977 629 050
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TIEN DA 2ª M AN O

KLADER

El carnaval anomenat també temps de carnestoltes, carnestoltes o darrers dies, segons diferents etnòlegs, troba el seu
origen en antigues festes paganes d’hivern, de celebracions
dionisíaques gregues o de festes romanes. Podria ser que el
mot carnaval tingués el seu origen en les paraules llatines
carru navalis, fent referència al mite d’Isis i Osiris.
El carnaval és una celebració que pertany al culte lunar.
Per aquest motiu, és una festa mòbil. Aquesta s’ha
d’emmarcar dins un cicle sencer amb sentit propi, el cicle
que precedeix la Quaresma.
En la vella societat rural, fortament estructurada pel cristianisme, el temps de Carnestoltes oferia, mascarades rituals
d’arrel pagana i un lapse de permissivitat que s’oposava a
la repressió dels instints i la severa formalitat litúrgica de
la quaresma.
Actualment el Carnaval s’ha convertit en una festa popular
de caràcter lúdic. On tota aquesta llibertat extrema prèvia
al temps de quaresma agafa forma en un sol individu, en
carnestoltes, que és el Rei del Carnaval.

Venta de disfraces de segunda mano.
¿Tienes disfraces?
Traenoslos y gana dinerillo extra.

IDEES DE REGALS

FESTES D’HIVERN: FEBRER I MARÇ

w w w . k l a d e r. e s

Te.l. 626601677

C/ Indians nº 1-9 Local 7

DISFRACES
VENTA POR CATÁLOGO

20% Dto a Collas Hasta el 30 de Enero
Visitas concertadas

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

977645832

WWW.REGALEMUS.COM.ES

www.regalemus.com.es

WWW.

COM.ES
Regalos originales para cualquier ocasión.Artículos publicitarios
Regalos eróticos. Reuniones Taper Sex
REGALOS DESPEDIDAS
Disfraces
REUNIONES TAPER SEX
(Buscamos vendedoras)

ROPA LABORAL
Uniformes para
todos los gremios

REGALOS EMPRESA

ARTÍCULOS PUBLICITARIOS

DETALLES
CELEBRACIONES

DISFRACES
Regalos
despedidas

VISITAS CONCERTADAS.Nos adaptamos a su horario.Llámenos

Telf

977645832. info@regalemus.com.es
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Tels. d’interès
ALTAFULLA
www.altafulla.cat

Ajuntament..977650008

CREIXELL
www.creixell.cat

Ajuntament ..977800202

EL CATLLAR
www.elcatllar.org
Ajuntament ....977653101

LA NOU DE GAIÀ
www.noudegaia.altanet.org
Ajuntament...977655257

LA POBLA DE MONTORNÈS
www.lapoblademontornes.cat
Ajuntament .....977648012

LA RIERA DE GAIÀ
www.rieradegaia.altanet.org
Ajuntament... 977655000

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

RODA DE BARÀ
www.rodadebara.cat

Ajuntament ....977657009

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

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

VESPELLA DE GAIÀ
www.vespella.altanet.org
Ajuntament .....977655288
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FESTES D’HIVERN AL BAIX GAIÀ
DESEMBRE
Altafulla. Dia 6 i el 8.Fira de Nadal: fira de productes nadalencs dels artesans locals.
El Catllar. Dia 14 Festa major petita d’hivern. Sant Nicasi Representa la
segona festa més important de la vila, en honor a Sant Nicasi.
La Nou de Gaià. Dia 8 Fira d’oli
La Pobla De montornès.23-25-30 Pesebre viviente
Renau: (2n diumenge) Festa Votiva Verge del Lloret. Es recorda la festa
votada l’any 1781 a la Mare de Déu del Lloret pel fet d’haver-se deslliurat de
les febres que envaïren la comarca.
Salomó: Dia 9 . Festa d l’oli Nou.
Torredembarra. Dia 13.Exposició del pintor Francesc Llorach (Avi de
Rosa)Auca taverna les 20h
Dies 15-16-Fira de Nadal
GENER
La Pobla De montornès.Dia 6. Pesebre viviente
La Riera de Gaià. Dia 6. Reis. A és tradicional també que durant la nit de
Reis es cremi espígol perquè així el poble faci molta olor i pugui atraure els
Reis cap al poble.
Vespella. Dia 20. Aplec de Sant Sebastià.Aplec Sardanístic en honor del patró votat de la vila. També se celebra un concurs obert i lliure d’arrossos
Torredembarra. Dia 18.Festa de Sant Sebastià, Clarà. Fou al segle XIX quan
entre els nuclis de Tamarit i Clarà, s’edificà una torre fortificada, a redós de
la qual en el decurs dels segles XIII i XIV es configurà el nucli poblat de la
Turris d’en Barres, que posteriorment esdevingué Torredembarra. Precisament quan el fred d’hivern es fa més intens, al mes de gener, arriba la festa
major de Clarà per embolicar-nos amb el seu caliu, amb Sant Sebastià com
a patró.
FEBRER
Torredembarra: Dies 7-13. Carnaval.
Nou de Gaià: (Últim diumenge) Calçotada popular. Els veïns de la Nou de
Gaià es reuneixen un cap de setmana de febrer per a coure calçots.
MARÇ
Roda de Berà: Dilluns de Pasqua Aplec de Sardanes. Fira d’hivern.

www.lamasieta.com

NOTICIES BAIX GAIÀ

hotel@lamasieta.com
Avda. Doctor Pujol, 16
Telefono: 977 80 10 11

III Nit dels Premis Turístics
del Baix Gaià

El Casal Municipal de la Riera de Gaià va acollir el dia 5 de
novembre la III Nit dels Premis Turístics del Baix Gaià, que
organitza el Consorci Turístic Baix Gaià com a reconeixement
als professionals, entitats i empreses que fan la seva aportació
al desenvolupament turístic de la subcomarca del Tarragonès.
Aquests premis van néixer arran del Pla de Foment Turístic
que es va signar l’any 2008 a El Catllar amb la unió dels onze
municipis que formen el consorci per la promoció conjunta
dels seus atractius.
Van ser dotze guardons que es van entregar i del reconeixement al petit comerç.
Luis del Olmo va rebre el premi d’Ambaixador turístic del
Baix Gaià pel seu arrelament amb Roda de Berà des de fa 40
anys. La Granja Sant Francesc d’Altafulla va rebre el premi
d’empresari modèlic i la revista d’oci del Baix Gaià Cel Obert,
la distinció als mitjans de comunicació. L’historiador tarragoní
Jordi Morant i Clanxet va ser reconegut com a Persona dedicada a l’estudi turístic, mentre que els estudiants Joan Vaqué
i Víctor Matas van
rebre el premi de
recerca universitària per la seva
“Proposta
d’una
DMO (Destination
Management Organization) pel Baix
Gaià”. El Consorci
va voler premiar
també al sector primari amb tres distincions que es van emportar les cooperatives agrícoles de la Nou de Gaià i Salomó, i el
Forn rierenc Ca la Felisa. El restaurant La Masieta de Creixell,
el centre de busseig del Port de Torredembarra Miquel Rota
Diving Center, l’espai Minitarraco d’El Catllar i el club de petanca ACEM de La Pobla de Montornès, van rebre els altres
premis de la nit.

Abrimos Navidad y
Fin del año .
Menús para grupos...

tel. Reserves 616 093 820 - minitarraco@hotmail.com

Cooperativa
Agrícola

C. Nou, 18 - 43885 SALOMÓ
Tel 977629061
www.coopsalomo.com
coopsalomo@coopsalomo.com

Forn de Pa - Coques amb recapte
C/ Sant Antoni,17
Tel. 977 65 50 75
43762 La Riera de Gaià
Plaça de la Vila, 2
Tel. 977 64 38 19 43830 TORREDEMBARRA

Agro
Cevipe

Venda de Fitosanitaris, Adobs i Emparrats

del Baix Gaià
REVISTA COMERCIAL, DE SERVEIS, OCI I CULTURA

del Baix Gaià

www.celobert.com.es

Av. Catalunya 22. Oficina i Magatzem.Tlf.977655362
Av.Catalunya s/n Agrobotiga.Tlf.977655857
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del Baix Gaià

NOTICIES BAIX GAIÀ
El passat 20 de juliol es va inaugurar la Casa de Cultura de
Creixell, “Cal Cabaler”. Aquest nou equipament cultural es troba
situat al carrer Sant Jaume, 4 de Creixell, en ple centre històric de
la vila. En el mateix edifici hi podem trobar l’Oficina de Turisme,
el Centre d’interpretació del municipi, una Sala d’Exposicions,
una aula-sala de conferències equipada amb ordinadors i projector i la Regidoria de Cultura

LA NOSTRA CASA DE CULTURA

És un espai obert a tothom des del qual es difon i promociona la cultura en general
i es programen les activitats necessàries per aconseguir-ho, com exposicions itinerants, classes d’adults, conferències, visites guiades per a grups i escoles, etc...

OFICINA DE TURISME

A la planta baixa de Cal Cabaler es troba ubicada l’oficina de turisme de Creixell
on el visitant podrà trobar la informació sobre la mateixa casa i la seva història,
sobre les activitats que es poden fer al municipi i sobre llocs interessants per visitar
de les rodalies i d’altres comarques.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE CREIXELL

Es tracta d’un espai museïtzat que transmet al visitant, de forma divertida i didàctica, informació sobre Creixell. Es pretén que la persona que arriba a Cal Cabaler
acabi la seva visita amb uns coneixements bàsics sobre el nostre poble. La informació es pot veure en onze pantalles tàctils repartides en tres espais diferents.
En el celler tenim una mostra de diferents estris del camp, cedides per veïns de
Creixell i uns panells de vinil amb dades sobre els conreus típics de la zona al
llarg del temps. En una pantalla tàctil rebrem tota aquesta informació d’una forma
amena i amb fotografies que ho van il•lustrant

Academia de idioma - Academias de repaso
Administrador de fincas - Artículos de regalo
y publicitarios - Arreglos de ropa - Agencia
organización Celebraciones - Clases de pintura
Cafetería - Inmobiliaria - Logopedia - Viajes
- Psicóloga - Perfumes - Disfraces
y locales libres para poder poner su negocio
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TORRES DE DEFENSA

La casa de “Cal Cabaler” es va construir adossada a una de les
Torres de defensa dels murs que envoltaven el poble. Es tracta
de la Torre anomenada de “Cal Xacó” i data del s. XIV.

L’ AULA – SALA DE CONFERÈNCIES

Situada a l’última planta tenim un espai on es pot impartir
classes per adults, idiomes, informàtica. El dilluns 12 de novembre comença el termini d’inscripcions per aquests cursos .
En aquests moments s’ofereixen als alumnes diferents nivells
de català ( acolliment, elemental, bàsic i intermedi) i anglès de
reforç per alumnes d’ESO i batxillerat i també per adults. Les
persones que ho desitgin també podran participar en un Taller
Literari obert a tothom. A la mateixa aula hi tenim connexió a
Internet i servei WI FI.

NOTICIES BAIX GAIÀ

NOTICIES BAIX GAIÀ

REGIDORIA DE CULTURA

A la segona planta de l’edifici també hi podeu trobar la Regidoria de Cultura i una sala de reunions a la disposició de les
associacions i entitats que ho sol•licitin.
La finalitat d’aquest espai i el de tota la Casa de Cultura en
general és de que sigui un espai viu, que ajudi a tots els creixellencs a dinamitzar la seva vida social i cultural i a mostrar als
nostres visitants la riquesa del nostre patrimoni.

La PistA

B A R - R E S TAU R A N T

- Menú diari
- Paelles per encarrec
- Torrades
- Calçotades
- Carta
C/ Nou, 12 - 43885 Salomó - Tel. 977 629 050

KI POWER
¿Que es Ki Power?
Conjuntos energéticos,
producidos en Corea y diseñados según los
textos secretos de la Corte del Reino de Koguryo,
que existió hasta el año 668 D.C.
¿Qué propiedades tiene?
otorgan fuerza, energía y poder de concentración de
forma inmediata, en cuanto toman contacto con la piel.
Disminuyen dolores, inflamaciones y ayudan a la curación de enfermedades.
Tel. 679.205.562 628.797.715
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NOTICIES BAIX GAIÀ
CEL OBERT_ EL MAYOR CENTRO
COMERCIAL DEL BAIX GAIÀ

Estamos aglutinado a los mejores comercios del Baix Gaià en
una misma web. En la línea que siempre nos hemos marcado,
la dinamización del Baix Gaià, tanto a nivel comercial como
turístico, trabajamos. Así, el Baix Gaià se convierte en el mayor centro comercial a Cel Obert de la zona.
Podremos comprar, sin salir de casa y a un solo a un clic.
¿Cómo será el Mayor centro comercial del Baix Gaià a un
solo Clic?
Será un centro comercial virtual.
En la web de www.celobert.com.es encontraremos un espacio donde dice: Centro comercial del Baix Gaià a Cel Obert.
En él estará el mapa de la zona. Al clicar sobre cada pueblo se
abre un edificio.
Allí, como si de un centro comercial físico se tratará, estarán
todas las tiendas de ese lugar a la que les haya convencido
nuestra propuesta.
Y, al clicar sobre el logo de cada una de ellas, nos adentraremos
en su espacio, veremos sus artículos y compraremos en ella.
Todo ello, de la forma más cómoda y sostenible.
¿Tienes una tienda?
Pídenos información. Seguro que podremos convencerte de
que unirte a nuestra propuesta será una de tus mejores decisiones.
Y, si no tienes tienda virtual, nosotros te la hacemos, por un
precio muy ventajoso.

Si somos muchos, somos más fuertes.
www.celobert.com.es info@celobert.com.es

"En els moments de crisi,només la imaginació
és més important que el coneixement".
Albert Einstein

A
DE LA BENCIN

S
VIA EL DINER
ESTALJA
HAS PENSAT QUE A GASTAR TOTS
ELS DINERS QUE ET
VAS A ESTALVIAR AL TEU POBLE?

LES CAVES REVERTÉ PRESENTAN:
Cava REVERTÉ “electe” Magnum Brut Nature
Aquest mes de Desembre surt una edició limitada del Cava
REVERTÉ “electe” Magnum Brut Nature del mateix vi
base que el REVERTÉ “electe” Brut Nature, que ja ha
obtingut molt bones puntuacions a nivell Nacional. La
gran diferencia radica en que la criança amb ampolla magnum proporciona més cremositat i aroma
de criança més fresc i és conserva millor en
aquest format.
Nota de tast: La degustació d’aquest cava de
tonalitats verdoses amb una bombolla petita,
elegant i persistent. Aromes que recorden a
les seves varietats afruitades i florals, suaus i
emmarades al vi. Un equilibri en boca arrodonit per la seva criança en la cava.
Varietats de raïm: 40%Xarel-lo, 20% Macabeu, 20% Parellada i 20% Chardonnay
Criança: Reserva 35 mesos.
Graduació alcohólica: 11,5% vol.
La part técnica és a carrec de la enólog
Marta Ferré

TINTO TIERRA
de Bigas Luna
Ganador del 2º

Premio al mejor vino joven
del 2011
Galardón otorgado por DO
Tarragona

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

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

www.immocastell.es

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

CASAS Y PISOS
Venta y Alquiler

(con opción compra)
!!TENEMOS GRANDES OPORTUNIDADES!! “VISÍTENOS”

Núm.16 Tardor 2011

Construcciones Metálicas
en hierro y acero inoxidable
Cerrajería
		

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

SOMOS MAYORISTAS,
LOS MEJORES PRECIOS

!!GARANTIZADO¡¡

Administración de Fincas
Seguros en General
Alquileres - Tramitaciones
Cédulas de Habitabilidad

c/Capella, 8 - 10
Grand Boulevard
local 24/25
43830 TORREDEMBARRA

Tel. 977 64 17 34
Fax 977 64 59 15
e-mail: afys@afys.es

ETS ASESORES
Grifería Grohe. Muebles de Baño.
Electrodomésticos
BALAY-BOSCH-SIEMENS

Y También:
OBJETOS DE REGALO Y
DECORACION A PRECIOS
SIN COMPETENCIA
Cami de l’Era 37.43830 Torredembarra
Tel.977643244 - boutique@gilsa.es

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE
MERCANTIL Y LABORAL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS
C/Capella 8,local 9 43830- Torredembarra
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: ets.villan@telefonica.net
Tel: 977 641116
Mv: 686 220 466
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TAULER D’ANUNCIS

Su caldera Junker Estanca de
24KW por tan solo 1050€
Totalmente instalada y funcionando
MURAL GAS. Instalador autorizado y colaborador de Gas Natural.
Tel: 660921053
E-mail:miguels879@gmail.com

Informático.

Repación de ordenadores a
domicilio.
Jorge:609292429
.........................

Electricista.

Todo tipo de reparaciones.
Rafa.657468574
.........................

Se ofrece guardería

y
mantenimiento de
plantas; si ya no puedes

cuidarlas, si te vas de vacaciones, si
ya es algo que te agobia, llámame,

Carmen, 66502119
.............................

Busco habitación.
Teresa:690902459

una reunión tuppersex
os hará pasar un rato divertido
info@regalemus.com
Telf 977645832
Capella 8, local16.Torre

Buscamos
vendedoras
20%comisión

ANUNCIS CALCIFICATS

DEMANDAS

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

PROFESIONALES
ATENCIÓN

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

TAULER D’ANUNCIS

del Baix Gaià

DEMANDAS

Noia catalana, 57 anys amb titulació
Busco trabajo a horas, y no muchas.
geriatrica, experiencia i recomenació,
s'ofereix a cuidar a domicili, persones
El resto del tiempo, descanso.
grans i tascas de la llar. Tambè tinc
Ref. “¿Se entiende
experiencia com a Cangur.
CONTACTOS:
Tf. 690902459. Preu a convenir.
Buscamos hombres muy machos,
......................................................
preferiblemente con pelo en el
Clases de chikung para niños en inglés
Clases de chikung para niños y
pecho, aspecto simiesco y voz muy
adultos
grave y varonil a quienes les guste
Terapias alternativas - talleres
vestirse de mujer, hacer encaje de
Clases de inglés en domicilio
bolillos y relacionarse con hombres
Telf: 977645059.679413157.
de igual condición.
Fabienne
Estamos montando un grupo.
............................................................
Ref. “Bolilleando”
Se ofrece señor para pequeñas repara............................
ciones domésticas, jardín,pintor,cocina.
Intercambio suegra durante los tres
Soufiane: 637330154
meses de invierno , o permuto por
.................................................
otra cosa de igual valor: un papel,
Noia catalana de 57 anys busca feina
una piel de plátano, un chicle masde Administrativa - Recepcionista
27 anys treballant en una Empresa
cado, etc.
Multinacional i 5 anys en una Empresa
Ref. “Yerno hastiado.”
Comercial. Tf.690902459 .
.........................................................
INMUEBLES
Se ofrece sr, para cualquier tipo de
reparaciones, electricidad o arreglos. Se vende casa en el centro con okuAlbert.658395120
pas dentro. Diversión asegurada, son
...................................................
buena gente.
Sra Catalana, s’ofereix per cuinar o fer
Xavi Demelo
tallers de menjar vegetarià /indù.
Humorista terapéutic.
Radha: 679205562/628797715
Consulta a Altafulla i per
...................................................
Me ofrezco para todo tipo de repaSkype.
raciones, chofer, canguros, pasea
perros...Rafael: 628797715
626 451 920
.......................................................
info@xavidemelo.com
Señora con mucha experiencia en cuiwww.xavidemelo.com
dar personas mayores dependientes se
ofrece para cuidarlas Tel. 626657772
.............................................
Se ofrece sra. para limpieza, cuidado
Se ofrece sra. para limpieza,
ancianos ...) Con titulo de auxiliar de cuidado ancianos ...
Felisa:646935891
geriatra) Tel. 637330154

Per insertar anuncis per paraules diriguir-se a : Comercial: info@celobert.com.es Telf. 977645832

Se traspasa
bar-restaurante, centro de Torredembarra.

Totalmente equipado: hornos, neveras.
Para entrar a trabajar
En pleno funcionamiento. (Demostrable por traslado

Precio muy interesante.

Si está buscando abrir un negocio, esta es su ocasión.
Llame sin compromiso:Telf 657059069
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Piscina COMODORO CLUB
*Aquagym
*Cursillos de natación:
*Infantil y adultos.
*Chi Kung

C/ Tarragona. Pasaje
Inscripciones: Ana. Tel.695250450

El portal inmobiliario del Baix Gaià
La mayor oferta de viviendas del Baix Gaià a solo un click:

www.tottorre.com

info@tottor r e.com

tel 977645832

ALQUILER

casa en ARDENYA
4 habitaciones. 1 baño. Semi amueblada.
Amplia terraza.600 m de terreno

SOLO 425€

OCASIÓN.

ALQUILER

casa
4 habitaciones. 3 baño.
Amplias terraza.Terreno.

TORREDEMBARRA

800€

ALQUILER

TORREDEMBARRA
1 habitación. Baño.
Piscina y zona comunitaria

Precio: 395€
ALQUILER piso
TORREDEMBARRA
4 habitaciones. 2 Baños
Plaza de parquing y
comunidad incluida

Precio: 550€

ALQUILER locales

TORREDEMBARRA

Grand Boulevard:200, 250 ,400 y 500€
Centro. 1000m2- 1500€.Diferentes salas.
Traspaso de Bar-Cafeteria-Restaurante

VENTA finca en Siurana
2 has. de terreno (terrazas para cultivo y bosque).
En dos casas:
La casa principal de 88m2 dos plantas: 32'5m2 cocinacomedor y wc,sala polivalente, 2 dormitorios y baño.
Casa adjunta de 83 m2 en una sola planta con sala-comedor, cocina, baño y 1 habitación.
Agua corriente de manantial, con placas solares (3000wat.
ampliable), teléfono e internet por satélite

Precio: 180.000 €

Buscamos por USTED. ¿qué necesita?

Si vende, llámenos. Si compra, VISITENOS
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El portal inmobiliario del Baix Gaià
La mayor oferta de viviendas del Baix Gaià a solo un click:

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

C / C a p e l l a , 8 , l o c a l 9 To r r e d e m b a r r a

Creixell, ideal para dos

Chalet en
familias con

dos viviendas independientes, una en planta baja y otra

en planta alta, distribuido en:
Planta baja: salón comedor con cocina
americana, 2 dormitorios y 1 baño completo.
Planta primera: recibidor, distribuidor,
cocina independiente, salón-comedor, 4 dormitorios, 2 baños, terrazas de 15 y 10 m2,
lavadero y trastero. Dispone de jardín privado pavimentado, con piscina, trasteros y
2 porches de madera, aparcamiento para 2
vehículos.

Precio:
285.000 €

VESPELLA.Independiente

Casa en
3 dormitorios, 1 baño, cocina, chimenea, amplio terreno con muchas posibilidades

Alquiler 500 €.Venta: 185.000€

