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Que fer a la primavera?
Rutes Baix Gaià

Festes de Primavera:
Ruta Va de Pintxos

Fira Medieval
Celebracions familiars

Piso cerca de la playa,
TORREDEMBARRA

3 dormitorios, plaza de 
parquing, piscina comunitaria 

Precio: 105.000 €
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Antonia Tamayo

No ens ho posen fàcil. Si llegim o escoltem les notícies, no són gens bones. 
Només sentim parlar de crisi, males pràctiques, corruptes ...
Per això, des de Cel Obert volem que t’oblidis de les coses negatives i mirem 
cap endavant amb optimisme.
Arriba la primavera, ella marca la natura i representa el color. 
Amb la seva arribada, els dies assolellats i càlids es converteixen en dies de 
celebració. I segur que si mires al teu entorn trobaràs molt a celebrar. 
En aquest Cel Obert hem posat per tu  una guia de festes i fires de primavera,
et donarem les pautes per que les celebracions familiars siguin un èxit i moltes 
coses més.  La primavera és també l’estació perfecta per explorar la natura. Per 
això, et donem algunes idees per recórrer el Baix Gaià, en família o sols. 
T’apuntes?

La guanyadora del concurs ha estat 
Antonia Tamayo de Vilanova i la Geltrú.
Gràcies al gran nombre de persones que 

heu participat.

Edició i redacció: Boulevard 9 
Capella 8, local 9.Torredembarra (T)

Imprimeix: Indugraf Offset S. 
A.Dipòsit legal:T-752-08 

Cel OBERT no es fa responsable de 
la publicitat apareguda en  aquesta 

revista, facilitada per empreses o
 particulars, així com, tampoc, 

d’errors tipogràfics involuntaris.

Distribució: tot el Baix Gaià i 
Tamarit.

Exemplar gratuït.Es pot escriure en 
qualsevol llengua

Els articles de Cel Obert es publi-
caran en la mateixa llengua en què 

arriben a la nostra redacció.

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

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

CONCURS 
CEl OBERT

número 21

Aquest mes, nou concurs.
La nostra mascota es passeja per un lloc amb encant del Baix Gaià, 
però, per si no ho reconeixeu, us donarem una pista. El lloc és al 
mateix poble de l’anunciant on també trobareu la mascota Cel Obert
.                           Foto i més informació a la pàgina 28.

www.celobert.com.es

info@celobert.com.es     TEl 977645832

Dóna’t a conèixer, ensenya el que tens,
demostra quant vals
Anunciar-te a Cel Obert 
serà una de les teves millors decisions. 
Des de tan sol 35€ arribaràs als onze pobles del Baix Gaià
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PRIMAVERA 

De totes les estacions la primavera podria ser la més esperada 
pel fet que suposa el pas de l’hivern a l’estiu. 
Hi ha una creença popular que assenyala que certes estacions 
de l’any solen inspirar diferents sensacions i estats d’ànim. 
L’estiu és per a molts un sinònim de diversió i vacances, men-
tre que l’hivern es considera una època trista. A la primavera 
la temperatura comença a ser més agradables, el sol està més 
temps amb nosaltres i sembla que fins els nostres sentiments 
desperten. Tot floreix a la primavera.
Què podem fer a la primavera? A la primavera, sobretot en fes-
tes o caps de setmana, podem viatjar, practicar esports o anar a 
la platja. Des del bloc de Celobert et donem algunes idees per-
què treguis el màxim partit possible a aquesta època de l’any.
Anar a la platja pot ser un bon pla quan la temperatura comença 
a ser agradable. A la primavera no recomanem que et donis un 
bany perquè fins al juny l’aigua no arriba a la seva temperatura 
ideal però si que almenys no t’oblidis de la teva tovallola i gau-
deixis jugant a la sorra amb els teus amics i prenent el sol. En 
canvi si prefereixes estar sol / a en pla relax, llegir un llibre pot 
ser una bona opció. (Pag 24-25)
Practicar esports a l’aire lliure és una sana activitat per fer en 
companyia dels amics o familiars, que pot anar des d’un di-

vertit partit de futbol a un intens matí  per algun bonic paratge. 
Sense oblidar-nos d’altres activitats per jugar en grup que són 
igualment divertides 
Fer turisme de proximitat: planejar una escapada per els pobles 
del Baix Gaià són molt bones alternatives per fer a la prima-
vera ja que arriba el bon temps. El que menys importa és el 
destí, n’hi ha prou simplement que sàpigues quins són els llocs 
concrets que vols visitar. A més, hi ha altres alternatives al tu-
risme tradicional com el turisme ecològic, un enfocament per 
a les activitats turístiques en el qual es privilegia la preservació 
i l’apreciació del medi (tant natural com cultural) que acull els 
visitants. Des de Viatge Torre Tur te donen pistes per gaudir 
del Baix Gaià.(www.torre-tur.com)
De tot, sense sortir de casa. Gaudeix del Baix Gaià amb els 
cinc sentits.                                 

Més informació a:www.celobert.com.es

QUÈ FER A LA PRIMAVERA 
AL BAIX GAIÀ?

ET DONEM ALGUNES IDEES...
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Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentació celíaca
Productes biològics

Cosmètica
Llibres

C/Pere Badia,20 Tel. 977 644 974  43830 Torredembarra

PRIMAVERA 

LA MIEL
Para saber como se hace la 
miel debemos saber que es 
y cómo funciona una colme-
na. Una colmena está
constituida por un enjambre 
de 60 a 90 mil abejas. Torredembarra: C/ Filadors, 28 baixosTel:977644708

Reus: Avda. Doctor Vilaseca, 14 Tel: 977333375 Dentro de la colmena encon-
tramos  tres categorías de indi-
viduos, cada uno de los cuales 
desarrolla diferentes  funciones y cometidos: 

LA REINA, LOS ZANGANOS, LAS ABEJAS OBRERAS.
Estas últimas constituyen la mayor población dentro de un 
panel, del 40 al 60 %, y su longevidad es por término medio 
de un mes y medio de vida. Estas son las encargadas de re-
colectar  el néctar de las flores, que contiene la fuerza propia 
de  la flor, el rocío y la energía solar. Lleva esta carga al panel 
donde las abejas  nodrizas la procesan a través de sus glándu-
las faríngeas realizando una parte de este misterioso proceso 
alquímico de convertir el néctar de la flor en miel. Los zán-
ganos viven dentro del panal en un número que oscila entre 
1000 y 2000 individuos, y su único cometido es fecundar a la 
abeja reina. Su periodo de vida es de 3 meses.
La abeja reina: en cada panal hay una sola abeja reina Su 
misión es poner huevos   en un número que oscila diariamen-
te entre 1500 y 2000 . Los huevos dan origen a las abejas 
obreras. La reina suele vivir de 3 a 4 años.
Una  de las propiedades de la miel es su capacidad conser-
vadora, por lo cual era utilizada en Egipto para embalsamar, 
cicatrizante aplicada en heridas, y regeneradora.
Algunos tipos de miel :
Eucalipto, especial para el aparato respiratorio (resfriado, tos, 
bronquitis).
Romero, es tónica , digestiva, antirreumática, circulatoria…
Azahar, se recomienda para el insomnio, ansiedad, nervio-
sismo…
Tomillo, adecuada para resfriados, anginas, gripe, infeccio-
nes…
Milflores, aporta vitalidad. El Racó de la Salut                                                      



Roda de Barà -La Pobla de Montornès
6 km 
260 m de desnivell
Tram amb bon desnivell, que passa pel Torrent de 
l’Aguilera. 

Roda de Barà -Creixell
2,5 km 
30 m de desnivell
Un antic camí de ferradura ens enfilarà fins arribar a 
Creixell. 

Creixell- Torredembarra
3,2 km 
25 m de desnivell
Recorregut de trams dibuixats entre marges de pedra seca. 

Altafulla -Torredembarra
3 km
70 m de desnivell 
Camí de terra des de l’ermita de Sant Antoni. 

Altafulla -La Riera de Gaià
5 km 
30 m de desnivell
Seguim un tram del traçat del riu Gaià. 

La Pobla de Montornès -Salomó
4,4 km .60 m de desnivell
Alterna trams de terra amb alguns molt rocosos.                                                                             
Catllar-Renau
7 km 
120 m de desnivell
Passem pel Torrent de Renau, arraulit sota bosc espès.

 

Catllar-Vespella de Gaià
17 km 4 hores.

El camí cap a Vespella surt del Catllar per la llera del riu Gaià 
amunt, cap a la presa, passant per sota de la línia de ferrocarril 

en desús Reus-Roda i sota la nova línia de l’AVE
El camí està marcat amb pals de senyalització a les cruïlles, no 

hi ha marques de pintura, i no té pèrdua. 
De totes formes pot ser interessant portar el mapa de 

l’editorial Piolet: Baix Gaià. Ronda Verda, Ruta dels Castells i 
Pic de la Mola. (3,5 euros a l’oficina de turisme del Catllar)

Triptic del CONSELL COMARCAL  DEL TARRAGONÈS i 
http://elsullsalspeus.wordpress

www.celobert.com.es

PRIMAVERA 

RUTES BAIX GAIÀ

La Pobla de Montornès
tel. 645 94 23 01

hipicaambient@gmail.com

Sortides al Camp - Classes concertades
Pupil-latge - passejades amb carro

Tel665021199 
carmentorrella@gmail.com

www.carmentorrella.com
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NIDRA
CENTRE DE SALUT INTEGRAL

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

Ioga 
Meditació
Dietètica i Nutrició

Fisioteràpia
Quiromassatge

Reflexologia
ETC
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del Baix Gaià

ZONA FITNESS

Alimentación y estilo de vida saludable. 
Una inversión de futuro.
Una de las actividades básicas de la vida diaria es la alimen-
tación, es además, una de las premisas que determinan la ca-
lidad de vida del individuo. Por esta y otras cuestiones se 
considera la alimentación como uno de los elementos  más 
importantes en la vida de las personas.
Al hablar de la alimentación como una inversión de futuro 
nos estamos refiriendo al hecho de que el estado nutricional 
que deriva de la alimentación que tenga cada individuo va 
a depender el modo en el que su cuerpo  y  su persona se 
enfrenten a diferentes situaciones en la vida  sea cual sea este 
cambio de situación (enfermedades, cambios fisiológicos…)
Por lo tanto el objetivo de una alimentación adecuada es ob-
tener y mantener la composición corporal adecuada y una 
gran capacidad para el trabajo físico y mental.
Los requerimientos diarios de nutrientes esenciales depende-
rán de la edad, el sexo, la estatura, y la actividad metabólica 
y física. 
Un estado nutricional adecuado no se consigue de un día para 
otro sino que es el resultado de adquirir uno hábitos y estilo 
de vida saludables que sea beneficiosos para el organismo ya 
sea cuidando nuestra alimentación y cuidando nuestro cuer-
po.
Actualmente se hace especial hincapié en la importancia del 
estilo de vida y los hábitos alimentarios en la prevención y 
tratamiento de numerosas enfermedades, por eso en zona 
fitness de Torredembarra, desde nuestra experiencia profe-
sional queremos asesorarte en el comportamiento nutricio-

nal así como en la práctica de deporte para que mantengas 
un estilo de vida saludable,  adecuándonos a tu situación 
fisiológica. Toñy Fernández Arqué

Diplomada de nutrición y dietética.
Máster en nutrición aplicada al deporte.
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La primavera és l’estació preferida per la majoria dels 
amants de la jardineria.
Aquesta estació dóna el tret de sortida perquè els jardins de 
cada casa recuperin el color i la bellesa de l’any passat.
D’ara endavant les temperatures aniran pujant, els dies se-
ran més llargs i hi haurà més hores de llum solar per les 
plantes.
Què pots fer?
Època de sembra: és el moment de triar les flors que 
anem a voler tenir. En aquestes setmanes d’entretemps és 
quan es farà la sembra.
Segons l’espècie, s’abonarà més tard o més d’hora, però 
sempre dues setmanes abans del seu auge.

Plantes d’interior
La primavera sol ser l’estació amb més humitat i això 
també afecta les plantes d’interior. En aquests mesos que 
s’hauran regades amb més freqüències o que si cal també 
se’ls canviï la terra.

Enriquir la terra
Hi ha alguns trucs casolans per potenciar i millorar les 
propietats del substrat. Perquè a les plantes no li falti cap 
nutrient, hi ha qui suggereix enterrar restes de menjar al 
voltant de les plantes i barrejar amb el substrat. També 
és habitual per als que també tinguin un aquari, utilitzar 
l’aigua d’aquest (quan la renoven) per regar les plantes i 
així aprofitar els excrements com a adob.

Ralls i Trons

Tot allò necessari  pels seus 
animals  de companyia

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

Ocells i Plantes

Agro
Cevipe

Venda de Fitosanitaris, Adobs i Emparrats

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

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

PRIMAVERA JARDINERIA

PAG A M E N T 
A L  C O M P TAT
C/ Nostra Senyora de Montserrat, 2-4

43883 Roda de Bará (Al costat de Correus)

HAGO RETRATOS 
a acuarela
de tus FOTOS  FAVORITAS 
y MASCOTAS

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

¡La primavera es un tiempo de renovación - renueven su 
interés en el cuidado de su casa y realicen unos simples pa-
sos para mantenerla cómoda, y lista para el sol del verano!

Controle el aire acondicionado
Llame a un especialista cualificado, para que ponga a pun-
to su sistema de aire acondicionado. Para ayudar a reducir 
sus facturas de electricidad, haga esto todos los años para 
asegurarse de que el sistema funcione de acuerdo con lo 
especificado por el fabricante. Evite los costos adiciona-
les revisando la manguera periódicamente usted mismo. 
Use una aspiradora que sirva para líquidos para succionar 
cualquier obstrucción de la manguera.

Pintar
¿Sabía que con la llegada del buen tiempo y el aumento de 
las horas de luz ambiental es cuando más se recomienda 
pintar las paredes?
En primavera la pintura se seca antes, tenemos una mejor 
ventilación de la estancia, se evita el riesgo de humedades 
y se pueden apreciar mejor los colores.
Así que estamos en un buen momento para renovar el 
ambiente de nuestro hogar y darle un nuevo aire.

Repare los cimientos
Para proteger el sótano contra inundaciones, inspeccione 
los cimientos alrededor de su casa antes de las lluvias de 
primavera. Busque grietas e imperfecciones y séllelas o 
llame a un contratista si fuese necesario.

El calentador de agua
Revise la base de su calentador de agua para ver si existe 
evidencia de alguna filtración. La vida útil promedio de 
un calentador de agua es de 8 a 12 años. Si su calentador 
de agua tiene más de 5 años, debe revisarlo mensual-
mente para ver si tiene alguna pérdida u oxidación en la 
parte inferior. Si encuentra alguna pérdida u oxidación, 
deberá cambiar el calentador de agua. Si usted vive en una 
zona con agua particularmente dura, quizá sea necesario 
desagotar su calentador de agua por la acumulación de 
sedimentos en el tanque.

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

LA LLAR A LA  PRIMAVERA

MANTENIMIENTO DE LA CASA

Pintor - Decorador

Gerard Rovira Valldepérez
Telf. 636 882 092

Horari: 11:00 a 00:00h

Tel. 977 646 385, 646 307 271
Servei a Domicili.Obert tot l’any

C/Pere Badia -33,  Joan Güel l -9
Tor redembar ra

8
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Arriba la primavera i, amb ella, vam començar a dir adéu 
als sistemes de calefacció que ens han acompanyat aquest 
hivern. L’arribada de la calor relega la xemeneia, estrella de 
les nits hivernals, a un mer paper decoratiu. Podem aprofitar 
aquest moment per preparar-la per a la temporada següent 

i, per què no, donar-li 
un toc estiuenc per als 
propers mesos.
Aprofita per netejar la 
teva xemeneia
Després de mesos 
d’ús intensiu, un de 
les primeres accions 
per assegurar-te un 
bon manteniment de 
la xemeneia és elimi-
nar el sutge dels seus 

conductes. Empra per 
això un raspall (si disposes del clàssic escura-xemeneies, mi-
llor) i aigua calenta amb sabó o amoníac. Aconseguiràs mi-
llorar l’aspecte de la xemeneia, sobretot del seu revestiment 
interior, i allargaràs seva vida útil.
Els maons també pateixen el seu en els mesos d’hivern. 
Potser trobis en ells marques blanques, generalment provo-
cades per l’acumulació de salnitre. Amb vinagre i una mica 
de paciència, pots eliminar aquestes traces i deixar els maons 
(ja sense sutge) en perfecte estat, cosa que la decoració de 
casa teva agrairà els mesos estiuencs.
Amb tot, la part que més has de tenir cura és la que no es veu: 
el tir, aquest corrent d’aire que es genera per avivar la fla-
ma i extreure el fum. Un tir insuficient pot provocar pèrdues 
innecessàries de calor o que l’estada s’ompli de fum i, per 
evitar-ho és necessari mantenir net el conducte que connecta 

la xemeneia amb la part superior de l’habitatge, a més de 
comprovar la instal · lació per reparar els desperfectes que es 
hagin pogut ocasionar per l’ús o les inclemències del temps.
Un toc estiuenc per a la teva llar de foc
Un cop neta, la xemeneia es converteix en un objecte més de-
coratiu al teu saló. Per evitar l’inevitable recordatori del fred 
que comporta una xemeneia a casa i donar-li un aire dife-
rent a l’estada en els mesos estivals, els experts en decoració 
ofereixen diferents alternatives. Una de les més atrevides és 
revestir, per uns mesos, les parets de la xemeneia amb paper 
pintat o vinil, que serà retirat quan torni el mal temps.
També pot emprar-se el buit que deixa lliure el foc per 
col · locar uns gerros amb flors, llibres o qualsevol altra clas-
se d’objecte decoratiu.
Tanmateix, i potser el més pràctic, és deixar qeu la feina la 
faci un professional

         AEM-Desembussos i neteja xemeneies

LA LLAR A LA  PRIMAVERA

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

SOMOS MAYORISTAS, 
LOS MEJORES PRECIOS

!!GARANTIZADO¡¡

Grifería Grohe. Muebles de Baño. 
Electrodomésticos
BALAY-BOSCH-SIEMENS Y También:

OBJETOS DE REGALO Y DECORACION 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA

QUÈ FER AMB LA TEVA LLAR DE FOC?



del Baix Gaià

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

C/Antoni Roig, 40
Torredembarra

La que ve proposta és una paleta de colors re-energitzant 
amb tonalitats dinàmiques i expressives que es balancegen 
amb altres neutres i harmòniques oferint combinacions úni-
ques i versàtils

Dins de les claus d’aquesta temporada, notem el retorn de 
l’Antiguitat o dels anys 60. La dentella i la seda, la moda 
vintage, pantalons, túniques, vestits i faldilles van a barrejar 
voltant de colors pastissos o cridaneres com el vermell i el 
taronja.

ELS COLORS DE MODA PER A LA PRIMAVERA 2013
V
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Sens dubte el color de la temporada serà el verd, ja ho vèiem 
venir des d’aquest hivern i ara queda oficialment confirmat, 
serà el rei del 2013!
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“ La Bohème “ Boutique

 
     

El verd serà tan de moda que fins i tot en les combinacions 
proposades per pantone es suggereix utilitzar les tres tona-
litats al mateix look com a representar la naturalesa. De fet 
el verd Esmeralda serà qui prendrà la corona al tangerine 
tango sent nomenat com el color del 2013.
En els de colors pel 2013 trobem més: African Violet, un 
violeta exòtic i que aporta un toc d’intriga típic dels morats 

Trajes de Fiesta para Celebraciones
Ropa de sport

Tallas desde la 38 a la 62

Moda i  Complements

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

10% de desc. 
presentando Cel Obert

ELS COLORS DE MODA PER A LA PRIMAVERA 2013
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Dusk Blue, un blau aclarit que representa calma i serenitat 
molt similar per la seva neutralitat al Grayed Jade.
Nectarine, un color taronja brillant molt cítric i efervescent 
amb tons coral i l’alegre groc Lemon Zest.
I també, el color de primavera, el blanc. El color que sem-
pre està de moda

  http://bcncoolhunter.com
a la paleta i crea una sèrie de 
combinacions inesperades
Poppy Xarxa, un exuberant i 
seductor to festiu i sensual de 
vermell molt enèrgic,
Monaco Blue, un blau molt 
clàssic el color per excel · lèn
cia de l’estabilitat i tranquil · 
litat.
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Viajes Torre Tur
Viajes a medida

Especial Bodas
C/Capella 8, local 9

Torredembarra
Tel 977645832-659784932

Vistas concertadas
www.torre-tur.com

Regalemus
C/Capella 8,local 16.

Torredembarra
Tel 977645832-659784932

Vistas concertadas.
info@regalemus.com.es

PERRUQUERIA

GUIA DE 
PROFESIONALS

PER LES TEVES CELEBRACIONS

ROBA

RESTAURANTS

BELLESA

VIATGES

DECORACIÓ

Sol i Lluna
C/Tarragona nº3-5-7

Torredembarra (T)
Trajes de Fiesta para Celebraciones

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

Attends un Peu
C/. M.Miquel Amoros 6A

Altafulla
Tel. 977652401

www.attendsunpeu.com

Asimetric 
C/ Filadors, 28 baixos.

Torredembarra.Tel:977644708

Can Basili
Carretera de la Pobla de Montor-

nés. Esq. Oreneta S/N
43830 Clará. Torredembarra

Tel. 977643832
............................

OK
Passeig Miramar 179

Torredembarra (T)
Tel.977641737

Irene
Terapeuta, masajista, esteticien

Tel 628828346- 877013860
...................
Nidra

Onze de setembre. Torredembarra
Tel. 977641490
........................

Conxita Jansá
Passeig Estació 27,1º 4ª

Tel 977648821-654751703
La Pobla de Montornès

...................
Estetic&Salut

Avda. Doctro Pujol,29. Creixell
Te. 661573077

DESPEDIDAS

info@boulevard9.com

Despedidas 
conjuntas o sol@s

Boys. 
Falsos camareros.

Restaurantes.
Discoteca.

Reuniones Tuper Sex.
Disfraces.

Actividades de 
Aventura:
Paint Ball

Montar a Caballo
Paseos en Velero

O lo que quieras.
12



Boulevard9
C/Capella 8, local9. Torredembarra

TEl 977645832
info@boulevard9.com.

Magos,payasos,animadores,
musicos...

Boulevard9
C/Capella 8,local9. Torredembarra.

TEl 977645832
info@boulevard9.com

Organización integral de eventos
Empresas y particulares

www.boulevard9.com

Regalemus.
C/Capella 8,local 16.

Torredembarra
Tel 977645832-659784932

Vistas concertadas.
info@regalemus.com.es

www.regalemus.com.es

Detalles bodas,
comuniones, 

bautizos.

Regalemus.
C/Capella 8,local 16. Torredembarra

Tel 977645832-659784932
Vistas concertadas.

info@regalemus.com.es
www.regalemus.com.es

Tot Torre
C/Capella 8,local 9.Torredembarra

Tel 977645832-659784935
info@tottorre.com
www.tottore.com

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

+Q FESTA
Tel 600271265

http://mesqfesta.wix.com

GUIA DE 
PROFESIONALS

PER LES TEVES CELEBRACIONS

REGALS

ORGANIZACIÓ
D’ ESVENIMENTS

ANIMACIÓ

INVITACIONSLOCALS
CELEBRACIONS

FOTÒGRAFS
Raúl Tomás 

www.raultomas.com
Teléfono  :  622.82.40.82

Email :contacto@raultomas.com

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

Aitor Pardo
apardoverdugo@gmail.com

650 20 34 88

13



del Baix Gaià
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ESDEVENIMENTS PRIMAVERA AL BAIX GAIÀ

ALTAFULLA
Març
28,29,30,31: Barna Sants. La Violeta.
29,30 i 31  Ruta 66.(pag 18)
Abril:Festa de l’olla

CREIXELL
Març:
22 a les 19 h. Març:Inaguració d’Exposicions a “Cal 
Cabaler.”
30,31: Fira Medieval. (Pag 15)
31 a les 22h. Concert de música Sa al Casal Municipal.
Abril: 
1:Aplec de Pasqua a l’ermita de Creixell amb paella 
popular
20 al 28 :“Cal Cabaler”. Setmana Cultural.
Maig:
24 : Xerrada literària 

LA POBLA DE MONTORNÈS
Març: Festes de Pàsqua

RODA DE BERÀ
Març: Fira d’hivern.
Dilluns de Pasqua: Aplec de Sardanes.

SALOMÓ
3 Maig: Festa Major-Ball de Sant Crist.

TAMARIT
Maig(2a quinzena) Tarraco Viva

VESPELLA
1 Maig: Vedellada popular amb vedella del tarragonès 
de ca’n Mestre

TORREDEMBARRA
28 de Març al 7 d’Abril i cap de setmana: 

I I  Ruta Va de Pintxos: 
14 bars et delectaran amb una petita beguda i un pintxo
per només 1.50 € euros. Y, a més, podràs entrar en el 
sorteig d’una tarda d’oci per a dos: muntant a cavall, 
o fent Paint ball o Tirolines ... Tu tries.
T’apuntes?

1 d’Abril: Els Munts. Diada de la Mona. Jove Ass. de 
Veïns dels Munts 2002
4 al 28 d’abril: Torredembarra Dtapes.
10 de maig a 9 de juny: Jornades Gastronòmiques 
dels Ranxets
18 i 19 de maig: Festa de la Batalla.
1 de juny: Fira de la Dona, (Al carrer Rodes)
15 de juny: Desfilada de Moda, a la Pl. del Castell
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del Baix Gaià  

Moka-
Cal Joan
 Pere Badia
Pincho Fira

Cal Joan

Guió
C/Onze de 

Setembre 11
Pincho Ruta:

Pollo a la salsa 
dos quesos

II RUTA VA DE PINTXOS

El Mordisco
C/Barcelona2
Pincho Ruta:

Palomita

1

Carre
r 

Tarra
gona

Carrer d’Antoni Roig

Passeig de la Sort

Carrer de la Fàbrica

Avinguda de Montserrat

O
n

ze
 d

e
 se

te
m

b
re

A cada bar, en prendre el pintxo, et posaran un segell. Quan tinguis almenys 10 bars amb segell, diposita aquest mapa a les caixes que els bars tindran per a tal motiu o 
a la nostra oficina (C / Capella 8, local 9 de Torredembarra) i entres en el sorteig d’una tarda d’oci per a dos: Ruta a cavall, Tirolines,Spa,...

Fes la ruta les vegades que vulguis. A més rutes, més  possibles premis. Sorteigs el 8 d’Abril, 6 de Maig, 1 de Juny i 12 d’Agost al Grand Boulevard. C/Capella 8.Torredembarra.
Nom:.............................................Telèfon.........................................

Le Brussels
Antoni Roig,56
Pincho Ruta:

Secreto 
de gambas 

Varimar
Ps.Miramar,175L1

Pincho Ruta:
Asi estamos

(Poco pan y mucho
CHORIZO)

TO R R E D E M B A R R A 2 0 1 3
Del 28 de Març al 7d’abril i cap de setmana tot l’any

OKGastrobar
Pg Miramar,179
Pintxo Ruta:

OK

Saxo 
Taverna

Av Oliveres 26
Pintxo Ruta:

Mariner 

2

3

4

5

O
liveres

2

6

7

1 8

7



 

II RUTA VA DE PINTXOS

Psg. Miramar. N 340

Carrer Barcelona 

Carre
r 

Tarra
gona

Carrer del 

Mercat

Carrer Pere Badia 

P
la

ç
a Catalunya

Carrer de la FàbricaC
arrer 

Ferran de Q
uerol

Pas
se

ig
 M

ar
íti

m

Passeig del Mediterrani

Passeig M
arít

im

Avinguda de Montserrat

Lleida

G
irona

1.50€
Pintxo 

i beguda

A cada bar, en prendre el pintxo, et posaran un segell. Quan tinguis almenys 10 bars amb segell, diposita aquest mapa a les caixes que els bars tindran per a tal motiu o 
a la nostra oficina (C / Capella 8, local 9 de Torredembarra) i entres en el sorteig d’una tarda d’oci per a dos: Ruta a cavall, Tirolines,Spa,...

Fes la ruta les vegades que vulguis. A més rutes, més  possibles premis. Sorteigs el 8 d’Abril, 6 de Maig, 1 de Juny i 12 d’Agost al Grand Boulevard. C/Capella 8.Torredembarra.
Nom:.............................................Telèfon.........................................

TO R R E D E M B A R R A 2 0 1 3
Del 28 de Març al 7d’abril i cap de setmana tot l’any

O
liveres

3

9
10

11

12

4

13 5
14

6

FER LA RUTA 
TÉ PREMI!!!

El Rincón de
la Tapa

C/Antoni Roig 62
Pincho Ruta:

Empanada Casera

 La Charca
Pl.Catalunya,4
Pincho Ruta:

Pimbravo

El Mesón
Pl.Catalunya,5
Pincho Ruta:
Chorizos del 

Infierno

Siglo XXI
C/Girona,12
Pincho Fira:
Chupa Chups 
de pollo con 

curcuma y miel

Faro de la 
Torre

C/Mercat 12-14
Pincho Ruta:

Mar y 
Montaña

As de Oros
Plaça Catalunya1

Pintxo Ruta:
Callos a la 
madrileña

l’Estació
P.Miramar 175 L2

Pintxo Ruta:
Hamburguesas 

explosivas

8

9

10

11

12

13
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VIAJES 
TORRE TUR

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

Pyongyang-Kaesong-Pyongyang 
(3 noches / 4 días)

Día 1 (sábado): Llegada a Pyongyang . recibidos por 
nuestros guías, traslado a 3 de la ciudad, Cena y Alojamien-
to en el Hotel Yanggakdo
Día 2 (domingo): Visita de la ciudad incluyendo Pan-
munjom en  frontera Corea del Sur , Koryo Museum. 
Visita y almuerzo cocina local en Folkcustoms Hotel, La 
tumba del rey Kongmin, Volver a Pyongyang, cena cocina 
local en Pyongyang Duck Restaurant BBQ.

Día 3 (Lunes): Visita a la ciudad de Pyongyang: Kim 
Il Sung Square, Gran Monumento Mansudae, el Arco 
de Triunfo, la Torre Juche, después del almuerzo visita a 
Pyongyang Metro, Casa Nativa de Mangyongdae (lugar 
de nacimiento del Presidente Kim Il Sung), Barco Espia 
"Pueblo", tienda de souvenirs, Circus show, cena de des-
pedida en el restaurante Chongryu estofado.
Día 4 (martes): Regreso 
Diferentes Itinerarios y precios desde 1635€ 
Incluye:Visado. Comidas (desayuno,comida y cena).Tras-
porte con conductor. Guias. Propinas. Entradas a museos. 
Vuelo desde Pekin a Corea. 

VISITAS IMPRESCINDIBLES. VIAJE A COREA DEL NORTE. 

+ Información: www.torre-tur.com 
o en nuestra oficina: 

C/ Capella 8, local 9. Torredembarra
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del Baix Gaià

Aplegar-se per menjar calçots amb una saborosa variant de 
la salsa romesco és un dels costums que més identifica la 
gastronomia catalana. Busqueu un pitet, perquè aquest any 
no us quedareu sense calçotada!
Des de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls 
asseguren que el calçot ha de consumir-se des de mitjan mes 
de novembre a mitjans mes d’abril, tot i que en els darrers 
anys aquest període s’ha incrementat: es comença a recollir 
abans i s’acaba més tard a causa de la gran demanda.
Encara esten a temps de menjar Calçots

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

ESPECIALITAT 
EN CALÇOTADES 

RESERVA DE TAULES

Truqueu al 977 655 402
(Reseva de Taules)

Sant Joan, 64
43762 La Riera de Gaià

Sopars per empresa a preus reduïts
Salons privats per celebracions

Cuina catalana/ Menjar per emportar

ESPECIALITAT EN CALÇOTADES

RESTAURANT
HABITACIONS 
BAR MUSICAL

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

www.faristol.extendnow.com

Faristol

 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

977 649 068
Fondo, 1  La Riera de Gaià

TEMPS DE CALÇOTS

ENCARA ESTEN A TEMPS DE MENJAR 
CALÇOTS.

LA TRADICIÓ MÉS SUCOSA.

BAR RESTAURANTE
SIGLO XXI

Gerona, 12
43830 Torredembarra

Telf: 977 64 30 67
        638 73 39 10

no dejas de probar:
ENSALADA DE QUESO,

CALLOS, 
PIES DE CERDO

Y el MOUSSE DE LA CASA

si vienes de parte de CEL OBERT 
te invitamos a “un pinchito”

Abierto todos los dias.

Menú diario.

Platos combinados.

Ensaladas

20
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   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

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
 

http://www.gastronomiaycia.com

La Mona de Pasqua és una dolça tradició que compar-
teixen Catalunya i el País Valencià des de diversos segles 
enrere, però cadascuna té la seva particular expressió del que 
simbolitza la fi de les abstinències de la Quaresma.
Comencem per saber que la paraula “mona” prové de l’àrab 
“munna”, el que significa obsequi, la tradició diu que els pa-
drins regalen la mona al seu fillol per degustar-la en família 
el Dilluns de Pasqua. També es diu que prové dels romans, 
ells es regalaven “monus”, pasta de pa amb ou dur.
Aquesta era la tradicional Mona de Pasqua de Catalunya, una 
massa de pa dolç que es decorava amb un ou dur. Però va co-
mençar a modificar, primer canviant l’ou de gallina per un de 
xocolata, arribant a ser avui en dia pastissos o pastissos molt 
elaborats i decorats, donant-li colors i adornándolos amb els 
elements que més agraden als nens.
La xocolata ha adquirit la major importància a les mones, 
ara és l’ingredient que caracteritza aquest dolç tradicional a 
Catalunya, fan veritables escultures amb xocolata i els grans 
pastissers sedueixen a grans i petits amb les seves obres d’art, 
fins i tot es fan exposicions i concursos de figures de xocola-
ta, una tendència iniciada el 1904 al Parc de la Ciutadella

MONA DE PASQUA

Panadería 
FLECA MANEL

C/ Molí de Vent nº 7 
Torredembarra

Forn de pa 
LA NOU
Avda de Catalunya nº 4 
La Nou de Gaiá

*Pa artesà fet a mà 
*Funyit i cuita diària 
*Elaboració pròpia

Comandes per 
reunions i 

calçotades

C/Indústria, 1
43761 La Pobla de Montornès 

Tarragona
Tel. 977 648 186

carnsdolors@gmail.com

Carnisseria
Cansaladeria

Embotits d’elaboració pròpia
Carns de qualitat: Vedella 

Xai,Porc,Pollastre
Especialitat en Pernils

Xarcuteria selecta
Congelats seleccionats
Bacallans d’Importació
Excel•lents  precuinat
Encàrrecs Especials

www.carnsdolors.com

Experiència i tradició des de 1882
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 GENT DEL BAIX GAIÀ. RECUPEREM-NE EL PATRIMONI

La Torre de l’Encenall... a molts torrencs els sonarà aquest 
nom, a d’altres no tant; però per a tots és important saber 
que forma part d’un passat que enriqueix la trajectòria 
cultural de la vila.
Fem-ne una mica de memòria: era l’any 1969, el mestre 
gravador Antoni Gelabert, un barceloní que estiuejava al 
Baix Gaià, va crear amb entusiastes locals dues escoles, una 
en cadascuna d’aquestes poblacions veïnes: el Xilofòrum a 
Altafulla i La Torre de l’Encenall, a Torredembarra.
Els alumnes locals, torrencs i torrenques amb interès per 
aprendre i per les arts, van conèixer l’art de treballar la 
fusta i estampar-la. Aquests gravadors rurals (tal i com els 
anomenava afectuosament el seu mestre) van esdevenir els 
creadors d’un interessantíssim i valuós material xilogràfic 
que tractà amb esmerç i modernitat les més diverses temàti-
ques: goigs, felicitacions de Nadal, ex-libris, etc. A finals 

dels anys 70 l’entitat es va 
diluir però malgrat el seu 
poc temps de vida va deixar 
una profunda petjada a la 
vila i molts materials d’un 
elevat valor testimonial.
El Centre d’Estudis Sinibald 
de Mas i l’Arxiu Municipal 
de Torredembarra han acor-
dat treballar plegats per a 
recuperar el màxim de gra-
vats, fustes i/o eines que es 
poden trobar disseminades 
per les cases de la vila. Per 
aquest motiu fem una crida 

a totes les persones que puguin aportar alguna peça. Si no 
se’n volen desprendre, cosa del tot comprensible pel seu va-
lor sentimental, els demanem la possibilitat de permetre’ns 

fer-ne una còpia digital per, si més no, tenir-la identificada. 
No cal dir que si esteu disposats a fer-ne entrega, no només 
us estarem molt agraïts sinó que sabreu que aporteu un 
material molt important per a història col·lectiva el qual serà 
ben conservat i custodiat a l’Arxiu Municipal on es posarà a 
disposició de tots els interessats. 
Pretenem que el fons Torre de l’Encenall vagi sent enriquit 
i pugui esdevenir un referent en l’estudi de la neoxilografia, 
tot marcant la vila de Torredembarra com un punt fort del 
mapa del gravat català.
Esperem les vostres aportacions!

Albert Bonet . Centre d’Estudis Sinibald de Mas.
Núria Canyelles Vilar. Arxiu Municipal de Torredembarra.

LA TORRE DE L’ENCENALL:  
RECUPEREM-NE EL PATRIMONI

C / C a p e l l a  8 ,  l o c a l  1 9 .  T e l .  6 9 8 2 5 3 4 5 8

Giorgio Armani, 
Valentino, 

Dolce & Gabbana,  
Roberto Cavalli, 

Moschino, 
Missoni, 

Brioni, 
Luxottica, 

Bulgari e Tod’s.
ETC

HOME I 
DONA

Venda a 
l’engròs 

i al detall 

ELS MILLOR MARQUES ITALIANAS ARA A TORREDEMBARRA 
G r a n d  B o u l e v a r d  SICILIA

Abillam
ento
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www.sicilia.abillamento.com
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 GENT DEL BAIX GAIÀ. LAURA RAMOS SANZ

2010-2011
BRONCE Cto. Catalunya Clubs Cadete Pista Cubierta, 
60ml (Sabadell 29-1-11)
7ªPOSICION Cto. Catalunya individual Cadete Pista 
Cubierta, 60ml (Sabadell 5-2-11)
BRONCE Cto. Catalunya Relevos 4x200 Pista Cubierta 
(Sabadell 5-2-11)
BRONCE III Copa de Clubs de España, Pista Cubierta, 60 
ml (Zaragoza 19-2-11)
SUB-CAMPEONA de Catalunya, Clubs Cadete aire libre, 
100ml (El Prat 8-5-11)
CAMPEONA Territorial Salto Longitud (Tarragona 15-5-
11)
BRONCE Cto. España Clubs Cadete, 100ml (Valencia 
15-10-11)
MARCAS PERSONALES
 

2011-2012
8º PUESTO en la IV Copa de ESPAÑA Clubs Cadete Pista 
Cubierta, 60mv (Zaragoza 4-2-12)
4ºPUESTO Cto. Catalunya Relevos 4x200 Pista Cubierta 
(Sabadell 11-3-12)
7ºPUESTO Cto. Catalunya Cadete 60mv. Pista Cubierta 
(Sabadell 11-3-12)
Longitud (Tarragona 21-4-12)
SUB CAMPEONA Catalunya Relevos 4x100 (El Prat 
28-4-12)
CAMPEONA Catalunya de Clubs Cadete, 100ml. (El Prat 
28-4-12)
5º PUESTO Cto. España Relevos 4x100 (Castellon 1-7-12)

Laura Ramos Sanz
tiene 15 años,estudia 4 de la ESO en el IES 

Torredembarra y hace atletismo desde los 5 años.
Esta fichada por la Agrupacio Atletica de Cataluña.

MARCAS PERSONALES
 100ml = 13”05
 100mv = 15”78
 60 ml = 8”25
 60mv = 9”68
 Salto Longitud = 4,78m.
 4x200 = 1”49”78
 4x100 = 50”59

-1a del Territorial de invierno de pruebas combinadas en 
Campo Claro .

Su última carrera fué en Sabadell donde consiguió la 
Mínima para participar en su 9º Campeonato de España en 
Málaga que  se disputó los dias 2-3 de marzo y donde su 
marca se quedó y mejoró en 60 metros vallas con “9,49”, 
Una mejora increible.    

PREMIOS:

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-
Ropa de marca italiana.

y locales libres para poder poner su negocio

  C/Capella 8. Torredembarra 

Cumplimos 25 años 
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60 ml = 8”21100ml = 12”96
4x200 = 1”51”20
LONGITUD =4,59m.

Boronat
Granja - Cafetería - Terraza

C/Fàbrica, 8   43830 Torredembarra
Tel.676537509

En el Grand Boulevard

Se traspasa. OCASIÓN
23
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 GENT DEL BAIX GAIÀ. LLIBRES

Nació en Barcelona donde 
cursó sus estudios de 
Administración y Diseño 
Gráfico. Desde bien peque-
ña vivió entre libros ya que 
su madre siempre fue una 
gran aficionada a la lectura, 
afición que supo transmitir 
a sus hijas desde su más 
tierna infancia.
Comenzó el proyecto de El 
Paladín de la Reina con 

editoriales como Montena o Alfaguara (entre otras).
Sus últimos trabajos han sido colaboraciones en dos an-
tologías: la primera de la editorial Atlantis: Barcelona Gó-
tica, con su relato, La Estrella de África; y la segunda, La 
hora de la bella y otras historias para leer en Navidad, un 
proyecto editado por la propia Destilería con la intención 
de recaudar fondos para la promoción de nuevos autores.

el objetivo de presentarla al Premio Minotauro, algo que 
nunca llegó a suceder. En espera de respuesta, por parte de 
alguna editorial, escribe y publica Sin Pedigrí, una novela 
de corte policíaco basado en hechos reales y que vendió 
más de doscientos ejemplares en su primer mes de ventas.
Mientras aún saboreaba las mieles del éxito le llega una 
carta que le comunica la inminente publicación de El 
Paladín de la reina. Es su momento. Llega a sus manos 
la oportunidad de participar en una antología de vampiros 
y la aprovecha; su relato, Una fiesta tan vieja como la 
propia muerte, es seleccionado para formar parte de la 
antología, Relatos de Vampiros.
Unos meses después, El Paladín de la Reina es seleccio-
nada como finalista a Mejor Novela Fantástica en la II 
Edición de los Premios Atlantis, La Isla de las Letras, 
donde finalmente, resulta ganadora.
Actualmente reside en Torredembarra donde compagi-
na su trabajo con su afición al country y a la lectura. Es 
fundadora de la Asociación Country La Torre, monitora y 
coreógrafa internacional de line dance. También es funda-
dora de la recientemente creada Asociación de escritores 
La Destilería, de la que, actualmente, es su presidenta. 
Es colaboradora en la radio local Ona La Torre donde 
comparte con su marido un programa de música country. 
Colabora puntualmente en publicaciones literarias y en 
el programa de Radio Bellvei, Alambique de escritores, 
así como también ejerce de crítica literaria para diversas 

Libros publicados hasta la fecha
Sin pedigrí (J.C.P. Agente antidroga) El paladín de la 

reina (Paladín de Briah)
Antologías en las que ha participado

Relatos de Vampiros
Relato: Una fiesta tan vieja como la propia muerte

Barcelona Gótica (8 escritores catalanes en clave de 
cuento)

Relato: La Estrella de África
La hora de la bella y otras historias para leer en Navidad

Relato: La hora de la bella
http://www.mbelenmarequez.com

http://escritoresladestileria.com

SALUD DENTAL

C/Tarragona 3-5
43830  Torredembarra

T r e b a l l e m  p e r  v o s t è

PLATOS COMBINADOS
PIZZAS CASERAS
TAPAS VARIADAS

SURTIDO TORRADAS
GRAN PANTALLA FUTBOL

LOCAL CLIMATIZADO
TERRAZA INTERIOR

DISPONEMOS DE FUTBOLÍN Y BILLAR
GRANDES OFERTAS

SALUD DENTAL
977-644102
651764449

C/Tarragona 3-5
43830  Torredembarra

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

T r e b a l l e m  p e r  v o s t è

PARLEM RUS -

saluddentaltorredembarra@gmail.com
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 GENT DEL BAIX GAIÀ. LLIBRES

La gestació del present llibre Haikus Tankas i Colors 
ha estat com la resta de la meva modesta obra poètica, 
amb la intenció de fer un recull de sentiments, reflexions, 
vivències, que m’he atrevit a escriure en forma de poema, 
en aquest cas l’estil emprat son Haikus i Tankas. 
   En aquest estil crec que flueix  més la espontaneïtat, 
encara que la mètrica te obliga  a una servitud. He afegit “i 
Colors” doncs crec que ha estat un encert les il·lustracions 
que complementen els poemes, aquestos així com la cober-
ta son obra de la pintora Tere Navarro.
   La la cronologia de l’escriptura dels diferents poemes, 
les dates concretes no les sé de cert, han estat escrits a la 
vegada que els altres poemes. Ha sigut en el moment que 
he tingut la necessitat de que un sentiment, una reflexió 
o una vivència com dia abans no desaparegues del meu 
cap, i la solució ha estat apuntar-los i començar a treballar.       
Tres versos en el cas dels Haikus i cinc de les Tankas és 
poden memoritzar amb facilitat per després en més calma 
arrodonir amb la mètrica adequada.   
   Hi han diferents temes escrits segons el dia i la inspira-
ció: d’enamorat, foscos, nostàlgics. 
   Passejant per Baix a Mar  i contemplant el mar i l’Alfa I 
l’Omega han sorgit el mariners.   
   Els tristos han estat escrits els dies de melangia. Els 
ocells m’han inspirat sovint, i el silenci interior ha donat 
peu a la meva reflexió envers ell “Silenci”. Alguns tenen 
la pretensió de ser transcendents. Les flors especialment 
les roses m’han ajudat a fer-lis un homenatge, El quatre 
elements poden fer-te sentir molt a prop de la Natura de 
la Creació. La pluja el vent el sol, les olors, la verema, els 
ceps generosos, han estat motiu de reflexió.  
      Com veieu diferents temes amb un propòsit comú, 
intentar transmetre l’emoció d’aquell instant tan especial 
en que tot s’ha convertit en poesia.
      Es clar que és millor mirar una posta de sol o observar 
les abelles com liben les flors, o sentir l’acaronament del 

vent a les galtes mirant les onades del mar. Quan fas això 
ho vius. O escoltar el silenci que et parla i amerar-te la 
cara de pluja quan plou. 
     Amb tota modèstia l’intent d’aquest  llibre és recoma-
nar-vos que esteu amatents a com ressona el vostre inte-
rior, quan la vostra mirada al mon pregunta i està buscant 
resposta.    

 Fifo (J-lleixà)                     

C/Capella 8, local 16.Torredembarra(T) Telf  977645832

WWW.REGALEMUS.COM.ES

Todo para despedidas

Detalles celebraciones

Regalos Publicitarios

-10%
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TOT MOTOR

Molts factors 
influeixen en la 
vida útil d’un 
p n e u m à t i c : 
des dels propis 
components de 
les cobertes i 

A partir d’ara, Cel Obert ofereix un espai on poder 
publicar compra i venda dels vostres vehicles de 

motor: motos, cotxes,..

Vendo Renault trafic,
1.9 Dci 100
Año: noviembre 2002
Km: 194.000
Estado: muy bien
Mantenimiento: correa de distribución y embrague cam-
biado a los 184.000km.
Extras: sensor de aparcamiento y radio navegador.
Precios: 4950€ (cambio de nombre incluido.)
TEl 977643715.

PNEUMÀTICS

l’emmagatzematge previ a la seva venda, fins a la manera 
de conduir del seu usuari, o la climatologia i les caracterís-
tiques del paviment pel que roda. Per tant, és molt difícil 
determinar un nombre estimatiu de quilòmetres. No obstant 
això, en ser el nexe d’unió entre el cotxe i la carretera, el seu 
paper en la seguretat és primordial.

Has de mantenir correctament els índexs de pressió aconse-
llats pel fabricant. Convé que estiguis sempre molt pendent 
de l’aparició de vibracions i sorolls, del desgast anòmal 
(més per unes zones que per altres), de qualsevol compor-
tament estrany detectat en una frenada. Potser hagi arribat 
el moment del canvi i fins i tot que ens avisin també de 
fallades en altres components relacionats amb la seguretat. 
la patronal de tallers madrilenya aconsella anar a un espe-
cialista almenys un cop any si els pneumàtics porten instal 
· lats més de quatre anys, quan el quilometratge anual no 
superi els 14.000 quilòmetres. Si es fan més quilòmetres, 
convé visitar el taller abans.

Instal•lació i Reparació d’Antenes
Porters i Videoporters

C/Capella, 8 43830 Torredembarra (Tgn)
info@telete.es     www.telete.es   

T e l .  9 7 7  6 4 1  4 1 7

Mecánica del Automóvil

e-mail: talleresstopandgo@hotmail.es

Carrer Caid Ismail, nº1
43893  Altafulla

Tel. 977 65 14 74
       698 26 75 69

S AV E D O :   recambios de automoción,              
                           mantenimiento e instalaciones

www.savedo.es         info@savedo.es

INFÓRMATE:
977 64  37  15
Carrer del Rosari, 13

Torredembarra

Ofertas en:
•Cambio de aceite + Filtro:  
   45€uros
•Neumáticos a partir de: 
   30€uros
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Piscina 
COMODORO 
CLUB
 *Aquagym
 *Cursillos de natación:
 *Infantil y adultos.
 C/ Tarragona. Pasaje
 Tel.695250450

TAULER D’ANUNCIS 

 

PROFESIONALES
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
.............................

Esteticien . Masajes, 
Terapeuta: 

628828346 -877013860
                .........................

Clases de repaso
Silvia: 660076498

DEMANDES

  
JOC:

Descobreix de quin lloc 
és aquesta pintura. Bus-
ca també un anunciant, 
del mateix poble del di-
buix on està col · locada 
la nostra mascota.
Si encertes, participes 
en el sorteig d’un sopar 
per a dues persones al 
Restaurant 

Le Brussels
 de Torredembarra.

La teva resposta a:
info@celobert.com.es

Comencem a partir d’aquest número de Cel Obert a veure els llocs més bonics del Baix Gaià 
a través dels ulls dels artistes de la zona.
Aquesta vegada l’obra és de Natalia Melnikova: http://natalregalos.blogspot.com.es
Tens pintures del Baix Gaià?
Envia’ns. Les donarem a conèixer a través d’aquest  joc.

Se ofrece chica para el cuidado de 
niños o mayores. También limpieza.
Udania:677802968
..................................................
Se ofrece sr, para cualquier tipo de re-
paraciones, electricidad o arreglos.
Albert.658395120
...................................................
Busco trabajo como ayudante de 
cocina. Silvia:660076498
.......................................................
Sra Catalana, s’ofereix per cuinar 
o fer tallers de menjar vegetarià /
indù.
Radha: 679205562/628797715
...................................................
Me ofrezco para todo tipo de repa-
raciones, chofer, canguros, pasea 
perros...Rafael: 628797715
.......................................................
Me ofrezco para realizar limpiezas, 
cuidado de niños..Silvia:660076498
.................................................
Se ofrece recepcionista administrativa 
Tel.619564338
........................................................
Buscamos mujeres para hacer reunio-
nes taper sex entre sus amigas. 
TEl. 977645832
............................................................
Se ofrece Sra . Cuidado niños y ma-
yores. Dora.650202162.Disponibilidad

Tuppersex 
info@regalemus.com
Telf 977645832
Capella 8, local16.Torre

Buscamos 
vendedoras
20%comisión
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(Informació, no opinió)
Amb la inauguració a l’octubre dels nous locals al carrer 
Onze de Setembre, Càritas de Torredembarra ha iniciat 
una nova etapa i fent-se més present a la nostra vila.

Actualment Càritas ofereix el Servei de Distribució 
d’Aliments a les persones més necessitades, Per poder ava-
luar la seva situació passen primer pel despatx d’acollida, 
on es valora l’estat i les circumstàncies en que es troba la 
família, per garantir que els recursos que es disposa vagin 
realment a les persones que més ho necessiten. Una vega-
da comprovada aquesta situació pot passar quinzenalment 
a recollir aliments, que ella tria de l’oferta disponible a una 
espècie de supermercat. A finals de febrer s’atenien a 185 

famílies, unes 600 persones.
Es de destacar el projecte Rebost dels Aliments, que es 
porta a terme amb la col•laboració de l’Ajuntament, i que 
consisteix en la recollida dels excedent de fruita i verdura 
de les parades del mercat i dels supermercats (actualment 
només SUMA), amb la qual cosa s’incrementa l’oferta que 
es pot oferir als usuaris.
Un altre serveix que s’ofereix a Torredembarra és el rober 
social, anomenat Filigrana, on es distribueix, a canvi d’un 
donatiu simbòlic, la roba lliurada pels donants, i que abans 
d’entrar al rober es selecciona, repassa i planxa si cal. 
També s’ajuda, d’acord amb el que es pot, a cobrir d’altres 
necessitats com poden ser els sense sostre, transeünts, etc . 
derivant-los a altres institucions o amb mitjans propis.
Tot això es possible gràcies als voluntaris (actualment i
col•laboren regularment més de 50), als socis o col•laboradors
econòmics, als donants de roba, estris de la llar, joguines, 

etc. Crida l’atenció la gran resposta ciutadana a les últimes 
campanyes de Nadal i del Banc d’Aliments de tots els 
pobles del Baix Gaià. 
Cada mes augmenta el nombre de persones que acudeix a 
Càritas. El més de gener s’incrementa amb 28 el nombre 
de famílies, i en 70 les persones ateses. Es comprèn, doncs 
que es continuí necessitant el suport de la població per 
afrontar aquestes necessitats, que es preveu continuaran 
creixent. Encara que ja hi ha moltes persones disposades a 
col•laborar, se’n necessiten més per endegar nous projec-
tes. També es necessita roba pel rober.

Càritas, carrer Onze de Setembre 6, 
té obert de dilluns a divendres de 10 a 12 i de 17 a 19 h, 
i son benvingudes les persones interessades en conèixer 
que es capaç de fer una organització basada en el volunta-
riat, les donacions i la col•laboració de l’Ajuntament. 

El telefon és 977 643 590 
El correu electrònic: caritastorredembarra@gmail.com

QUE FA CÀRITAS 
A TORREDEMBARRA?

Núm.22 Primavera 2013

Café o pincho: GRATIS si llevas este anuncio
29



  

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

Si vende, llámenos. Si compra, VISITENOS

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

Si vende, llámenos. Si compra, VISITENOSSi vende o alquila, LLÁMENOS. 

 Els Munts. 
4 habitaciones. 

Tres baños. 
Dos terrazas. 

Increibles vistas. 
Garaje para 3 vehículos

Piscina comunitaria

360.000 € 

Torredembarra Casa en VENTA

La RIERA de GAIÀ. LOCAL alquiler
120 m2 en dos alturas.

Cerca   de colegio.
Toma de humos.

Dos baños.
Ideal bar-restaurante

500€
Ref.B9.LR500

Ocasión
8 habitaciones. 

Dos salones. 
320m2 construidos.

2250 m2 de parcela.

Piscina, jardín, frontón ,
pista de tenis, 

huerto.

500.000 €
Ref.B9.CV500
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Num.3 Setembre 2008

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

Si vende, llámenos. Si compra, VISITENOS
31

Buscamos por USTED. ¿qué necesita?

 
 

VENTA en Vespella
Parcela de1000 m2, con vistas , plana

75.000 €. 
(Se admiten ofertas)

ALQUILER locales 
TORREDEMBARRA

 Grand Boulevard desde 150€  
centro. 200m2- 500€.

 Traspaso de Bar-Cafetería-Restaurante

ALQUILER 
TORREDEMBARRA

4 habitaciones. 2 Baños.
Calefacción.Parquing 

Precio: 500€

ALQUILER 
casa 
TORREDEMBARRA
3 habitaciones. 3 baño. 
Amplias terrazas.Terreno.
Barbacoa.Agua de pozo

800€.
También venta

Casa en 

VESPELLA
Independiente

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

Alquiler 500 €



  

Su manager inmobiliario
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

ALQUILER o Venta. TORREDEMBARRA
PISO

1 habitaciones.
Amueblado.

En el centro.Piscina 
comunitaria

350 €
incluida 

comunidad

Ref.B9.A350

OCASIÓN VENTA Torredembarra 
PISO

3 habitaciones.
Centro del pueblo.

Semi nuevo.

119.000€
Con plazas de 

parquing y trastero.
Piscina comunitaria

Ref.B9.PB

 www.regalemus.com.es

    info@regalemuscom.es

Bautizos • Comuniones 
• Bodas • Eventos

C/Capella 8, local 16 Torredembarra-Tel. 977645832. Nos adaptamos a su horario. Llámenos 


