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PRESENTACIÓ
JA ESTEM A DESEMBRE.
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

i Planxisteria

taller@tallersoto.e.telefonica.net

L’últim mes de l’any i més a prop de l’Hivern.
Cel Obert, fidel a la seva cita trimestral, s’avança per poder donar-vos a conèixer els esdeveniments programats per a aquest
mes de desembre als pobles del Baix Gaià.
En aquest número us posposem un munt d’activitats, fires, exposicions, pràctiques esportives ...
Els pobles del Baix Gaià us reben amb propostes festives, rutes
i llocs amb encant per visitar.
Preneu nota i animeu-vos a fer un volt i gaudir del que tenim
tan a prop.
També us animem a realitzar en aquests dies de celebracions
un canvi en la nostra manera d’actuar com a consumidors.
Comprem al petit comerç, per diverses raons:
-Perquè comprar al petit comerç ens beneficia a tots: generem una riquesa més distribuïda, dinamitzem l’economia local,
invertint en persones i individus que reinvertiran en el nostre
entorn, alhora que es crea ocupació. Son veïns teus.
-Per comoditat i proximitat i perquè rebem un tracte més
personalitzat poden ser també alguns dels punts a favor per
comprar al comerç de proximitat
-Perquè el comerç local sol ser el motor que provoca que
es consumeixin productes locals produïts a la zona. Amb això
ajudem als nostres veïns.
-Perquè enriqueixen el nostre entorn:
Són els petits comerços els que donen vida al barri, pensen i
animen els nostres carrers en aquests dies festius .

Aprofitem per desitjar-vos a tots i totes: lectors,

unes bones festes
i els millors desitjos per al
2015.

clients i amics,

Plaça Major nº 11
43839 Creixell (TGN)

Tel. 675 120 897
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HIVERN
Inici astronòmic de l’hivern de 2014-2015

L’inici de les estacions ve donat, per conveni, per aquells
instants en què la Terra es troba en unes determinades
posicions en la seva òrbita al voltant del Sol. En el cas de
l’hivern, aquesta posició es dóna en el punt de l’eclíptica
en el qual el Sol arriba a la seva posició més austral. El dia
en què això succeeix, el Sol arriba a la seva màxima declinació sud (-23º 27 ‘) i durant diversos dies la seva alçada
màxima al migdia no canvia, i per això, a aquesta circumstància se l’anomena també solstici (“Sol quiet”) d’hivern.
En aquest instant a l’hemisferi sud s’inicia l’estiu.
El dia del solstici d’hivern correspon al de menor durada
de l’any. Al voltant d’aquesta data es troben el dia en què
el Sol surt més tard i aquell en què es posa més aviat. Un
fet circumstancial no relacionat amb l’inici de les estacions es dóna també en aquesta època: el dia del periheli,
és a dir, el dia en què el Sol i la Terra estan més propers
entre si al llarg de l’any. És aquesta major proximitat al
Sol la causa que la Terra es mogui més ràpidament al
llarg de la seva òrbita el·líptica durant l’hivern (segons la
coneguda com a segona llei de Kepler) i per tant la durada
d’aquesta estació sigui la menor.

HIVERN

Núm.29 Hivern 14-15

L’hivern de 2014-2015 començarà el dilluns 22 de desembre a les 0h 3m hora oficial peninsular, segons càlculs
de l’Observatori Astronòmic Nacional (Institut Geogràfic
Nacional - Ministeri de Foment). Aquesta estació durarà
88 dies i 23 hores, i acabarà el 20 de març del 2015 amb el
començament de la primavera. El dia 20 de març hi haurà
un eclipsi total de Sol que serà visible com a parcial des
d’Espanya.
Durant l’hivern de 2014-2015, els planetes Venus i Mart
seran fàcilment visibles mirant cap a l’oest després de
la posta de sol, i Saturn es veurà cap al sud-est abans de
l’alba. Júpiter es veurà entrada la nit, i el 6 de febrer estarà
en oposició, moment en el qual arribarà al seu màxim
brillantor anual i sortirà per l’est en el moment en què el
Sol es posi per l’oest.
Informació proporcionada per l’Observatori Astronòmic
Nacional (IGN, Foment
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LLUNES DE HIVERN 2014-2015

Fase de la lluna

Data

DECEMBRE 2014
Lluna plena
Quart minvant
Lluna nova
Quart creixent

GENER 2015
Lluna plena
Quart minvant
Lluna nova
Quart creixent

FEBRER

Lluna plena
Quart minvant
Lluna nova
Quart creixent

MARÇ

Lluna plena
Quart minvant
Lluna nova
Quart creixent

Hora

6
14
22
28

13:27:13
13:53:53
02:36:15
19:32:50

5
13
20
27

05:54:08
10:48:59
14:14:54
05:49:43

CALENDARI DEL PAGÈS
Lluna, un aliat ideal a l’hora de sembrar

No està comprovat científicament, com molts altres misteris meravellosos
del Gaia, la nostra terra, però és una cosa que es transmet de generació en
generació entre agricultors.
Pel que sembla per a la conrear la terra s’ha de tenir molt en compte el
tipus de lluna que hi ha. Hi ha tot una mena de manual de quan i com
cultivar diferents espècies segons el tipus de lluna.!

Lluna Nova:

En aquesta fase el millor que pots fer per a un resultat definitiu és preocupar de l’entorn del teu cultiu:
• Aplicar fertilitzant.
• Arar terra i abonar
• Eliminar les males herbes.
• Treure les fulles seques.
• Sembra blat de moro, mongeta i tomàquet.
• És una bona nit per sembrar durant la tarda:
• Pasto (Millor si és període de pluges).
• Arbres de Fulla rodona.
Lluna Nova no és recomanable regar les plantes d’Interior.

Lluna Quart Creixent:
4
12
19
25

00:10:00
04:52:02
00:49:18
18:15:04

5
13
20
27

19:06:34
18:49:29
10:38:39
08:43:49

Aquesta fase també és ideal per netejar, podar i abonar, si ho fas fa teus
cultius creixeran més ràpid. També és recomanable:
• Plantar flors.
• Cultivar terrenys sorrencs.
No reguis les plantes amb flor en aquesta fase, podrien fer-se malbé.

Lluna Quart Minvant:

Refranys d’hivern:
Ni estiu fins a Sant Joan
ni hivern fins a Nadal.

• Quan la fase estigui minvant s’aplica fems o un altre abonament.
• Rega les plantes de Flor directe a la tija.
• Rega les plantes de fulla verda en forma de pluja.
• Siembra tot tipus de verdures, excepte blat de moro, tomàquet i mongeta.
• És un bon moment per realitzar trasplantaments.

Lluna Plena:

• És el millor moment per a regar.
• Aplica fertilitzants.
• Bona fase per trasplantar les plantes in door.
• Sembra remolatxa, pastanaga, xicoira, ravenissa, naps, ceba, xirivia,
papes i arrels (també es pot fer en quart minvant).
Font: Influx de la lluna en els cultius. (Info Jardí)

Pastisseria

de pasteCarbonell Elaboració
leria selecta, bolleria,

pastes salades, pizzes,
coques de recapte,
canapès...
Catering per encàrrec.
Obert tot l'any.

Horari: des de les 06 hores fins al
tancament nocturn.
No tanquem al migdia.
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C/ de la Sort, 2. Torredembarra. Tel 977 640 451

HIVERN
FEINES AL HORT AL HIVERN
DESEMBRE
Sembrarem julivert i pèsols. Sembrarem i plantarem bledes, escaroles, enciams,… Primera recollida de bròquils.
Plantarem crisantems al costat de l’hivernacle per a
eradicar la mosca blanca. Temps per a netejar i mantenir
l’hivernacle. Prepararem les terres per a les sembres de
primavera.

GENER

Plantarem: cebes, enciams, escaroles i bledes.
Sembrarem en grana julivert, pèsols, faves i espinacs. Recol·lectarem cols, bròquils, bledes, apis,
pastanagues,espinacs i porros. Plantarem els rosers a
finals de mes. S’han d’esporgar els fruiters. S’han de
plantar els fruiters de pinyol. S’han de tallar xupons i
branques seques de l’avellaner

FEBRER
Sembrarem apis, xirivies, enciams, raves, pèsols, faves i
espinacs. Plantarem; cebes, cols, escaroles, bròquils, bledes, maduixes i alls. Recol·lectarem naps, escaroles, porros, cols i pastanagues. Les maduixeres es poden plantar
en cavallons. Tallarem les canyes amb la lluna vella. (que
utilitzarem a l’estiu i a la primavera per les mongeteres
i les tomateres). Podarem els rosers. Trasplantarem les
plantes de viver. Esporga de fruiters, arbres caducs i
arbustos que hagin florit. Plantar arbres de fulla caduca.

MARÇ
Se sembren i se planten la majoria de les espècies horticultores. Llavors més importants per a sembrar: escarola,
enciam, pastanaga, porro i rave. Preparació el planter
de tomates, pebrots i albergínies ( lluna vella de Març
amb caixes plenes de terra-fem i col·locades en un lloc

Ralls i Trons

arrecerat. Llavors enterrades a mig centímetre, Cal regar
amb pulveritzadors). Sembrarem pastanagues (lluna vella
de Març ) , bleda, rave i remolatxa de taula. Plantarem
patates als volts de Sant Josep, aprofitant la lluna vella,
Cal posar els grills cara amunt en el moment de plantarlos. Cal asprar els pèsols i col·locar-hi espantall. Cal posar
sofre als rosers de bon matí per evitar malalties. És època
d’espàrrecs.

HIVERN
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PREPARA’T PER AL FRED
Arriba l’hivern.
No oblidis abrigar, però també, no
oblidis cuidar-te per dins.
Et proposem un suc natural que
t’ajudarà a estar preparat perquè
no t’enxampi sense defenses.
La vitamina C, és una de les nostres millors aliades per a combatre
la grip i refredats.
La podem trobar, entre altre aliment en tots els cítrics:
Taronges, llimones, mandarines ...
A Aquest suc li unim les vitamines que ens aporten les
pastanagues: vitamines A, E i K. A
Ingredients (2 persones)
• 4 taronges
• 4 mandarines
• Pastanagues
Preparació:
1. Treu la pell de les taronges, mandarines i pastanagues.
2. Liqüem les taronges i les mandarines.
3. Afegim les pastanagues a trossos i les baies de goji.
Hi ha un truc que no falla per ajudar-nos a obtenir més
suc, que és fer rodar les taronges i mandarines sobre el
taulell estrenyent una mica, abans de partir-les per la
meitat i esprémer.

C/Capella 8. Local 22
Grand Boulevard.Torredembarra.
Tel. 642 74 29 20

Viajes Torre-Tur
Tot allò necessari
pels seus
animals de companyia

Ocells i Plantes
C, Pere Badia, 15-19, 43830 Torredembarra Tel.-Fax 977 64 30 58
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HIVERN AL BAIX GAIÀ

www.faristol.extendnow.com

Faristol

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

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

L’encant de viure entre el mar i la muntanya

Al Baix Gaià vam gaudir d’un bon clima i estupendes temperatures, el que fan dels nostres pobles el lloc
ideal per gaudir d’una gran quantitat d’activitats amb la
tranquil·litat que garanteix el nostre entorn.
Al Baix Gaià també trobareu activitats que de ben segur li
faran gaudir.
Esport i natura:
Les Rutes pel Baix Gaià, un espai amb encant
per fer senderisme, fer BTT, o passejar tranquil·lament
gaudint de la natura.
Mar o Muntanya.
Vostè decideix. Podem trobar penya-segats, platges i cales
que constitueixen un espectacular paisatge.
Rutes de senderisme
Rutes de BTT
Submarinisme
Turisme Cultural:
Acosteu-vos a conèixer la història i patrimoni de cadascuna de les 11 pobles que componen el Baix Gaià.
Podrà conèixer les seves històries, els seus secrets ...
Esdeveniments i activitats culturals:
El Baix Gaià és un espai ple de cultura i esdeveniments.
Aquest Nadal podrem gaudir de fires, concerts, de música,
Teatre, Festivals,Exposicions, etc ....
Un cúmul d’activitats que fan del Baix Gaià un indret
ideal per passar l’hivern.
Gastronomia:
L’hivern és la millor època per degustar la nostra gastronomia típica, entre d’altres, els calçots.
Visita els nostres restaurants, les seves pastisseries ... .
En aquest Cel Obert trobaràs una agenda d’esdeveniments
per gaudir a l’hivern,
Encara no hi seran tots programats quan surti la revista.
Pots seguir-los en Facebook (celobertdelbaixgaia)

Menja't el Baix Gaià

8
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MATALÀS
MOLLES
ENSACADES

TABLET GRATIS

MConcept 415

amb el teu matalàs
de molles o visco
mida matrimoni

A PREU
DE COST

MATALÀS
VISCO

FINS EXHAURIR
EXISTÈNCIES

BASE
ENTAPISSADA
Tapi 3D

Visco Basic

109€

79€
des de

des de

COIXÍ VISCO
ALOE VERA

15€

FINS EXHAURIR EXISTÈNCIES

C/ Sis-Sector IX, Nau 2 (Pol. Roques Planes) · Torredembarra · 877 997 944

* Consulteu condicions. Ofertes no acumulables.

Oferta vàlida del
01/12/2014 al 07/01/2015
FINS EXHAURIR EXISTÈNCIES

199€
des de

Un gran descans a preus petits
www.gigantedelcolchon.com
9
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HIVERN

DESEMBRE

propòsits.
S’acomiada l’any i es comença un altre.
En aquestes pàgines podrem gaudir de
desembre, de les seves festes i de les seves
tradiccions.
Aportem alguns consells per estar més
guap @ s. Receptes de cuina i fins unes
pautes per fer els vostres regals sense patir
vostre butxaca. I com volem que el nostre
millors desitjos arribin a tothom, ho fem
en un munt d’idiomes (esperem que també
estigui el teu) .Feliz any nou

El desembre és el dotzè mes de l'any del
calendari gregorià i té 31 dies.
El nom li ve del fet d'haver estat el desè
mes del calendari romà.
Desembre és el mes de l’any en què es
fan més celebracions familiars, sopars
d’empreses, és temps de regals, de
gaudir dels amics, de cuidar-se, de nous

Ja estem a Desembre. L’últim mes de l’any i més a prop de
l’Hivern.
Cel Obert, fidel a la seva cita trimestral, s’avança per poder donar-vos a conèixer els esdeveniments programats per a aquest
mes de desembre als pobles del Baix Gaià.
En aquest número us posposem un munt d’activitats, fires, exposicions, pràctiques esportives ...
Els pobles del Baix Gaià us reben amb propostes festives, rutes
i llocs amb encant per visitar. Prendre nota i animar-vos a fer
un volt i gaudir del que tenim tan a prop.
També us animem a que en aquests dies de celebracions fem
un canvi en la nostra manera d’actuar com a consumidors.
Comprem en el petit comerç, per varia raons:
* Perquè comprar al petit comerç ens beneficia a tots: generem
una riquesa més distribuïda, dinamitzem l’economia local,

Classes de Guitarra i Piano
Guitarra Clàssica i Eléctrica
Piano Clàssico
Totes les edats i nivells
Individual o grupal
Cançons

.
.
.
.
.

invertint en persones i individus que reinvertiran en el nostre
entorn, alhora que creen ocupació.
* Per comoditat i proximitat i perquè rebem un tracte més personalitzat poden ser també alguns dels punts a favor per comprar al comerç de proximitat
* Perquè el comerç local sol ser el motor que es consumeixin
productes locals produïts a la zona. Amb això ajudem als nostres veïns.
* Perquè enriqueixen el nostre entorn: Són els petits comerços
els que donen vida al barri, pensen i animen nostres carrers
en aquests dies festius i ens permeten comprar només el que
necessitem, sense haver de emmagatzemar.
Aprofitem per desitjar-vos a tots i totes: lectors, clients i
amics, unes bones festes i els millors desitjos per al 2015.

Iniciació Musical

Dirigit a nens i nenes de 4 a 6 anys
Classes grupals (màx. 6)

Sensibilització musical-Ritme
Cos i música- Pulsació-Cançons
Iniciació a la lectoescriptura- Jocs musicals
Instruments musicals-Timbre-So

Harmonia
Improvització

Lectoescriptura

Preparació al Conservatori

661 137 349 - 977 080 970
a.bastiani@hotmail.com
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Inscripcions obertes
C/De la Estacó nº 2-4 Torredembarra-Tarragona

www.totmusicaliartistic.es
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EXPOSICIÓ DIORAMES
25 de desembre de 2014 al 10 de
gener de 2015
Lloc: Rectoria, Parròquia Sant Pere
Apòstol de Torredembarra
c/ Joan Güell
Dissabtes: 18-20,30
Diumenge matins: 12 a 13,30
tardes: 18 a 20,30
La resta de setmana: 18 a 20
Organtiza:
Associació de Pessebristes de Torredembarra i comarca

XI CONCURS DE PESSEBRES I DIORAMES
MN. ANTON MORELL

28 de desembre de 2014, al matí
(12 a 14 h)Inscripcions fins el 27 de
desembre
Podeu inscriures:
als telèfons 616308865 / 678553248
i després de les misses a la Parròquia
de Sant Pere Apòstol.
Entrega premis: 11 de gener de 2015
a les 12, Parròquia de Sant Pere Apòstol de Torredembarra
Organtiza: Associació de Pessebristes de Torredembarra i comarca

TRADICIONS

CAGANER

Una figura del pessebre nadalenc indispensable en els
naixements de Catalunya.
Hem pogut comprovar que alguns estudiosos del tema
daten el seu origen a finals del segle XVIII, inspirat en un
relleu de marbre del segle XVII anomenat La Verge i la
muntanya de Montserrat en què es representa a la Mare
de Déu amb el Nen i el massís de Montserrat amb els seus
camins transitat per personatges, entre els quals es troba,
amagat darrere d'un arbre, el caganer.

La gent deia que amb la seva deposició abonava la terra del pessebre, que es
transformava en fecunda i assegurava per al següent any la salut i l’alegria que
comporta el Nadall.

2014
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DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

DL DM DX DJ DV DS DG
1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
7
13 14
20 21
27 28

Festes de Desembre:
6 - Dia de la Constitució
8 - Immaculada Concepció
25 - Nadal
26 - SANT ESTEVE

Festes Baix Gaià
6 - La Nou de Gaià .Festa de l’oli
7 - Salomó. Festa de l’oli.
14 - El Catllar. Festa major petita
d’hivern.
* Tercer diumenge Renau.
13 - 14 .Torredembarra: Fira de
Nadal.
20 - Torredembarra. Grand Boulevard. Tallers i degustació.Tot el día
26 -Torredembarra. Bicicletada
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En aquest Nadal, i sempre que puguis

Menja't i Beu-te
el Baix Gaià

F I R A D E N A DA L
13 i 14
DE DESEMBRE DE 2014
PL. MOSSEN JOAQUIM BORONAT.

E l s d i e s 1 3 i 1 4 d e d e s e m b r e , a la
Fira de Nadal, de Torredembarra.
Podràs degustar els productes, comprar per unitat o portar
les cistelles.

3 CARPES PER FER DEGUSTACIÓ I VENDA DE
PRODUCTES DEL BAIX GAIA.
PROGRAMA DEL DIA 13 DE DESEMBRE
M AT Í
10h. Començament de la Fira amb la venda i degustació
de productes Baix Gaià.
11h. a 12 h. Actuació del Grup Coral de Torredembarra.
12h. a 13h. Taller de PLAY MAIS, decora el teu arbre
de Nadal i te’l emportes.
Col·laboradors
de la
13h. a 14h. Actuació Escola de
Música de Torredembarra.

fira

TA R D A
17h. a 18h. Taller de MUSICA a càrrec de l’Estudi de
Guitarra. TOT MUSICA I ARTISTIC
17h. a 18 h. Taller per adults: Canapès de Nadal.
18h. a 18,30h. Actuació guitarra a càrrec de l’estudi de
Guitarra tot música i artístic
PROGRAMA DEL DIA 14 DE DESEMBRE
M AT Í
10h. Començament de la Fira amb la venda i degustació
de productes Baix Gaià.
10,30h. TROBADA DE MASCOTES. Diploma de participación i bosa amb regals per tots els participants.
12h. a 13h. Taller de FRUITA ( amb la col•laboració de
Fruites i Verdures Mercade)

12

TA R D A
17h. a 18h. Taller de PLASTELINA
18h. a 19h. MINIDISCO INFANTIL (regal de globus
i un barret de Para Noel) per a tots els participants amb la
col•laboració de Zona Fitnes.

Productes de:

C a v a : Reverte, Cooperativa La Nou de
Gaià i Cal Serafí.
D e l i c a t e s s e n : Mariscal & Sarroca
B o t i f a r r a : Granja Gaià i Esther
O l i i V i : Agrobotiga La Nou de Gaià i
Salomó
P a : El Capritxo i El Petit Placer
C u p c a ke s : Carbonell, Cherry i El
Petit Placer
Fr u i t a : Mercadé
Ta p a s : Pint
C e r ve s s a : Estraperlo

Aquest Nadal, i sempre que puguis, consumeix productes
del teu entorn. És una decisió sostenible.
Cistella de Nadal, amb aquests productes.
Perquè te la regalis o regalis als teus amics o clients.

Menja’t i Beu-te el Baix Gaià
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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

13
13

CAVA REVERTE
Aquet Nadal el teu cava a Cava Reverté :un
cava artesanal de reduïda producció, però
en la màxima aposta per la qualitat de cada
ampolla, utilitzant un most flor i sense gens de
licor d’expedició, 100 % natural, edició limitada
d’ampolles amb un valor diferencial d’esforç i
entusiasme, continuant amb una tradició de viticultors des de 1949.

Agro

Cevipe

Venda de Fitosanitaris, Adobs i Emparrats

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

Menja’t i Beu-te el Baix Gaiá
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PROTOCOL DEL VI

PROTOCOL DEL VI

COM SERVIR A TAULA
• Les begudes es serveixen pel costat dret del comensal
• L'ampolla mai es recolza en la copa per servir, sinó que
s'ha de mantenir a uns dos centímetres d'ella.
• Servir una copa. En el cas dels vins negres, per evitar la
seva escalfament amb la mà, es pot utilitzar una cistella per col·locar l'ampolla i servir-També és convenient
obrir-los amb almenys una hora d'antelació, perquè el vi es
"s'airegi".
• Les copes no s'omplen en la seva totalitat.
• El vi: se sol omplir, aproximadament, un terç de la copa,
sent una proporció aproximada en funció de la mida de la
copa
• Si no volem que ens serveixin una determinada beguda,
l'hi farem saber a la persona que ens serveix (personal de
servei, amfitrions, companys de taula, etc.) de forma verbal, però no taparem la copa com a senyal de negativa.
• No aixeca la copa per servir-.Cal deixar-la en la taula,
per no posar-ho difícil a la persona que ens serveix
(o encara que ens servim nosaltres, la copa no es mou).
• Les begudes no han d'estar servides abans de seure a taula. Sempre han de servir quan els comensals estan asseguts
a la taula.
• En el cas de l'aigua, es pot servir, abans que arribin els
aliments a la taula, però el vi i la resta de begudes, se sol
servir quan ja hi ha els aliments a la taula

977 649 068

Fondo, 1 La Riera de Gaià

Menja't
i
Beu-te
el
Baix Gaià
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Els comerços del Baix Gaià els
desitgen BONES FESTES.
Feliç 2015.

2015

2015
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DESEMBRE
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ETS ASESORES
ASESORÍA FISCAL – CONTABLE
MERCANTIL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

C/Capella 8. Torredembarra

Tel: 977 130 642

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

Us desitgem unes
bones festes i el millor
per al 2015
www.regalemus.com.es
Regalos originales para cualquier ocasión.
Empresas y particulares.

Nou servei de Psicopedagogia

TOTTORRE

L'equip del centre us desitgem Bon Nadal.

Psicoteràpia individual i familiar

info@regalemus.com.es
TEl .977645832

Local 16

www.

.com

Servicios integrales para sus celebraciones

Nos encargamos de todo:

PARTICULARES Y EMPRESAS

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

Tel 977645832-659784935

SICILIA Abbigliamento
HOME
DONA
NENS
Venda a l’engròs i al detall
LES MILLORS MARQUES ITALIANAS
C/Capella 8, local 19. Tel. 698253458

El portal inmobiliario del Baix Gaià

www.tottorre.com
tel.659784935

info@tottor r e.com
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El Tarot de Blanca: Qué nos depara el 2015
ARIES: del 20 de marzo al 20 de abril.
Tendrás la suficiente sabiduría para realizar importantes
cambios,conseguirás una gran transformación en tu vibración
y todo lo que ahora parece negativo se volverá positivo.

LIBRA: del 22 de septiembre al 22 octubre
Laboralmente tienes buenos cambios, sobre todo si te dedicas
a la rama de la sanidad tendrás triunfos y logros. Se tendrá en
cuenta la labor que realizas y se te será recompensado.

TAURO: del 21 de abril al 20 de mayo.
No será un buen año para hacer nuevos proyectos, es más importante que te centres en conservar y mejorar lo que tienes
que realizar una aventura laboral..

ESCORPION: del 23 de octubre al 21 de noviembre
Al final de año ya habrás conseguido lo que decidas a principios de año en referencia a tu vida laboral. En el terreno económico deberás resolver ciertos asuntos financieros arrastrados
del 2014

GEMINIS: del 21 de mayo al 20 de junio
Es un año de cambios.El año seguirá con retos profesionales
y aunque vas a rechazar algunas oportunidades, el motivo será
adecuado para fomentar otras tareas que te puedan aportar muchos más beneficios.

SAGITARIO: del 22 de noviembre al 20 de diciembre
En la salud puedes tener algún problema con los oídos y retenciones de liquidos, seria aconsejable hacer algo de ejercicio.

CANCER: del 21 de junio al 22 de julio
Durante este 2015 tu gran lucha será el poderte sacar el pesimismo de encima, tendrás un año muy apático en el que divagaras mucho entre la sensación de bienestar y un pasotismo
hacia tu entorno
LEO: del 23 de julio al 22 de agosto
Vas a proyectar nuevos pasos en tu vida, dejando atrás el pasado y visualizando un futuro próximo con ilusiones, éxitos y
proyectos comunes con personas cercanas a ti.
VIRGO: del 23 de agosto al 21 de septiembre
Vas a realizar cambios muy positivos en tu entorno para encontrar esa
estabilidad que te permitirá volver a ser tu mismo/a y empezar a tener
nuevas ilusiones y motivaciones.

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Este año luce la mejor de tus sonrisas.

Higiene Dental

30€

977644102-651764449

maruadell@yahoo.es
C/Tarragona 3-5. 43830 Torredembarra
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PA R L E M R U S - М Ы Г О ВО Р И М П О - РУ С С К И

CAPRICORNIO: del 21 de diciembre al 19 de enero
La calma parece haber vuelto. Atravesará una temporada de
relajo pero no se equivoque, todo lo que le ha quedado pendiente por resolver deberá de afrontarlo de nuevo y en muy
poco tiempo
ACUARIO: del 20 de enero al 18 de febrero
Un este año lo dedicarás a la superación personal y a la renovación de ideas.
PISCIS: del 19 de febrero al 20 de marzo.
Laboralmente se te presentaran a lo largo del año dos nuevas
oportunidades de progresar, una será en tu mismo trabajo y
otra oferta te viene de fuera.
(Aclara tus dudas llamando a: Blanca.Tel. 695111767
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ANY NOU, VIDA NOVA.
Comença amb bon peu

DL DM DX DJ DV DS DG

Aquí t'oferim un ritual de relaxació,
meditació i visualització que pots
utilitzar per començar bé l'any nou.
Prepara l'ambient. Pots utilitzar
una música suau, espelmes i
encens. Assegura't que no tindràs interrupcions..
Busca una posició còmoda. Relaxa el teu cos.
Quan estiguis relaxat @ FES PASSAR PER LA TEVA MENT, com en una moviola,
aquells moments que et van angoixar, que et van fer mal. Ja són passat, no et poden
fer mal, i, no obstant això, pots preguntar-te que et van ensenyar. Una bona amiga
sempre diu què el que passa, és per alguna cosa .. Pensa en l'energia que vas perdre
ocupant la teva ment i patint per esdeveniments coses que mai van succeir. Visualitza
aquestes preocupacions com a objectes materials i fica-ho tot en un sac. Pensa també
en tots els greuges i ressentiments que has anat allotjant en el teu cor durant aquest
any, i agafa'ls també i deposita'ls al sac. Pensa que en llançar-ho al contenidor, et
desfàs de tot el dolent. Segur que al llançar-et sentiràs millor, més Liger @
Ara que ja t'has desprès de tot el dolent, només et queda mirar endavant.
Davant teu hi ha un enorme camp, llum, flors ...
Seu a veure tot el que l'any nou t'ofereix:
Ja estas disposats a afrontar un any nou. I no t'oblidis de no portar molts pesars o
greuges. Serà un sac pesat què portaràs amb tu i et farà mal.
Psicóloga Isabel: 655021965

El ioga t’ajuda a deixar de banda els
mals pensaments i veure sempre el got
mig ple.
Però voler veure-ho només depèn de ti.

Si vols, pots.

GENER
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2015
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12 13 14 15 16 17 18
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6-La Riera de Gaià.

És tradicional que durant la nit de Reis
es cremi espígol perquè així el poble
faci molta olor i pugui atraure els Reis
cap al poble.

18-Torredembarra.

Festa de Sant Sebastià.Festa Major de
Clarà
Fou al segle XIX quan entre els nuclis
de Tamarit i Clarà, s’edificà una torre
fortificada, a redós de la qual en el decurs dels segles XIII i XIV es configurà
el nucli poblat de la Turris d’en Barres,
que posteriorment esdevingué Torredembarra.

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

977 646 385
646 307 271

Pere Badia,33. Joan Güell,9 Torredembarra

Pere Badia,31 Torredembarra

6,90€
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VISTE CON ESTILO

“ La Bohème “ Boutique

Els trobareu a Belle Epoque i La Boheme

En aquestes festes de Nadal, vesteix amb estil
Des Cel Obert, i assessorats per experts professionals del
sector, et donem les pautes.

1. Sé natural i fidel al que ets en el dia a dia però amb les
dosis d’elegància que requereixi l’ocasió.
2. Utiliza peces bàsiques: Jerseis, pantalons, camises ...

CEL

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

www.celobert.com.es

info@celobert.com.es
TEl. 977645832-659784935

celober tdelbaixgaia
20

Acompanya’l amb un bon abric o alguna caçadora amb un
tall cridaner.

3. Sé discret/a amb el teu look.Recuerda una de les frases
més socorregudes per a això “menys és més”.

4. Apuesta pel low cost. Compra amb cap i fes una volta
per les botigues que tinguis al teu abast.
Al Baix Gaià trobarà grans professionals que
t’assessoraran

5. Mezcla textures

Barreja teixits que facin que el teu look sigui menys
avorrit.

6. No petits de anar molt arreglado.Relájate i combina
coses elegants amb altres casual.
7. Canvia de perfum. És un dia especial.
8. I el més important: Gaudeix del moment.

ÉS HORA DE REGALS
REGALS BAIX GAIÀ.
REGALS SOSTENIBLES.
Podem trobar diferents definicions per la paraula
REGAL:Obsequio, present ...
Els regals són objectes que una persona dóna a una altra
com a mostra d’afecte, per agrair alguna cosa o per altres
motius.
Els regals són símbol d’amistat, d’amor, de agraïment.
Són els regals una mostra de recordar sempre a la persona
que ens va fer el detall.
Per això, res millor que regalar en aquestes festes una mica
del Baix Gaià, la nostra terra, els nostres éssers estimats,
amics, clients ...
Un regal original que ajuda a millorar el teu entorn: Un regal sostenible que fa que la teva zona, al Baix Gaià creixi,
Des de www.regalemus.com.es t’oferim
Regals originals del Baix Gaia.
* Spa
* Nit romàntica en un hotel amb encant.

Comprant o regalant Baix Gaià,
Fas POBLE

* Sopar Romantica en restaurants col·laboradors (i obsequi regal)..
* Massatges exprés.
* Passejades en Veler.
* Cursos diversos (Ioga, submarinisme, salsa, batucada...)
* Paintball.
* Karts.
* Passejades a cavall. I un llarg ETC
Regals pràctics: neteja de la llar.
planxa,pintura,desembussament de la teva xemeneia

REGALS

Num. 29 Hivern 14-15

¿Que necessites?.

José Ángel Barrera

REGALA MÚSICA
“El Rincón del Poeta”, su primer disco en solitario.
El músico y compositor torrense celebra 25 años de
trayectoria publicando su primer álbum.

Disfraces
de 2ª mano.
El precio lo pones tú.

20 Diciembre:

Degustación y venta de productos de Navidad.
C/Capella 8. Local16
Torredembarra

Tel 977645832- 659784935

Mercadillo de segunda mano
y TALLERES

Apúntate.
Pon tu parada GRATIS
C/Capella 8. Torredembarra

Trae los tuyos y de ayudamos a venderlos.
(EN DEPÓSITO)

info@boulevard9.com
Tel 977645832- 659784935

grandboulevardtorredembarra
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GRACIAS A TÍ, CUMPLIMOS 10 AÑOS

2005-2015

www.

.com

Multiservicios Integrales de proximidad,ocio y cultura
info@boulevard9.com

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

Tel 977645832-659784935

Alquiler y venta de viviendas, locales.Seguros.
Cédulas.Certificados Energéticos.

www.tottorre.com

Revista comercial, ocio y cultura del Baix Gaià

www.celobert.com.es

Regalos originales para cualquier ocasión.
Regalos eróticos. Detalles. Regalos publicitarios.

www.regalemus.com

Organización integral de eventos.
Animadores.Músicos,Magos...

www.boulevard9.com

Hoteles, vuelos, esquí...

booking.boulevard9.com
Mickey y Minnie
en tus fiestas
Reservas

Tel 977645832
(contestador 24h)

.

Ven a celebrarlo con nosotros
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Regala
Experiencias

Regala:

La Libertad de elegir

*Actividades de ocio regalo..
*Tratamientos de salud y belleza
*Actividades en familia:
*Escapadas románticas.
*Sensaciones:
Montar en globo.
Conducir un Ferrari...

Vales Regalemus
El Vale de Regalemus lo puedes canjear:
•Por “menús regalo” de restaurantes.
•Por todo tipo de actividades.
•Por cualquier viaje.
•Por cualquier vuelo a cualquier destino.
•Por casas rurales.
Y, lo mejor: NO CADUCA.

www.regalemus.com.es

C/Capella 8, local15 Torredembarra(T)

*Regalos promocionales
Telf 977645832
Hacemos
originales
de*Regalos
tus fotos favoritas
C/Capella 8, local 16
*Regalos
preciosos
retratoscelebraciones
Torredembarra(T)
*También reuniones
tapersex
REGALOS
ORIGINALES.
REGALOS CON
AMOR

Telf

977645832

Nos adaptamos a su horario.Llámenos

R U TA P E R C E M E N T I R I S D E L B A I X G A I À

Un cementiri indià.
Fins a començaments del segle XIX, tal i com passava en la majoria de municipis catalans de l’època,
el cementiri de Torredembarra estava dins de la població, a tocar de l’església parroquial de sant Pere.
Aquest fet començà a canviar a finals del segle XVIII
per dos motius. L’un, perquè les diferents ampliacions de l’església es feren damunt dels terrenys que
ocupava el fossar d’una població que creixia exponencialment i, per tant, necessitava més espai; tant
per a la pràctica de culte, com per enterrar els seus
difunts. L’altre, definitiu, perquè les autoritats prohibiren l’habitud de soterrar a dins dels nuclis habitats
per qüestions d’higiene i salubritat pública.
El cementiri torrenc és de l’any 1819, aviat farà el
bicentenari de la seva posada en funcionament. Segons s’informava en el decret de visita de l’any 1828
“Esta distante de la Iglesia y fuera de poblado, con
sus paredes altas y puerta firme, sin q[ue] puedan
entrar en él cavallerías ni otros animales” (AHAT.
VP.9.1)
Dit això, molts dels qui el visiten es queden sorpresos pel seu aspecte i no dubten a afirmar que té una
reminiscència colonial: porxat amb zones enjardinades que li transfereixen un regust indià.
Un fet que té una certa lògica, atès que en el moment de la seva construcció el fenomen indià estava
en el seu màxim apogeu i alguns dels qui hi són
soterrats van participar activament amb el comerç al
continent americà.
A pesar d’això, el fet indià torrenc es va iniciar a
la dècada de 1770, cinquanta anys abans de la
construcció de l’actual cementiri. Aquesta circumstància fa que la majoria dels qui van formar part de la
primera tongada d’“americanos” no estiguin enterrats
en ell.
Per exemple, Pere Badia, mort l’any 1801, va ser
soterrat dins de l’església parroquial, en l’actualitat
no se sap on, i va demanar ser soterrat, juntament
amb la seva muller, en el subsòl de la capella que
volia que es construís en l’hospital que fundà. Un fet
que no es va poder complir perquè a l’acabar-se la
capella, l’any 1825, estava vigent la prohibició que
us deia.
En aquest sentit, per sort, la relació comercial amb
el continent americà protagonitzada per torrencs va
durar fins a començament del segle XX, per la qual
cosa dins del nostre cementiri la petjada dels indians
hi és ben pressent.
Dos casos són molt coneguts i se n’ha fet molta
publicitat.
L’un és el del prohom Antoni Roig i Copons, qui en

vida es va dedicar a comerciar a l’illa de Cuba, i que
va deixar la deixà per la construcció del Patronat
Roig dedicat a l’ensenyament i a la beneficència a
través del dot a les donzelles pobre.
La seva història és ben curiosa atès que Roig, mort
l’any 1885, demanà ser enterrat en el vial d’accés
al cementiri, sense cap senyal, perquè segons la
tradició popular els seus conciutadans el trepitgessin i d’aquesta manera “expiar” els seus excessos
de joventut. Així es va fer. Anys més tard, el 1892,
l’ajuntament de la vila proposà restablir al fill il•lustre
amb la construcció d’un panteó. El cadàver es va
exhumar i es va traslladar a la ubicació actual, però
a l’hora de fer el monument, tot i haver endegat una
subscripció popular, es va decidir per mantenir la
voluntat d’Antoni Roig i només es va fer un senzill i
auster requadre de pedra picada per indicar el lloc on
es trobava soterrat.

RUTA

Num. 29 Hivern 14-15

R U TA P E R C E M E N T I R I S D E L B A I X G A I À

’altre enterro del que se n’ha escrit molt és el del
negre Francisco i és que la làpida de la seva tomba
no deixa indiferent a ningú: “Propiedad de D. Antonio Gibert y Cisneros. Aquí yacen los restos de su
fiel criado Francisco, natural de África”.
Francisco va morir el 4 d’agost de l’any 1871, tenia
72 anys i era solter. L’endemà, després d’un enterro
de tercera classe, va ser enterrat en un nínxol de

segona fila. Se sap que era de nacionalitat lucumí,
de la tribu dels Yurba, un poble originari de l’actual
Nigèria.
Se sap que Gibert Cisneros, a l’illa de Cuba estant,
el va comprar pels volts de l’any 1845. Com era
costum el va batejar en la fe catòlica i li va donar el
seu cognom com a signe de possessió. Ell és una
víctima del fenomen indià.
Al tornar a la península, després de què l’esclavitud
fos abolida, Gibert deuria alliberar a Francisco, però,
aquest continuà al seu servei fins a la seva mort.
L’amo, en Gibert Cisneros va morir al cap de quatre
anys a Barcelona. Un germà d’ell està soterrat a la
Torre, però ell no.
Un dels personatges més importants dels qui tenim
notícia que estan enterrats al nostre cementiri és
Jaume Badia i Padrines. Aquest empresari, polític
–va arribar a ser diputat a corts– i banquer –va fundar el Banc de Barcelona–, hi va ser enterrat el març
de 1863. D’aquesta manera ho recollia la premsa de
l’època.
“El día 17 se tributaron en Barcelona y en la parroquial iglesia de San José las honras fúnebres de
cuerpo presente al señor don Jaime Badia y Padrines. Acudió á aquel templo para honrar la memoria
del difunto una distinguida concurrencia, compuesta
de las personas que en América y en el continente
habían tenido ocasión de apreciar más de cerca al
finado, y de los que le habían tenido por compañero
en el Banco de Barcelona, en la España Industrial
y demás asociaciones útiles al país en que había
tomado parte. Terminados los oficios divinos, la
numerosa comitiva, junto con la Rda. Comunidad,
acompañaron el cadáver hasta la expuerta de Isabel
II, donde fue colocado en un coche dispuesto al
efecto, para ser conducido á Torredembarra, en cuyo
cementerio debe ser sepultado junto a los restos
mortales de su madre”.
(Diario de Tarragona - 20/03/1863).

Tanatori
C/ Sol Ponent 9
(Pol. Ind. Roques Planes)
43830 Torredembarra (Tarragona)
Tel. 900 506 712 (trucada gratuïta)
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Badia va fer fortuna a la ciutat de Matanzas i té una
vida que donaria per un llibre.
Un parent seu, Antoni Gatell Roig, casat amb una
Padrines, que també va instal•lar-se a Matanzas, té
un vistós panteó. Gatell va ser capità mercantil i comerciant. Es va instal•lar a Barcelona l’any 1846, on
era el comptable de la fàbrica el Vapor Vell del també
indià torrenc Joan Güell. Güell va ser el màxim exponent dels indians torrencs i va rodejar-se d’una bona
part d’ells. A la Barcelona del segle XIX i havia una
“jetset” important originaria de Torredembarra.
Tornant a Gatell Roig, va néixer el 1797 i va morir el
15 de juliol 1865 a Barcelona. Se sap que va destinar
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part de les seves inversions al desenvolupament del
ferrocarril a Catalunya, València i Aragó. La seva
casa torrenca estava al carrer Antoni Roig, 34, i al
contrari de Joan Güell va mantenir-hi la relació. En
el panteó familiar, obrat pels seus fills, hi ha reminiscències marineres.
No s’ha de confondre amb Antoni Gatell Roig, insigne farmacèutic i germà de Manuel Gatell Roig, que
va ser diputat a corts a Madrid.
En podríem parlar de molts altres, els Borràs, els
Elies, els Gual, els Huguet, els Olivé, els Rovira,
etc., però per falta d’espai ho deixarem per una altra
ocasió.
Jordi Guasch. Historiador Local
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L A T E VA L L A R
La teva llar en aquest nou any
LAny nou ... Color nou! Renova la teva llar amb pintat de
parets
Deixa que Pintures Valero ho faci possible

Pinta la teva casa, això no només li donarà al teu espai
d’habitatge una energia renovada sinó que et donarà la
impressió que estàs estrenant. Depenent del teu pressupost
pots optar per pintar la teva llar complet, o només certes
parets.
Si tens una caldera, llar de foc, estufa etc. el seu ús, generarà brutícia en el procés de combustió i aquesta s’acumula
en el canó de fums.
A Espanya no hi ha una legislació clara que obligui a
la neteja de la xemeneia. El Reglament d’Instal·lacions
Tècniques (RITE / 2007) “a la IT 3.3 assenyala la necessitat En la resta dels paise de la Unió Europea s’exigeix
almenys una neteja al añoLa freqüència amb què has de
netejar-la assenyala la necessitat de” comprovació i neteja
si escau, de conductes de fums i xemeneia “una vegada per
temporada (any) per a instal·lacions de menys de 70 Kw i
dues vegades per les majors

Seguros y Reaseguros S.A
Paloma Jiménez Orts. Agente Exclusivo
Avda. Roma, 22. 43005 Tarragona
Tel. 977 232 511 – Móvil 637059700
palomajimenezorts@mgs.es

www.mgs.es

DIETAS PERSONALIZADAS
ASESORAMIENTO
NUTRICIONAL
CONTROL DE PESO
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Aquest Any Nou regala’t la tranquil·litat de tenir la teva
casa assegurada. I no t’oblidis dels teus.
I no t'oblidis de cuidar la llar més important, el teu propi
cos.
Comença l'any amb bons propòsits per cuidar-te, perquè
tu ets el més important.
Podràs comprar una altra casa, o canviar les parets, però
no podràs comprar una altra persona com tu.

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

L A T E VA L L A R
Propòsits d’any nou per a la teva llar que
t’ajudaran a convertir la teva propietat en
una casa de somni.
L’any nou pot ser el millor moment per decidir fer reformes.
Perquè una reforma sigui rendible, dissenya una casa per
el teu moment actual i que s’adapti a futures situacions
familiars. Després, confia en bons professionals i en els
consells que et donem.
Pensa en la teva nova llar globalment, no afrontis cada
espai per separat. L’èxit és aconseguir una casa en la qual
es percebi la identitat de cada espai però dins d’un conjunt
coherent.
Tria per aquests últims llums més tènues i colors menys
intensos. .
Necessites un professional que aporti idees per a la reforma, dirigeixi les obres i tramiti els permisos d’obra.
Tingues en compte la normativa. Qualsevol obra s’ha de
comunicar al ayuntamiento.Deja que el gestioni el tècnic
que contractis.
Un cop elegits els professionals i amb el seu pressupost
a la mà, demana’ls un pla d’execució. Evidentment la
reforma ha de tenir una data límit de finalització, consensuada per l’interiorista i el constructor conjuntament. Hi
ha moltes altres millores que podràs fer, demana consell al
tècnic que contractis.
Any nou, vida nova, aquesta senzilla frase descriu l’ànim
amb què s’ha d’arrencar aquest nou repte que es presenta.
En el cas de la llar, no només es refereix a l’estat emocional dels membres de la família, sinó a l’aspecte i funcionalitat de la casa.
I el lloc on ens sentim sempre bé és la nostra llar. A ell
vam tornar tot el temps i en ell trobem l’espai perfecte per
a relaxar-nos i estar bé amb nosaltres mateixos i amb la
nostra família. Per això sempre ha d’estar perfecte, especialment si volem esperar l’any nou en un espai net.
Si bé durant tot l’any la neteja representa salut, frescor i
és una part important de l’agenda, per esperar Any Nou la
neteja de la casa representa eliminar les males energies i
atreure coses millors en la seva vida.

877015037
Roda de Barà

Tel.

Plaça Catalunya, local A

Tel. 697452833

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

Tel.

642862065

Abrillantamiento y pulido de suelos

Presupuestos sin compromiso

NOVEDAD

DUPLICADO LLAVE CON
MANDO BMW

Reparem
el comandament del seu
cotxe.

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

La Torre

Arranjament de
carcasses i electrònic

RÀPID
Multiservei

Torredembarra

Limpiezas

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

TAULERS D’ANCIS

del Baix Gaià

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

www.tottorre.com
info@tottor re.com

tel 977645832

Eres pintor,fontanero,
electricista...
Anúnciate con nosotros

Buscamos

Pisos
en alquiler
www.tottorre.com
pisos y casas, en alquiler o venta.
La
mejor
herramienta
para promocionar tus
TRanquilidad
al asegurar:
Te ofrecemos tranquilidad:
Mapfreservicios de proximidad.
Seguro de alquiler
El mejor escaparate para promocionar tu
Arag
empresa.
mutua de propietarios.
Abrimos las 24 h del día para que
TE ayudamos a buscar la mejro opciñonCÉDULAS
para
DE HABITAtu empresa o servicio esté
BILIDAD
siempre promocionándose.
CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

VENTA: Altafulla

Casa Adosada
Dos habitaciones dobles. Jardín. Luminosa.

Local 90m2
Local-Taller de
300+ 600 m2
Se admiten ofertas
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Buscamos por USTED. ¿qué necesita?

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

www.tottorre.com
info@tottor re.com

tel 977645832

ALQUILERES
CREIXELL

BONASTRE

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

600 €

Casa adosada .amueblada. Salóncomedor. Aseo y baño, 3 habitaciones.
balcón, aire acond.. barbacoa y jardín.

CREIXELL

395 €

Precioso piso, ático. Una habitación
Totalmente amueblado.
Calefacción.Parquing
.

550 €

Casa Alquiler o venta. 530 m2. amueblada, 4 dorm. dobles, 2 baños, cuarto serv.
jardín, alarma, calef. trast. pk.
venta 220000 €

CREIXELL
550 €

La Coma, venta 225000 €. parcela
de 750 m2, 2 dorm. dobles, 1 baño, aseo
en jardín, amueblada, lavadero, carpintería de aluminio y mosquit. chimenea,

Buscamos por USTED. ¿qué necesita?
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Pollastres a l’ast
Pollos a l’ast

13€

Crta. Nacional, 340 Km 1173
Tel. Rest. 977650028
43893 Altafulla (T)

www.elbuffetdaltafulla.com

