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Constantment ens bombardegen per tot arreu amb extremistes notícies sobre el
mal que està la situació econòmica. I no és incert i ho vivim al nostre voltant.
Comerços que tanquen, veïns que es queden sense feina, anunciants que no poden continuar amb aquest petit cost en inversió de publicitat ...
Està sent un camí complicat que cada dia es fa més llarg.
No obstant això, hem de mirar a l’altre costat. A la gent emprenedora que no fan
cas el missatge pessimista i es llança a obrir el seu negoci.
És a aquesta gent valenta a què Cel Obert vol avui dedicar un espai.
En aquest Cel Obert Tardor tindrem consells de salut i oci per fer més suportable
la tornada a la rutina. Un espai per a celebrar aniversaris de qualsevol índole i
un munt de coses més.
A cada número, aprenem moltíssim fent Cel Obert. Aprenem amb cada article
que ens envieu, amb cada pas buscant notícies, amb els vostres suggeriments i
ajuda.
Al mal temps, bona cara. Des de Cel Obert hem decidit aliar-nos amb la tardor i
gaudir de la bellesa del canvi d’estació.

- REPARACIO I

MANTENIMENT D’ORDINADORS
-VENDA D'ACCESORIS I CONSUMIBLES
TINTA HP 301XL NEGRE + 30% DE CAPACITAT 21,90 €
BATERIA EXTERNA PER SMARTPHONE 3600 MmA 9,90 €

C/ Capella 8, local 2. Grand Boulevard.
Torredembarra
Webs que ens han ajudat:

hacheron-mundocelta.blogspot.com.es/
ca.wikipedia.org/wiki/Tots_Sants

Classes de Guitarra

TA R D O R
Entrem a la tardor. Temps de moltes sensacions i de nous
començament. Després de les vacances, tornem a la rutina
amb ganes de fer coses diferents i amb nous propòsits.

Guitarra Clàssica i Eléctrica
Totes les edats i nivells
Individual o grupal

Per això, des de Cel Obert volem proposar algun.

Reptes que us proposem:
1- Cuidar i mimar-nos: la tardor ve carregat de propòsits,
entre ells cuidar el nostre benestar interior per estar bé
per fora.
2- Sortir a descobrir nous racons del Baia Gaià: Hi ha mil
llocs preciosos a prop teu que estan esperant qu els descobreixi.
3- Començar un curs o una activitat: Segur que hi ha una
activitat o algun hobby que us agradi i vulgueu aprendre
més. Les activitats que ens agraden són les que ens omplen d’il · lusió. Què us agradaria fer?
4- Adoptar nous hàbits: Cada època de l’any ens transmet
alguna cosa diferent, i és normal que vulguem buscar-hi
coses amb què ens sentim identificats i renovar el nostre
armari amb nous colors i peces. Canviar de look,
5- Programar una escapada

Inscripcions obertes

661 137 349
977 080 970

C/de l’Estació nº 2-4

Torredembarra, Tarragona

a.bastiani@hotmail.com

www.totmusicaliartistic.es

Quins altres propòsits tens?

Ens encantarà que els comparteixis amb nosaltres.
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REGALS QUE ES MENGEN
Us convidem a descobrir la nostra excepcional selecció de pernil ibèric, xarcuteria
selecta, formatges, olis, vins i delicatessen de tots tipus provinents de tota la geografia
espanyola. Les nostres especialitats són un excel·lent protagonista per totes les taules
i els nostres lots, un magnífic regal per nadal o per qualsevol ocasió.

E X P O R TA C I Ó I V E N D A A L M A J O R I A L D E TA L L
www.mariscalsarroca.com
Marques de Tamarit 3C 43893 Altafulla – Tarragona Spain Tel: +34 877 050 863 / +34 877 050 864

GOURMET PREMIUM
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Nou servei de Psicopedagogia

TA R D O R

Canvi de Estació

Psicoteràpia individual i familiar

Les estadístiques diuen que un 30% de la població pateix
l’anomenada ‘depressió de tardor’.
El canvi d’estació és el causant d’una tristesa pròpia de la
tardor que es qualifica com a depressió de tardor o, segons
la terminologia d’altres experts, síndrome afectiu estacional. Les modificacions dels ritmes vitals derivades de la reducció d’hores de llum i de l’arribada del fred són l’origen
d’aquest trastorn psicològic que afecta sobretot a dones
entre 25 i 45 anys.
Els símptomes més freqüents solen ser la desmotivació, la
sensació de tristesa i la reducció de les habituals energies.
Aquests símptomes, que no són alarmants i que aniran
desapareixent a mesura que l’organisme s’adapti la nova
situació estacional, poden agreujar-se amb problemes de
concentració, alteracions en el son, irritabilitat, desordres
alimentaris, disminució de la libido, entre altres manifestacions.

Per què apareix

Els psiquiatres inclouen aquesta tristesa de tardor dins del
grup de les depressions endògenes. Sota aquesta denominació es fa referència al fet que el trastorn psicològic no té
un motiu desencadenant dels símptomes, ni en la vida del
pacient ni en els seus factors genètics.
La causa es troba en nosaltres mateixos i el nostre organisme: depenent de la llum solar existent, el cervell envia ordres a certes hormones, sobretot la melatonina, que
s’encarreguen de regular la son, la temperatura corporal o
la sensació de gana. La producció de la melatonina és més
gran amb la reducció d’hores de llum, i alhora disminueix
la quantitat de serotonina, una altra hormona que té a veure
amb l’estat d’ànim.
S’ha comprovat que la melatonina alta provoca una reducció de serotonina. Això explicaria la baixada anímica que
suposa la tardor per a qualsevol persona.

L’alimentació: peça clau

La baixa temperatura corporal que provoca un nivell alt de
melatonina fa que moltes persones que pateixen depressió
tardor tendeixin a menjar massa aliments amb alt contingut
calòric. Si a aquesta circumstància li afegim l’ansietat que
genera la tristesa i la desmotivació pròpia d’aquesta patologia, podem trobar casos de seriosos trastorns alimentaris
(pujada de pes, males digestions, empatxos ...). En altres
casos, un estat anímic baix provoca pèrdua de gana en el
pacient, de manera que aquest no podrà elevar les seves ja
de per si minvades energies. Els experts consideren clau
una bona alimentació, sana, ordenada i equilibrada, per
passar el mal moment anímic que suposa l’arribada de la
tardor.
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Si està Deprimit conegui La Serotonina
La serotonina juga un paper molt important en el nostre
estat d’ànim, en l’ansietat, en el somni i en les conductes
alimentàries i sexuals, a més de regular les funcions neuroendocrines i cognitives del nostre cos.
En el sistema nerviós central té un paper important en la
inhibició de l’enuig o la passió. La serotonina és un neurotransmissor que tenim en diferents zones del nostre sistema
nerviós i que en nivells elevats, ens produeix una sensació
de plaer i benestar i que en nivells baixos, pot provocar
trastorns depressius, d’ansietat, estats agressius, alteracions del son i desequilibris mentals.
L’estrès, els nivells de sucre en sang i els canvis hormonals, sobretot en els estrògens, són algunes de les causes
per les quals els nivells de serotonina es veu alterada.
Funcions de la Serotonina
o Regula la sacietat de la gana
o Equilibra el desig sexual
o Regula les funcions cognitives
o Controla la temperatura corporal
o Controla l’activitat motora
o Regula la qualitat i quantitat del son
o Regula els estats depressius i d’ansietat
o Influeix en els problemes alimentaris
o Influeix en la qualitat del descans

Com podem augmentar els nivells de serotonina de forma natural?
El triptòfan és precursor de la serotonina, aquest aminoàcid no el produeix el cos pel que ha de ser aconseguit a
través dels aliments principalment.
Aliments que contenen triptòfan, són els lactis i ous, que a
més són proteics.
S’aconsella eliminar tant dolços com hidrats de carboni refinats i substituir-los per aliments d’origen vegetal, fruites
i cereals integrals.

També llegums com la soja i els seus derivats, que contenen molta fibra ajuden en el tractament de períodes depressius i neutralitzen l’ansietat.
Els fruits secs com les nous, ametlles o avellanes tenen
nivells alts de triptòfan, però hem de tenir cura de la quantitat que prenem.
Les carns vermelles i blanques i les proteïnes en general,
contenen triptòfan.
Prescindir de l’alcohol és important, perquè després de
l’eufòria que genera, ve un estat depressiu.
La respiració abdominal, ajuda a generar canvis en el cervell, afavorint la secreció d’hormones, com, la serotonina
i les endorfines.
La xocolata augmenta els nivells de serotonina, és conegut
com l’antidepressiu natural i per això produeix una sensació de benestar.
Per això moltes persones l’utilitzen com a estimulant per
augmentar l’energia, també té un gran poder nutritiu, la
xocolata amarga és una font de ferro, magnesi i potassi.
Però, té molts greixos i compostos estimulants que poden
causar, en persones especialment sensibles reaccions com
migranyes.
Fer exercici de forma enèrgica durant, quinze minuts al
dia.
Realitzar exercicis de relaxació, com meditació, ioga, etc
El consum d’àcids grassos essencials, principalment omega 3, redueix els casos de depressió.
Els peixos blaus, sobretot els d’aigües més fredes, com el
verat, l’arengada, la tonyina, el salmó, les sardines i les
anxoves.
A la serotonina és considerada com a calmant i antidepressiva, que es genera en el cervell quan cau la nit, indueix
al somni i es manté fins que es fa de dia, quan baixen els
seus nivells.
Canviar d’activitat, fer coses noves, emprendre nous projectes ... ajuda a que la serotonina augmenti.
JOSEP MASDEU Brufal
naturòpata

TARDOR

TA R D O R

*Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique.
Todo lo demás son relaciones públicas.
*La libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quieren escuchar.
*En un tiempo de engaño universal , decir la verdad es un acto revolucionario

T

(George Orwell)

RREDEMBARRA

Como lo vemos y sentimos, lo contamos

www.torredembarradigital.com

Digital

C o m o l o v e m o s y s e n t i m o s , L O C O N TA M O S .
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www.faristol.extendnow.com

Faristol

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

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

CUINA DE TARDOR
Sabor de tardor
als restaurants del Baix Gaià
Ens aproparem a una cuina senzilla i seductora per aprendre a cuinar i consumir productes locals de temporada. Tot
allò que el nostre cos necessita per afrontar la tardor d’una
manera saludable: Cremes, estofats, arrossos, deliciosos
postres i molt més.
Consumir productes locals, frescos i de temporada, fa que
ens proveïm de tot allò que necessitem per sentir-nos millor.
A més, els productes de temporada són més sabrosos perquè estan en el seu punt exacte de maduració i, no ens podem oblidar, són més econòmics.

Gírgoles amb ceba i Roquefort

Ingredients (per a 4 persones)
400 gr de gírgoles
400 gr de ceba
Formatge Roquefort al gust
Es posen les gírgoles salpebrades en una paella amb oli calent. Hi afegim la ceba tallada a làmines i ho deixem reduïr
una estona a foc suau.
Quan les gírgoles estan cuites i la ceba transparent, afegim el formatge; un cop aquest fos, les retirem del foc i
les servim.

Antiguo Bar La Viña

977 649 068

Fondo, 1 La Riera de Gaià
6

Pizza y pasta auténtica ITALIANA
Tapas variadas.
Para consumir en el local o llevar a casa
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VESPELLA DE GAIÀ 2014
FESTA MAJOR EN LLAOR A SANT MIQUEL
SETEMBRE
DIVENDRES, 26
18.00 h. Inauguració de l' EDAR
21.00 h. Sopar a càrrec del Bar el Casal
DISSABTE, 27
10.00 h. Excursió a l’Albereda de la Sort.
10.30 h. Campionat de petanca al Parc de les Moreres.
11.30 h. Missa en llaor de Sant Miquel, a l'Església Parroquial de Sant Miquel.
Cap a les 13,00h i des de la balconada de l'Ajuntament, pregó de Festa Major.
A continuació, a la Plaça del Casal, tradicional aperitiu de
Festa Major, amenitzat pel MUSICAL MIRAMAR.
18.00 h. Diada castellera amb els NOIS DE LA TORRE i
els CASTELLERS D’ALTAFULLA, a la Plaça del Casal.
21.00 h. Sopar de Festa Major al Casal Municipal
DIUMENGE, 28
11.00 h. Campionat de dòmino al Casal Municipal
18.00 h. Ballada de Sardanes
(musicat a través de mitjans mecànics)
20.00 h. Audició d'Havaneres amb el grup CANYA
DOLÇA
Més informació a www.vespella.altanet.org
Segueix-nos al Facebook ajuntament de vespella de Gaià

RODA DE BERÀ
El segon diumenge d’octubre se celebra la Festa Petita, en
honor de Sant Bartomeu, també amb la realització de diferents actes, semblants als de la Festa Major.
LA POBLA DE MONTORNÈS
La festa de la Pigota: El 14 d'octubre.
Des de la Pobla es vol impulsar aquesta festa votiva. I fer a
part de la ja tradicional missa a l’Ermita una sèrie d’actes
en aquest entorn a vegades oblidat.
Un acte original és la cursa de rucs, que aplega una gentada
al passeig de l’estació i on tothom pot gaudir dels equilibris
dels participants per aguantar-se damunt dels rucs.

FESTES DE TARDOR

F E S T E S D E TA R D O R A L B A I X G A I À

FESTA MAJOR DE SANT MARTÍ A ALTAFULLA

Setmana de l’11 de novembre
Diu la llegenda que Sant Martí li va cedir part de la seva
capa a un captaire tremolant de fred. La nit següent, Crist,
que era l’home al qual li havia regalat la meitat de la seva
capa, se li va aparèixer per agrair el seu gest.
La festa se celebra amb una exhibició castellera, una
baixada de ‘trastos’, el correfoc, una cercavila de nans i
gegants i un final de festa amb focs artificials
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La “Festa de la Mitja Tardor” (Mid-Autumn
Festival) se celebra a la Xina el quinzè dia del vuitè mes
lunar. És tradició reunir-se en família per contemplar
la lluna plena de nit i degustar els típics “Pastissos de
Lluna” (Mooncakes).

Aquesta jornada té lloc al mig de l’estació de la tardor i en
lluna plena. Segons els xinesos la lluna plena de tardor és
la més gran i brillant de l’any.
Com en totes festivitats xineses solen estar acompanyades
de la gastronomia típica. Al Festival de mitjans de tardor
es degusta la “coca lunar” que representa la reunió de la família, la felicitat i la satisfacció completa. Aquest dolç presenta diversos farcits, com puré de azufaifa, pipes, nous,
sucre, cacau, xocolata, sèsam, pernil, etc
Aquesta festa té més de dos mil anys d’antiguitat, i el seu
origen es basa en les pregàries que es feien per obtenir de
la divinitat la fortuna i bones collites.

Deutsches Weintor (Porta del vi alemany
La Ruta del vi alemany, o Deutsche Weinstraße destaca per
ser la més antiga de totes les rutes vinícoles d’Alemanya.
La ruta se situa a la zona de Renània Palatinat i va ser creada l’any 1935 com una peculiar manera de fomentar el turisme.
La ruta comença just a la Deutsches Weintor, o la porta del
vi alemany, una porta cerimonial construïda el 1936 i ubicat
a Wissembourg, a la frontera francesa; la ruta acaba a en
Bockenheim, més precisament a la casa de la ruta del vi
alemany.
Travessant camins sinuosos, vinyes, llogarets, turons i boscos del Palatinat podràs assaborir el millor de la cultura vinícola que es vanta dels seus més de mil anys d’antiguitat.
http://www.guiadealemania.com

Los famosos Cupcakes, en Torredembarra
Carrer de la Sort 22. Torredembarra
Horario:

De Martes a Viernes: de 9,00 a 14,30 y de 17,30 a 21,00
Sábados: de 10,00 a 14.30 y de 17,30 a 21,00
Domingos:de 10,00 a 15,00
Lunes: CERRADO

88
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FESTES CELTES:
LA FESTA DE HALLOWEEN: Samhain

fitaven el Permís de Samhain per terroritzar ALS vius. Una
altra manera de protegir-se de la maldat deslligada aquella
nit era usar disfresses horribles, barrejar-se amb els morts
i fer el mateix que ells feien per així no ser reconeguts per
aquests.

FESTES DE TARDOR

F E S T E S D E TA R D O R A L M Ó N

TOTS SANTS

El 31 d’octubre de cada any se celebra la festa de Halloween a MOLTS Països, i encara que cada dia és fa Més
popular és bo saber com és va originar i que representa
realment AQUEST festeig d’origen antic.
Al Voltant del segle VI Abans de Crist, part del nord
d’Europa estava poblat Pels Celtes, una tribu que posseïa costums Molt Peculiars relacionades amb la natura.
ELLS celebraven el cap d’any el 31 d’Octubre, a causa
que AQUEST dia finalitzaven l’estiu i els collites. A partir
d’aquets moment començaven els dies foscos i freds, els
quals eren relacionats amb el món dels esperits.
AQUESTA mateixa nit del 31 d’octubre, Samhain, la deïtat
dels morts, permetia que els esperits tornessin a les Seves
antigues llars per barrejar-se amb els vius. Aixó era celebrat pels druides, els Sacerdots que dirigint la religió dels
Celtes, i els quals encenien grans fogueres els cims dels turons com protecció, ja que MOLTS esperits Malignes apro-

L'origen de la festa tradicional de Tots Sants prové d'un
període de temps anterior al procés de cristianització que
va experimentar la península durant els primers segles de
l'era actual, encara que en aquesta etapa la festa va patir importants modificacions. Tots Sants deriva, en concret, d'una
festa cèltica anomenada Samain que es feia per venerar els
morts.
La festa cristiana de Tots Sants no fou instituïda, però, fins
al segle VII amb el papa Bonifaci IV. Bonifaci IV va decidir
purificar un temple pagà dedicat a tots els Déus, el Panteó
de Roma, que Marc Agripa va manar construir en honor al
Déu Júpiter (mitologia)Júpiter per l’ajuda que els havia donat en les dures batalles que va guanyar contra Marc Antoni
i Cleòpatra i consagrar-lo en honor a la Verge i a tots els
màrtirs cristians. També va decidir que cada 1 de novembre
se celebrés una festa, una diada en el seu honor i en l’honor
de tots els màrtirs i sants cristians que allà es veneraven
TRADICIONS
Abans els padrins regalaven els panellets als seus
fillols, com per Pasqua els
donaven la mona.
Són propis d’aquest dia
tres menjars especials:
castanyes torrades, moniatos i un tipus de pastissets
fets de variades maneres,
segons els indrets, que en molts llocs reben el nom de panellets. De panellets, n’hi ha de moltes menes, com ara de
coco, de xocolata, d’ametlla, de cafè, de pinyons, etc.

Tanatori
C/ Sol Ponent 9
(Pol. Ind. Roques Planes)
43830 Torredembarra (Tarragona)
Tel. 900 506 712 (trucada gratuïta)
99

Karate Infantil i Adultos

Carrer Capella, 3 - Torredembarra

lunes , miércoles y viernes a partir de 3 años
Tel. 977645626 - info@zonafitness.cat
(abrimos plazas)
www.zonafitness.cat
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Boca sana, inversió de futur
Es diu que la tardor és l’època ideal per marcar rutines, començar dietes i, al cap i a la fi, cuidar una mica més per
poder afrontar aquesta imposició d’horaris que no vam tenir
durant les ja molt llunyanes vacances.
Els règims, el gimnàs, els dos litres d’aigua al dia, etc. són
els aspectes als quals dediquem més atenció quan pensem
en cuidar-nos, però moltes vegades ens saltem altres gestos
que, de caure en l’oblit, poden jugar-nos molt males passades. Un d’ells és la neteja dental.

Cures per a un cabell fort i sa a la
tardor

Després de l’estiu ... toca reparació! Amb l’arribada de la
tardor i canvi d’estació el cabell es debilita i cau més. Quan
en condicions normals perdem prop de 100 pèls al dia, al setembre la pèrdua capil · lar es pot duplicar o triplicar. A més
del canvi d’estació una mala alimentació o l’estrès poden
empitjorar aquest problema.
Després de l’estiu amb el sol, aigua de mar, piscina ... sol
quedar el pèl espatllat. Una sessió de perruqueria posverano
per tallar puntes i sanejar el cabell en mal estat t’ajudarà a
reduir la caiguda

Apuntar-se a classes d’idiomes és
una bona manera de començar la
tardor

La importància de parlar un altre idioma:
Avui dia és gairebé imprescindible aprendre una segona
llengua per aconseguir un millor treball, accedir a més i millor informació o poder viatjar tranquil · lament i evitar els
problemes de comunicació.
L’aprenentatge d’una segona llengua es tracta d’una inversió, perquè l’aprenentatge d’un altre idioma no només augmenta les possibilitats d’aconseguir un millor treball impactant positivament en la seva situació econòmica personal,
sinó que enriqueix la vida social i cultural de l’individu.
El idioma és la clau de la cultura.
MÉS FÀCIL PER AL NEN
En els seus primers anys de vida, el cervell d’un nen és com
una esponja. Per això els experts en el llenguatge animen
a que els nens es llancin com més aviat millor a aprendre
altres idiomes.
El bilingüisme no només millora l’atenció, sinó que serveix
d’entrenament mental i ajuda a exercitar la memòria dels
petits.

SALUD DENTAL

Treballem per a vostè

977644102
651764449

C/Tarragona 3-5
43830 Torredembarra

maruadell@yahoo.es.




 




 



ACADÈMIA D’ANGLÈS

“YES”
c/Fabrica s/n,
Grand Boulevard local 6 i 7.
43830 Torredembarra

977 64 41 65
645 44 99 31

Cursos d’anglès
per nens, joves i adults.
GRUPS REDUÏTS.
PROFESSORA LLICENCIADA,
AMB EXPERENCIA
I NATIVA.

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

http://booking.boulevard9.com
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ALIMENTACIÓ

Per evitar la caiguda o pèrdua de brillantor s’ha de portar
una dieta sana i equilibrada, rica en proteïnes, vitamines A,
B, E i minerals (ferro, zinc, iode, coure, magnesi). Com a
complements alimentaris el llevat de cervesa o el germen
de blat són excel · lent fonts nutritives per als cabells.

FOMENTAR EL CREIXEMENT

La vasodilatació també és determinant ja que un adequat
reg sanguini permet tenir el cabell nodrit. En aquest punt
són de gran ajuda els massatges al cuir cabellut per augmentar l’activitat metabòlica i el creixement del pèl.

PREVENIR LA CAIGUDA

Hi ha cures cassolanes que poden ajudar a retardar la caiguda del cabell. Per exemple fer massatges al cuir cabellut
abans de cada rentat amb una mica de sal marina ajuda
a activar la circulació i raspallar el cabell detingudament
amb pintes de truges naturals.

TALL PER SANEJAR EL CABELL

Després de l’estiu amb el sol, aigua de mar, pisicina ... sol
quedar el pèl espatllat. Una sessió de perruqueria post-estiu per tallar puntes i sanejar el cabell en mal estat t’ajudarà
a reduir la caiguda.

CRISANTEMS
Utilitzem les flors en els nostres esdeveniments familiars i
socials. Donem amb flors la benvinguda a un nadó, en un
casament ens acompanyen i les flors ens acomiaden en el
nostre últim adéu. I, any rere any, es recorda als nostres
morts, amb flors, sobretot en la data de Tots Sants.
Diuen els historiadors que fa més de 13000 anys ja es portaven flors a la tomba (Testimoni d'això són els enterraments
de l'Edat de Pedra descoberts a Israel. Des de llavors, d,
des de Babilònia a Egipte, l'Índia o Amèrica Prehistòria, la
majoria de les societats i religions han adoptat l'ús de flors
i pètals en els costums d'enterrar als seus membres. Es diu
que no només servien com a decoració de les tombes, sinó
que també per emmascarar l'olor dels morts, velats llavors
durant dies.
La flor més associaciada als cementiris són els Crisantems.
La Flor de l'or, com la bateig l'emperadriu Josefina de
França: Chrysos (or) amb Anthemos (Flor).
És la flor del dia dels Difunts. Té una breu floració que coincideix amb el final de la Tardor (entre octubre i desembre).
Els crisantems, per als orientals, simbolitza la vida.

Ralls i Trons
Tot allò necessari pels seus
animals de companyia

Ocells i Plantes
C, Pere Badia, 15-19, 43830 Torredembarra Tel.-Fax 977 64 30 58
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los 10 colores Pantone que marcarán la tendencia en la temporada otoño

Los diseñadores están fascinados con la belleza del pasado
y el espíritu del presente. El gusto por lo vintage se extiende y esos vestigios del ayer se intentan recrear en la
paleta que compone los 10 colores Pantone que marcarán
esta próxima temporada otoño invierno 2014-15. Diseño y
color toman su inspiración de campos tan variados como
son la literatura, la artesanía, la fotografía, la arquitectura
retro, los paisajes exóticos o las leyendas del rock. Una carta de 10 colores Pantone que nos acerca a una aventura que
abarca 100 años.

El Orquídea Radiante, color Pantone 2014, es el que
domina la paleta de los 10 colores Pantone para el otoño
2014. A su alrededor se sitúan Sangria, un rojo exótico
y glamuroso que evoca un sentido de aventura y destinos
lejanos y que se ve reforzado por Aurora Red, un rojo más
sofisticado que añade brío y chispa.
Estos dos rojos destinados a aportar aspecto de madurez
vienen seguidos por la familia de color púrpura. Colores
que inspiran la imaginación y despiertan intriga. Aquí están Mauve Mist, un tono púrpura romántico y elegante,
que recuerda a la era del déco y estimula un sentido de la

“ La Bohème “ Boutique
Torredembarra - Reus
Vine a descobrir el més nou
per aquesta temporada
Tardor-Hivern
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feminidad y poder, mientras Radiant Orchid, con su halo
cautivador da coherencia a todo el espectro
En la gama de verdes encontramos Cypress, un verde suave pero que a su vez –como su nombre indica– tiene una
sombra majestuosa y poderosa que le da una presencia imponente. Con su tono ligeramente verde, Bright Cobalt
ofrece un toque sutil sobre el azul cobalto tradicional, que
unifica los azules de esta temporada. Del mismo modo, Royal Blue ofrece un aspecto sugerente y digno, proporciona
una mayor complejidad y la emoción que al azul marino
medio, sin dejar de ser versátil. Aluminum, un color ace-

ro inoxidable futurista sirve como una cortina que corta y neutraliza los pares Bright Cobalt con Sangria y
Cypress, así como Royal Blue con Mauve Mist.
El nombre de Cognac conduce a ilusiones glamurosas.
Este color salta los cánones clásicos del marrón típico
de otoño para ofrecer un aspecto más culto y sofisticado,
adentrándose al reino de lo suntuoso aportando estilo y
clase a los colores de la noche. Misted Yellow es por su
parte el color más optimista; un verdadero rayo de luz
del sol que alude a la promesa de la primavera que debe
venir.

MODA TARDOR

M O D A D E TA R D O R
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¿Estas pensando en coger vacaciones o hacer una
escapada?

booking.boulevard9.com
Las mejores ofertas en vuelos y hoteles y además, regalos.

Palau Green Village 13€ Palau 30 sep - 07 oct
Liona 13€ Bodrum 25 dic - 01 ene
Gold Coast Hotel & Casino 13€ Las Vegas 16 nov - 20 nov
Citric Vent De Mar 13€ Puerto Sagunto 24 oct - 31 oct
Apartamentos Puerto Mar 18€ La Manga del mar Menor 08 dic - 22 dic

* precios por persona y noche para habitación doble

Academia de idiomas.
Academia de repaso.
Informática. Artículos
de regalos y publicitarios . Arreglos de ropa.
Agencia Organización
Eventos. Clases de pintura. Regalos eróticos.
Inmobiliaria.
Logopedia. Viajes. Psicóloga.
Gestoría. Despedidas.
Ropa Italiana. Tienda
alimentación Ecológica. Pescadería ...
y locales libres para poder poner su negocio

C/Capella 8. Torredembarra
16

Síguenos en

www.facebook.com/grandboulevardtorredembarra

Búscanos
en
la
red
www.celobert.com.es

Podrás encontrar:

Todos los números anteriores de Cel Obert en PDF;
Un recorrido por todos los pueblos;
Una guía útil de empresas y servicios;
Noticias y un montón de cosas más. ¿te apuntas?

Disfruta del Baix Gaià

¿Quieres ser Cicerón de tu pueblo?
Coopera con nosotros. Te divertirás.

CEL
www.celobert.com.

BERT
del Baix Gaià

Tot el que passa al Baix Gaià ho trobareu a
www.facebook.com/celobertdelbaixgaia
Esperem que ens enviïs temes d’interès

info@celobert.com.es

TEl. 659784935
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VINE A BALLAR AMB NOSALTRES:

SWING & LINDY HOP - SALSA - TANGO ARGENTI - TEATRE MUSICAL
BALL LLATINS - KIZOMBA - BALL STANDARDS - BACHATA -

DANCE KIDS - BURLESQUE - ZUMBALL - PRO-STAR - SHOWDANCE LINE DANCE - RODA CUBANA - STEP-BALL - FIT-BALL

CLASSES PARTICULARS - CLASSES PER NUVIS...
BASIC ESCOLA DE BALL (REUS): 977 333 841.
BIENESTAR (CREIXELL): 977 082 422

JOSE RAMON CANGA: Ballari, professor i coreògraf
Tel.657 540 526

www.ebbasic.com
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Regalos promocionales y
publicitarios para empresas.
Ahora que llega el otoño es un buen momento
para preparar los regalos para tus clientes.

Calendarios
Llaveros

Sombreros

Regalos
Navidad

Bolígrafos

Bolsos y
Mochilas
Accesorios
vino

Textil

Electrónica

Somos distribuidores de las principales empresas de regalo
publicitario de nuestro pais.
Disponemos de catálogos con infinidad de productos, en los
que encontrareís los artículos para promoción y regalo que
vuestra empresa necesita.

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

Telf. 977645832

Y si haces tu pédido antes del 30 de Octubre, te hacemos un 10% de descuento.
Es nuestra forma de decirte GRACIAS

https://www.facebook.com/regalos.regalemus
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GENT DEL BAIX GAIÀ
EL NOM DELS MESOS

El nom dels mesos en català procedeix del llatí.
En un principi, per triar el nom dels mesos, els romans va
recórrer als déus. Així:
Gener: Prové del llatí “ienaurius”, mes que els romans consagraven al déu Jano (Ianus).
Febrer: Prové del llatí “februarius”, que deriva del déu Februus, també conegut com a Plutó. En honor d’aquest déu
es celebraven durant aquest mes unes festes de purificació en que els sacerdots colpejaven la gent amb uns pals,
que anomenaven februum, per purificar-la i començar amb
bons auguris l’any, que s’iniciava el mes següent. Perquè,
fins l’any 153 A.C. entre els romans l’any començava al
març. Aquest any, per raons polítiques, es va canviar el inici
de l’any a l’1 de gener.
Març: del llatí “martius”, mes dedicat a Mart, déu de la
guerra i pare dels fundadors de Roma, Ròmul i Remo.
Abril: Deriva del llatí aprilis, consagrat a la deessa Venus,
que es deia Apru en etrusc, llengua original dels habitants
de Roma. Segons altres autors, el nom prové de aprire que
vol dir ‘obrir’, perquè en aquesta època l’arribada de la primavera fa esclatar la vegetació.
Maig: del llatí maius, l’origen del qual no està gaire clar.
Probablement derivat del nom de la mare de Mercuri, la
deessa Maya, que tenia encomanada la fertilitat de la terra.

Iniciació Musical
Dirigit a nens i nenes
de 4 a 6 anys

Agro
Cevipe

Classes grupals (màx. 6)

Sensibilització musical
Cos i música

Segons altres teories, era el mes dedicat a la veneració dels
avantpassats, els Maiores, en llatí.
Juny: Prové de “iunius”, perquè aquest mes estava dedicat
a la deessa romana Juno, protectora de la dona i deessa de
la llar.
Fins aquí els mesos dedicats als déus. A partir del nostre
juliol comencen els noms ordinals, que indiquen el lloc del
mes en la sèrie anual. Juliol es deia quintilis, ja que era el
mes cinquè començant des del març i agost es deia sextilis,
ja que era el sisè mes de l’any. Però evidentment aquests
dos noms no han arribat fins a nosaltres. I què va passar?
L’any 46 A.C., per afalagar Juli Cèsar, Marc Antoni va proposar - i el senat va aprovar- donar el seu nom a quintilis,
mes del naixement de Juli Cèsar, que des de aleshores es
va dir Iulius.
A l’agost li va passar una cosa semblant: A l’antic calendari
romà es deia sextilis, però el Senat Romà el va batejar Augustus en honor de l’emperador August. Aquest costum es
va acabar pel seny de l’emperador Tiberi, que va negar-se,
quan el senat li va proposar donar el seu nom a setembre.
La resta dels mesos mantenen el nom ordinal: Setembre: de
septembrer, mes setè. Octubre, de october, vuitè mes. Novembre, de novembrer, novè mes i Desembre de december
desè mes de calendari romà, que recordem, començava al
		
març.
Teresa Minguijón
(Filòloga)

Venda de Fitosanitaris, Adobs i Emparrats

Iniciació a la lectoescriptura
Instruments musicals

Pulsació

Jocs musicals

Cançons

Timbre

Av.Catalunya s/n Agrobotiga.Tlf. 977 655 362

So

Ritme

Inscripcions obertes

661 137 349
977 080 970
C/de l’Estació nº 2-4

Estudi de Guitarra
Andrés Bastiani
20

a.bastiani@hotmail.com

Seguros y Reaseguros S.A

Torredembarra, Tarragona

Tot Musical i Artístic
www.totmusicaliartistic.es

Paloma Jiménez Orts. Agente Exclusivo
Avda. Roma, 22. 43005 Tarragona
Tel. 977 232 511 – Móvil 695 111 767
palomajimenezorts@mgs.es

www.mgs.

GENT DEL BAIX GAIÀ: GENT EMPRENEDORA
l ’ AT Z U R

A Foursquare ens han descrit així: Bar provist d’una
bona selecció de vins i
cava, i uns exquissits embotits propis de la localitat,
amb una molt bona relació
qualitat-preu. I tot aixó dirigit per un gran equip de
persones.

La veritat és que vam emprendre l’aventura de l’ATZUR el
passat 12 de juny, i sembla com si fós un bar de tota la vida.
La decisió de crear l’ATZUR va ser presa en poc temps, però
de seguida vàrem veure que calia complementar l’oferta del
carrer Ample. Ens vam posar mans a la feina i vam pensar
en la rica tradició dels obradors carnissers locals i la gastronomia de proximitat.
La cuina de l’ATZUR és sense foc i podueix una extensa
varietat de plats, podreu degustar-hi els nostres entrepans,
torrades i taules, fetes amb pà amb tomàquet i oli del país.
L’embotit de fuet, de llangonissa seca, de botifarra blanca,
negra, amb avellana, amb bolets, amb foie, amb roquefort,
escalivada, calçot o olivada, segons temporada. O també
d’anxoves, de seitons, de formatge o tonyina.

Aplaudiments
Com dèiem en la presentació
d'aquest número, el que més ens
agrada a la gent que fent Cel Obert
és poder parlar d'aquesta gent valenta. Gent emprenedora que tot
i els temps difícils que corren són
capaços d'arriscar-se a obrir negocis
nous o ampliar els que ja tenien.
És el cas d'aquests quatre emprenedors de Torredembarra.
Victor, que té la botiga de moda
i complements al Carrer Antoni
Roig, s'ha decidit ampliar mercat
i ha obert una nova botiga a Reus.
Pamela, d'obre una nova botiga al
mateix carrer Antoni Roig.
El nostre amic Francesc, a qui li
hem vist en diferents negocis, ara
aposta per un bar l’ATZUR i Claus,

GENT DEL BAIX GAIA
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Segueix a
Facebook, on
s’insereixen novetats i
avisos.

L’ATZUR compta amb
una sala d'exposició
d'artista.

#V<W4

Al bar
,
podeu degustar els nostres
entrepans, torrades i taules,
elaborats amb productes
locals i de la comarca.
També hi trobareu
vins i caves del País,
licors de la Terra i
cervesa artesana.
Carrer Ample 12, Torredembarra

al qual hem conegut en diferents facetes: Pintor, comercial ... Ara s'ha decidit pel
seu bar - restaurant,
A tots ells, i als que per espai no anomenem, els desitgem tota la sort del món.

Son gent valenta.
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El Timbal, 20 anys

Fa dues dècades una colla de gent vam començar a publicar
una revista amb ganes d’explicar allò que fèiem i les coses
que passaven i que no apareixien a cap diari. Primer sortíem cada dos mesos i ara ho fem dos cops l’any. Els temes
que hi surten han anat evolucionant amb nosaltres però la
política, la defensa del territori, el Baix Gaià i les entitats
són algunes de les constants que no hi han faltat mai. El
Timbal es llegeix sobretot per internet (www.elriu.cat) però
encara traiem alguns exemplars en paper. Ens agrada la lletra impresa, tocar el paper. Tot i això, hi ha poca gent que
conegui la publicació. Sens dubte, un dels principals motius
d’aquesta situació és el nostre nul objectiu comercial. Per
nosaltres escriure és un plaer i una oportunitat per conèixer
i compartir. Després, la revista pren vida pròpia i ja no controlem on arriba.
Mirar enrere fa una mica de cosa. Com passa el temps! Sabent que som aquí de pas, el Timbal és un rastre que deixem.

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

També el testimoni de moltes coses que s’han fet, sobretot
a iniciativa de moviments socials i culturals que ens han
fet la vida més bonica en aquest tros de món. No volem
fer prediccions sobre el futur del Timbal. Estarem d’aquí
20 anys al peu del canó? No tenim cap ganes de contestar
aquesta pregunta. Més aviat el que tenim clar és que farem
el Timbal mentre en tinguem ganes, coses a dir i voluntat
d’aprendre a través de la comunicació amb els lectors. Ara
l´única cosa que podem avançar és que el proper exemplar
serà al vostre sofà amb la puntualitat que ens caracteritza!
Jordi Suñé

Pg. de la Sort,33, local 9
43830 TORREDEMBARRA

Hoteles y vuelos a un solo click
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HEM TORNAT A CASA!
L’Escola de Dansa i Teatre de Torredembarra ha tornat a la seva seu, on va
ser fundada a l’octubre de l’any 2003. Al carrer Eduard Benot 11, a 40m de la
Plaça del Castell.

Creu Álvarez , Directora de
l’Escola que ara porta el seu
nom, ens explica amb entusiasme les activitats que ofereix el
seu centre.
La filosofia de l’Escola és que la Dansa pugui formar part
de la vida de tothom, i que totes les persones, siguin grans,
joves o petites puguin venir a aprendre i a gaudir d’aquest
ART tant meravellós que és la Dansa. Sense oblidar-nos del
Teatre altra disciplina de l’Escola.
Oferim classes per a totes les edats a partir dels 3 anys. Pels
més petits són classes d’ INICIACIÓ on es treballa l‘aparell
psicomotor, el ritme, l’elasticitat, la creativitat, etc..., introduint totes aquestes matèries amb jocs i exercicis, on
l’infant aprèn a executar exercicis sol i en grup.
Classes de BALLET CLÀSSIC de tots els nivells i edats:
BALLET I, BALLET II, BALLET III, BALLET IV, BALLET V.
L’Escola dona l’oportunitat de formar-se professionalment
a tots els que tenen aquesta inquietud i volen dedicar-se a
la Dansa. Atès que la Dansa és una carrera professional a
l’igual que la música, és a dir, 4 anys de grau Elemental, 6
anys de grau Professional i 4 anys de grau Superior.
Han sortit ballarins de l’Escola que estan ballant pel món;
com el Miquel Lozano que ara mateix està a la C.I.A. del
“Balet Nacional de Lituània”, la Clara Maroto, ballarina de
la “Compañia Nacional de Danza de España”, el Patrick Cabrera ballarí de la “C.I.A. ITDansa del Institut del Teatre de
Barcelona”, i altres.
L’Escola compte amb un bon equip de professors espe-

cialitzats, també oferim altres activitats: DANSA CONTEMPORÀNIA (joves i adults), Modern JAZZ (infantil),
DANSA ESPANYOLA, FLAMENC, DANSA DEL VENTRE, BALL DE SALÓ, classes de CANT (individuals i
col•lectives), TEATRE per a joves i adults.
Professors: Creu Álvarez, Ade Monera, Rebeca Jala, Therésè Lorenzo, Aina Castells, Màrius Hernández i Sílvia
Mercadé.
També es donen classes de IOGA i ESTIRAMENTS per a
adults en diferents hores coincidint en
l’horari
de les classes dels petits:
Cuida’t mentre els teus fills es formen.
Professores: Mireia Mestres i Natalia Fuster
Creu Álvarez és la directora de l’Escola que porta el seu
nom, també és la responsable de l’Aula de Dansa de l’Escola
Municipal de Musica Pau Casals del Vendrell (EMPAC) i
professora del Certament Internacional de Dansa Ciutat de
Barcelona.
Per finalitzar direm que aquesta Escola està considerada,
dins del món de la Dansa, com a una de les millors escoles
de formació d’Europa.
Escola de Dansa Creu Alvarez
Eduard Benot 11
977 64 57 06
www.centrescenic.com
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D’INTERÉS

GUIA ÚTIL

TOT EL QUE BUSQUES I NECESSITES DEL BAIX GAIÀ A
CEL OBERT

Els millors botigues, els professionals, els restaurants, i serveis per facilitar,
a tu, lector, la tasca de localitzar ràpidament allò que necessites.
ACADÈMIA ANGLÈS

El Casal (Pàg. 6)
Picnic Port (Pàg. 6)
Estrella del Jamón(Pàg 6)
ACADÈMIA DE REFORÇ ESCOLAR Rubí (Pàg. 6)
Logopedia Torredembarra (Pàg 4) Atzur (Pàg. 21)
M. 606 913 066
Kult (Pàg. 21)
Yes (Pàg. 11)
Tel. 977644165

logopedia-torredembarra@hotmail.com

CENTRE SALUT INTEGRAL

Afys (Pàg.26)
Tel. 977 64 17 34

CLASSES DE GUITARRA

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
AGÈNCIES MULTISERVEIS

Boulevard9 (Pàg.32 )
Tel 659784935
info@boulevard9.com

Abellam (Pàg.12)
ocellsplantesabellan@gmail.com
ARTICLES DE REGAL

Regalemus (Pàg. 19)
www.regalemus.com.es
ASSEGURANCES

Afys((Pàg.26)
Tel. 977 64 17 34
MGS (Pàg 18)
Movil 695 111 767
palomajimenezorts@mgs.es
www.mgs.es

IMMOBILIÀRIES

Mariscal Sarroca(Pàg. 3)
www.mariscalsarroca.com
Tel: +34 877 050 863
El Pequeño Placer (Pàg. 7)
Tel. 977648356
Cherry (Pàg. 8)
Cupcakes,wines

Aktion (Pàg. 2 )
Avda. N.Sra. de Montserrat
www.aktion.es
Tot Torre (Pàg.28 )
Tel. 977645832
www.tottorre.com

KEBAB. Menjar per emportar

Torre Doner Kebab (Pàg. 26)
Tel. 977646388
LLOGUER DE BICICLETES

DESEMBUSSAMENTS
DIETÈTICA

El Gigante del Colchón (Pàg. 13)
Tel.877997944

Personal Diet (Pàg. 25)
DIARIS I REVISTES

MATALASSERIES

MODA i COMPLEMENTS

Victor (Pàg. 14)
La Boheme (Pàg. 14)
Mayka (Pàg. 15)
Sicilia Abillamente (Pàg. 26)

Cel Obert (Pàg.17 )
T. 977 645 832
info@celobert.com
MODISTES
Torredembarra Digital (Pàg.5) Arreglos. Capella 8. L 8
www.torredembarradigital.com NETEGES
ESCOLES DE DANSA I BALL Limpiezas LA TORRE (Pàg. 27)
Creu Alvarez (Pàg. 23)
Tel. 642862065
Tel. 977 645 706
creu@centrescenic.com

ETS A s e s o r e s(Pàg 17)
Tel: 977 130 642
Mv: 686 220 466
ets.villan@telefonica.net
BARS- RESTAURANTS

El Meu Bar (Pàg. 1)
Faristol (Pàg. 6)

Torredembarra

Passeig de la Sort, 17Bis
(davant de Correus)

877015037
Roda de Barà

Tel.

Plaça Catalunya, local A

Tel. 697452833
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El Raco de la Salut
Pere Badia

Ciclic (Pàg. 27)
Tel. 654616943
www.ciclic.cat

AEM (Pàg 27)
Tel.608181124

ASSESSORIES

RÀPID
Multiservei

Zona Fitness (Pàg. 10)
Tel.977645626

Tot Musical i Artistic
Te. 977080970 - 661137349
www.totmusicaliartistic.es

DELICATESSEN

ANIMALS DE COMPANYIA

Grand Boulevard (Pàg. 32)

GIMNÀS

HERBOLARIS

Ràpid Multiservei (Pàg. 24)
Tel. 697452833

Verge de les Neus (Pàg.20)
Tel. 977655362

GALERIES COMERCIALS

Nidra (Pàg.26)

CLAUS-COMANDAMENTS

AGROBOTIGA

Basic (Pàg.18)
Tel.657540526

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
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GUIA ÚTIL

i Planxisteria

PASTISSERIA-PANADERIA

El Pequeño Placer (Pàg. 7)
Tel. 977648356
PINTORS

Pintures Valero (Pàg. 27)
Tel. 649388477
PRODUCTES AVICOLES

Granja Gaià. (Pàg. 4)
Tel 977655133

PRODUCTES ECOLÒGICS

taller@tallersoto.e.telefonica.net

Eco Magic(Pàg. 4 )
C/Capella 8, local 22 Grand Boulevard
Tel. 642742920
REPARACIONS PC

Info Print(Pàg.2 )

REPARACIONS MOVILS

Dr. Móvil (Pàg.1)
Tel. 977641415
dr.movil@yahoo.es
Torre Mobil (Pàg. 23)
Tel.646307271
RETOLACIÓ

Cubyca Graphic & web
cubyca@cubyca.com

Pere Badia,31 Torredembarra

DIETAS PERSONALIZADAS
ASESORAMIENTO
NUTRICIONAL
CONTROL DE PESO

AHORA EN :
CARRER CAPELLA 3
TORREDEMBARRA
Teléfono: 645 785 773
labotiguetanatural@gmail.com
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C/Onze de Setembre,1 43830 Torredembarra
Tel/Fax 977 641 490 centrenidra@hotmail.com

CENTRE DE SALUT INTEGRAL
Ioga
Meditació
Dietètica i Nutrició

NIDRA

Fisioteràpia
Quiromassatge
Reflexologia
ETC

ETS ASESORES
ASESORÍA FISCAL – CONTABLE
MERCANTIL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS
Tel: 977 130 642
Mv: 686 220 466

C/Capella 8, local 24
43830- Torredembarra
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: ets.villan@telefonica.net

GUIA ÚTIL
PERRUQUERIES

Nova Imatge (Pàg. 11)
Tel.615101046
P de Pelu(Pàg. 12)
Tel. 675120897
TALLERS

Tallers La Nou (Pàg. 25)
tallerslanou@gmail.com
Taller M.Granda (Pàg. 25)
taller@tallersoto.e.telefonica.net
TANATORI (Pàg. 9)
Tel.900506712
TELEFONIA

Torre Mobil (Pàg. 23)
Tel.646307271
VOLS I VIATGES

booking.boulevard9.com

SICILIA

Abillamento
LES MILLORS MARQUES ITALIANAS

HOME , DONA Y NENS
Venda a l’engròs i al detall
C/Capella 8, local 19 . Tel. 698253458

977 646 388
646 307 271

Pere Badia,33. Joan Güell,9 Torredembarra

6,90€

www.tottorre.com
Servicios inmobiliarios integrales

Le ofrecemos:

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

Seguro de alquiler

C/Capella 8, local 9. Torredembarra. Tel. 659784935

GUIA ÚTIL
GENERALS
Emergències

... ........................................112
Emergències mèdiques .............................................061
Bombers
...............................................085
Renfe .................................................................902240202
Dona ..............................................................................016
Teléfono de urgencias toxicológicas ..........91 562 04 20

ALTAFULLA

www.altafulla.cat
Ajuntament............................ ...........................977650008
Consultori Mèdic ........................................... 977656007
Policia local
............... ...........................609329651

CREIXELL

www.creixell.cat
Ajuntament ........................... ...........................977800202
Consultori Mèdic ................ ............................977800336
Policia local .......................... ...........................977802010

EL CATLLAR

www.elcatllar.org
Ajuntament........................................................977653101
Consultori Mèdic .............................................977653675

LA NOU DE GAIÀ

www.noudegaia.altanet.org
Ajuntament
..................................................977655257
Consultori Mèdic .............................................977655710

LA POBLA DE MONTORNÈS

Limpiezas

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

Tel.

642862065

Abrillantamiento y pulido de suelos

Presupuestos sin compromiso

www.lapoblademontornes.cat
Ajuntament .........................................................977648012

LA RIERA DE GAIÀ

www.ajuntamentlarieradegaia.cat
Ajuntament .........................................................977655000
Consultori Mèdic...............................................97765555
Farmacia............................................................977655155

RENAU

www.renau.altanet.org
Ajuntament.

.................................977620532

RODA DE BERÀ

www.rodadebara.cat
Ajuntament
Consultori Mèdic
Policia local.

..................................977657009
.................................977657514
..................................977657700

SALOMÓ

www.salomo.altanet.org
Ajuntament.
..................................977629030
Consultori Mèdic
..................................977629011

TORREDEMBARRA

www.torredembarra.cat

Ajuntament
...........................977640025
CAP
...........................977643809
Policia local
............................977646005
Taxis.............................................................977641147
VESPELLA DE GAIÀ

www.vespella.altanet.org

Ajuntament
28

...........................977655288
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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

t.977645832

ALQUILERES
TORREDEMBARRA

450€
Piso en Les Anfores,
amueblado, 3 dorm.
2 baños,
balcón 23 m2

VENTA.La
Poblacentro
CREIXELL.

395€

Chalet individual. 520 mts. UrbanizaPiso
de 90
m2, 3 dorm. 2 baños, parking, ascensor, calef, aire
ción
Castell
de Montornés,.
acond.,
balcón.
muebles)
110 m construidos en (Sin
un plata.,
4 habitaciones (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

350€

Piso de 75 m2 + terraza, 3 dorm, 1 baño, suelo parquet, amueblado,
electrodomésticos. Centro del pueblo

Venta: 225.000€
Alquiler:
550€

Si vende, llámenos. Si compra, VISÍTENOS

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
500 €

Torredembarra

LOCALES COMERCIALES

ALQUILER
LOCAL
Polivalente

70 m2.
Centro de Torredembarra.
Salida de humos
70 m2. Calle Lleida

295€
550€

ALQUILER o VENTA.
6€h Torredembarra.Els Munts
Capacidad 8 personas
Ideal para:

Cursos, clases particulares, presentación de productos, quedar con clientes.

Venta: 225.000€
Servicios
adicionales:
Venta:
225.000€
• Impresora. Ordenador.
Wifi.
Alquiler:
550€
•
Atención
telefónica
personalizada.
Alquiler:
550€
• Gestión de Agenda de Visitas.
• Dirección postal estratégica.

Casa pareada de bajos + 2 planta.:
Entrada con espacio para colocar
coche, pl. baja:
Cocina,Boulevard
Salón-comeGalerías
Grand
dor 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
LOCAL
155€

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

V E N TA
TORREDEMBARRA

95.000€

Piso en el centro de Torre.
Tres habitaciones.
Dos baños.
Terraza
Solarium privado
OCASIÓN

VENTA.La Pobla

CALAFELL.

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.
410 m de jardín Porche, Árboles, frutales 2 Barbacoas, 2 trasteros, terraza.

157.500€

Casa individual con piscina,
Vistas panorámicas. Con tres
dormitorios dobles, un baño,
salón con terraza y chimenea, cocina con salida al
jardín. Gran trastero y plaza
de aparcamiento exterior.

Precio 180.000 €
Ocasión 285.000€
CREIXELL
Dos viviendas adosadas. Una con cuatro habitaciones, dos baños.
Otra dos habitaciones. Piscina. Barbacoa, pergola.

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

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

VENTA. TERRENOS
VESPELLA. OCASIÓN 25.000€
Terreno en Vespella.
1000 m2.llano ,
urbanizable, con parada
transporte publico delante

LA MORA-Tamarit

80.000€

Terreno urbanizable
700m2.
Cuenta con los
servicios de agua
y luz.

www.tottorre.com

ALQUILER o VENTA.
Torredembarra.Els Munts
Le ofrecemos:

Alquiler y venta de viviendas.
Venta de Terrenos.
Seguros.
Reparaciones del hogar.
Limpiezas
Venta: 225.000€
Cédulas de habitabilidad.
Certificado energético.
Alquiler:
550€

¿QUE NECESITA?.
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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
Hinchables

Música
Música

PROVA’NS!!

Tot de forma original
i tematitzat!!

La teva agència de festes temàtiques

Organització integral
de
festa o
Decoración
conesdeveniCenas
globos
románticas
ment.

Pintacaras
Regalos
personalizados

Visitas mágicas
Magos

EMPRESES I PARTICULARS
Podem fer realitat qualsevol pro-

Dóna’t l’excusa
postaper la teva festa!!
Animadores
Disfraces
El que vulguis
www.boulevard9.com
www.boulevard9.com
info@boulevard9.com
info@boulevard9.com
TEL 977645832/659784935

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

