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Després del llarg hivern, arriba la primavera.
La primavera és el moment ideal per marcar el pas dels mesos més càlids
que han de venir, així com de qualsevol transició o transformació que
estiguis desitjant fer.
A la primavera, celebrem el reinici de la vida després d’un perllongat
període de foscor i fred (així ho vivim a les celebracions religioses que
celebrem en aquesta època ). Nosaltres, igual que la terra, festegem la
vida i la fecunditat. El començament de la primavera és el millor moment
per organitzar com gaudiràs la resta d’aquesta època, tant a nivell personal com en el teu entorn.
Recupera els nivells d’energia, fes un canvi d’imatge, surt més sovint,
gaudeix de les festes del teu entorn, somriu i empra el teu temps en descobrir què està passant al teu voltant, harmonitza la teva casa, posa al dia el
teu jardí , fes una neteja en profunditat de la casa i cuida’t .
Però no triguis a decidir què fer a la primavera, els dies passen ràpid i
els dies calorosos i tranquils d’estiu no són tan inspiradors com els de
primavera, si és que vols fer un canvi important .

CONCURS

Els dos guanyadors per veure l’obra de teatre
“ Estúpits” han estat José Alemany i David Muñoz.
Enhorabona a tots dos i gràcies a tots els que vau
participar en el concurs, que cada vegada sou més.
Aquest mes, si trobes la nostra mascota, podràs arribar a
l’estiu amb un cos deu. Un mes de gimnàs i dietista
de franc. Zona Fitness i Personal Diet.

Distribució: tot el Baix Gaià i Tamarit.
Exemplar gratuït.
Es pot escriure en qualsevol llengua
Els articles de Cel Obert es publicaran en la mateixa llengua en què
arriben a la nostra redacció.

www.celobert.com.es
e-mail:
info@celobert.com.es
Tel. 659784935

Reserva hoteles y vuelos desde tu casa y a un solo click:
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P R I M AV E R A
ARRIBA LA PRIMAVERA
Des de sempre les civilitzacions antigues han celebrat la
primavera perquè marca el renaixement de la natura, el fred
comença a minvar, les plantes novament rebroten i poc a
poc la temperatura va pujant fins arribar a l’estiu.
Entre els antics grecs i romans el canvi de les estacions
de l’any, el desert de l’hivern i el reverdir de la natura,
s’al·legoritzava al mite de Proserpina ( Persèfone ), esposa
del déu Dis Pater ( Plutó o Hades ).
És el començament de l’equinocci de primavera (la paraula
equinocci prové del llatí aequinoctĭum i significa nit igual)
els dies es fan més llargs i la vida torna a renéixer.
És l’època idònia per sembrar i, per això, moltes celebracions es basen en cerimònies tradicionals de plantació.
En aquest especial Cel Obert de primavera hem escollit el
color violeta a la portada, ja que és el color que representa
la transformació al més alt nivell espiritual i mental.
El violeta es veia a l’antiguitat com a afirmació de la reialesa, del poder, de la riquesa, etc .
L’Església, per altra banda, ha associat el color violeta a
la penitència, a les pregàries, a les preparacions de grans
celebracions, com el Nadal i la Pasqua.
El violeta és l’últim color de l’ espectre, i per tant és l’últim
color que l’ull humà és capaç de percebre.
Té l’energia masculina que prové del vermell, i la femenina
que adquireix del blau, d’aquí el seu poder d’equilibri. És

el color de la maduresa, de l’equilibri, de la mentalitat pensant, de la lògica, i la raó .
El violeta és el color de la màgia, l’ocult , la fantasia, la
transmigració de les ànimes i l’esotèric.
Esperem que sigui aquesta primavera per a tots nosaltres
una època de renaixement.
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F E S T E S D E P R I M AV E R A A L B A I X G A I À
ABRIL
Creixell

19-20.Mercat Medieval
26. Fira d’abril amb Cors Rocieros.
Restaurant Angel Miguel.

La Pobla de Montornés

Aplec de Sardanes a l´Ermita de la
Mare de Déu de Montornés.

Roda de Barà

Aplec de Sardanes a l´Ermita de Barà
Els Tres Tombs.

El Catllar

MAIG
Torredembarra

1-2 i 3.I Campionat d’Espanya de
Pesca d’altura Spinning & Jig C&S
Port Torredembarra
1-31. D’tapes per Torredembarra
10-Torredembarra Solidaria

La Riera del Gaià
Festa de la Gent Gran.

La Nou de Gaià

23 d’ abril a les 17.30h. Presentació
del llibre Gegant de la Biblioteca,
pintors i dibuixants del poble i amics
de la Nou de Gaià. Presentació de les
bases del II Concurs “Contes de Por”

Torredembarra

Festes de Sant Joan a Baix a Mar

A Tots els pobles

Revetla de Sant Joan

Ball Parlat del Sant Crist
Festa Major de la Santa Creu

Altafulla

10 i 11 Fira medieval

Del 12 al 27 de juny exposició cedida
per el Institut Català de la Dona Fotògrafes Pioneres

Sant Pere - Diada dels Esmaris
Nit de les Bruixes

La Nou de Gaià

Vedellada Popular

El Catllar

Jornades Fe i Culte.

Creixell

Salomó

Vespella de Gaià

Festa de l´arbre.

JUNY

17-18. Festa de la batalla

La Pobla de Montornes

Els Tres Tombs

El Catllar

El Catllar

Sortida a la Via Verda de la Terra Alta

Si tens algun

La Riera del Gaià

esdeveniment

Sant Isidre

que vulguis donar a
conèixer, envia’ns un
e-mail i el publicarem.

La Nou de Gaià

Del 5 al 15 de maig curs
d’informàtica inicial i superior per
adults, informació i inscripcions a la
biblioteca tarda o bé a l’Ajuntament.

Volem ser l’altaveu de la
gent del Baix Gaia, associacions, emprenedors .. que
tinguin alguna cosa a dir

Agro
Cevipe

DESAYUNOS,
CELEBRACIONES,
COMIDAS DE EMPRESA
Av. Julio César,1. Esquina CN 340
Tel 977800203. Creixell

C A LÇ O TA D E S
Dia 26 de Abril

12 HORAS DE FERIA DE ABRIL
(Hasta las 12 de la noche)

Coros Rocieros
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Ven a pasar la Feria de Abril con nosotros

Venda de Fitosanitaris, Adobs i Emparrats

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

www.faristol.extendnow.com

Faristol

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

Carrer Sant Martí 5
43893 Altafulla (T)
Telf. 977650077
Fax. 977650770
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SALOMÓ: BALL DE SANT CRIST
I és que des de fa un any el Ball Parlat ha invertit per replantejar la posada en escena d'alguns quadres de l'espectacle
amb l'objectiu de millorar l’obra i fer-la mes dinàmica. Unes
modificacions que no s’aturaran aquest 2014, ja que es preveu implantar-les gradualment en diversos anys, d'acord als
recursos econòmics, humans, etc. els quals disposa l'entitat.
Les representacions del Ball Parlat del Sant Crist de Salomó tindran lloc a l’església de la vila els diumenges 4, 11,
18 i 25 de maig a les 12 del migdia.
Les localitats són numerades i, per tant, cal reservar entrada a través del telèfon 977 629 058 o al correu electrònic:
info@balldelsantcrist.cat

SALOMÓ JA PREPARA LES FUNCIONES
DEL BALL PARLAT DEL SANT CRIST
El proper mes de maig, coincidint amb la Festa Major de la
Santa Creu, el poble de Salomó dóna el tret d’inici a les representacions del tradicional Ball del Sant Crist. Es tracta d’un
espectacle que combina teatre i dansa, que pertany al gènere
dels balls parlats i està declarat Element Festiu Patrimonial
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.
Els assajos de la darrera versió de l’obra d’arrels medievals,
duta a terme per l’Institut del Teatre de Barcelona, ja fa setmanes que han començat. És des de principis de gener, de fet,
que la direcció de l’espectacle treballa per estructurar les funcions d’enguany i seguir amb la línia d’introducció de canvis
que ja van començar ser visibles a la darrera temporada.
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PA S Q U A

La pasqua cristiana, data en la qual es commemora la resurrecció de Jesús, es celebra el diumenge després de la primera lluna plena que segueix l’equinocci de primavera ( 21 de
març), coincidint originàriament amb tradicionals festes de
pobles mediterranis mil•lenaris, que celebraven durant diversos dies l’arribada de la primavera.
Les simbologies d’aquesta festa, llavors, es van relacionar
amb la pasqua religiosa però en realitat no tenen res a veure
amb ella ni conceptual ni pràcticament.
El veritable origen de la Pasqua es remunta a l’any 1513
abans de Crist, quan el poble jueu va emprendre el seu èxode
des d’Egipte, cap a la Terra Promesa. Es celebrava cada any,
com a recordatori de l’alliberament del poble hebreu.
PASQUA
El xai de Pasqua era escollit per cada família. Amb el temps
la cerimònia d’immolació va ser duta a terme per la classe
sacerdotal. L’animal havia de ser un boc, xai d’un any d’edat.

CAMBIAMOS
DE DIRECCIÓN

Administración de Fincas
Seguros en General
Alquileres - Tramitaciones
Cédulas de Habitabilidad
Pg. de la Sort,33, local 9
43830 TORREDEMBARRA

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

PRODUCTOS NUEVOS
Y CON TARAS

A PRECIOS INCREIBLES
C/Pere Badia, 9
43830 Torredembarra
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T. 877 062 120

S’immolava al finalitzar el dia, i a la nit es menjava amb enciams amargues. No estava permès trencar els seus ossos ni
deixar restes de carn. Per aquesta raó, els israelites es reunien
en grups, per complir amb les prescripcions d’ordre sagrat.
Durant els set dies posteriors al 14 de Nissan.
(Mes del calendari israelita corresponent a març-abril del calendari espanyol) .
El Diumenge de Rams és costum adornar els balcons de les
cases amb fulles de palma beneïdes perquè protegeixin les
llars durant l’any. La Setmana Santa se celebra un any al mes
de març i un altre al mes d’abril, la raó és que La Pasqua
cristiana té lloc el diumenge següent a la primera lluna plena
de la primavera .
Antigament en la cultura germànica es celebrava el festival de
l’equinocci de primavera, el 21 de març, una festa en ho¬nor
a Eostre, deessa de la primavera, la fertilitat i la llum .
Les dates més importants de la Setmana Santa de l’any 2014
són :
• 13 d’abril, diumenge de Rams
• 14 d’abril, dilluns Sant
• 15 d’abril, dimarts Sant
• 16 d’abril, dimecres Sant
• 17 d’abril, dijous Sant
• 18 d’abril, divendres Sant
• 19 d’abril, dissabte de Glòria ( o Dissabte de Glòria )
• 20 d’abril, diumenge de Resurrecció (o Diumenge de Pasqua)
• 21 d’abril, dilluns de Pasqua , festiu a Catalunya.

La decoració dels tradicionals ous de Pasqua, tan populars en
molts països del món
en les celebracions
primaverals, pot ser
un divertit passatemps
per als nens. La forma
més senzilla de decoAutor: Hogarutil
rar és amb retalls de
cinta adhesiva de diferent mida enganxats sobre els ous cuits
i freds.
Fet això se submergeixen els ous en aigua amb una cullerada
de vinagre i unes gotes de colorant alimentari (també hi ha colorants comercials per ous). Es pot experimentar també amb
tints naturals (remolatxes fresques, safrà, closques de llimona,
fulles d’espinacs o marro de cafè). Quan s’ha obtingut el color desitjat es treuen els ous del recipient amb una cullera i es
deixen assecar. Finalment, es retiren les tires enganxades.

PINTA EL TEU OU DE PASQUA

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

FORMATGERIA LA POBLA
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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Bar-Restaurant
Av. Sant Jordi, 12 L. B
43883 Roda de Barà
Tel. 673907043

www.eljardisalomo.com
E S P E C I A L I TAT E N
C A L Ç O TA D E S
R E S E R VA D E TA U L E S

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

977 649 068

Fondo, 1 La Riera de Gaià

Tel. 977 646 385, 646 307 271
Servei a Domicili.Obert tot l’any
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C/Per e Badia-33, Joan Güell-9
To r r e d e m b a r r a

MENJAR I BEURE AL BAIX GAIÀ
A L A P R I M AV E R A

PINXOS
El costum de sortir de tapes
o “pinxos” està cada vegada
més estesa, tant és així , que
s’ha convertit en un senyal
d’ identitat de la cultura gastronòmica espanyola. ( Costum que es va estenent ja a
Catalunya ) “ Tapejar ”.
Es diu que l’origen de les tapes va sorgir al segle XIII amb el
regnat d’Alfons X “ el Savi ”. Aquest havia de prendre glops
de vi per prescripció mèdica a causa d’una malaltia, i per
evitar els efectes de l’alcohol, prenia xicotets mossos acompanyats amb la beguda. Després de recuperar-se, va ordenar
als fondes i tavernes castellanes que servissin una porció de
menjar per acompanyar el vi i evitar que aquest pugés al cap.
Al principi la tapa es dipositava sobre la boca de la gerra o del
got “ tapant” lleugerament el recipient, d’aquí l’origen de la
paraula. En aquesta època, les tapes es formaven amb un tall
de pernil , rodanxes de xoriço o d’un altre embotit i, de tant en
tant , també usaven formatge.
També es comenta que el motiu de posar “ la tapa” era evitar
que caiguessin dins del got mosques o altres insectes.
Fa temps que es debat al voltant de les similituds o diferències
entre els “ pinxos ”, i la “ tapa”. Finalment, la RAE ha estimat
que són coses diferents. La principal diferència és que una tapa
necessita utensilis per menjar i la ració sol ser més petita que
els plats principals . I un pinxo sol ser més reduït i amb menys
ingredients , i la majoria de les vegades inclou un escuradents
que uneix tots els ingredients .
Al Baix Gaià hi ha molts llocs on es pot gaudir dels pinxos i
per això , aquest any novament us proposem que gaudiu d’ells
aquesta Setmana Santa .
Us acostarem als millors bars de “ tapes ” ( O pinxos , com
vulgueu definir ) de tot el Baix Gaià.

Gaudir del Baix Gaià , amb els cinc sentits.

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

LLOCS D’INTERES
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U N TO M B P E L B A I X G A I À
Amb un destacat patrimoni natural i cultural, el Baix Gaià
s’ha consolidat com una gran zona turística de Catalunya.
Les possibilitats a l’hora de fer un tomb són infinites i n’hi ha
per a tots els gustos: des de les propostes que ens permeten
viatjar al passat, a la recerca de vestigis grecs, romans o medievals, a les estades familiars per delectar-nos amb l’encant
dels pobles més típics i pintorescs del nostre territori. També
podem aventurar-nos en entorns ben poc comuns de mar i
muntanya per fer excursions, practicar tota mena d’activitats
esportives i d’oci, i gaudir del gust del paisatge gràcies a la
rica gastronomia pròpia.
El turisme rural ens permet conèixer els indrets més rústics
de cada poble del Baix Gaià.
Aquet número serà un TOMB PER ALTAFULLA
Esperem que us agradi.

VISITES GUIADES
•Les visites guiades a la Vila Closa.
Esdevenen un tomb per la història d’ Altafulla i els seus racons
més emblemàtics, amb visita a l’església de Sant Martí. Els
visitis s’han de reservar prèviament a l’Oficina de Turisme.
•Visites guiades al Barri Marítim i Vil•la romana dels
Munts.
Les visites guiades al barri marítim i a la vil•la romana dels
Munts és converteixen en una visita al passat romà d’Altafulla
i en un recorregut gratificant pel singular barri marítim de
Botigues de Mar. Els visitis s’han de reservar prèviament a
l’Oficina de Turisme.
•Visites guiades a la Vila Closa, als Munts i al barri marítim.
Les visites guiades a la Vila Closa, als Munts i al barri marítim
permeten gaudir d’un dia sencer a Altafulla visitant el nostre
passat romà de la vil•la dels Munts, passejant per Botigues
de Mar i fent un tomb per la Vila Closa, el nucli antic medieval d’Altafulla. Les visites s’han de reservar prèviament a
l’Oficina de Turisme.

LA RONDA VERDA
La Ronda Verda del Baix Gaià, que es pot fer o bé a peu o
amb bicicleta, permet completar una xarxa de camins rurals
d’uns 30 kilòmetres de recorregut que connecta les diferents
poblacions que formen l’Agrupació de Municipis Turístics
del Baix Gaià.
El seu recorregut ofereix unes magnífiques vistes de la regió
i la possibilitat de contemplar paisatges ben diversos, tant naturals com arquitectònics.
Al llarg de la Ronda Verda trobarem no tan sols gran varietat de comunitats vegetals i espècies animals, degudes
a la presència del riu Gaià, sinó una extensa mostra de
l'arquitectura masovera, amb diverses masies, murs i barraques de pedra seca.
Un dels itineraris més atractius de la Ronda Verda és el que
va d'Altafulla a Torredembarra tot baixant des del turó de
Sant Antoni d'Altafulla, on es troba situada l'ermita de mateix
nom. Darrere mateix de l'ermita es pren un camí de terra que
amb un lleuger pendent arriba fins a l'alçada de l'autopista
AP-7, és en aquest tram del recorregut on obtindrem les millors vistes del litoral de la zona.
A pocs metres d'iniciar el trajecte és recomanable fer una parada i gaudir d'una panoràmica completa que va des de Tamarit fins a passat Torredembarra. Un cop represa la marxa
seguirem pendent avall fins a arribar a l'AP-7, a partir d'aquí
haurem de superar uns metres de baixada per un sender que
no es troba en les millors condicions i una vegada arribats a
baix és fàcil trobar l’antic camí carreter, ja que va paral•lel a
un camí de tractor. Més endavant trobarem el camí asfaltat
que segueix en direcció al cementiri de Torredembarra fins a
arribar a la carretera T-214, des d'on s'accedeix al poble. És
un trajecte molt fàcil i agradable de recórrer, amb una distància de tan sols 3 kilòmetres i un desnivell de 70 metres que
no comporta cap dificultat. Si el dia acompanya, el plaer serà
complet.
Xavier Alcom

Reserva hoteles y vuelos desde tu casa y a un solo click:
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ALTAFULLA CELEBRA EL TRICENTENARI
DE L’ERMITA DE SANT ANTONI
L’ermita de Sant Antoni d’Altafulla commemora enguany
el tricentenari. Va ser l’any 1714 quan el pescador Baltasar
Rabassa va donar part dels seus béns per a la construcció de
l’edifici. El 13 de febrer d’aquell mateix any signava amb
l’alcalde de la vila la sessió dels terrenys per començar amb
la construcció, que veneraria a Sant Antoni. Però no va ser
fins l’any 1717 que no es van finalitzar les obres.
Uns 300 anys que ja s’estan celebrant amb un ampli ventall d’activitats programades que s’allargaran fins al mes de
juny. Des d’actes més religiosos com xerrades sobre l’edifici
i el sant, fins a actes més populars com l’Aplec Sardanista d’Altafulla, el programa, amb més d’una vintena d’actes,
pretén fomentar la transversalitat d’aquest entorn emblemàtic
del municipi. El calendari es pot consultar a través dels diversos portals informatius de l’Ajuntament d’Altafulla així com
a diverses entitats que prenen part a l’esdeveniment.
Més enllà dels actes de celebració, des de l’Ajuntament
d’Altafulla i la Parròquia de Sant Martí –titular de l’Ermita
de Sant Antoni- s’ha anunciat que la celebració d’aquests 300
anys d’història ha de servir, també, per rehabilitar l’ermita
i condicionar l’entorn. En aquest sentit, s’ha pavimentat el
Camí de l’Ermita ja que el pas del temps l’havia malmès,
i a banda hi ha previstes altres actuacions puntuals, com la
renovació de la xarxa elèctrica i emblanquinar les parets del
temple. També es troba en fase d’estudi la implantació d’una
zona de restauració i lleure.

Estudi de Guitarra
Andrés Bastiani

Clases de Guitarra
(Clássica i Eléctrica)

Totes les edats i nivells

Tot Musical i Artístic
Espai per a què els artistes
tinguin un lloc on poder exposar
les seves idees i treballs.
Concerts, Tallers, Debats
Masterclass, Exposicions,
Presentació de llibres…

Inciació Musical
Sensibilització musical per nens
i nenes de 4 a 6 anys

661 137 349
977 08 09 70

C/ de lÈstació 2-4 Torredembarra

a.bastiani@hotmail.com

www.totmusicaliartistic.es
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L A F E S TA , A H I R I AV U I
Els primitius tenien la idea
que els festejos els ajudaven a equilibrar el flux
d'emocions, festejaven esdeveniments que para ells
representaven canvis positius com l’inici de la primavera, la pluja i les collites.
Feien homenatges als déus
en agraïment pels canvi,
també ofrenes i sacrificis
per pregar que no arribés
l'hivern o les sèquies.
Alguns dels festejos primitius dels egipcis, cèltics
i fins a l'època dels grecs,
romans, van ser consagrats i
van constituir elements integrants de l'herència clàssica
tenen continuïtat fins a la

nostra època.
Quan la religió catòlica es va estendre van ser donant un gir
gradual a les festes paganes convertint-les en festes cristines;
durant l'edat mitjana es van començar a combinar amb les
festes laiques de la noblesa, durant aquestes festes se servia
cervesa al poble i va venir solament a la noblesa, acompanyats de grans banquets bastant simples i la presentació poc
imaginativa.
En aquella època les festes de feien a l'aire lliure i en comunitat de manera molt diferent, es desenvolupaven en el si familiar, ja que els mitjans financers eren limitats, no obstant això
tothom admetia –quants més siguem, millor—i els convidats
assistien amb una modesta aportació.
Segons Eiximenis escriptor català del segle XIV, en la vida
corrent la frugalitat** era molt reconeguda als espanyols per
propis i estranys, però deia que particularment a Catalunya,
era evitada tota superficialitat en la taula.
Eiximenis també explica que entre alemanys, francesos i
italians s’utilitzava per menjar plats o escudelles de fusta i

era molt normal que un mateix plat servís per a dos o més
comensals els quals anaven tallant amb un ganivet en comú i
agafant-ho amb els dits ho posaven sobre el pa tacant les estovalles, deia Eiximenis que els catalans es distingien per tallar i
menjar netament les carns en els seus respectius plats.
Les classes més elevades usaven vaixella de plata per a les
festes i per al dia a dia usaven la vaixella de fusta i fang cuit.
El sentit de les festes quedo modificat sensiblement als països que van sofrir la reforma protestant, les festes populars
es van transformar en festes privades.
En canvi a Itàlia i Espanya solament van sofrir variacions
superficials, lentament l’evolució ha derivat cap a formes
més refinades; la cuina practica i més nutritiva, va començar
a cuidar-se més la presentació dels plats i de la taula però en
general continua prevalent l’abundància sobre la qualitat.
En aquesta època la beguda més corrent era el vi i tenien
més fama els vins Toledans de Esquivias –elogiades per Cervantes-- el vi manxec de Membrilla, el gallec de Rivadavia,
l’aragonès de Cariñena, el Priorat de Tarragona i les malvesies de Catalunya.
Cap al segle XIX es va assistir a un desplaçament de les
grans festes de carrer a l’àmbit familiar:
•
La pasqua
•
Pentecosta
•
San José
•
Sant Joan
•
El dia del verge
•
Nadal
•
Dia de reis
Són festes que se celebren en família seguint tradicions molt
remotes.
Actualment es tendeix a recuperar totes aquestes tradicions,
en la nostra època es convida amb gran assiduïtat a les nostres reunions i festejos. La raó de ser en les nostres reunions
és la de compartir l’alegria d’un esdeveniment.

Organitzar una festa significa que desitgem sentir-nos
envoltats per la família o els amics i aquest sentiment
ha d’anteposar-se a qualsevol altra preocupació.

REGALEMUS: F i e s t a s Te m á t i c a s
.........................................................................................................

Web: www.regalemus.com.es
Correo: info@regalemus.com.es
Tfno: 977645832 / 659784935
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C/Capella 8, local 16. Torredembarra.
Nos adaptamos a su horario.
¡¡Llámenos!!

Mickey y Minnie en tu fiesta

La primavera es la época del año en la que más fiestas
familiares se celebran.
Las bodas, comuniones, despedidas, son más numerosas
en este tiempo.
Por ello desde Cel Obert queremos facilitarte la búsqueda
de proveedores, para que tu evento sea un éxito.

Están cerca de ti. Son del Baix Gaià.

LOS

MEJORES PROVEEDORES
PARA QUE TU EVENTO SEA

PERFECTO!!
No sólo te damos la idea, te ayudamos a encontrarla
Animadores-Catering-Dentistas-Discotecas -Disfraces
Estética y maquillaje-Decoración-Detalles celebraciones-Peluquerias
Hinchables-Limusinas-Fotógrafos-Viajes-Vestuario-Restaurantes-FloresETC

w w w. c e l o b e r t . c o m . e s

w w w. b o u l e v a r d 9 . c o m

BOULEVARD9: Organización integral de eventos
........................................................................................................
Web: www.boulevard9.com
Correo: info@boulevard9.com
Tfno: 977645832 / 659784935

C/Capella 8, local 9. Torredembarra.
Nos adaptamos a su horario.
!!Llámenos¡¡

REGALEMUS: Despedidas solter@
.........................................................................................................

Web: www.regalemus.com.es
Correo: info@regalemus.com.es
Tfno: 977645832 / 659784935

C/Capella 8, local 16. Torredembarra.
Nos adaptamos a su horario.
¡¡Llámenos!!

Reuniones Taper Sex
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REGALEMUS: Detalles para sus celebraciones
.........................................................................................................

Web: www.regalemus.com.es
Correo: info@regalemus.com.es
Tfno: 977645832 / 659784935

C/Capella 8, local 16. Torredembarra.
Nos adaptamos a su horario.
¡¡Llámenos!!

Detalles para tus invitados y amigos

REGALEMUS: Dulces Regalos
.........................................................................................................

Web: www.regalemus.com.es
Correo: info@regalemus.com.es
Tfno: 977645832 / 659784935

C/Capella 8, local 16. Torredembarra.
Nos adaptamos a su horario.
¡¡Llámenos!!

Ta r t a s d e c h u c h e r i a s

REGALEMUS: Decoración con globos
.........................................................................................................

Web: www.regalemus.com.es
Correo: info@regalemus.com.es
Tfno: 977645832 / 659784935

C/Capella 8, local 16. Torredembarra.
Nos adaptamos a su horario.
¡¡Llámenos!!

Todo tipo de decoración con globos

REGALEMUS: Recordatorios
.........................................................................................................

Web: www.regalemus.com.es
Correo: info@regalemus.com.es
Tfno: 977645832 / 659784935
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C/Capella 8, local 16. Torredembarra.
Nos adaptamos a su horario.
¡¡Llámenos!!
Tarjetas recordatorios para bodas y comuniones
16
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CEL

BERT
del Baix Gaià

GENT DEL BAIX GAIÀ
ALMA ROJA, SANGRE AZUL
Alejandro Cao de Benós (Vecino de Salomó)
Los entresijos de la misteriosa Corea del Norte, revelados por un español al servicio
del régimen más aislacionista del planeta.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Un caso único. Esta es la autobiografía de un idealista nacido en Tarragona la Nochebuena de 1974. Ni su estirpe nobiliaria, ni sus principios budistas, ni su predilección
por la parapsicología impidieron que, ya a los 16 años, empezara a ganarse la confianza del régimen más secretista del planeta. Deslumbrado por el paternalismo del
Gran Líder, Kim Il Sung, y la ortodoxia del pensamiento Juche –un cruce ideológico
entre comunismo y nacionalismocoreano–, se obsesionó con llegar a ser el primer
extranjero de la historia en ponerse al servicio del gobierno de Corea del Norte. Una
fantasía disparatada que, sin embargo, se hizo realidad…
Alejandro Cao de Benós ha decidido desvelar los secretos de su insólito ascenso
como delegado especial del hermético régimen norcoreano.

ARTISTA POLIFACÉTICO
Carlos Sola Diaz (vecino de Roda de Barà)

Artista polifacetico vende pintura y escultura con amplio cátalogo en formato,estilo y precio.
tambien se realizan obras por encargo. ( carlos-sola@outlook.com]
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Núm.26 Primavera 2014

GENT DEL BAIX GAIÀ
El grupo que compone el Voluntariado de Protección Civil
de Torredembarra, ha sido creado para prestar ayuda a la
población civil y actúa de forma totalmente altruista. Su función es el cumplimiento de algunas de las tareas humanitarias
destinadas a proteger a la Población y al Medio Ambiente
contra los peligros de catástrofes naturales y accidentes de
cualquier índole
Nuestra agrupación ha sido instruida bajo la supervisión de
la Generalitat de Catalunya, mediante cursos de formación
y capacitación para actuar de forma eficaz. El colectivo de
Protección Civil de Torredembarra, cuenta con un cuadro
médico, sanitario y técnico que avalan la funcionalidad en
los eventos en los que participa.
Queremos así, dar a conocer la labor desinteresada que desempeña el Voluntariado de Protección Civil en Torredembarra y agradecemos a Cel Obert la oportunidad que tan

generosamente nos brinda.
Nota de la redacción: En la foto no aparecen todos los miembros que componen el colectivo de P.Civil Torredembarra.

GENT SOLIDARIA

Los ‘tapones solidarios’
sirven para financiar
terapias a las que la Administración no llega.
En Torredembarra encontrarás diferentes puntos de recogida: C/Ferran
de Querol: Azul turquesa. Zona Fitness en C/
Capella...
Gracias a la aportación de estos tapones se
ha ayudado a Rubén y a otras personas.

Un año más, y van nueve, l@s Voluntari@s de Vicente Ferrer están preparando “Torredembarra Solidaria
2014”. Será el 10 de Mayo mediante un mercadillo
solidario y sorpresas.
Alguno de los proyectos realizados con lo recaudado en
las jornadas Solidarias han sido: viviendas familiares,
viviendas para mujeres discapacitadas,compra de búfalas, bicicletas para asistir a la escuela, riego por goteo...

¿Quieres cooperar?

Tu colaboración es de gran ayuda.
Cinta 629623050

La compra intel·ligent:

www.elcomprador.cat

www.facebook.com/pages/El-comprador/1863027614
98706?bookmark_t=page

Fes la compra dels teus productes per Internet al supermercat
més econòmic!

Una nova manera de fer la compra: un supermercat online que disposa de les
marques al millor preu (comparador entre El Corte Inglés, Carrefour, EroskiCaprabo, Mercadona), marques blanques i productes d’alt valor afegit (ecològics
i d’elaboració artesana) i amb lliurament propi al domicili del client.

J. M. Vallvè y Á. Díez (Altafulla)

Reserva hoteles y vuelos desde tu casa y a un solo click:

http://booking.boulevard9.com
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del Baix Gaià

GENT DEL BAIX GAIÀ
LA PRIMAVERA ÉS L‘ESTACIÓ IDEAL
PER FER REFORMES A CASA

Per primavera s’allarga el dia. Això ens omple d’optimisme
i de ganes de fer plans, de renovar-nos. En una entrevista a
Ona la Torre, aquesta arquitecte d’interiors ens convida a fer
aquelles reformes de la llar que fa temps volem fer i no trobem mai el moment.
(extret del programa “Un cafè amb el Llongue)
LLONGUE- Dóna’m un bon motiu per contractar un interiorista
CARME- te'n donaré dos, el primer és que tots aquests dubtes
que t’espanten només de pensar en com i amb qui ho faràs,
amb quins materials i on cercar-los, i en si tot aquest enrenou

aribarà a bon port, tot això i més t’ho resoldrà un professional
que projectarà i coordinarà la reforma. L’altre és que estalviaràs temps i diners, doncs encara que sembli el contrari, la
intervenció d’aquest professional fa que les coses surtin a la
primera i que els diferents operaris no es trepitgin els uns als
altres, ja que partim d’un pla previ a la realització i tot rutlla
perquè no hi ha rectificacions.
LL- Què vols dir que no es trepitgin?
C- Quantes vegades no ha hagut de tornar el pintor a arreglar
una paret que l’electricista ha malmès perquè s’havia deixat
una regata que el paleta no havia marcat, perquè tots plegats,
clients inclosos no sabien on aniria la tele?. Només per posar
un exemple.
LL-Tothom pot ser decorador?
C- Tothom pot tenir un gust exquisit a l’hora de decidir quins
elements adornaran la seva llar, però altra cosa és tenir els coneixements que tenim uns professionals que per alguna cosa
hem cursat una carrera molt mes tècnica del que sembla, en el
meu cas en la reputada escola MASSANA de Barcelona.
LL-Han canviat les tècniques aquests darrers anys?
C- Precisament estem incorporant tècniques que a l’Orient
són mil·lenàries, com el Feng-shui, que consisteix a estudiar
les forces energètiques que conflueixen en una casa i que són
determinants pel benestar i la salubritat de l’habitatge. Això
que fa pocs anys ni tan sols es plantejava, cada vegada és
contempla més en l’interiorisme actual.
Per més informació, podeu dirigir-vos a la seva web:
www.carmepoveda.es

SERVICIOS

PROFESIONALES

CARME POVEDA, INTERIORISTA

Modista con 20 años de experiencia en confección a medida, corsetería, vestidos de fiesta y
toda clase de arreglos.
Servicio y atención telefónica de 18:30 –21:30
Maite: 653. 913.600 / 603.335.848
Rapidez y Profesionalidad.

Furgoneta reparto.
Jose Vicente Tel 645349774
.....................................................................
Carpintero. Muebles a medida. Armarios, toda
clase de muebles. Puertas...
Joan: 619165072

Tanatori
C/ Sol Ponent 9
(Pol. Ind. Roques Planes)
43830 Torredembarra (Tarragona)
Tel. 900 506 712 (trucada gratuïta)
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GENT DEL BAIX GAIÀ
UNIÓ D’EMPRESARIS PORT TORREDEMBARRA
L’Associació Unió d’Empresaris Port Torredembarra té nou president: Amadeu
Fuster
Aquest any tenen en projecte noves activitats dinamitzadores del Port: Activitats
dirigides a l’oci familiar.
Durant l’estiu, tots els divendres i dissabtes, el Port Torredembarra hi haurà tardes
d’animació: Tallers infantils, animació de carrer, música en viu, i un munt d’activitats
més al gust de tothom.
A més de les activitats que s’han realitzat altres anys i que han tingut un gran èxit:
Monòlegs a la fresca, Música ...,
Aquesta primavera tens una cita al Port Torredembarra.
Allí podràs trobar restaurants, cafeteries, gelateries, bars musicals ...
Et recomanem que visitis una nova cafeteria: Picnic Port.
I, no t’oblidis de les paelles que et poden fer al Restaurant el Faro.
Aquí et donem la seva adreça. Recomanats.

Picnic port situat a l'entrada del Port de Torredembarra ofereix als seus clients les millors vistes del port i de la
platja, donant un servei professional i de qualitat.
La carta del Picnic port és molt variada:
tapes, plats combinats, arrossos, pizzes, amanides,
torrades i entrepans i molt mes.

Vine a gaudir qualsevol dia de la setmana
del millor ambient al Port de Torredembarra

R E S T A U R A N T

ALMUERZOS - MENÚ DIARIO Y CARTA
MARISCADA - PARRILLADA
PAELLAS MARINERAS - FIDEUA
TAPAS VARIADAS - TORRADAS DE IBÉRICOS

PORT TORREDEMBARRA

Tel. 977 641 745

WWW.KIPOWER.ES
Tel. 679 205 562
628 797 715
¿Qué es KiPower?

Pulseras y collares 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?
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Considerados antaño como objetos mágicos, 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..

Num.4 Octubre 2008

La teva agència de festes temàtiques

Hinchables

Animadores

Festes?
Celebracions?
Organització integral
de qualsevol festa o
esdeveniment.

Regalos
personalizados

Fiestas

EMPRESES I PARTICULARS

Pintura
y grafica

No dubti en demanar-nos informació per a qualsevol tipus
d’esdeveniment.

Magos

Podem fer realitat qualsevol proposta
Disfraces

PROVA’NS!!

Pintacaras

Tot de forma original
i tematitzat!!
Música

Decoración con
globos

Cenas
románticas

Visitas mágicas

Dóna’t l’excusa per la teva festa!!
El que vulguis
www.boulevard9.com
info@boulevard9.com
TEL 977645832

C/Capella 8, local 9 Torredembarra (Tarragona)

ES TIEMPO DE CUIDARSE

CEL

BERT

ES TIEMPO DE CUIDARSE
HE DECIDIDO ADELGAZAR. (HECHO REAL)
SI QUIERES, PUEDES
Sábado 18 de Enero del 2014.
55 años, 1.59 cm de altura. 78.50 kg. de peso
Lo sé, ni yo me lo creo.
Perdiendo mi preciado tiempo en un blog de dietas.
Pero me lo propuse. Este 2014, ADELGAZARÉ
No es la primera vez que me planteo este propósito, pero
esta vez será que sí. ¡¡LO CONSEGUIRÉ!!
Y te preguntarás porque estoy tan segura de ello.
Te lo explico: como me conozco, y ahora , por primera
vez lo reconozco públicamente NO TENGO FUERZA DE
VOLUNTAD ante la comida . SOY UNA GLOTONA.
( Si, esta palabra me la digo para latigarme. No me gusta la definición de ella, pero quiero castigarme por comer, a veces, sin apetito)
A mi favor cuenta que no soy capaz de decepcionar a
nadie (sólo a mi) al menos voluntariamente, por ello me
he comprometido con mi dietista y como a partir de ahora mi éxito será su éxito, no podré ponerme escusas, y
lo lograré.

http://hedecididoadelgazar.blogspot.com.es.
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Han pasado dos meses desde mi primer escrito en el blog y
ahora tengo 8 kilos y dos tallas menos.
En mi caso ha sido la combinación de dieta y deporte la que me
ha ayudado a perder peso sin perder salud.

Foto de www.sangrialsalud.com
Después de un buen susto pensé que tenia una segunda oportunidad y que una de las cosas que debería de hacer era
CUIDARME. Si, con mayúsculas.
Tenemos tiempo para todo, menos para lo más importante
Nosotros mismos.
Y, como temía que podría cansarme, me comprometí con Toñi,
de Personal Diet, para ello.
Cada semana debo de visitarla. Si no he adelgazado me siento

¡Llega a Zona Fitness
la novedad mundial!
El pantalón reductor Slim Legs
con la nueva tecnología SpiraloSkin®

¡Buscamos 50 mujeres!
para un Estudio práctico sobre la pérdida
de grasa localizada en glúteos y muslos.
Tasa de participación: 29,90 euros/semana
(incluye pantalón reductor y análisis y asesoramiento)

¡Inscríbete ahora!

977 645 626

Fecha límite: 15 de marzo 2014
Plazas limitadas
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ZONA FITNESS
Calle Indians, 21
43830 TORREDEMBARRA
www.zonafitness.cat

Efecto reductor
tonificante
Resultados visibles en pocas

semanas

www.slim-belly.com/es

Tengo la suerte de contar con grandes profesionales que me
animan y ayudan a sentirme mejor conmigo misma.
Gracias Toñi (Personal Diet)
Gracias Sergi (Zona Fitness)
Gracias Tere (Nidra).
Por eso me atrevo a animaros a tod@s a los que por salud o
estética necesitáis o queréis adelgazar, que os pongais manos
a la obra.

mal. Por ello me obligo a “cumplir” con mi compromiso y
encima me siento bien.
Si quieres, puedes, -me digo-, y estoy consiguiendo lo que
siempre creí una tarea imposible.
Y lo mejor, no estoy sola en este camino.

Cuéntanos tu caso, o pide consejo a nuestra dietista en: info@celobert.com.es
Tema: He decidido adelgazar.
Y recuerda: si quieres, puedes.

Dieta y Deporte, los mejores
Aliados.
!!COMPROBADO¡¡

AHORA EN :

DIETAS PERSONALIZADAS
ASESORAMIENTO
NUTRICIONAL

ES TIEMPO DE CUIDARSE

Núm.26 Primavera 2014

CARRER CAPELLA 3
TORREDEMBARRA
Teléfono: 645 785 773
labotiguetanatural@gmail.com

CONTROL DE PESO

Se habla de dietas milagro y productos que hacen perder peso de manera fulminante,pero no nos engañemos, los mejores aliados para reducir peso son mantener una dieta equilibrada y realizar algún tipo de
actividad física. Las personas que quieren perder peso de forma casi
inmediata pueden sentir frustración en su propósito. Lo que tenemos
que tener claro, a la hora de eliminar esos kilos de más, es que se trata
de una tarea continua que requiere constancia y práctica diaria.
Es tan sencillo como adaptarnos a unos hábitos de vida más saludables, que, con el tiempo, no solo nos van a permitir perder esos kilos
que tanto nos molestan, sino que gozaremos de un buen estado de
salud.Esto es lo que tenemos que tener presente a la hora de plantearnos la pérdida de peso “LA SALUD”.

Cuéntanos tu caso o pide consejo a nuestra dietista en:
info@celober t.com.es
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ES TIEMPO DE CUIDARSE
BRUXISME
El bruxisme (del grec, cruixir les dents) és l’hàbit involuntari
d´apretar o cruixir les estructures dentals sense finalitats funcionals, és a dir, sense finalitat de mastegar, ni de deglutir.
El bruxisme afecta tant a adults com a nens, i ambdós sexes
per igual, es classifica segons la manera de cruixir les dents,
segons el moment de la seva presentació o segons el grau
d’afectació.
L’origen del bruxisme sol ser local, és a dir, intrabucal amb

SALUD
DENTAL
Treballem per a vostè

977-644102
651764449

C/Tarragona 3-5
43830 Torredembarra
saluddentaltorredembarra@gmail.com

desencadenants que solen ser producte d’un estat d’ansietat.
Addicionalment s’han estudiat factors genètics i associats amb
altres malalties. Factors fisiopatològics també juguen un factor
important a l’hora de patir bruxisme, com la malaoclussió i
problemes musculars.
Quan el diagnòstic és establert en la clínica dental, el dentista
observa un desgast exagerat de les dents a les àrees funcionals
i desgast moderat a les àrees no funcionals, enxanplament de
les zones oclusals i reducció de la dimensió oclusal. El pacient
molts cops es sorprèn del diagnòstic ja que el bruxisme sol ser
asintomàtic. Seguidament es recomana controlar dins del que
es pugui l’ansietat, i la col•locació d`una protecció dental,
coneguda com “férula de descarga”, per impedir la lesió permanent i afecció de les dents.
A més la fèrula de descarga, des de els primes dies d’ús ,elimina el dolor de mandíbula, de cap o d’oïda, així com d’altres
molèsties que puguin haver aparegut degudes al desgast de la
musculatura masticatòria.Actualment, la incertesa forma part
del nostre dia dia, això ha fet que el bruxisme hagi augmentat
considerablement. Es recomanable visitar al dentista regularment, i amb un bon diagnòstic podem solucionar aquest problema de manera eficaç i segura.

PA R L E M R U S - М Ы Г О ВО Р И М П О - Р У С С К И

CEL

www.celobert.com.es

BERT
del Baix Gaià

Dóna’t a conèixer, ensenya el que tens, demostra quant vals

ANUNCIA’T A CEL OBERT !!

Serà una de les teves millors decisions

Des de tan sols 35€ arribaràs als onze pobles del Baix Gaià
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RÀPID
Multiservei

Torredembarra
Passeig de la Sort
(davant de Correus)

877015037
Roda de Barà
Tel.

Plaça Catalunya

Tel. 697452833

Reparem
el comandament del
seu cotxe.
Arranjament de
carcasses i electrònic
de comandaments.
Hacemos duplicados
de las tarjetas
Renault.

Reparació de calçat *Canvi de cremalleres *Esmolat de ganivets i tisores *Duplicat de claus *Comandaments de pàrquing

ETS ASESORES

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

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE
MERCANTIL Y LABORAL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

CAMBIAMOS DE DIRECCIÓN

C/Capella 8,local 24 43830- Torredembarra
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: ets.villan@telefonica.net
Tel: 977 130 642
Mv: 686 220 466

Limpiezas

La Torre
*Comunidades.
*Particulares.
*Oficinas.
*Parquing. etc...
Novedad:

Tel.

642862065

Abrillantamiento y pulido de suelos

Presupuestos sin compromiso

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

Cédula de
habitabilidad

Certificado de
Eficiencia
Enérgetica

La certificación de eficiencia energética
proporciona información útil al usuario final
sobre el comportamiento energético del edificio o vivienda que quiere comprar o alquilar.
También sirve para ofrecer opciones al usuario
sobre cómo mejorar la eficiencia energética,
mediante las recomendaciones presentes en
los certificados de eficiencia energética de
edificios existentes. Incorporando la etiqueta
energética con sus valores de A a G.

La cédula de habitabilidad es un documento
administrativo que acredita que una vivienda
cumple las condiciones mínimas de habitabilidad que prevé la normativa vigente y es apta
para ser destinada a residencia de personas,
sin perjuicio de que se desarrollen otras actividades autorizadas. Las cédulas de habitabilidad pueden ser de dos tipos: cédula de primera
ocupación o cédula segunda ocupación
(segunda mano)

Tot Torre:

Servicios inmobiliarios integrales:

Le ofrecemos:

*Alquiler y venta de viviendas.
*Cedulas de habitabilidad a 90€
*Certificados energéticos 90 €
*Financiación.
*Seguros
*Reformas

ALQUILER
por horas.

de

Seguro de alquiler

Alquile su casa con total

tranquilidad

Local Multiusos

•Para presentación de productos
•Clases particulares.
•Reuniones.
Con ordenador, impresora y wifi.
Bonos.

6€h

Si vende
o alquila,
LLÁMENOS.
Si vende
o alquila,
LLÁMENOS.
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Buscamos por USTED. ¿qué necesita?

www.tottorre.com

info@tottor r e.com

tel 977645832

ALQUILERES
VENTA.Boscos.

CREIXELL

350€

Apartamento. Céntrico. 1 Habitación.
Cocina americana. Nuevo.

PROFESSIONALS AL TEU SERVEI

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

Tarragona.
445 m2 de parcela. 175 m2 edificaTORREDEMBARRA

bles.de
Consta
de 4 habitaciones,
tres
Piso
diseño.
495€
dehabitaciones
ellas dobles.
3 Baños
unSuite.
aseo.
Dos
dobles.
Unayen
trastero, terraza
y porche.
DosGalería,
baños.Totalmente
amueblado.
Con
parquing
y piscina
comunitaria.
Cuenta
con aire
acondicionado y
piscina privada. Está en muy buen
estado.

235.000€

VENTA.La Pobla

TORREDEMBARRA Solo 525€

Casa en Marítima Residencial. 3 h. (dos en planta baja) baño y aseo. Jardín
y zona comunitaria con aparcamiento y piscina comunitaria.
Chalet individual. 520 mts. Urbanización Castell de Montornés,.
110 m construidos en un plata., 4 habitaciones (Dos dobles) cocina, baño,
aseo ,recibidor, sala, comedor independiente, suelos de parquet, calefacción,
ventanas de aluminio.
Els Munts
Solo
435€
410 m de jardín Porche,
Árboles,
frutaCentro del pueblo. 3 h. amueblado.
Comunidad
y plazade
debajos
parquing
incluida.
Casa
pareada
+ 2 planta.:
Enles 2 Barbacoas,
2 trasteros,
terraza.
trada con espacio para colocar coche,
pl. baja: Cocina, Salón-comedor con
chimenea y pequeño jardín, cuarto de
aseo, 1ª planta: 1 dormit. matrimonio, 1
con litera, 1 con dos camas y cuarto de
baño con bañera, 2ª planta gran terraza
con vistas al mar y montaña

ALQUILER
o VENTA. Torredembarra.
TORREDEMBARRA
Precio 180.000 €

Venta: 225.000€
Alquiler:
550€

Si vende, llámenos. Si compra, VISÍTENOS
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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@tottor r e.com

tel 977645832

ALQUILERES
TORREDEMBARRA

550€

Casa adosada. Marítima Norte.
Salón comedor con chimenea,
cocina office. Baño y aseo.
Calefacción de gasoil y aire
acondicionado. Patio y parquing

Venta:220.000

VENTA.La Pobla

COMARRUGA-Roda. 140000 €

Chalet individual. 520 mts. Urbanización
Castell
de Montornés,.
3 hab.
2 baños,
parking, jardín, trast., amueblada, cerca de la playa.
110 m construidos en un plata., 4 haAlquiler 500€
bitaciones (Dos dobles) cocina, baño,
aseo ,recibidor, sala, comedor independiente, suelos de parquet, calefacción,
ventanas de aluminio.
410 m de jardín Porche, Árboles, frutales 2 Barbacoas, 2 trasteros, terraza.

Precio 180.000 €

CREIXELL

400€

Apartamento Port Roma. 2 hab. 1 baño.Cocina americana, pegado al puerto deport.

Venta: 225.000€
Alquiler:
550€

Si vende, llámenos. Si compra, VISÍTENOS
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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
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tel 977645832

VENTA. OCASIÓN
TORREDEMBARRA Solo 95.000€

Casa en Marítima Residencial. 3 h. (dos en planta baja) baño y aseo.
Jardín y zona comunitaria con aparcamiento y piscina comunitaria.

LA POBLA DE MONTORNES

Casa La Pobla de Montornès. Metros 90 3 habitaciones Baño y aseo.
Calefacción y aire acondicionado.
Terreno 800 metros.

Venta: 190.000
Alquiler 700

ALQUILER
o VENTA. Torredembarra.Els Munts
TORREDEMBARRA

4 dormitorios,
uno +en2 planta
Casa
pareada de bajos
planta.:baja.
Entrada con espacio paraGaraje
colocartipo
coche,
box.
pl. baja:
Cocina, Salón-comedor
con
En perfecto estado
de mantenimiento
y amueblada.
chimenea
y
pequeño
jardín,
cuarto
de
El jardín tiene vistas sobre un pequeño bosque.
aseo,
1ª
planta:
1
dormit.
matrimonio,
Gran piscina comunitaria, a 400 metros de la Cala1
con litera, 1 con Playa
dos camas
y cuarto de
del Canyadell.
baño con bañera, 2ª planta gran terraza
con vistas al mar y montaña

Venta: 225.000€Venta. Ocasión : 165.000€
Alquiler:
550€
Si vende, llámenos. Si compra, VISÍTENOS

CEL EN PDF-GUIA ÚTIL-VALS DESCOMPTE-OCI-NOTÍCIES
info@celobert.com.es

TEl. 977645832

