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No podran aturar la primavera!!

Dr. Movil
Reparacion de moviles 

y tablets

C/ Muralla,3 

Torredembarra

Tel. 977641415

dr.movil@yahoo.es   
      docmovil

OCASIÓN

Loft en el centro deTorredembarra. 58 m2 
Posibilidad de hacerse local comercial

info@tottorre.com     Tel.  659784935

57.000€



Pàg 2. Presentació.

Pàg 3- 4. Primavera

Pàg 5. El Jardí.

Pàg 6-7. Què fer.

Pàg 8. Cuida’t.

Pàg 9. Ruta Baix Gaià.

Pàg 11. Professionals B.G.

Pàg 12. Moda Primavera.

Pàg 13-14. Gastronomia.

Pàg 18. Ofertes.

Pàg 20-28. Gent del B.G.

Pàg 29. 016.

Pàg 30-31. Tot Torre.

www.celobert.com.es del Baix GaiàCEL BERTSUMARI

celobertdelbaixgaia

Edició i redacció: 
Boulevard 9.Capella 8, local 9 

Torredembarra (T)
A.Dipòsit legal: T-752-08
Publicitat: 659784935

Cel OBERT no es fa respon-
sable de la publicitat aparegu-
da en  aquesta revista, facilita-
da per empreses o particulars, 

així com, tampoc, d’errors 
tipogràfics involuntaris.

Distribució: 
tot el Baix Gaià i Tamarit.
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El nostre agraïment a Nú-
ria l'arxiu de Torredembarra 
i l'Ajuntament de Creixell, 

Montse y Dani per aportar infor-
mació per a aquest nombre de 

Cel Obert

celobertdelbaixgaia

Ja estem de nou presentat aquest número de Cel Obert que esperem sigui del 
vostre gust.
L’hem treballat, com sempre, amb molta il·lusió i ganes, i esperem que això 
quedi reflectit en ell.
Aquest trimestre hem rebut informació d’associacions i gent del Baix Gaià. 
que desitjaven comptar amb un espai a la nostra revista, i els vam dir que és 
la seva i és la vostra. CEl Obert és la revista de TOTHOM. En ella sempre 
trobareu un espai on publicar allò que vulgueu compartir. Per això, en aquest 
número tenim més pàgines dedicades a la gent del Baix Gaià.
I també, i com no podia ser d’una altra manera, consells i articles que consi-
derem d’interès. La nostra pròxima cita serà a l’estiu. Avancem que el Port de 
Torredembarra serà un dels protagonistes (compleix 20 anys)
Ens acomiadem desitjant-vos que igual que la primavera fa que la naturalesa 
ressorgeixi d’una llarga letargia, ressorgim nosaltres i a viure l’esperança de, 
per a tots, temps millors.

Fe d’errates:   
Port Torredembarra: Compleix 20 (No 25 com vam avançar en Cel Obert 
29). En el proper Cel Obert d’estiu, farem un especial. 
Situàvem el divendres sant en una data no correcta en el calendari.
Heu estat molts: lectors i amics, els que a través d’email o telèfon ens ho 
heu fet saber. Això ens ha servit per poder comprovar una vegada més que 
sou molts els que llegiu Cel Obert de cap a peus i us agraïm el dedicar una 
part del vostre temps a això i fer-nos saber que SOM IMPERFECTES.

del Baix GaiàCEL BERT
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L’INICI DE LA PRIMAVERA
L’equinocci de primavera pot donar-se, com a màxim, en 
tres dates diferents al llarg del segle XXI, podent iniciar-se 
en els dies 19 al 21 de març (data oficial espanyola), sent el 
seu inici més matiner el de l’any 2096 i l’inici més tardà va 
ser el 2003. Les variacions d’un any a un altre són degudes 
a la manera en què encaixa la seqüència d’anys segons el 
calendari (uns de traspàs, altres no) amb la durada de cada 
òrbita de la Terra al voltant del Sol (durada coneguda com 
a any tròpic).
La primavera del 2015 comença el divendres 20 de març.

INICI ASTRONÒMIC DE LA PRIMAVERA DE 2015

Segons càlculs de l’Observatori Astronòmic Nacional (Ins-
titut Geogràfic Nacional - Ministeri de Foment), la prima-
vera de 2015 començarà el divendres 20 de març a les 23h 
45m hora oficial peninsular i  a les 22h 45m a Canàries.
Aquesta estació durarà 92 dies i 18 hores, i acabarà el 21 de 
juny amb el començament de l’estiu.

Durant aquesta primavera es produirà un eclipsi total de 
Lluna el dia 4 d’abril, que no serà visible a Espanya. Pel 
que fa als planetes, Venus i Júpiter seran visibles després de 
la posta de Sol durant tota la primavera, i Mart només fins 
a finals d’abril. Saturn començarà la primavera sortint cap 

Jorge

a mitjanit, i acabarà sent visible després de la posta de Sol. 
Aquest planeta arribarà al seu màxim brillantor anual el 23 
de maig, moment en què estarà en oposició.

PRIMAVERA
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PRIMAVERAExperiència i tradició des de 1882

C/Indústria, 1. La Pobla de Montornès
Tel. 977 648 186

www.carnsdolors.com
COM ES FIXA L’HORA D’ENTRADA

DE LA PRIMAVERA
L’inici de les estacions ve donat, per conveni internacional 
i depèn de la posició de la Terra en un moment determinat 
al voltant del Sol. En el cas de la primavera, aquesta posi-
ció és aquella en què el centre del Sol, vist des de la Terra, 
creua l’equador celeste en el seu moviment aparent cap al 
nord. Quan això succeeix, la durada del dia i la nit pràcti-
cament coincideixen, i per això, a aquesta circumstància se 
l’anomena també equinocci de primavera. Si a Espanya i 
l’hemisferi nord comença la primavera, a l’hemisferi sud 
comença la tardor
Aquesta és l’època de l’any en què la longitud del dia 
s’allarga més ràpidament. A les latituds de la península, el 
Sol surt pels matins abans que el dia anterior i a la tarda es 
posa més tard. Com a conseqüència, a l’inici de la primave-
ra el temps en què el Sol està per sobre de l’horitzó augmen-
ta gairebé tres minuts cada dia a la latitud de la península.

                              CANVI D’HORA
El diumenge 29 de març tindrà lloc el canvi d’hora, recupe-
rant l’horari d’estiu.
El canvi d’hora es produeix, com és habitual, en iniciar 
l’últim diumenge de març . A les 2 de la matinada hora pe-
ninsular del diumenge 29 de març caldrà avançar el rellotge 
fins a les 3 (la 1 de la matinada a Canàries passarà a ser les 
2), de manera que aquest dia tindrà, oficialment, una hora 
menys.
L’horari avançat comença l’últim diumenge de març i acaba 
l’últim diumenge d’octubre. Això ve regulat per la Directi-
va 2000/84 / CE del Consell.

http://www.fomento.gob.es

6,90€

977 646 385
646 307 271 

Pere Badia,33. Torredembarra
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APRIMAVERA: EL JARDÍ
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Ralls i Trons

Viajes Torre-TurTot allò necessari  pels seus 
animals  de companyia

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

Ocells i Plantes

LA PRIMAVERA ÉS LA BASE DE TOT EN 
EL REGNE VEGETAL. 

És l'època en què les plantes desperten i les possibilitats 
semblen no tenir límit.
Però qui té el poder de treure-li el millor profit a aquesta 
època de l'any en benefici del seu propi jardí, ets tu. Apro-
fita!
Amb la primavera arriba l'època de plantar, de sembrar i fer 
tot el que no hem pogut fer al jardí durant l'hivern. No hi ha 
millor època perquè tots es renovin en el regne vegetal.
Recorda que tot el que facis durant la primavera també li 
servirà de base al jardí durant l'estiu i la tardor. Així que 
pren la primavera com un punt d'arrencada o de partida.

TASQUES MÉS IMPORTANTS PERQUÈ 
AQUEST ANY RES SE'NS ESCAPI.

Poda branques i troncs
La primavera tot ho renova, així que aquest és el moment 
perfecte per tallar branques, baixar l’alçada dels arbustos, 
dels arbres i així promoure els nous creixements en plan-
tes que necessiten enfortir la seva estructura. Poda i dóna-li 
forma a les teves plantes sense por, aquesta és l'època per 
fer-ho.

Esmena el terreny
Després de l'hivern molts terrenys queden ressecs, com-
pactats i no molt ben fertilitzats. Aprofita i esmena la terra 
agregant terra nova i fèrtil en les primeres capes. També 
pots airejar el terreny punyint-ho amb una eina tipus trident 
perquè les arrels de les teves plantes rebin oxigen.

Fertilitza de forma orgànica
Una de les millors formes d'esmenar el terreny és agregant-
li composta orgànica. Això no només ajuda a fertilitzar, però 
també ajuda a airejar el terreny i a promoure una activitat 
biològica saludable en el mateix.

Talla bé la gespa
Igual que es recomana no podar massa la gespa durant 
l'estiu (per evitar que es ressequi), a la primavera es reco-
mana tot el contrari. Aquesta és la millor època per podar 
agressivament. Ja que a causa de les condicions del clima 
es recuperarà fàcilment. També aprofita i cobreix calbes o 
àrees seques amb llavors o gespa nova.

Elimina males herbes
Just abans que comenci de ple la primavera, el primer que 
comença a brollar són les males herbes. Aprofita ara que 
estan encara petites i que no tenen llavor per eliminar-les. 
Un cop creixin i obrin les seves beines plenes de monstres, 
se't farà més difícil controlar-les.

Trasplanta
Com abans he esmentat, a la primavera tot es multiplica. 
Aquest és el moment de podar també les arrels i canviar de 
test aquelles plantes que necessiten una nova casa. 

Avgda/ Catalunya  s/n - (plaça de la bascula.)
 Tlf-Fax-977/655362 Mòbil-609718392

Tot a un bon preu.Qualitat.Vine i comprova-ho  tu mateix¡¡
                                      HORARI:
Matins de Dimarts a Diumenge i Festius de de 9.30 a 
13.30. Tardes: Divendres i dissabtes de 17,30 A 19,30
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QUÉ FER A LA PRIMAVERA

ABRIL
DIA 3.-TORREDEMBARRA. 20,00 h.  “  Seis cuerdas 
y más...” Concert de guitarra clàssica i instrumental.  Gui-
tarrista Andrés Bastiani.Estudio de guitarra Totmusical i 
Artistíc (C/ de L’Estació nº 2, 661 137 349)
DIA 3.-CREIXELL Mercat Medieval (Pàg.7.)
DIA 4.- TORREDEMBARRA. 11,00 h.Masterclass de 
Tango. Destinat a docents, alumnes avançats i músics de 
tots els instruments. Participació activa o passiva. Estudi 
de guitarra Andrés Bastiani Tot musical i Artístic.(C/ de 
L’estació nº 2, 661 137 349) 
Aportació 10€ (inclou dossier i diploma de participació) 
places limitades.
DIA 4.-ALTAFULLA.Concert de Tango. 20,00 h. en el 
ciclo de Altafujazz (La Pellisa de L’Era del Senyor), 
DIA 12.-VESPELLA DE GAIÀ 12,00 h. Vermut.Jazz 
amb Avoi Jaçç Quartet. Espai Avelino Porta edifici Ajunta-
ment de Vespella de Gaià. Entrada gratuïta.

QUÉ FER A LA PRIMAVERA
AL BAIX GAIÀ

Qui no s’anuncia, no ven
Deixa que els teus clients et vegin! 

No t’amaguis!
Cel Obert t’ofereix un paquet d’eines publici-

tàries úniques i personalitzat|

Fes-te veure

  www.celobert.com.es  

Planta cara a la crisis 
i publicita el teu negoci

Truca al : 659784935

MAIG
DIA 2.- VESPELLA DE GAIÀ.13a. VEDELLADA PO-
PULAR de Vespella de Gaià. Vedella amb D.O. Tarragonès 
de la Granja Mas d’en Mestre de Vespella de Gaià.
DIA 3.-SALOMÓ. Festa Major. 
DIA 4 al 17.-ALTAFULLA: EL FESTIVAL ROMÀ DE 
TARRAGONA.
DIA 9.- VESPELLA DE GAIÀ10h. Clean Up Europa a 
l’Albereda de la Sort. Jornada de neteja dels nostres espais 
naturals, dins de la campanya del Clean Up Europa, que 
s’ha organitzat a nivell europeu com una acció comuna, per 
conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de 
forma incontrolada a la natura.

I TAMBÉ

EL CATLLAR
El Castell del Catllar - Centre d’interpretació dels castells 
del Baix Gaià.
ALTAFULLA
Visites guiades a la Vila Closa. Cada primer dissabte de mes 
a les 11:00h. Informació i reserves a l’Oficina de Turisme.
TORREDEMBARRA
Visitar el Far de Torredembarra (+ informació pàg 27  )
CREIXELL
Visitar Can Caballet

a.bastiani@hotmail.com     www.totmusicaliartistic.es 

661 137 349 
977 080 970 

C/de l’Estació nº 2-4          Torredembarra, Tarragona 

Classes de Guitarra  
Guitarra Clàssica i Eléctrica 

Totes les edats i nivells 
Individual o grupal  

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

CUIDA’T A LA PRIMAVERA

C/ Tarragona 11. Local 
43830 Torredembarra (Tarragona)

Teléfono: 625311122
Email: cuerposnutridos@gmail.com
Horario: 9:00 H. a 13:00 H. y de 17:00 H. a 20:30 

www.cuerposnutridos.com

CUERPOS NUTRIDOS:
Empresa distribuidora y dedicada a la venta de productos 
de Nutrición Deportiva
Productos: Aminoácidos, Creatinas, Diuréticos, Energi-
zantes, Ganadores de peso, Isotónicos y geles, L-Carniti-
na, Proteínas, Salud articular, Termogénicos, Vitaminas 
y Minerales,

A la hipertensión se la denomina «la plaga 
silenciosa del siglo XXI». El Día Mundial de la 
Hipertensión se celebra el 17 de mayo.

El ejercicio físico ayuda a controlar la tensión arterial
Llevar una vida activa y controlar el sobrepeso es tan im-
portante como el tratamiento farmacológico en pacientes 
hipertensos. Según la Sociedad Española de Hipertensión, 
la práctica regular de ejercicio aeróbico consigue reducir 
la presión sanguínea además de controlar otros factores de 
riesgo como la obesidad y la diabetes
El deporte no sólo consigue disminuir la presión arterial de 
los pacientes hipertensos, sino que también ayuda a con-
trolar el sobrepreso, la hipercolesterolemia y la diabetes 
tipo 2, todos ellos factores de riesgo de la hipertensión”.
Se recomienda la práctica de modalidades deportivas de 
tipo aeróbico, que movilizan diversos grupos de músculos, 
como andar, nadar, o jugar al tenis o al golf. “
El paciente hipertenso debe controlar periódicamente la 
presión arterial, así como seguir unas normas básicas de 
alimentación y hacer ejercicio físico moderado todos los 
días Los especialistas aconsejan mantener las cifras de 
presión arterial por debajo de 140/90 y a niveles aún más 
bajos si el paciente es diabético.

La electropuntura bioenergética es un término utilizado por 
los asesores Energy y es una terapia dentro de la medicina 
vibracional al lado de homeopatía, cromo-terapia, aroma-
terapia, flores de Bach, etc. “Electropuntura” porque consta 
en utilizar un aparato electrónico y con una sonda mido unos 
puntos en las manos y los pies. Es “bioenergética” porque 
mido la energía de los seres vivos (también de los anima-
les). De esta manera, conozco el estado del organismo para 
que después, el estado físico, emocional, mental y incluso 
espiritual de mis clientes mejore, a través de un proceso de 
regeneración con los productos bioinformativos,
Con la ayuda del Supertronic (aparato electrónico basado y 
desarrollado científicamente según los criterios de la elec-
tropuntura del Dr. Voll) puedo realizar un estudio energéti-
co sobre unos puntos en las manos y los pies en las termina-
ciones de los meridianos (de la medicina tradicional china). 
Esta medición me permite detectar los valores energéticos 
de cada órgano y sistema de nuestro cuerpo.
La segunda herramienta son los preparados bioinformativo, 
principalmente el Pentagrama 

Daniela Diaconita
Carrer Capella, 8 Torredembarra

Tel. 642 74 29 20

Daniela propietaria de 
la tienda ecológica Eco-
magic en Torredem-
barra, donde se puede 
realizar la electropun-
tura bioenergética, una 
nueva técnica medici-
nal para mejorar tu sa-
lud tanto interior como 
exterior que se rige por 
los meridianos de la 
tradición China. Danie-
la nos explica qué es y 
cómo funciona

DANIELA DIACONITA
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HIVERNPRIMAVERA AL BAIX GAIÀ

RUTA:
27, 65 km.  7 horas y 56 minutos 

Realizamos una ruta por el Baix Gaià siguiendo el itine-
rario siguiente:
Altafulla-El Catllar-Presa del Catllar-El Catllar-Tarragona
Esta ruta empieza en la estación de RENFE de Altafulla 
Para encontrar el GR subimos hacia el pueblo y, al encon-
trar la primera carretera, giramos a la izquierda. Seguiremos 
hacia el Castell de Ferran, pasamos por els Safranars y 
encontramos un poste indicador. Uno de los desvíos lleva al 
Castell y el otro sigue por la Riera del Gaià.
Seguiremos por la riera. Dejamos ya el asfalto y nos aden-
tramos en la Riera de Gaià. El sendero pasa por debajo de 
dos puentes de carretera. Al dejar atrás el segundo puente 
encontramos uno de los primeros puntos de interés de la 
ruta: la Resclosa, una pequeña presa en el río Gaià. Conti-
nuamos por el camí de la Sorra que discurre por la huerta 
del pueblo de La Riera de Gaià reconocible por el campana-
rio de Santa Margarida. No dejamos este camino que, al 
salir de La Riera del Gaià, pasa a llamarse Camí d’Ardenya, 
el siguiente pueblo de la ruta. Esta vez, el camino sí que cru-
za esta localidad pasando por delante de la iglesia de Sant 

Jordi. Al cabo de poco rato entramos a El Catllar por una 
zona de ribera y salimos a la carretera donde hay un poste 
indicador. Hacia la izquierda el camino lleva a Tarragona y, 
a la derecha, sigue hacia el Pantà del Gaià situado a unos 3 
km aproximadamente. El camino no tiene pérdida, primero 
cruzamos la riera y seguimos las indicaciones. Al salir de El 
Catllar pasamos junto a los restos de un “Molí fariner” y de 
una antigua fábrica, pero lo que llama más la atención es el 
puente por donde pasaba una antigua línea de ferrocarril.
La presa de El Catllar está en deshuso por problemas de 
construcción. El agua del río queda embalsada más abajo en 
un pequeño pantano (pantà del Gaià). La presa puede cru-
zarse a pie, para ello seguiremos por la pista que lleva al 
Celler del Mas de Tarrés ya permite llegar a la parte superior 
de la presa.
Cruzamos la presa y volvemos a El Catllar por la pista que 
hay al otro lado.Antes de llegar a esta localidad por este ca-
mino destacamos dos puntos de interés: Muy cerca de El 
Catllar el camino cruza una antigua vía de ferrocarril. Podéis 
seguirla y cruzar por el puente que encontramos al subir la 
presa. Tras cruzarlo hay un pequeño sendero a la derecha 
que baja la colina y enlaza con el camino de ida.
Cuando llegamos a El Catllar tenemos dos opciones: regre-
sar por el mismo camino a Altafulla, o seguir hasta Tarrago-
na. La distancia a recorrer es muy similar. Decidimos llegar 
a Tarragona.
Para encontrar el sendero seguimos por la carretera hasta el 
Castell del Catllar. Allí, al otro lado de la carretera hay un 
poste indicador y sale el camino hacia Tarragona. Comenta-
ros que este tramo sigue el GR 172 y forma parte del Camino 
de Santiago que va de Tarragona a Santes Creus.

  

https://www.facebook.com/travelphotobox
(También a caballo con Equus  Natural Club 669863482)

DESCOBREIX EL BAIX GAIÀ
Cíclic ofereix rutes guiades pel Baix Gaià. També 
l’assessorem perquè puguis fer el teu camí en llibertat. 
Rutes circulars per a tothom.

TARIFES:
Preus sense 21% d’IVA
BICICLETA BTT ADULT
½ DIA    12€  1 DIA     15€
(També Infantil i urbana plegable des de 10€)
Amb tot casos el lloguer inclou: Casc/Bidó aigua/Antiro-
batori/ Kit de reparació de punxades/ transport i recollida.
Més informació a www.ciclic.cat

del Baix GaiàCEL BERT
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REGALEMUS: Dulces Regalos

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

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

REGALEMUS: Detalles para sus celebraciones

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

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

REGALEMUS: Decoración con globos

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

.........................................................................................................
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info@regalemus.com.es
977645832 / 659784935

C/Capella 8, local 16. Torredembarra.

2015:Un año lleno de campañas

regalemus.com.es



PROFESSIONALS DEL BAIX GAIÀ

DECLARACIÓN RENTA 2015
Su declaración de la renta desde tan solo 29.95 euros
Nos encargamos de confeccionar su declaración de la renta 
estudiando la opción mas beneficiosa para usted y aplican-
do el máximo de deducciones posible.
 
Si usted lo prefiere podemos presentar su declaración de 
su renta en la Agencia Tributaria sin que usted tenga que 
desplazarse. Una vez presentada le enviaremos copia de 
su Declaración de la Renta con el justificante de su pre-
sentación. 
 
SOLICITUD Y CONFIRMACIÓN BORRADOR 
RENTA/ DATOS FISCALES 2015
• Revisión y confirmación de borrador del IRPF
• Rendimientos del trabajo por cuenta ajena
• Deducción por vivienda habitual
• Rendimientos del capital mobiliario
• Aportación a planes de pensiones y otras reducciones
 Precio: 29,95 € IVA incluído
 
ADEMÁS SI DECLARAS:
 • Rendimientos del trabajo (sueldos, pensiones, prestacio-
nes de desempleo, etc.)
• Rendimientos del capital mobiliario (intereses de cuentas 
corrientes, dividendos, rendimientos de Letras del Tesoro, 
etc.)
• Vivienda habitual
• Deduces el pago de la hipoteca de la vivienda habitual
• Aportaciones a cuentas ahorro-vivienda
• Aportaciones a planes de pensiones
• Deducciones por donativos.
• Reducciones por pensiones compensatorias al cónyuge y 
anualidades por alimentos.
 Precio: 39,95 € (IVA inc.) 
 OTROS: Consultar precio
                                                             E T S   A S E S O R E S

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

E T S   A S E S O R E S

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

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE 
MERCANTIL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

Tel: 977 130 642
Mv: 686 220 466

12

¿TE CASAS?

         Ven a 
Tenemos todo cuanto necesitas para 

hacerte la vida más fácil:
*Animadores.

*Músicos.
*Detalles.

*Invitaciones.
*Carro de chuches. 

*Vuelos. ETC
C/Capella 8, local 9. Tel. 659784935

Torredembarra.

www.boulevard9.com



13

     MODA PRIMAVERA

C/Capella 8, local 19. Tel. 698253458

HOME
DONA 
NENS

LES MILLORS MARQUES ITALIANAS  

SICILIA Abbigliamento

Venda a l’engròs i al detall 

   

“ La Bohème “ Boutique

 
     

Diuen que les modes sempre tornen, i 
aquesta afirmació és una realitat. 
Els 70 s’han colat en el nostre armari i 
tornen amb força aquesta primavera:
* Texans acampanats
* Pantalons de pota elefant
* Faldilles llargues i curtes setente-
res
* Estampats retro i flors de colors

ELS COLORS. El ventall és ampli i 
súper fresc. Apareixen el blau cel i el 
rosa pastís, també el gris que es pre-
senta com el nou blanc. 
L’ ESTIL. Minimalista al màxim, 
s’imposen línies simples i rectes, co-
lors bàsics, estampats geomètrics i 
gairebé sense accessoris.
ELS ESTAMPATS. Tropicals sel-
vàtics i multiflorals, súper estiuencs i 
de colors intensos, perfectes en vestits, 
camises i faldilles.
LES TEXTURES. Metal·litzades! Es 
veuran, sobretot, en el calçat. Els pla-
tejats i daurats seran furor en sabates i 
sabatilles esportives

ELS 70 TORNEN
AMB LA PRIMAVERA

R O P A  D E  S R A .

Trajes de Fiesta para Celebraciones
Ropa de sport

Tallas desde la 38 a la 62

C / Ta r r a g o n a  n º 3 - 7 . To r r e d e m b a r r a

M
O

D
A

Num.30. Primavera 2015
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TENDÈNCIES EN SABORS

Com a novetat l'informe enguany identifica una clara evo-
lució a través de barreges de sabors del món
VUIT TENDÈNCIES A TENIR EN COMPTE:
• Barreges de sabors del món en evolució: Les 7 espècies 
japoneses (Shichimi Togarashi) ofereixen una picant i 
sofisticada combinació, mentre que la barreja d'espècies 
per shawarma proporciona un sabor càlid i condimentat a 
carns a la brasa i altres aliments.
• Mezze de l'Orient Mitjà: salses i cremes per untar, riques 
en saboroses herbes aromàtiques i condiments.
• Amarg i Salat: La combinació de la sal gruixuda amb 
sabors com el gingebre confitat, les guindes, el mànec 
deshidratat o la pell de llimona .
• Espècies fumades: Les espècies i les herbes fumades 
intensifiquen el seu sabor i aroma, aportant més exquiside-
sa a plats i begudes.
• Verdures umami: El "cinquè sabor" estarà més present 
que mai a través de verdures plenes de umami com els 
xampinyons, els tomàquets, el moniato i el nori.
• La revolució líquida: Els purés i sucs frescos es combi-
nen amb atrevides espècies i herbes aromàtiques. 
• El gust justifica l'espera.
• La reinvenció de les galetes: Els sabors clàssics de les 
galetes amb espècies.

Si fins ara creies que només hi havia tendències a l'hora 
vestir,estaves molt equivocad @.
Des de fa quinze anys McCormick i Ducros (Sí, sí, el 
dels potets d'espècies, herbes pebres i sal) elabora un 
informe amb les tendències que van marcar la pauta en 
aquest any i `posteriors.
Vuit tendències gastronòmiques amb innovació i explora-
ció de nous sabors.

VUIT TENDÈNCIES EN 
GASTRONOMIA PER 2015

del Baix GaiàCEL BERT



RESTAURANT
HABITACIONS 
BAR MUSICAL

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

www.faristol.extendnow.com

Faristol

TIPO DE COCINA: 
A la brasa y menús

QUÉ ENCONTRARÉIS:
 Si buscáis un restaurante donde comer tranquilos 
en familia a un precio razonable, tenéis el CASAL

 Ahora los fines de semana y festivos ofrecen 
cenas a la brasa y A lmuerzos fin de semana de 

cazuela.
HORARIOS:

De lunes a Domingo
PRECIO:  

Menú fin de semana 15€ (Incluído postre y bebida)

1313

EXPLORANT BAIX GAIA.GASTRONOMÍA

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,vins i caves del País,

licors de la Terra i
cervesa artesana.

Carrer Ample 12, Torredembarra

TIPUS DE CUINA: 
Cuina tradicional catalana inspirada en la cuina medi-
terrània i un toc de la cuina actual. 
QUÈ TROBAREU: 
Vi d’elaboració pròpia i una extensa varietat de vins 
locals. 
Alguna de les seves especialitats són l’escalivada 
amb anxoves, el tàrtar de tonyina amb albergínia 
confitada, el car-paccio de ceps amb foie, les tiretes 
de calamar amb xampinyons, la espatlleta de corde-
ro al forn deleña, el civet de senglar i les carns a la 
brasa com l’entrecot de bou.

TIPUS DE CUINA: Podeu venir a esmorzar apro-
fitant les ofertes que us oferim, també a berenar i a 
sopar, sempre amb bons preus i menjar saludable i de 
qualitat. 

QUÈ TROBAREU:Tindreu la possibilitat de degus-
tar els embotits i les botifarres variades que servim, 
sempre de proximitat , combinant-ho amb la varietat 
de vins i de caves catalans que més us agradin.

HORARIS  dilluns a diumenge,  dimarts per la tarda i 
el dimecres pel matí tancat per descans setmanal. 

977 649 068
Fondo, 1  La Riera de Gaià

Tipo de cocina: Especialistas en Ibéricos y Brasa 
(Con carne elaboradora en el mismo pueblo).

Qué encontraréis:
Más de 30 años sirviendo desayunos, comidas y ce-

nas. De martes a viernes, MENÚ del día.
Venta de productos Ibéricos (Jamones, embutidos…) 

y quesos. Gran variedad. Elaborada en Sierra de 
Cazorla (Jaén)

Horarios:
Abierto de Martes a Domingo

Precio:Económico
Se acepta VISA

SEGUIU-NOS a la nostra pàgina de Facebook i po-
dreu estar al dia de les activitats que realitzem com 
cates de vins i caves, de cervesa, tast d’embotits...
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Núm.30. Primavera 2015
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mercaillo DE SEGUNDA mANO

.

C/Capella 8.  Tor redembarra (T) 

Academia de idiomas - Academias de repaso - Arreglos de ropa-Logopedia -
Artículos de regalo y publicitarios  - Inmobiliaria - Agencia organización Ce-
lebraciones  -  Viajes - Psicóloga - Reparación Ordenados - Moda - Alimenta-
ción Ecológica y locales libres para poder poner su negocio

MERCADILLO

grandboulevardtor redembarra

Sábados de 10 a 13 y 17 a 20

Ar tesania. Ar tículos de segunda mano. Ofer tas

Pon tu parada SIN COSTE

 TEMPO
Tienda outlet,

ocasión y 2ª mano.

Nou servei de Psicopedagogia

Capella 8, local 18 . Torredembarra
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Mickey y Minnie 
en tus fiestas

Reservas
Tel 977645832
(contestador 24h)

 

C/Capella 8, local 9.Torredembarra(T)
Tel 977645832-659784935

info@boulevard9.com

www. .com

Multiservicios Integrales de proximidad,ocio y cultura

TODO LO QUE NECESITAS LO TENEMOS 
A TU ALCANCE

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

www.tottorre.com

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

www.celobert.com.es
Revista comercial, ocio y cultura del Baix Gaià

www.regalemus.com

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

www.boulevard9.com

Hoteles, vuelos, esquí... a un solo click

booking.boulevard9.com
17



El racó de les ofertes 
Plaça Major nº 1143839 Creixell (TGN)
Tel. 675 120 897

DECLARACIÓN RENTA 2015

Su declaración de la renta
desde tan solo 

29.95 euros
E T S   A S E S O R E S
Tel: 977 130 642  Mv: 686 220 466

Capella 8, local  24  43830- TorredembarraC/Tarragona 3-5. 43830  Torredembarra

977644102-651764449
maruadell@yahoo.es

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИPARLEM RUS -

ODONTOLOGIA INTEGRAL

     Higiene Dental 

30€ 

www.boulevard9.com  
  Tel. 977645832

info@regalemus.com.es
TEl .977645832

www.regalemus.com.es

                      

REGALAMOS

C/Capella 8, local 16.Torredembarra 

La figura del pastel  y tarjetas 
Al comprar los detalles de tus invitados.*

* Compra mínima 40 detalles . 
Tarjetitas con la fecha del evento GRATIS

Despedidas SOL@S o conjuntas.
Con animador o sin.

Boy, actividades de ocio 
(Karts, Tirolines,paseos a caballo...)

Y también reuniónes 
Taper Sex

Torredembarra, Barcelona, Salou, Vilanova...

info@regalemus.com.es
TEl .977645832

www.regalemus.com.es

2x1
En globos

C/Capella 8, local 16.Torredembarra 
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Un gran descans a preus petits
www.gigantedelcolchon.com
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PREUS
DE COST

FINS EXHAURIR EXISTÈNCIES

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



VISTE CON ESTILOGENT  DEL BAIX GAIÀ

Pere Badia 33. Torredembarra

VESPELLA crea una activitat per a famílies amb la 
col•locació de caixes niu als arbres. 
Coincidint amb els actes festius de festa major de Sant 
Miquel, es va dur a terme a Vespella de Gaià, una activitat 
de natura dirigida principalment a les famílies del poble 
i del Baix Gaià. Durant aquesta jornada es van col•locar 
caixes niu als arbres, per a la utilització dels ocells i com 
a estratègia per mirar de reduir la presència de la proces-
sionària de pi. 

HA ESTAT NOTÍCIA 

El nucli de MASOS DE VESPELLA inaugura la 
depuradora ecològica d'aigües residuals. 
Vespella de Gaià ha inaugurat l'Estació Depuradora 
al nucli dels Masos. Es tracta d'una instal•lació eco-
lògica ja que és un sistema natural basat en principis 
d'eliminació de substàncies contaminants de les 
aigües residuals a través de mecanismes i processos 
naturals els quals no requereixen energia externa ni 
additius químics.

HA NACIDO ACA

“ACA es una asociación sin ánimo de lucro que se mueve por ámbito 
nacional, con el objetivo de ayudar a los ciudadanos del Baix Gaià.. 
Todos somos uno, y luchamos sin la coraza del miedo, porque el miedo 
impide avanzar. Todos para uno, uno para todos.
ACA contamina a todo aquel que se acerca, porque el equipo tiene tan-
tas ganas de ayudar, un equipo que dedica su tiempo libre, a la solución 
del problema, y muchos gracias a las leyes que están en nuestro favor.
Estamos abiertos a cualquier pregunta, telf. info 653 96 99 63 “
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del Baix GaiàCEL BERT
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i Planxisteria

taller@tallersoto.e.telefonica.net

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

Normalmente deseamos cuando ya estamos cercanos a la 
edad de jubilacion  que llegue ya , para tener ese  tiempo 
de ocio deseado. ¿Quién no hace planes para estos momen-
tos? Creo que todos lo hacemos, quizás pero, las expectati-
vas sean superiores a las posibilidades reales.
No obstante es bueno, hacer planes, ya que muchas perso-
nas sufren de un trastorno , de que ya  no se sienten útiles 
, de que les parece que ya su vida no tiene sentido ,sin la 
obligación, a veces rutinaria, de cada dia ir  al trabajo, hay 
fenómenos de inadaptación a este nuevo estado de vida.
Por ello es necesaria tener una salud mental sana, nuestra 
mente es el motor de nuestra vida, sin una mente sana, sin 
tener claros unos objetivos, en definitiva sin ser feliz es 
muy probable, que la adaptación a esta nueva vida, no sea , 
ni de lejos, lo que nos habiamos imaginado.
Programación de actividades, huir de la inactividad, 
ejercicio físico dentro de nuestras posibilidades y un tema 
importantísimo: las relaciones sociales; abrirse a nuevas 
actividades en comunidad, participar de la vida social de 
nuestro entorno. Estas son las premisas que hay que tener.
Se me dirá , que lo que ahora existe, casals, llars etc. no 
atraen nuestra atención, por aquello de que son almacenes 
de gente mayor sin incentivos o al menos no es lo que nos 
gustaria que fueran.
Pues este es el reto, en la vida nada es eterno ni perfecto. 
¿Estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena, para 
que estas entidades, que ya existen, no sean meros alma-
cenes de gente mayor, que pasa las horas alrededor de una 
mesa cada dia con  las mismas caras jugando a lo mismo.
La vida ha cambiado y no debemos ser conformistas ni 
esperar que las autoridades hagan lo que nosotros no 
osamos, hay que cambiar de arriba abajo, la oferta de ocio 
, para que los que dia a dia se vayan incorporando a este 
club de los de sesenta y tantos , no se queden al margen de 
la sociedad y arrinconados en sus casas, hay mucho que  
hacer , por lo que hay que organizarse, hacer propuestas y 
cambiar el paradigma de que a estas edades, somos meros 
espectadores, nos  queda mucha vida por delante y mucho 
que hacer y decidir.
Lo seguro es que sin nuestro esfuerzo y empeño nada 
cambiará.

Marti Virgili.
Responsable taller SESENTA Y TANTOS.

Llar de jubilats Torredembarra.

SESENTA Y TANTOS

GENT DEL BAIX GAIÀ

Ofertas diarias.
Gran variedad de Hamburguesas

carns.laura.9

Av. Catalunya.7. Locall
43830 Torredembarra /T)

Tel.635854645
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GENT  DEL BAIX GAIÀ
10 RECOMENDACIONES PARA CUANDO HAY

UNA PÉRDIDA IMPORTANTE EN SU VIDA
• Saber que probablemente está en estado de shock y que
todo es muy emocional en estos momentos.
• No tomar decisiones importantes en el primer año (salvo
las absolutamente imprescindibles).
• Aunque sea algo anunciado (una enfermedad) la muerte
siempre nos sorprende.
• La mente necesita ir adecuándose poco a poco a la nueva
situación.
• No es lo mismo una pérdida anunciada (enfermedad,
vejez) que una pérdida traumática, la reacción de los que 
nos quedamos es diferente.
• Estar atentos a discusiones y conflictos no resueltos, en
estos momentos se agudizan.
• A parte de los actos que necesita cada persona según su
religión o creencias, es bueno procurar que las despedidas
últimas se vivan con PAZ Y AMOR.
• Que haya pasado mucho tiempo de la pérdida de una
persona querida no quiere decir que el dolor esté curado, 
las emociones son ATEMPORALES,
hay que procesar ese dolor y atravesarlo.
• HABLE, HABLE, HABLE de cómo se siente, antes la
gente llevaba luto, y eso daba permiso a las personas para
preguntar y a la persona doliente para explicar su dolor, a 
medida que se va hablando y llorando el dolor va dismi-
nuyendo.
• Y por último, necesitamos tiempo para volvernos a 
encontrar bien sin esa persona, y el tiempo no es de todos 
igual,cada persona lo vive en función de sus circunstan-
cias.
Recuerda, pase lo que pase no estás solo/a.

 CARMEN TORRELLA
Terapeuta de Salud Integral

665021199
carmentorrelladona@gmail.com

www.carmentorrella.com

NO VAM ARRIBAR A TEMPS. PUNTUALITZACIÓ 
SOBRE ANTONI GIBERT I EL CEMENTIRI 

En el darrer número de “Cel Obert” vaig participar amb un 
text sobre el cementiri de Torredembarra. Després d’enviar 
una primera versió, la que es va  publicar, vaig enviar a 
l’empresa editora una segona versió del text revisat atès 
que vaig localitzar noves dades d’interès. Malauradament, 
no vaig arribar a temps. 
Si bé la majoria d’aportacions no tenen importància i 
són bàsicament estilístiques, sí que crec que és important 
d’esmenar la informació sobre Antoni Gibert Cisneros. 
Resulta que sí va ser soterrat en el cementiri de Torred-
embarra, un fet que al nostre entendre encara dóna més 
valor al fet que al cementiri hi hagi el nínxol del seu esclau 
Francisco. 
El fet és que la seva tomba és avui pràcticament anònima, 
al contrari del que passa amb el seu servent,que es referen-
ciat en infinitat de treballs. A vegades, sigil•losament, la 
història també fa justícia.    
Gràcies a la documentació conservada a l’Arxiu Municipal 
de Torredembarra,  se sap que l’amo del negre Francisco, 
Antoni Gibert Cisneros va morir al cap de tres anys a Bar-
celona i va ser sebollit a pocs metres del qui va ser el seu 
esclau, en el panteó número 4 del cementiri, el que està a 
tocar de la capella, enfront la tomba d’Antoni Roig. A dia 
d’avui està abandonat i ple de vegetació fet que impedeix 
la seva contemplació.
Paradoxalment, es pot dir que Gibert Cisneros ha sucumbit 
a l’oblit, i això que l’amo té un carrer dedicat a Torredem-
barra, el carrer Gibert; al contrari de l’esclau. 
Un últim apunt de Gibert Cisneros i el cementiri. Resulta 
que la capella del cementiri va ser construïda pels volts de 
l’any 1860, però, l’any 1878 els seus hereus van pagar la 
restauració i l’altar de pedra tal i com consta en una placa 
situada a mà esquerra de l’entrada.
Queda feta l’esmena sobre aquest important indià, fill de la 
nostra vila.

Jordi Guasch. Historiador Local

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

Tanatori

www.rioshevia.com
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Te invitamos el día 24 de Marzo, a las 17  horas a 
la Biblioteca  de Torredembarra al taller:
“Com vivim als precessos de canvi”

del Baix GaiàCEL BERT



23

Estem d’ aniversari. 
Els nostres Gegants enguany fan 10 anys

GILMUNDO: Alçada 3,55 m Pes 65 Kg
L’ ajuntament de Creixell  va encarregar dos gegants al taller 
El Drac Petit, de Terrassa. Les figures es va estrenar el 25 de 
juliol de 2005, van rebre els noms de Gilmundo i Minerva, 
i van comptar com a padrins amb els gegants de l’Arboç.
Abillades amb vestits que recorden un cert estil medie-
val, ambdues figures estan relacionades amb la història i 
les tradicions del municipi de Creixell. Així, el gegant re-
presenta Artal Gilmundo, el primer creixellenc de qui es 
té notícia documentada.  Que va viure al principi del se-
gle XII i va ser el primer carlà de la vila. Això vol dir que 
s’encarregava del govern i la defensa del castell, que en 
aquella època pertanyia al bisbat de Barcelona. De fet, el 
pergamí que sosté a la mà dreta simbolitza la carta de po-
blament que, l’any 1190, el bisbe Ramon de Castellvell 
va concedir als habitants de l’ indret i als que hi anessin 
a viure. Al pit, Gilmundo porta l’escut de Creixell: és un 
escut caironat –que es recolza sobre un dels seus angles–, 
púrpura, amb una creu de Borgonya sobremuntada amb 
una corona reial d’or, i per timbre inclou una corona mu-
ral de poble que representa el castell de Creixell. Com-
pleten el seu abillament una espasa que penja del cinturó 
i actualment porta a la mà esquera la bandera catalana.
MINERVA: Alçada 3,40 m Pes 69 Kg
La Minerva de Creixell simbolitza la festa major del San-
tíssim Sagrament, anomenada també del Pa Beneït o de la 
Minerva, molt arrelada a la vila i de qui pren el seu nom. 
Abillada com una patrícia romana amb cert regust medie-
val, la geganta porta un vestit granat , un vel blanc i una 
corona. Amb la mà esquerra sosté una panera amb branques 
de blat i gotims de raïm, com a símbol de la festa del Pa Be-
neït, que commemorava el final de la verema el tercer diu-
menge de setembre. Com a curiositat la geganta des de fa 
uns anys recull tots els xumets que la xicalla del poble i les 
conrades que li porten cada vegada que balla. Els nostres 
gegants han passejat per arreu de Catalunya, han participant 
en nombrosos actes en representació i ambaixadors de la 

nostre vila. Entre les sortides més destacades de les dues 
figures hi ha,  la visita a la ciutat de Saragossa, la de Baca-
res (Almeria), i fora del nostre País Catalunya la visita que 
varen fer al pobles agermanats de  Saint-Vincent, Auvergne, 
i de Vorey Sur Azon (França). També han participat en la 
celebració de diverses ciutats geganteres, i en nombrosos  
intercanvis amb altres viles catalanes. El seguici que acom-
panya la parella de gegants a les festes més destacades està 
format pels quatre capgrossos de la vila, Jeroni, Miquelina, 
Jaumet i Sisqueta, tot el seguici de capgrossos infantils  que 
juntament amb  , el Gilmundo i la Minerva estan conside-
rats avui com uns ciutadans més del municipi tarragoní.

EL GILMUNDO I LA MINERVA

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

Tel. 877015037
Roda de Barà 
Plaça Catalunya, local A

Tel. 697452833

RÀPID
Multiservei R

eparem
 

el com
andam

ent del seu 
cotxe. 

A
rranjam

ent de 
carcasses i electrònic 

  NOVEDAD
DUPLICADO LLAVE CON 

MANDO BMW

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

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

Tanatori

www.rioshevia.com

GENT  DEL BAIX GAIÀ
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CINC MESURES PER FER FRONT AL SOBRE-EN-
DEUTAMENT, ELS DESNONAMENTS I ELS TALLS 

DE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS:

* Mecanismes que atorguin una segona oportunitat per 
les persones sobre-endeutades i deutores de bona fè. Mit-
jançant dos procediments (un d’extrajudicial i un de judi-
cial) es possibilita que les famílies puguin liquidar els seus 
deutes vinculats amb l’habitatge habitual per tal de poder 
començar de nou.
* Cap desnonament per a les famílies en execució hipote-
cària, establint l’obligació a les entitats financeres de con-
cedir un lloguer forçós a les famílies en situació de vulne-
rabilitat.
* Lloguer social per famílies en règim de lloguer en risc 
de desnonament, amb una important distinció entre grans i 
petits tenedors d’habitatge. 
* Creació de parc públic de lloguer establint la obligatòria 
reconversió temporal dels pisos buits propietat d’entitats 
financeres i grans tenedors d’habitatge, per tal de poder rea-
llotjar totes aquelles famílies que ja han estat desnonades.
* Accés garantit a subministraments bàsics d’aigua, llum i 
gas a les llars vulnerables.
* Cap tall de llum, aigua o gas. S’establirà un protocol obli-
gat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials 
per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a evitar el tall de 
subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca 
de recursos econòmics de les famílies afectades.
Anirem informant de els punts de recollida de signatures a 
mida que anem confeccionant la agenda.

Pah Baix Gaia 
assemblees els dimarts
 Antigues Escoles .Avda Catalunya 3.
La Pobla de Montornés
Sol:622 17 95 75
Twitter:@pahbaixgaia

 PAH BAIX GAIA 

VISTE CON ESTILOGENT  DEL BAIX GAIÀGENT  DEL BAIX GAIÀ
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La Tribu del Gaià neix des d’un equip d’educadors/
es que presenten il.lusionats  un projecte educatiu a di-
verses famílies interessades en dur a terme un altre tipus 
d’acompanyament amb infants. Ja fa dos anys que vam ini-
ciar el nostre projecte buscant un espai que per fi hem trobat 
al Castellot, la Riera de Gaià.

Vam obrir les nostres portes l’últim setembre i actualment 
som 5 famílies implicades amb uns mateixos objectius.
·         Respectar els processos interns de cadascun dels 
infants i el seu creixement, tan únic, valuós i digne de ser 
respectat.
·         Mantenir la connexió amb el seu interior des del re-
coneixement de les seves necessitats i desitjos.  Si l’infant 
se sent lliure de ser com és, sabrà el que vol.
·         Fomentar l’autonomia, respecte, gestió de les emo-
cions i els conflictes, individualitat, no judici, ajuda a 
l’infant quan ho sol·licita, amor, comprensió...
·         Un espai creat per ambients i racons on l’infant es 
mou lliurement escollint que vol fer i desenvolupar en cada 
moment sempre dins un marc de límits i responsabilitats. 
Espai de psicomotricitat, experimentació, joc, espais exte-
riors, horteta...
·         Una línia pedagògica basada en diferents referents 
i experiències dins un marc de flexibilitat, respectant la di-
versitat i obert a noves perspectives.
La implicació de les famílies és essencial, ja que són part 
important del procés de creixement dels petits/es i del man-
teniment i evolució de l’espai. Treballem assambleariament, 
aprenent d’aquesta eina nova per tots/es. Els nostres nens/es 
creixen i nosaltres amb ells, aprenent a relacionar-nos cada 
vegada més, de del amor i el respecte.
L’espai està destinat a infants de 2 a 6 anys. L’any vinent 
s’està plantejant un espai de criança on les famílies puguin 
compartir experiències, espai per nadons, cursos de criança 
respectuosa...
El dia 12 d’abril fem una Jornada de Portes Obertes a tots 
els pares/mares i interessats/des en conèixer el nostre pro-
jecte. A les 11h del matí us mostrarem l’espai, a les 12h els 
educadors/es faràn una xerrada del projecte pedagògic.

Si esteu interessats en conèixer-nos podeu escriure’ns a
latribudelgaia@gmail.com

latribudelgaia.wordpress.com
facebook.com/tribugaia

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LA TRIBU DEL GAIÀ.

del Baix GaiàCEL BERT



 LA JOVENTUT ÉS UNA MALAL-
TIA QUE ES CURA AMB ELS 
ANYS.  

George Bernard Shaw

Aquest especial Cel Obert compta amb 
un apartat dedicat als joves del Baix 
Gaià. Hem volgut saber què pensa del 
seu entorn del seu poble. 
Una enquesta realitzada pel nostre 
col·laborar Daniel González, qui a 
sortit al carrer a preguntar per les in-
quietuds dels nostres joves.

Daniel ha preguntat a nois i noies 
d’entre 16 a 21 anys, de Torredemba-
rra, la Pobla de Montornès, Creixell, 
Roda de Barà i Bonastre sobre temes 
de política local i nacional i també de 
com veuen el seu poble i el seu futur.

En aquest apartat només farem una 
síntesi del mateix. L’entrevista àmplia 
i detallada al bloc de Cel Obert.
(celobertdelbaixgaia.blogspot.com.es)
Els joves del Baix Gaià segueixen 
considerant a l’educació i la formació 
les millors opcions per a la integració 
laboral, estan fastiguejat dels polítics, 
(paraules textuals de més d’un d’ells) 
de fet, més del 80% té decidit o no 
votar, o votar en blanc. Sí saben de 

VISTE CON ESTILOGENT  DEL BAIX GAIÀ

Alquiler y venta de motos. Rutas.
Plaza de Catalunya. Torredembarra.

Tel.620406388

  Próxima apertura 

 ¿QUÉ LES QUEDA POR PROBAR A 
LOS JÓVENES

en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?

también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía

ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros

¿qué les queda por probar a 
losjóvenes

en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?

les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror

inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza

y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte

esa loca de atar y desatar
¿qué les queda por probar a los 

jóvenes
en este mundo de consumo y humo?

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios

tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir 

puertas
entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado

y los sabios granujas del presente.

Poema de Mario Benedetti  
escritor, poeta y dramaturgo 

1920-2009

Núm.30. Primavera 2015

corrupció, i així ho recorden alguns 
referint al seu poble. Només els dels 
pobles més petits, saben el nom del 
seu alcalde. 
Els de Torredembarra, cap sabia qui és 
l’actual alcalde ni el coneixen. 
Dels pocs que han confessat que vota-
ran, es declinen per ERC, CIU, PSC i 
la majoria, a PODEMOS.
Sobre el que troben a faltar, tots ells 
coincideixen que necessiten espais 
d’oci on divertir-se i reunir-se. 
La platja està bé, diuen, però l’hivern 
és molt llarg i no hi ha res a fer ni on 
anar .
Els que NO viuen a Torredembarra 
troben a faltar mitjans de transport. 
Si no tenen cotxes , i molts d’ells enca-
ra no estan en edat de tenir carnet i han 
de dependre d’autobús o familiars .
La manca de treball és també una de 
les seves preocupacions . En viure a 
la zona, si troben, són només treballs 
precaris i d’estiu.
Diuen que aquí també els governants 
només es preocupen de la temporada 
turística, mentre que ells han de tenir 
feina tot l’any.
Es preocupen també per l’estat dels 
seus pobles i tots coincideixen que es-
tan molt abandonats : La neteja podria 
millorar-se, i més zona verds . 
I sobretot Més Oci 
Els joves, diuen, són els grans obli-
dats.

GENT  DEL BAIX GAIÀ
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Santiago Segalà al costat de la nostra col·laboradora 
i amiga Paloma Jimenez, agent d’assegurances en-
carregat del Port en el seu inauguració i patrocini 
de V Campionat de Pesca Esportiva de Currican.

Escala de cargol de l’interior del far

VISTE CON ESTILOGENT  DEL BAIX GAIÀ

EL RACÓ DELS RECORDS
Aquest primer Cel Obert del 2015 ha de començar per re-
cordar aquells esdeveniments que van ocórrer fa anys al 
Baix Gaià i ara celebrem.

De tots els que coneixem, farem al·lusió  més en els ocorre-
guts a la Torre i el seu principal protagonista. 
En buscar a l’hemeroteca hem pogut comprovar que no 
podíem parlar d’alguns esdeveniments sense nomenar la 
persona que els va fer possible:Santiago Segalá i  Cueto i 
el seu govern
No entrem a valora aquí res més que el record que ara 
aquests esdeveniments fan anys:
Far de Torredembarra: A les 00 hores del dia 1 de 2015.
Port Torredembarra (més ampli en l’especial de Juny)
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Lo contamos TODO

www.torredembarradigital.com

C/Capella 8, local 8. 43830 Torredembarra(T) Email: info@torredembarradigital.com Tel. 977645832

En abril: Especial Elecciones (en  formato digital y papel)

del Baix GaiàCEL BERT



EL FAR DE TORREDEMBARRA.
Va entrar en servei el dia 1 de gener de l’any 2000. 
D’aquesta manera i per extraordinària coincidència el Far 
de Torredembarra passarà a la història com l’últim dels fars 
construïts en el segle XX i en el segon mil·lenni i el primer 
dels encesos en el segle XXI.
Va ser dissenyat per l’arquitecte Josep Maria Llinàs, el 
mateix del IES Torredembarra(premio FAD 1997)
Té una alçada de pla focal sobre el nivell del mar de 58 
metres i sobre el terreny de 38, amb un abast geogràfic 
de 20 milles. Aquest far és el que té la torre més alta de 
tots els fars de Catalunya superant en 7 m. la del Far de 
Llobregat ..  
EL PROJECTE INICIAL
La idea inicial de l’arquitecte premiat imaginava que, per 
raons estètiques, la torre sorgiria des del mar. L’elevat 
cost d’aquesta solució i els futurs problemes de manteni-
ment de l’estructura que aquest emplaçament comportaria 
obligà a reconsiderar la proposta i en el projecte bàsic es 
va presentar ja en terra ferma.
Aquest primer projecte plantejava una torre octogonal de 
color blanc, de 50 m d’altura, rematada per un mirador i 
un voladís ornamental circumdant totalment la llanterna 
a l’altura del balconet. Al voltant d’ella l’arquitecte dis-
tribuïa una sèrie de petits edificis per albergar els equips 
tècnics del far, un despatx i un bar. La il·luminació interior 
i l’empremta característica de l’exterior l’aconseguia per 
mitjà de finestres que ascendien seguint el compàs de 
l’escala, a raó de dos per cara cada 180º. Estava previst 
que un ascensor salvés els 50 m d’alçada que hi havia des 
del terra fins la llanterna.

EL PROJECTE ACTUAL
Les modificacions que es van realitzar en el projecte defi-
nitiu, van venir derivades de la menor alçada de torre per 
la major elevació del terreny sobre el qual s’aixecaria i de 
la supressió dels edificis circumdants que s’havien previst 
i que no es van considerar necessaris. Per reduir l’impacte 
ambiental es va dissenyar una nova planta per allotjar el 
grup electrogen situada al subsòl i una altra més sobre el 
mirador superior per a col·locar l’equipament tècnic del 
far, de manera que el fust de la torre s’elevaria exempt 
del terreny sense cap element addicional que pertorbés la 
perspectiva. Paral·lelament, per a conservar l’harmonia i 
esveltesa que havia disminuït perquè era més baixa que la 
prevista, es va suprimir l’ascensor cosa que va permetre 
reduir la mida de l’octògon.

Guies turístiques de Catalunya
Los faros de Catalunya - De norte a sur por la costa

FARO TORREDEMBARRA 
Número Nacional 29105

Latitud 41º 08,00N
Longitud 001º23,80E

GENT DEL BAIX GAIÀ

Núm.30. Primavera 2015

Obra de relatos breves de 
carácter mágico y enigmático 
escrita en aforismos y acom-
pañadas de fotografías pai-
sajísticas, de Torredembarra 
y otras de carácter intimista.
 

NECESITAMOS 
COMERCIAL
 info@celobert.com.es
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Alguns el reconeix. És o així vol aparentar, un tipus dur, enca-
ra que el qualificatiu que segur us vindrà abans a la ment per 
definir és el de “TIO VORA”
(Santís, disculpa, però és així)
Ell no ho reconoce.Es només una careta per amagar que darre-
re d’ella hi ha una gran persona.
Per això ens va sorprendre saber que durant 30 dies va recó-
rrer uns 860 km. Des de Somport a Santiago de Compostel·la 
(amb la seva motxilla com a única companyia) i amb l’únic 
desig que que acabin d’una vegada per totes el setge i les 
dones maltractades. Que adeqüin les lleis i es puguin salvar 
vides.
Des d’aquest espai el felicitem per la seva iniciativa i apro-
fitem per gaudir de les seves precioses fotografies i d’alguns 
durs moments del seu viatge.

El nostre protagonista sota la “Creu de Ferro”
Un pal de fusta d’uns cinc metres d’alt coronat per 
una creu de ferro, rèplica de l’original conservada 
al Museu dels Camins d’Astorga.
Una llegenda explica que quan es va construir 
la Catedral de Santiago de Compostel·la es va 
demanar als pelegrins que contribuïssin portant 
pedra. En tot cas, la tradició és llançar una pedra, 
portada del lloc d’origen del pelegrí, d’esquena a 
la creu per simbolitzar que s’ha deixat enrere el 
port.

GENT  DEL BAIX GAIÀ

Limpiezas 
La Torre
*Comunidades.
*Particulares. 
*Oficinas. 
*Parquing. etc...
     Novedad:
Abrillantamiento y pulido de suelos

Tel. 642862065

P resupues to s  s i n  comprom i so
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EL 016, UN TELÉFONO QUE PUEDE SALVARTE LA VIDA
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http://booking.boulevard9.com

UN TELÉFONO QUE PUEDE SALVARTE LA VIDA
El  016 es un teléfono gratuito que no deja rastro en la factura telefónica

Lo pueden usar tanto las víctimas como los conocedores de casos 
de violencia

D'INTERÈS

VICTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

FICHA RESUMEN - DATOS PROVISIONALES

A 31 de diciembre

Fecha datos: 31-dic-14
AÑO: 2014

Nº de casos % del total
 Total VÍCTIMAS 53 100,0%

Había denuncia 17 32,1%
Retiraron denuncia 3 5,7%
Solicitaron medida de protección 10 18,9%
Obtuvieron medida de protección 9 17,0%
Renunciaron a medidas de protección 0 0,0%
Medidas de protección cesadas 3 5,7%
Otras causas de no vigencia de medidas de protección 2 3,8%
Tenían medida de protección en vigor 4 7,5%
CON consentimiento de la víctima 1 1,9%
SIN consentimiento de la víctima 2 3,8%
No consta 1 1,9%

Nº de casos % del total Nº Casos % del total
 Total VÍCTIMAS 53 100,0%  Total AGRESORES 53 100,0%

España 36 67,9% España 37 69,8%
Otros países 17 32,1% Otros países 16 30,2%
No consta 0 0,0% No consta 0 0,0%
<16 años 0 0,0% <16 años 0 0,0%
16-17 años 0 0,0% 16-17 años 0 0,0%
18-20 años 1 1,9% 18-20 años 1 1,9%
21-30 años 4 7,5% 21-30 años 3 5,7%
31-40 años 16 30,2% 31-40 años 14 26,4%
41-50 años 17 32,1% 41-50 años 15 28,3%
51-64 años 9 17,0% 51-64 años 12 22,6%
65-74 años 1 1,9% 65-74 años 3 5,7%
75-84 años 4 7,5% 75-84 años 4 7,5%
>85 años 1 1,9% >85 años 1 1,9%
No consta 0 0,0% No consta 0 0,0%
Si 35 66,0% No 33 62,3%
No 18 34,0% Tentativa 4 7,5%
No consta 0 0,0% Suicidio consumado 16 30,2%
Expareja o en fase de ruptura 18 34,0%
Pareja 35 66,0%

Nº de casos % del total

Total VÍCTIMAS 53 100,0% 41
Andalucía 10 18,9%
Aragón 0 0,0%
Asturias 0 0,0% 3
Balears, Illes/ Islas Baleares 3 5,7% Madrid ESCORIAL, EL 1
Canarias 1 1,9% Cádiz SAN ROQUE 1
Cantabria 0 0,0% La Felguera ASTURIAS 1
Castilla y León 3 5,7%
Cataluña 12 22,6%
Com. Valenciana 6 11,3% Último caso contabilizado
Extremadura 0 0,0%
Galicia 6 11,3%
Madrid 7 13,2%
Murcia 0 0,0%
Navarra 0 0,0%
País Vasco 3 5,7%
La Rioja 0 0,0%
Ceuta 0 0,0%
Melilla 2 3,8%

Nº de casos

Casos en investigación

QUEBRAN-
TAMIENTO DE 

MEDIDAS:

CONVIVENCIA

Características de las víctimas

DENUNCIA

Fecha de actualización: 14/01/2015

Características de los agresores

EDAD DEL 
AGRESOR

PAÍS NACIMIENTO 
AGRESOR

RELACIÓN

La última actualización se corresponde con los casos de Vitoria-Gasteiz (Álava) y de Madrid, de 
fecha 3 y 25 de noviembre de 2014, respectivamente, que anteriormente se encontraban en 
investigación. La víctima de Madrid tenía una hija menor de edad, que ha fallecido junto a su 
madre. La víctima de Vitoria-Gasteiz no tenía hijas e hijos menores de edad.  Se ha actualizado el 
número de huérfanos, ya que la víctima de Valencia de fecha 26 de octubre de 2014 tenía un hijo 
menor de edad.

SUICIDIO DEL 
AGRESOR

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN

EDAD DE LA 
VÍCTIMA

PAÍS 
NACIMIENTO 

VÍCTIMA

Menores víctimas de violencia de género (Hijas e Hijos menores de 18 años 
de víctimas de violencia de género)
Menores huérfanos por violencia de género
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VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO

016
Cada año mueren 

(casi siempre mujeres) 
a manos de sus agresores,

un gran número de 
personas.

El año 2014 fueron 53 
( casi una por semana)

Dicen algunas de las personas 
que han sufrido maltratos, que 

no te valoras, que te sientes 
culpable, que crees incluso que 

te lo mereces. 
Pero NO. Nadie merece que la 

maltraten. 
No a la violencia de 

género. 
No al maltrato.

Si te maltratan o conoces a 
alguien a quien maltraten, 

DENUNCIA.

Si has sufrido una agresión, poner una denuncia 
puede salvarte la vida

Núm.30. Primavera 2015

Hoteles, vuelos, esquí... a un solo click

NOTA DE ÚLTIMA HORA: Santiago en Astroga conoció a Silvia, quien al ver  el mensaje en la mo-
chila se decidió a contar su calbario. Ha denunciado y está a la espera de juicio. Suerte Silvia.
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Pisos en alquiler
TRanquilidad al asegurar:
Mapfre
Arag
mutua de propietarios.
TE ayudamos a buscar la mejro opciñon para 

www.tottorre.com
 info@tottorre.com  tel. 659784935

Buscamos pisos y casas, en alquiler o venta.
Le ofrecemos tranquilidad: Seguro de alquiler

ALQUILERES

2542

Servicios inmobiliarios integrales:

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

Seguro de alquiler

Alquile su casa con total 

tranquilidad

ALQUILER de  
Local Multiusos

por horas.

6€ h.

TORREDEMBARRA TORREDEMBARRA

Centro de Torredembarra. Tres habitaciones. 
Gran Salón.Baño y aseo. Semiamueblado.

425€

TORREDEMBARRA

Centro de Torredembarra. Tres habitaciones. 
Baño,Piscina comunitario y parquing. Semia-
mueblado.

   395€

CREIXELL

Piso con encanto.85 metros piso y 35 metros de 
terraza todo en una misma planta. Tres habita-
ciones dobles, una de ellas suite. Parking 

400€



  

www.tottorre.com

600 €

EDICIFIO 
EN LA 
RIERA

2542

www.tottorre.com
 info@tottorre.com  tel. 659784935

VENTA

Precioso piso en segunda línea de 
playa en
Dos habitaciones dobles. 
Amueblado. Exterior. 3er piso con 
ascensor.

TORREDEMBARRA. TORREDEMBARRA.

Precioso piso en el centro de Torredem-
barra.  70m2 de piso y 60 m2 de terraza. 
Primero Tiene tres dormitorios (dos de 
ellos dobles y unos individual). Dos 
baños completos. Cocina con lavadero 

     115.000€      90.000€

ALTAFULLA.

CASA.Obra Nueva. Zona Pueblo. 300 
m2  construidos.Aire  acondicionado / 
maquinas independientes por  planta, 
regulables por planta . 4h.3 baños.
Piscina privada. Jardín.Gimnasio.Extras

PRECIO a negociar

VESPELLA.OCASIÓN

Si está buscando un terreno, llámenos. 
Seguro que llegamos a un acuerdo en el 
precio. Tel.659784935

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



  

Segueix-nos a facebook:
C/Capella 8, local 9. 43830 Torredembarra (T) Tef. 977645832-659784935      info@boulevard9.com

Las fiestas de cumpleaños infantiles        
       más originales en 

Educativas , participativas, ecológicas...
Los peques podrán disfrutar de talleres de jardinería para 
aprender a cultivar sus plantas; aprender sus primeras 
recetas sanas y naturales en los talleres de cocina; a bailar 
las últimas coreografías...
Nuestros cumpleaños son  tematizados y personalizados a 
cada niño: Porque cada niño es diferente, su fiesta, también.
Fiestas de piratas, de princesa, de juegos tradicionales, 
cuentacuentos, escuela de magos, talleres, burbujas, ma-
nualidades...
Y, si lo desean, desde la merienda casera (pasteles, bocadi-
llos de pan casero, limonada, zumos...
Todo de forma natural. Y la participación de los padres. 
Porque eso, para un niño, es el mejor regalo 

.

2542

www.tottorre.com
 info@tottorre.com  tel. 659784935

OCASIÓN
57.000€

Loft en el centro deTorredembarra. 58 m2 
Posibilidad de hacerse local comercial


