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Dr. Movil

Mickey
y Minnie

Reparacion de moviles

en tus fiestas
C/ Muralla,3
Torredembarra
Tel. 977641415
dr.movil@yahoo.es
docmovil

Su INMOBILIARIA de confianza
Alquiler y venta de
viviendas,locales.Seguros.
Cédulas habitabilidad.
Certificados Energéticos.

Alquila el
disfraz al Tel.
977645832
659784935

Casa adosado en Creixell
Tres habitaciones.
Urbanización La Plana.

495€

C/Capella 8, local 9. 43830 Torredembarra (T)

tottorre www.tottor re.com Tef. 977645832-659784935 info@tottorre.com
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COM PASSA EL TEMPS!!!
Ja hi som aquí de nou. Ha arribat la Tardor.
Mentre escrivim aquest text ja ha refrescat. La nit ha portat pluja (ja fa dies que
ens acompanya) i els nous olors i colors d’aquest canvi.
Ens agrada la tardor, la rutina, l’estar més a casa, recollir-nos...
En aquest Cel Obert han cooperat moltes persones. Per això trobareu més continguts i idees. Tenim molts projectes que esperem poder portar a terme.
En aquest número, la Gent del Baix Gaià és la protagonista.
Els dediquem a ella un gran nombre de pàgines.
Hi ténen molt a explicar: Poesia, iniciatives...
L’habitatge té aquí també un espai especial.
Perque volem posar-te fàcil la tornada a la casa.
Gràcies per ser-hi.

I en el nostre proper número:
CEL OBERT 33 especial d’hivern

Número especial amb idees de regal, per a Tots:
nens
nenes
homes
dones
avis
àvies
gossos
i altres animals.

Regals materials i intangibles, regals de bellesa, d’oci ...

Perque volem posar-t’ho fàcil.
I, AIXÒ si: regals comprats a casa nostre
Regals Km0. REGALS SOSTENIBLES

i també de la indústria del Baix Gaià, de l’oci i moltes
coses més

T’apuntes?

celobertdelbaixgaia
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FARMACIA
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TORREDEMBARRA
TARRAGONA
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LA TARDOR
ARRIBA LA TARDOR.

Després de l’enrenou de l’estiu i les vacances, arriba la tardor amb el seu ritme més pausat.
De la mà d’aquest canvi d’estació torna la normalitat
d’horaris i rutines. És la tornada a la vida laboral, a l’escola
Per a molts, la tardor significa l’inici d’un nou curs i el moment òptim per establir o recuperar bons propòsits després
de la pausa estival.
Per això, des de Cel Obert hem elaborat la llista de bons
propòsits per al nou curs que esperem puguin fer-te aquesta
tardor més suportable. Els millor és que aquests bons propòsits converteixin en hàbits! Sigui quina sigui la nostra
manera de viure, la Tardor és sempre un bon moment per
revisar hàbits i per crear-ne algun de nou.
Són moltes les persones que al setembre decideixen començar al gimnàs, aprendre una llengua, o iniciar una dieta,
i totes aquestes coses poden ser una bona opció sempre i
quan els nous propòsits siguin realistes.
Des de Cel Obert volem ajudar-vos per a què aquests propòsits arribin a bon port i es realitzin.
Escull unes metes que s’adaptin a tu i a les teves necessitats:
és millor que els propòsits estiguin adaptats a tu, a la teva
manera de viure i la teva realidad. A sovint les persones es
deixen arrossegar per modes objectius suggerits per altres
persones, i t’ajudarà a aconseguir els teus propòsits; és una
forma fàcil de fracassar inmediatament.
- Escull objectius assolibles
És millor tenir objectius senzills i complir-los, que

tractar d’aconseguir
l’inabastable.
- Estableix nivells
i marca’t petites fites
intermèdies.
Així l’objectiu final
no semblarà tan difícil
i el nivell de motivació augmentarà cada vegada que aconsegueixis petits avenços
- Dedica’t temps a tu mateix, és el millor que pots fer:
Un dels mals de la nostra època és la manca de temps, així
que pots proposar-te treure temps per fer alguna activitat que
t’agradi i per a la qual mai tens un minut.
- No desisteixis ni et rendeixis:
Ni és la fi del món aconseguir-ho, ni passa res si fracasses
alguna vegada.
Els propòsits són això, bones intencions i si no
s’aconsegueixen sempre es pot tornar a intentar al gener.

Te Regalamos TIEMPO
www.

.com

Tenemos todo cuanto necesitas para que no
pierdas tiempo buscando.
Tel. 659784935
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A LA TARDOR
L'INICI DE LA TARDOR
Segons càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional (Institut Geogràfic Nacional - Ministeri de Foment), la tardor
de 2015 començarà el dimecres 23 de setembre a les 10h
21m hora oficial peninsular, a les 9h 21m a Canàries.
Aquesta estació durarà 89 dies i 20 hores, i acabarà el 22 de
desembre amb el començament de l'hivern.
Durant la tardor de 2015 es produirà un eclipsi total de
Lluna (el 28 de setembre).
Arriba al seu màxim a les 4h 48m, hora oficial peninsular i
Mercuri serà ocultat pel Sol en la seva conjunció superior
del dia 17 de novembre.

CANVI D'HORA
El canvi d'hora es produeix, com és habitual, en iniciar
l'últim diumenge d'octubre. A les 3 de la matinada hora
peninsular del diumenge 25 d'octubre s’ haurà d'endarrerir
el rellotge fins a les 2 (les 2 de la matinada a Canàries passarà a ser la 1), de manera que aquest dia tindrà, oficialment, una hora més.

CONSTEL·LACIONS
Font: planetagea

PLUGES DE METEORS

La primera pluja de meteors important de la tardor és la
de les Dracònides, el màxim es dóna cap al 8 d'octubre.
Una altra pluja de meteors popular a la tardor és la de les
Leònides, que es dóna al voltant del 17 de novembre i que
ocasionalment arriba a ser molt intensa. La pluja més potent
sol ser la de les Gemínides, el màxim ritme es dóna al voltant del 13 de desembre.

Pel que fa a les agrupacions fictícies, d’estrelles conegudes com a constel·lacions, al voltant de l’estrella Polar es
veuran al llarg de la nit Cigne, Cassiopea, Óssa Menor i
Girafa. Les constel·lacions eclíptiques visibles en aquest
període van de Capricorn a Verge. Per sobre de l’eclíptica
destacaran Pegàs i Andròmeda; per sota, Balena i Orió, així
com les estrelles Siri i Proción.

LLUNES
Lluna nova:
13 d’octubre 11 de novembre i 11 de desembre.
Lluna plena:
28 de setembre, 27 d’octubre i 25 de novembre.

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¡¡

Informació proporcionada per l'Observatori
Astronòmic Nacional (IGN, Foment).

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

877015037
Roda de Barà
Tel.

Plaça Catalunya, local A

Tel. 697452833
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DUPLICADO LLAVE CON
MANDO BMW

Reparem
el comandament del seu
cotxe.

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

Arranjament de
carcasses i electrònic

Torredembarra
RÀPID
Multiservei

Reparació de calçat *Canvi de cremalleres *Esmolat de ganivets i tisores *Duplicat de claus *Comandaments de pàrquing
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Anem creixent junt amb vosaltres
Servei de Psicopedagogia

TARDOR

L’estiu és una època de desconnexió i de renovació per a
tothom. Pels infants, és una època de perdre hàbits, però
també de maduració. Segur que tothom quan els veu després de l’estiu els comenta que han crescut, que se’ls veu
més madurs, etc. Tota aquesta maduració, és necessària per
començar un curs nou, un repte nou per ells, per vosaltres
com a pares i per a nosaltres com a professionals.
Gràcies al suport que ens heu anant donant any rera any,
anem creixent junt amb vosaltres, amb nous serveis i
aquest any ampliem les instal•lacions, en el Grand Boulevard amb un local més, per poder acollir cada cas de forma
adequada. Tot això és possible degut a les noves demandes
de la societat, i a la formació contínua dels professionals
que formem part del centre.
Al Centre de Logopèdia, Psicologia i Reforç Escolar
BOULEVARD, som un equip interdisciplinar i us oferim
els següents serveis:
Servei de Logopèdia: diagnòstic, intervenció i assessorament en retards i trastorns del llenguatge oral i escrit i en
retards de parla. Teràpia miofuncional.
Servei de psicologia: intervenció psicoterapèutica individual i familiar per nens, adolescents i adults des d’una perspectiva integradora.
Servei Psicopedagògic: diagnòstic, intervenció i assessorament en les dificultats d’aprenentatge, atenció a les necessitats educatives especials i orientació acadèmica i professional.
Servei de Reforç Escolar: reforç de les matèries escolars.
Grups màxim de 3 alumnes.
Des del centre oferim un tracte proper i personalitzat
adaptant-nos a les necessitats individuals de cadascú. Per
qualsevol consulta no dubteu en posar-vos en contacte amb
nosaltres, respondrem a les vostres consultes sense compromís.
Bon inici de curs 2015-2016!

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

http://booking.boulevard9.com

Limpiezas

Experiència i tradició des de 1882

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

Tel.

642862065

Abrillantamiento y pulido de suelos

Presupuestos sin compromiso

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

www.carnsdolors.com
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SALUT A LA TARDOR

SALUT

CEL

CUIDAR-SE: PREVENCIÓ A LA TARDOR

NO INVASIVO (bioeléctronico)
ECONÓMICO y SIN DOLOR

¿Toleras bien cualquier alimento?

Després d’un llarg estiu arriba l’estació de la tardor on tots
o gairebé tots: persones, animals i plantes, hem notat alguns canvis. Els dies més freds i amb menys llum solar
són els culpables d’això i afecten al nostre organisme. Ens
sentim ocasionalment més cansats, amb son, alteracions de
la gana, i un llarg etc.
És el que es coneix com astènia de tardor.
Hi ha persones que poden patir aquest trastorn, generalment lleu i de curta durada, que es pot veure agreujat per
factors propis del ritme de vida actual, com l’estrès laboral
o el descuit d’una alimentació correcta.
La mala adaptació als canvis estacionals es manifesta com
un desordre biològic que sol durar uns pocs dies o setmanes.
Els símptomes que presenta són tant físics com psíquics i
inclouen cansament, debilitat generalitzada, somnolència,
baix estat d’ànim, dificultat de concentració i apatia.
També poden aparèixer irritabilitat, falta de gana, disminució de la libido i fins i tot un descens de les defenses
de l’organisme, que el fa més sensible a processos infecciosos.

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS SON REACCIONES
ADVERSAS DE NUESTRO ORGANISMO A DIFERENTES
SUSTANCIAS O ALIMENTOS, que afecta a nuestro metabolismo pero no al sistema inmunológico como las alergias,
que emiten señales evidentes.
Cada año se detecta un incremento del 10 % en personas
que padecen nuevas alergias e intolerancias.
Conocer sus Intolerancias Alimentarias es descubrir como
liberarse de síntomas, trastornos e incluso de patologías
que merman su calidad de vida.

ECO MAGIC: Tel. 642 74 29 20

LA INFORMACIÓN
ES PREVENCIÓN

Malgrat tots aquests símptomes, els experts coincideixen
que l’astènia de tardor no és una malaltia ni una síndrome, ja que els seus efectes desapareixen quan l’organisme
s’ajusta amb els canvis estacionals. Com en molts altres
problemes de salut, el millor tractament és la prevenció.
Per a això, existeixen una sèrie de recomanacions que poden evitar l’aparició de l’astènia a la tardor.
Una dieta equilibrada i uns hàbits de vida saludables permeten a l’organisme obtenir els nutrients que són necessaris per mantenir l’organisme en perfectes condicions
Comença per netejar al teu organisme de l’excés de toxines acumulades durant les vacances amb infusions o com-

Donar-nos la teva opinió té PREMI
testbia80@gmail.com
testbIA
80 a nosaltres.
La teva opinió és molt important
per

A través dels teus crítiques i suggeriments,
Celobert evoluciona i s’acosta més als teus gustos i
interessos.
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Per això, envia’ns un e-mail
amb el que creguis que ens
ajudarà a millorar. En agraïment al teu temps entraràs
en el sorteig d’un PREMI.
Aquest mes, el llibre que te
presentem.

C/ Tarragona 11. Local
43830 Torredembarra (Tarragona)
Teléfono: 625311122

Venta de productos de Nutrición Deportiva

www.cuerposnutridos.com
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SALUT A LA TARDOR
SALUT

postos que continguin carxofa, cua de cavall, boldo, ortiga
verda, etc.
Consumeix nous, llavors de carbassa, tofu, ous, formatge,
llet, peix o carn de pollastre i gall dindi, tots ells aliments
rics en triptòfan que ens ajudaran a recuperar el nostre ànim
gràcies a la serotonina que això posseeixen.
També hauràs de regular teu somni intentant descansar unes
vuit hores diàries per tal de recuperar l’energia perduda així
com d’aprofitar les hores de llum natural per tal de realitzar alguna activitat física amb la qual augmentaràs els teus
nivells de serotonina, el que farà que et sentis molt millor.
Intenta evitar els aliments i substàncies excitants com el
cafè, l’alcohol o el tabac.
Consumeix aliments de temporada com les verdures, riques
en vitamines, que faciliten la nostra digestió, netegen el
nostre organisme i a més ens aporten minerals, fibra i un
baix nivell de calories.
També podrem assaborir les fruites de temporada, altes en
vitamines i amb grans efectes de prevenció al nostre organisme com les taronges, la magrana, el codony i el raïm.

Fruta y verdura ecológica y de temporada
Productos de limpieza sin tóxicos
Cosmética natural y bioinformativa
Asesoramiento en dietas y nutrición natural
Electropuntura bioenergética
Test de intolerancia alimentaria
Charlas, talleres..

C/Capella 8. Local 22
Grand Boulevard.Torredembarra.
Tel. 642 74 29 20
tiendaecomagic@gmail.com

ODONTOLOGIA INTEGRAL
C/Tarragona 3-5. 43830 Torredembarra

En la clínica Salud Dental, este otoño la ortodoncia tiene un 5% de
descuento en tratamientos convencionales (Brackets) y en ortodoncia
invisible (Invisaling).

977644102 - 651764449
maruadell@yahoo.es

HIGIENE BUCAL A

30€

La alternativa más fiable a la ortodoncia convencional.
Diagnósticos

SIN COMPROMISO NI COSTE

PA R L E M R U S
МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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QUÉ FER A LA TARDOR
ESCAPADES

IOGA
La paraula ioga vol dir “unir” o “reunir” en sànscrit.
El ioga és originari de l’Índia. Un dels tractats de ioga
(el ioga sutres de Patanjali) està datat aproximadament
500 anys abans de Jesús, és un tractat de Raja Ioga.
El Ioga comprèn moltes branques que contribueixen al
complet desenvolupament de les nostres diferents facetes:
física, psicofísica, mental i espiritual. També pot ajudarnos a trobar l’equilibri, el benestar i la unitat entre cos i
ànima. Això pot anar des d’una simple relaxació fins a la
recerca espiritual o “meditació”.
Nascuts de l’Hinduisme, els diferents tipus de Iogues, no
estan lligats a una religió. El creient com l’ateu poden
practicar els mètodes del ioga sense necessitat d’imposar
principis en desacord a les seves conviccions religioses.
Els efectes benèfics del ioga són:
Al pla físic sobre la influència de les diferents postures,
l’elasticitat s’harmonitza, els òrgans es fortifiquen, el
sistema nerviós s’equilibra, les glàndules es regeneren i el
dinamisme general es fortifica.
Sobre el pla psíquic, el ioga pot eliminar els diferents
aspectes negatius de la vida moderna com el sedentarisme, l’abús d’aliments malsans dels tòxics o drogues, els
bloquejos generats per l’estrès...

Gràcies al ioga ens trobem amb un esperit relaxat, calmat
i serè, que ens permet resoldre els problemes amb un punt
de vista més positiu.
Les bases del ioga en general són:
- la relaxació
- la respiració
- les postures trucades asanas
- la concentració
- el despreniment interior
Les persones que practiquen ioga prenen en mà el seu
progrés dia a dia per aconseguir una veritable autonomia.

CENTRE NIDRA

Desprès del tancament d´una etapa en ve
una altra de nova. Noves il.lusions, grans
esperances, progrès, renovació, ...
Tot és per millorar .

Centre Nidra s´uneix a Spa i Salut al c/ Baix de

Sant Pere, 18 a partir del dia 1 de Septembre on
impartirem classes de Ioga i Dansa del Ventre.
Per a més informació contacteu amb Tere al
626073928 ó al mateix centre Spa i Salut.
8

Encara ets a temps per fer alguna escapada.
Segur què trobes qualsevol motiu:
celebrar alguna cosa, un moment especial o simplement
regalar-te aquest temps d’oci i coneixement que tant et
mereixes.
Ens permetem d’aconsellar-te a visitar:
“Les Edats de l’Home”.
Aquest any se celebra el V Centenari del naixement de
Teresa Cepeda i Ahumada, (Santa Teresa de Jesús)
L’exposició de les “Edats de l’Home” estarà dedicada a
ella.
Aquesta és la primera vegada que les Edats de l’Home es
celebra a dues seus diferents: Àvila, ciutat que va veure
néixer a Teresa de Jesús i Alba de Tormes (Salamanca) que
la va veure morir.
És una gran oportunitat per visitar aquestes localitats i
conèixer algunes de les mostres de l’art sacre més importants.
Fins a mitjans de novembre tens temps per poder visitarla i, si no pots desplaçar-te, sempre pots visitar aquestes
pàgines per conèixer més:
A facebook.
Teresa-de-Cepeda-I-AhumadaFundacion.Las.Edades
*http://www.lasedades.es/

Hoteles,
vuelos,
viajes...
booking.boulevard9.com

OCI A LA TARDOR

Els versos de la cançó del cantautor uruguaià Quintín
Cabrera, ‘Les ciutats són llibres’, mostren a la perfecció
que passejar per una ciutat -fins i tot per la pròpia- pot
esdevenir un gran viatge.
Als pobles del Baix Gaià trobaràs esdeveniments i celebracions al teu gust i mida.

OCI

“LES CIUTATS SÓN LLIBRES QUE ES LLEGEIXEN AMB
ELS PEUS”

.....................................................
MERCATS
Creixell: Rambla de les Moreres. Diumenge
Roda de Berà: Dijous
La Pobla de Montornès: Dissabte
Torredembarra. Carrer Mañé i Flaquer: Dimarts

.....................................................
MERCAT 2ª MA I ARTESANIA.
TALLERS.
Torredembarra.
Galeries Grand Boulevard
C/ Capella 8. Torredembarra
Dissabte de 10 a 13 y 17 a 20h

.....................................................
MASENA TORREDEMBARRA
“Tiramos la Casa por la ventana”

Dissabte. 26 de Setembre.
Tot el dia.

Ofertes

Crta. de la Riera, 60/70.

Tlf. Rafa: 695620025

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

Regalos originales para cualquier ocasión
.........................................................................................................
Web: www.regalemus.com
Correo: info@regalemus.com
Tfno: 977645832 / 659784935

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

VESPELLA

LA FESTA MAJOR DE VESPELLA
DE GAIÀ

Parlem de la FestaMajor de Sant Miquel, que es celebrarà els darrers dies del mes de setembre i els primer
d’octubre.
La vila del Baix Gaià tornarà a gaudir de la pujada al
Castell, que enguany es farà el dissabte 3 d’octubre a
partir de les 10.00 hores. La sortida es fa als Masos de
Vespella i l’arribada, a la plaça de Pujol, a la vora del
Castell.

Déu t’he guardi, Vespella
per Sant Miquel enlairada.
El Sol et besa de matinada,
perquè et troba bella
damunt d’un pujol ben alt,
ensivellada.
Tu domines la contrada del Gaià,
total la Vall

Joan de la Riera

CEL
www.celobert.com.es

B
E
R
T
del Baix Gaià

LEÑAS DEL GÁIA
VENTA AL DETALLE Y A DOMICILIO

CARRETERA DE LA RIERA DE GAIÁ N 3 POL-IND
ROQUES PLANES (TORREDEMBARRA)
Mario Gómez Toro 639 146 295
Joaquin Pérez Zambrano 659 672 589
lenyesdelgaia@hotmail.com
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A LA TARDOR

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

OCI

ALTAFULLA
Arriben les VIII Jornades Gastronòmiques d’Altafulla
amb la participació d’onze restaurants.
Se celebrarà del 28 de setembre al 18 d’octubre.
La mostra començarà el 28 de setembre i s’allargarà fins
el proper 18 d’octubre.
D’entre els plats que s’hi poden trobar destaquen la cueta
de Vedella del Gaià a la brasa, farcida de botifarra; el
lluç de palangre cruixent de patata i sofregit; els canelons
farcits de gambes i bolets; l’ arròs mar i muntanya; i
com a postres, el camí dolç de fruits i cítrics “Salvattore
Lonbatra”, els núvols de formatge i codony, o bé, la coca
de taronja i coulis de fruits vermells.
Els restaurants participants són El Racó del Pozo, el Gastrobar 13-21 Altafulla Mar Hotel, Les Bruixes, Voramar,
Bruixes de Burriac, Park, Tapacadabra, Costa Dorada,
l’Hotel Yola - Restaurant El Tiberi, l’Hotel-Restaurant
Oreneta i la Taverna Ca Carlets. Es recomana que prèviament es faci la reserva.
Altafulla JAZZ
Cicle de concerts permanents.
Durant TOT l’any.
www.altafullajazz.com

977 649 068

Fondo, 1 La Riera de Gaià

LA RIERA DE GAIÀ
LA CORAL INFANTIL CANTARELUS
Torna a començar el curs
Grup de petits
(de 4 a 7 anys) assaig de divendres de 5 a 6 h
Grup de Mitjans
(de 8 a 11 anys) assaig divendres de 5 a 6 h

coralcantarelus@gmail.com
cantarelus.blopspot.com

977653020 (Àngel)
Obert a nens i nenes de Tots els pobles del Baix Gaià y
del Tarragonès

A LA RIERA AL NOVEMBRE, LA FIRA MEDIEVAL
Data a concretar (T’avisarem en facebook)
celobertdelbaixgaia
Segueix-nos al facebook.
Allà trobaràs tots els esdeveniments que es realitzen al
Baix Gaià actualitzats.
Esperem la teva aportació.
¿Coneixes d’algun esdeveniment i vols compartir-ho?
Aquest és el teu espai.

i Planxisteria
taller@tallersoto.e.telefonica.net
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CARRERS COMERCIALS
Com ja els comentàvem al número anterior de Cel Obert,
hem començat un recorregut pels carrers comercials del
Baix Gaià.
La nostre intenció es promocionar el comerç local.
En aquest número els presentarem
EL PASSEIG DE LA SORT DE TORREDEMBARRA.
Un passeig ple de variats serveis i productes:
bars, botigues, serveis ...
En aquest número els parlarem de quatre d’ells.
Tres serveis amb demostrada experiència i professionalitat
( porten donant-nos els seus serveis des de 50 uns i els
altres més de 20)
I una nova botiga de roba, també on line, amb molt de
futur

meno.tienda
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MENO: BOTIGA ONLINE I OBERTA AL PUBLIC
No és una botiga més, és on trobaràs moda al teu gust,
prendes exclusives importades d’Anglaterra, Itàlia,
Alemanyia, Grècia i Eivissa
Especialitzats en homes i dones, i ara tambè en nens de
8 a 14 anys en talles completes, per a que cap persona
es pugui sentir que no hi ha talla per ell
Et portaran sabates de mides especials, roba exclusiva
en talles grans i moderna, perque les persones que no
tenen figura de mòdel de pasarel.la tambè poden estar
atractives i la propietària d´aquesta botiga ho sap.
Per ella, per la Cris, això és un repte, i ha descobert
que hi ha una gran mercat que no sabia a on anar a
comprar, persones joves de talles grans o de mides no
perfectes, que volen sentir-se bè amb la roba que es
compren.Tenen tambè vestits de festa espectaculars a
preus assequibles perque no hi ha intermediaris, compren directament als fabricants.
Vénen des de la seva botiga virtual on line a tot el
món: Mèxic, Estats Units...
Aquí ens costa comprar roba per internet i per això
tambè podem visitar el seu magatzem que està obert al
públic al Passeig de la Sort. Val la pena -s’hi i entrar-hi.
No sortiràs decebut.
La propietària és carismàtica i molt propera, entendrà
de seguida les tevés necessitats i et farà sentir còmode
trobaràs el que vols i si no ho té a la botiga, t’ho portarà
i sortiràs content, perque et transmetrà que tothom té
atractiu i sempre es pot potenciar.
Roser Gellida

Des de fa més de 20 anys estem especialitzats en l'assessorament i contractació
de tot tipus d'assegurances orientats tant a
particulars com a empreses.

Assegurances de Salut
Vida,
Jubilació
Accidents,
Productes Financers,
Multiriscos de la Llar
Auto
etc.

Tot això avalat per la qualitat dels productes i serveis d'AXA.
Passeig de la Sort, 33.
Tel. 977640872
torredembarra@agencia.axa.es

Núm.32. Tardor 2015

CARRERS COMERCIALS
Perruqueria Homes
A MA D E U V I L A
Passeig de la Sort,42

Tel.606139745

Un pare i un fill colze a colze, tirant endevant el seu medi de vida en mig d´una
cruenta crisi que a ells no els ha fet mal,
perque són bons i els clients ho saben
apreciar.
Emblemàtic establiment amb tradició familiar de quatre generacions que segueix fins
avui, el que no és gens habitual.
En la seva botiga els dos Amadeus, ens
reben amb simpàtia, afabilitat i una gran
professionalitat.
Persones a les que els agrada el seu ofici i
una clientela fidel fan el tándem perfecte.

Aquest 2015 fan 50 anys.
Felicitem-los!

I en el proper número,
Carrers de Roda de Berà.
Te apuntes?
Des Cel Obert volem promocionar i donar a conèixer el
“Comerç de Proximitat” com eina del desenvolupament
social,valors de la tradició, del saber fer, del tracte familiar i de defensa del mercat de quilòmetre zero.

CEL

www.celobert.com.es

BERT
del Baix Gaià
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abcGM S.L.
POLÍGONS

LOGISTICS & STORAGE SOLUTIONS

POLIGONS

SOLUCIONS INTEGRALS EN EMMAGATZEMATGE I LOGÍSTICA

SOLUCIONES INTEGRALES EN ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA

www.abcguardamuebles.com
- Almacenamiento Industrial y Particular.
- Trasteros de gran capacidad.
- Guardamuebles: Servicio de embalado
y portes GRATUITO*.
- Portes Locales, Nacionales
e Internacionales.
- Mudanzas.
(*)Consultar

C/ Sol de Ponent, Nau 31
Pol. Ind. Roques Planes
43830 Torredembarra (TGN)

Tels. 877 05 33 17
640 13 36 16

info@abcguardamuebles.com

Leñas del Gáia

VENTA AL DETALLE Y A DOMICILIO
CARRETERA DE LA RIERA DE GAIÁ N 3
POL-IND ROQUES PLANES (TORREDEMBARRA)

Mario Gómez Toro 639 146 295
Joaquin Pérez Zambrano 659 672 589

lenyesdelgaia@hotmail.com

Fa anys gairebé tots els municipis, encara que fossin petits,
van decidir construir un polígon industrial.
Es considerava un gran avanç que la localitat comptés amb
un d’ells.
Que s’ocupés o que quedés buit, era el menys important.
El resultat d’això és que hi ha municipis on els polígons
industrials han prosperat; però hi ha molts que són un veritable desastre: naus amb el cartell de “es ven” o “es lloga”
és el que decora el paisatge.
En aquest número i en propers, coneixerem els polígons
del Baix Gaià i la seva indústria i serveis, com a autèntics
generadors d’ocupació i riquesa al Baix Gaià.
Al Baix Gaià hi ha diversos polígons industrials:
Torredembarra, Roda de Berà, La Riera, El Catllar...
Tots ells compten, com no podia ser d’una altra manera,
amb negocis que han tancat, relacionats sobretot amb la
construcció, i també naus que mai van acollir cap negoci.
No obstant això, sí que n’hi ha molts que s’han mantingut.
Ara fins i tot es comença a donar un altre enfocament als
polígons: s’estan convertint en espais d’oci i serveis.
És el cas del de Torredembarra, del qual parlarem i coneixerem en profunditat al proper número de Cel Obert
El poligon Roques Planes, de Torredembarra, té molts
carrers amb noms de pobles del Baix Gaià: C/de la Riera,
Vespella, La Nou...

Cal convertir els polígons industrials en espais comercials
i d’oci.

Tanatori
C/ Sol Ponent 9
(Pol. Ind. Roques Planes)
43830 Torredembarra (Tarragona)
Tel. 900 506 712 (trucada gratuïta)
14

www.rioshevia.com

MÉS
BARAT

Coixí VISCO EGDC
2x

40 €
233€
abans

423 €

POLÍGONS

NO
NO HO
HO TROBARÀS
TROBARÀS

EQUIP DE DESCANS

Matalàs VISCO DELUXE
+ base TAPISSADA 3D
90x190cm (Potes no incloses)

Matalàs MOLLES ENSACADES
90x190cm

abans

481 €

309€

Visita les nostre botigues i descobreix les

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

Un gran descans a preus petits
www.gigantedelcolchon.com
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D’INTERÈS
GENERALS
Emergències

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

ALTAFULLA

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

ETS ASESORES
ASESORÍA FISCAL
CONTABLE MERCANTIL
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS
Tel: 977 130 642

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

CREIXELL

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

EL CATLLAR

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

LA NOU DE GAIÀ

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

LA POBLA DE MONTORNÈS

www.lapoblademontornes.cat
Ajuntament .........................................................977648012
www.faristol.extendnow.com

Faristol

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

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

16
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D’INTERÈS
LA RIERA DE GAIÀ

www.ajuntamentlarieradegaia.cat
Ajuntament .........................................................977655000
Consultori Mèdic...............................................977655555
Farmacia............................................................977655155

RENAU

www.renau.altanet.org
Ajuntament.

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

RODA DE BERÀ

www.rodadebara.cat
Ajuntament
Consultori Mèdic
Policia local.

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

SALOMÓ

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

TORREDEMBARRA

www.torredembarra.cat

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

www.vespella.altanet.org

Ajuntament

Ralls
Trons

i

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

Ocells i Plantes
C, Pere Badia, 15-19, 43830 Torredembarra Tel.-Fax 977

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

Ara també
Educació de la veu
Flauta Travessera
Flauta Dolça
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Sentiment de pertinença
Cada vegada el nom de Baix Gaià es té més en compte en
tot el nostre entorn.
Abans que Cel Obert fos la revista del Baix Gaià (i d’això
fa més de vuit anys) altres ja van fer al·lusió a la Mancomunitat: una revista, El Timbal, un partit polític...
Actualment existeix també un diari on line amb aquest
nom, molts perfils al facebook porten el nom de Baix Gaià
i en breu una web Baixgaiaonline.com on trobarem tota
les notícies dels onze pobles del Baix Gaià, informació
d’associacions culturals, esportives i un llarg etc

Un centenar de triatletes van prendre la sortida en la
prova elit masculina davant el nombrós públic que es va
concentrar a la platja d'Altafulla.
Foto: Alfredo González.
Diari de Tarragona
Les últimes declaracions de l’alcalde d’Altafulla Feliç
Alonso al Diari de Tarragona van en aquesta direcció.
“Pensem que una part important de la població d’aquí
nota un sentiment de pertinença a un territori amb
una realitat concreta i diferenciada de Tarragona o del
Penedès”
Es tracta d’una reivindicació històrica que es va començar
a gestar en els anys 80 a l’est del Tarragonès, un territori
lligat a la conca hidrogràfica del riu Gaià en el seu tram

ESTILO

més baix i que inclou els termes municipals del Catllar,
Renau, Vespella de Gaià, Salomó, la Nou de Gaià, La
Riera de Gaià, la Pobla de Montornès, Altafulla,
Torredembarra, Creixell i Roda de Berà.
De fet, nuclis que pertanyen a Tarragona com Tamarit,
Ferran o la Móra també formarien part pels seus llaços
històrics i geogràfics d’aquesta teòrica nova divisió administrativa.
Per Fèlix Alonso la creació de la nova comarca suposaria
“consolidar un sentiment que ja existeix” i els avantatges
“podrien ser moltes, especialment per millorar els interessos dels ciutadans i del territori”.
El principal motiu, segons l’alcalde, són “les persones”.
És cert que cada municipi té la seva pròpia realitat i que
no és el mateix estar a la costa que a l’interior, però cal
deixar de donar-se l’esquena i apostar per les moltes coses
que ens uneixen, no només el turisme, també la cultura o
qüestions socials “, explica Alonso.
El Diari de Tarragona va documentar un esdeveniment
com:(Triatló) Gómez i Oliveras conquisten Altafulla
El Campionat d’Espanya de Triatló va omplir ahir de color la localitat del Baix Gaià en una jornada esportiva
que va comptar amb alguns dels millors especialistes de
la modalitat
Des de CEL Obert sempre hem estat a la línia de
promoció i divulgació del nostre entorn, mitjançant la
nostra revista, activitats comercials i d’oci, fires de venda
i degustació de productes del Baix Gaià, de promocions,
guia comercial de tots els serveis...
Apostem per aquesta promoció per crear major riquesa a
la zona. I tú?

VINS NATURALS DEL BAIX GAIÀ
Altafulla Radio, la ràdio del Baix Gaià

www.altafullaradio.com
107.4 de la freqüència modulada

Al-ANOM y ALATEEN. GRUPO BAIX GAIÀ
El uso y abuso de bebidas alcohólicas es causa de una conflictiva
enfermedad: EL ALCOHOLISMO.
Cuando algún miembro de la familia padece esta enfermedad, se
crean graves problemas , tanto en su entorno como con su pareja,
familiares y amigos.
Por ello es de gran ayuda tener grupos de apoyo que emocional y
espiritualmete alivian los problemas causados por esta conflicitva
enfermedad
Si este es tu caso, PIDE AYUDA.Te la ofrecemos en:
Roda de Berà: C/Joan Carles I (Antic Ambulatori)
Viernes de 19 a 21. Tel.608782996
18
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Aquest és el títol d’un tema del grup de cançons de
taverna de Torredembarra anomenat Julivert
(www.julivert.cat).
Explica que venien de vacances a Torredembarra
alguns gitanos de Lleida que eren reconeguts músics
de rumba. Cantaven garrotins i altres cançons quan
l’orquestra del Xiringuito acabava la seva actuació. Agafaven els instruments i s’hi posaven, sense
anunciar-ho enlloc.
jordi suñé morales / www.elriu.cat

BAIX GAIÀ A FACEBOOK

PENSIONISTES I JUBILATS DEL BAIX GAIÀ
* www.facebook.com/prendesbaixgaia/timeline
JO SÓC BAIXGAIANENCA
* Ni-tarragoní-ni-penedesenc-JO-SÓC-BAIXGAIANENCA

IMPARES BAIX GAIÀ

* www.facebook.com/impares.baixgaia

BAIX GAIÀ ESPORTS

GENT DEL BAIX GAIÀ

GENT DEL BAIX GAIÀ
AMB NOM DEL BAIX GAIÀ

* www.facebook.com/baix.esports
* www.facebook.com/baixgaiaesports

TRUEQUES BAIX GAIÀ

PADEL INDOOR TORREDEMBARRA

4000 m2 dedicats al món de pàdel.
El centre més important de Pàdel del Baix Gaià.
Unes instal·lacions magnífiques per gaudir d’aquest
esport!
Telèfon: 616 64 86 82
info@padelindoortorredembarra.com

* www.facebook.com/zonatrueques.baixgaia

BAIX GAIÀ ON LINE

* www.facebook.com/baixbaiaonline

BAIX GAIÀ DIARI

* www.facebook.com/BaixGaiaDiari

GENT DEL BAIX GAIÀ

http://gentdelbaixgaia.blogspot.com.es

IMPARES BAIX GAIÀ.
www.facebook.com/imparesbaixgaia

Aquesta tardor reprenem l’espai SENARS
(SINGLES, SOL @ S o com vulguis dir)
Persones que en un moment donat, tinguin o no
tinguin parella, els apatece fer activitats amb altres
persones:
Sopars, excursions, viatges...
Tindrem un espai on quedar.
Cafeteria El Sabó de Torredembarra.
Allà, tots els divendres, a partir de les 20 h podràs trobar gent amb qui parlar, jugar a jocs de taula, escoltar
música i un munt d’activitats.
Ens proposes alguna? TEl. 679340851

BAIX GAIÀ ON LINE.

La Web del Baix Gaià
En breu podreu gaudir de la nova web del Baix Gaià
Una web que construirem entre tots.
Serà una web participativa e intectativa: Podràs pujar
els teus vídeos, idees, peticions de treball o ofertes,
trobaràs els esdeveniments que es realitzen al Baix
Gaià les farmàcies de guarda, les notícies, un lloc on
queixar-te del que no està bé en el teu poble, o el que
més t’agrada... Els plens de cada poble, els esdeveniments més rellevants...
Si ets associació, dóna’t a conèixer a través de la
nostra web, que és la teva.
Si ets un comerç, promociona les teves ofertes.
Si ets un professional, dóna a conèixer el que saps fer.
TOTHOM els BAIXGAIANENCES
tindrem un lloc en

www.baixgiaonline.com

et perdràs?
* www.facebook.com/BaixGaiaOnLine
info@baixgaiaonline.com

CEL

www.celobert.com.es
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del Baix Gaià
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Entrenadors i monitors Jesus Velazco, Francisco Cruz,
Irene Ramos, Laura rams, José Molné, Albert Sola i com
a suplent Juan Ramos.
Torredembarra, bressol de grans Atletes.
En aquest número, aquest espai està dedicat a l’esport.
Avui parlem amb el president de Club Atletisme de Torredembarra, Juan Ramos Invernon
Amb orgull ens diu que aquest any han estat més de 50 les
medalles guanyades pels atletes del Club.
Un Club que compta amb uns 60 socis i que ha aconseguit
entre els seus socis grans promeses de l’Atletisme.
Enhorabona a tots ells i a seguir portant el nom de la Torre.

CÀRITAS DE TORREDEMBARRA
Nova seu al carrer Camp Vell, 14. Uns nous espais que
han estat possible gràcies a la donació que Maria Farré
Gual va fer a favor de Càritas.
Segons el responsable de la Càritas parroquial, Esteve Morros, “aquests nous espais oferiran; a més dels
serveis que fins ara s’estaven realitzant, com el servei
d’Acollida, Servei de distribució d’aliments (SDA),
Filigrana, el Magatzem de la Llar; la possibilitat de fer
front als reptes pendents, com disposar de més espai
per a l’atenció i acompanyament així com potenciar la
formació per tal d’ajudar a les persones en el seu desenvolupament integral”.
Contacta Telèfon: 977 643 590
Correu electrònic: comunicacio.caritastdb@gmail.com
Adreça: C/ Camp Vell, 14 - Torredembarra

RACÓ DEL POETA
Estaba escribiendo, pero no me acuerdo
de nada, es como cantar en baja forma
y redactar sólo según la norma
de la impaciencia anclada en el recuerdo.
Estaba pensando, pensaba que muerdo,
nada, mejor estar dentro de la norma
y respirar la canción de forma
que sapiencia apenas sea la del lerdo.
Estaba imaginando, cómo me pierdo
en nada, que de hallarse ya no hay forma
ni que siga el dictado de la norma
para estando loco pasar por cuerdo.

F.G.T (Riera de Gaià)

Les trobaràs a la pista d’atletisme de la Zona Esportiva de
Torredembarra. Dll, Dmc i Div de 17 a 20h.
https://www.facebook.com/catorredembarra
https://www.facebook.com/juan.ramosinvernon
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“No sigas por donde el camino te lleve,
avanza por donde no hay camino y deja un rastro”
Ralph Waldo Emerson

Núm.32. Tardor 2015

GENT DEL BAIX GAIÀ
GENT DEL BAIX GAIÀ

CONSELL DE DR.MOVIL
Com actuar si se’t mulla el mòbil.
Encara que recentment han aparegut múltiples dispositius
resistents a l’aigua, si el teu no està dissenyat per suportar “capbussades” i se’t mulla o cau a l’aigua, no perdis la
calma!!! Des de Dr.Movil et donem uns passos a seguir en
cas que el teu apreciat smartphone o telèfon mòbil es mulli.
Les 4 regles d’or.
Aquestes són les regles que has de seguir com si fossin religió
  1- No ho intentis ENCENDRE.
      És la primera cosa que instintivament provarem, a veure si s’encén !!!. Amb els components mullats, en activar
l’encesa, farem passar un corrent elèctric per on no ha de
passar, ja que l’aigua ,amb els seus minerals són conductius
i provocaran curtcircuits que poden danyar, i segurament
ho facin, component imprescindibles per al correcte funcionament. Per tant, No l’encenguis!
2 - Treu tots els components que puguis
       Els últims models de telèfon, porten bateries que no
són extraïbles, pel què en aquest cas no es podrà treure la
bateria, però si es pot, treu-la així com les targeta SIM i la
targeta de memòria.
3- No facis servir un assecador.
     Amb un assecador empenyerem, per acció de l’aire, el
líquid que ha entrat en el terminal sota els components i a
zones que no tenen sortida, empitjorant si és possible la situació. A més l’ús de temperatures elevades no controlades,
pot danyar components que són sensibles a la calor, com
micròfons, altaveus i flexos.
4- Treu la humitat.
    El mite de l’arròs que tots hem sentit o vist per internet,
funciona!!! L’arròs és un cereal que absorbeix molt la humitat. Si posem el telèfon cobert d’arròs cru durant el temps
suficient, generalment de 24 a 48 h, podrem treure tot el
líquid que contamina el telèfon i si hi ha sort i hem seguit
correctament els passos anteriors, és molt possible que tinguem de nou el telèfon funcionant.
Si el telèfon s’ha caigut al mar, haurem treure l’aigua salada
del seu interior. Ni t’ho pensis, posa-ho sota l’aixeta molt
de temps per eliminar l’excés de sal (total, ja està mullat), i
després segueix les 4 regles anteriors.
Si no has aconseguit recuperar el teu telèfon després de seguir tots els passos indicats, acudeix al teu centre de reparacions més proper i potser allà puguin “desfer la malifeta”.

“ La Bohème “ Boutique

Páginas web económicas.
(desde 100 €)
Tel.659784935

Pere Badia 33. Torredembarra
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QUE ES MIHA-BODYTEC?
Miha bodytec és el primer sistema que entrena tot el cos de
forma simultània a una intensitat d’activació muscular més
alta que ambels mètodes convencionals.
AVANTATGES I BENEFICIS IMMEDIATS
Notaràs elsresultats des de la primera sessió amb resultats
visibles en poques setmanes.
PROGRAMES ESPECIFICS
Bellesa
-Bellesa i antiaging, reducció de volum I tonificació a les
zones clau, glutis, braços, cames i abdomen.
-Remodelació corporal integral, tractament anticel•luíitic
altament eficaç.

ZONA FITNESS

Fitness
-Tonifica el cosi alta eficacia en la reducció de greixos
-Alta intensitat de treball muscular amb baixa càrrega
articular.
Rendiment esportiu
-Millora el rendiment esportiu, força, resistencia i velocitat, fins i tot en atletes d’elit.
-Millora la técnica de qualsevol esport.
Salut
-Millora la salut i benestar general, augmentd’energia i
vitalitat, altamentefectiu en problemas d’esquena.
-Programes personalitzats de prevenció i rehabilitació

C/Capella3. 43830 Torredembarra

www.zonafitness.cat

Tel. 977645626

www.

.com

Agencia de multiservicios Integraless

Proximidad, Ocio y cultura

C/Capella 8, local 9.
43830 Torredembarra (T)
Tef. 977645832-659784935
info@boulevard9.com
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CEL

BERT
del Baix Gaià

www.celobert.com.es

REVISTA COMERCIAL, SERVEIS, OCI I CULTURA
PRESENTACIÓ

CEL EN PDF

GUÍA ÚTIL

DESCONTS

OCI

NOTICIES

VO L E M AP R O PA R - N O S M ÉS ALS NOS TRES P OBLES .

Conèixer la seva gent, els seus esdeveniments, el seu patrimoni.
Per això hem pensat que res millor que comptar amb persones, com tu, veïnes del Baix Gaià, que col·laborin
amb nosaltres.

Vols
ser el nostre Ciceró?
Seràs l’enllaç entre Cel Obert i les entitats del teu poble i ajuntament.
Ja tenim alguns col·laboradors. Però ens faltes tu.
Posa’t en contacte amb nosaltres via correu electrònic
o telefònicament o, si ho prefereixes, passa per la nostra oficina.
Estem al C / Capella 8, local 9 de Torredembarra.
Horari de 10 a 13h.
Tel 659784935
Correu electrònic: info@celobert.com.es

VOLS COL•LABORAR AMB NOSALTRES?

Envia els teus articles a: info@celobert.con.es
Han d'anar signats amb nom i cognoms i DNI o passaport, adreça

VOLS REBRE LA REVISTA CEL OBERT PER
CORREU ELECTRÒNIC?
Fes-nos arribar la teva petició a: info@celobert.con.es

Els nostres PRIMERScicerons

ALTAFULLA: M.Lluisa.
CREIXELL: Fina Adame
RIERA DE GAIÀ:Roser Gellida
VESPELLA: Noelia Vives
POBLA DE MONTORNÈS: Marti Virgili
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CEL

BERT
del Baix Gaià

GENT DEL BAIX GAIÀ

GENT DEL BAIX GAIÀ
EMPRENDEDORES
Cuando ves cerrar un local (y en nuestros pueblos ocurre
muy a menudo) te invade una gran tristeza. Detrás de ese
cierre hay una persona que ha puesto toda su ilusión (y
capital) en ello.
No están los tiempos para ser valientes, pero tampoco hay
muchas más salidas: o te arriesgas y te conviertes en un
emprendedor (¡qué gran palabra!) o sigues sin trabajo.
Por ello, cuando vemos que algunos de nuestros anunciantes arriesgan y tratan de innovar, nos alegramos enormemente y no podemos por menos que compartirlo con
vosotros.
En este mes, os presentamos a cuatro emprendedores.
Natalia puso su tienda en El Vendrell, pero después de un
mes comprobó que se había equivocado de sitio.
Cogió sus bártulos y se vino a Torredembarra. Ahora ha
puesto una pequeña tienda, California Closet en las
Galerías Grand Boulevard. Su ropa es diferente a la que
podemos encontrar por la zona. Ropa atrevida y dirigida al
sector más joven.Tel.722397755

al lado de su local, en él arregla móviles, hace fotocopias
y tiene servicio de internet, pero ahora, ha arriesgado y ha
decidido poner máquinas de autoservicio las 24 horas. Así
podemos disfrutar de sus kebab y bebidas (no alcoholicas)
las 24 horas del día.
.

ANTIGÜEDADES EN EL POLÍGONO
Tres amigos se plantearon cómo podían sacar un rendimiento a las instalaciones de una nave en el polígono Roques Planes. Sebas tuvo una idea genial, la podrían utilizar
como almacén para venta de antigüedades, artículos de
coleccionista y artículos de segunda mano. Rafa y Adrián
decidieron apoyar la idea. Algunos artículos los compran
y otros los aceptan en depósito hasta que se venden. Podemos encontrar un poco de todo. Ofrecen también servicio
de mudanzas. Tienen un servicio de recogida gratuita y
tasan sin coste. Ya están pensando en ampliar el negocio y
poner una casa de empeños.

Jose Antonio tenia una tienda de informática,venta
y reparación de ordenadores y accesorios. Después de un
año, y viendo que su negocio no crecía como el deseaba,
ha decido ahorrar gastos y trabajar desde su casa y ofrecer
un servicio más personalizado. Ahora se desplaza a la casa
de los clientes y vende por internet.

Tel:620594828.(Pag. 21)
El gerente de Torre Döner Kebat, abrió un locutorio

Con emprendedores así, ¿quién teme a la crisis?.

977 646 385
646 307 271

6,90€
Pere Badia, 33. Torredembarra. Tel. 646 307 271/ 977646385

VENDING
24h
y Recargas Móvil
SERVICIO
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www.tottorre.com

Ser vicios inmobiliarios inte grales

Le ofrecemos:

*Alquiler y venta de viviendas.
*Cédulas de habitabilidad
*Certificados energéticos
*Financiaciónes.
*Seguros
*Reformas

2542

info@tottor re.com
C/ Capella 8, local 9.

tel.659784935
Torredembarra

¿VENDE? ¿COMPRA?
Le ofrecemos:
GARANTIA
le garantizamos un trabajo realizado por profesionales y de forma eficaz para vender su vivienda a
un justo precio y en el menor tiempo posible.
SU INTERÉS
Buscamos ante todo su interés.
Al confiar en nosotros tiene acceso a todos nuestros contactos, evitandose tener que perder su preciado tiempo visitando el resto de las inmobiliarias.
Nosotros lo haremos por usted.
COMPROMISO
Su compromiso nos permite trabajar en multiexclusiva la venta de su vivienda, durante un tiempo
determinado, el que usted decida.
En este tiempo pondremos todos nuestros recursos
a su disposición:
Trabajando a pleno rendimiento, publicitando su
inmueble en los mejores portales inmobiliarios y en
nuestra revista Cel Obert, le mantendremos informado mediante informes de las visitas realizadas y
del resultado de las mismas.
Nos importan las personas y su necesidad o interés
en vender. Sus prioridades, desde ahora, son las
nuestras.
No dude más. No pierda su preciado tiempo.
Si quiere vender, confié en Tot Torre. Nuestro trato
y profesionalidad les convertirá en clientes satisfechos. Llámenos hoy mismo!!!

SI QUIERE COMPRAR ha llegado a la agencia
inmobiliaria que estaba buscando.
Somos su MANAGER INMOBILIARIO:
Buscar su inmueble, negociar el mejor
precio, y gestionar sus deseos, será nuestro trabajo. Y sin coste alguno para usted.
Díganos que inmueble está buscando y deje todo
en nuestras manos.
Al confiar en nosotros se evita tener que visitar el
resto de las inmobiliarias. Nosotros lo haremos por
usted.
Disponemos de un gran número de clientes dispuestos a vender, y cooperamos con las mejores
agencias de la zona.
Llegar a la casa o piso que esta buscando le será
sencillo
COMPROMISO
Su compromiso nos permite trabajar un tiempo
determinado, el que usted decida, buscando para
usted.En este tiempo pondremos todos nuestros
recursos a su disposición:
Nos importan las personas y su necesidad o interés.Sus prioridades, desde ahora, son las nuestras.
No dude más. No pierda su preciado tiempo.
Si quiere COMPRAR confié en Tot Torre.
Nuestro trato y profesionalidad les convertirá en
clientes satisfechos. Llámenos hoy mismo!!!

TEl. 977645832 / 659784935

TOT TORRE: SU AGENTE INMOBILIARIO DE CONFIANZA
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Ser vicios inmobiliarios integrales
info@tottor re.com tel.659784935
C/ Capella 8, local 9.
Torredembarra

www.tottorre.com
ALQUILERES

TORREDEMBARRA

250€

Local comercial en el
centro de Torredembarra.
25 m2 aproximadamente.
Preparado para frutería
Dispone de estanterías,
cámara frigorífica, aire acondicionado.

También en venta por 28.000

TORREDEMBARRA

6€

LOCAL MULTIUSOS en ALQUILER
Preparado para:
•Clases particulares.
•Reuniones.
Dispone de :
Ordenador, impresora y wifi.
Y también como dirección fiscal

TORREDEMBARRA

150€

Local para celebraciones.
Capacidad para 70 personas.
Dispone de mesas y sillas. Nevera.
Zona playa de Torredembarra

TOT TORRE: SU AGENTE INMOBILIARIO DE CONFIANZA

Ser vicios inmobiliarios integrales
info@tottor re.com tel.659784935
C/ Capella 8, local 9.
Torredembarra

www.tottorre.com
ALQUILERES

RODA DE BERÀ

425€

(Francas)

Apartamento en Roda.
A 300 m de la playa.
Amueblado.
Tres habitaciones.
Chimenea.Terraza
Parquing

TORREDEMBARRA

Baix a Mar

350€

Apartamento en Torredembarra. a 10 m de la
playa. Amueblado.Dos habitaciones. Una con literas. Terraza comunitaria con estupendas vistas
al mar . Posibilidad de parquing..
2º piso sin ascensor

TORREDEMBARRA

600€h

Casa adosada en alquiler anual en la
tranquila urbanización de
Les Anfores de Torredembarra.
Muy cerca de la playa y parada de
autobús.
Dispone 4 habitaciones,
con armarios empotradas.
Una de ellas en planta baja.
Dos baños con ducha. Terraza.
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www.tottorre.com

ALQUILERES.
ALTAFULLA (Tamarit)

700€

Casa adosada esquinera con piscina comunitaria, 4 habitaciones, 2 baños con bañera,
salón comedor con chimenea, jardín privado
de unos 100 m2, cocina independiente, cuarto trastero, garaje para dos coches. Piscina
comunitaria. Amueblado y equipado. Aire
acondicionado con bomba de calor en las
dos plantas.

LA POBLA DE MONTORNÈS 300€
Urbanización Els Castell
Apartamento.
Dos habitaciones dobles.
Cocina americana.
Zona comunitaria.

LA POBLA DE MONTORNÈS 495€

Urbanización el Castell
Casa de 3 dormitorios (Uno en suite)
cocina independiente equipada,aseo, baño
completo con bañera de hidromasaje,
salón comedor luminoso.
Piscina

Si vende, llámenos. Si compra, VISÍTENOS
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Tel. 659784935

VENTA
LA POBLA
DE MONTORNÈS
Ático. 110 m² construidos, 90 m² útiles
3 habitaciones. 1 de ellas suite de 18m2 con baño •1 wc
2 Terrazas de 14m2 cada una

120.000€

VESPELLA. OCASIÓN 28.000€

Terreno en Vespella.
1000 m2. Llano,
urbanizable, con parada
transporte público delante.

LA MORA.TAMARIT

247.000€

Chalet .Planta baja más dos. En
1ª planta: comedor-estar, cocina,
baño y 1 habitación. en planta 2ª:
3 habitacionesdos baños.solarium
con magnificas vistas. garaje y
baño completo. jardínzona cubierta barbacoa. Calefacción, aire
Els Munts
acondicio. Zona residencial

ALQUILER o VENTA. Torredembarra.
PRECIO a negociar

TARRAGONA

Si está buscando
un terreno, llámenos.
Els Boscos
165.000€
Seguro que llegamos a un acuerdo en el

Adosada con jardín,
3 habitaciones,
Si vende o alquila, LLÁMENOS.2 baños,
garaje
precio. Tel.659784935
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VENTA.
TORREDEMBARRA

80.000€
Piso en el centro.
Dos habitaciones.
1baño.
Terraza

TORREDEMBARRA

165.000€
Bajos en venta con jardin comunitario. 3 Habitaciones, baño con ducha,
cocina independiente con lavadero,
salón comedor con salida a terraza.
Plaza de parking exterior.
Amueblado. Playa a 200 m2.
Totalmente reformado.

TORREDEMBARRA

169.000€

Casa en venta en Torredembarra.
Adosada de 4 dormitorios, 2 baños completos. Salón comedor con chimenea
y salida a terraza. Trastero – sala de juegos. Buhardilla habilitada. Calefacción.
Zona ajardinada con piscina.
Lo más destacado de la casa es u
estado impecable. Mejor que nueva.

Si vende, llámenos. Si Piso
compra,
VISÍTENOS
con encanto.85 metros
piso y 35 metros de
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Tel. 659784935

terraza todo en una misma planta. Tres habitaciones dobles, una de ellas suite. Parking

www.tottorre.com

VENTA.
LA MORA (Tamarit)

MARTORELL

185.000€

Casa adosada esquinera con piscina
comunitaria, 4 habitaciones, 2 baños con bañera, salón comedor con
chimenea, jardín privado de unos
100 m2, cocina independiente, cuarto
trastero, garaje para dos coches.
Piscina comunitaria. Amueblado y
equipado. Aire acondiicionado

98.000 €
Tiene 3 dormitorios (2 dobles), baño con
ducha, cocina reformada con lavadero, salón
comedor con ventanales con toldos, terraza
de unos 8 m2 a la que se accede desde una
habitación, calefacción de gas, aire acondicionado. Ventanas de aluminio, suelo de
gres.

LA POBLA DE MONTORNÈS 180.000€
Casa adosada de 193m2, distribuidos en
salón comedor de 30m2, cocina independiente 4 habitaciones, 3 baños, patio y
terraza, garaje para 2 coches y trastero.
Aire acondicionado y calefacción. Barbacoa. Ventanas de aluminio. Carpintería
interior de roble.

Buscamos

pisos y casas, en alquiler o venta.
Le ofrecemos tranquilidad: Seguro de alquiler
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VENTA
CREIXELL Ocasión

270.000€

TORREDEMBARRA

185.000€

Dos viviendas adosadas. Una con cuatro habitaciones, dos baños.
Otra dos habitaciones. Piscina. Barbacoa, pérgola.

Piso, 4 habitaciones, 2 baños
(uno con ducha y otro con bañera), cocina independiente con
cuatro trastero para lavadora,
amplio salón comedor con salida
a balcón. Seminuevo. Acabados
de calidad- Plaza de parking

Venta:
aicat 2542

Buscamos por usted.¿Qué necesita?.
Si vende o alquila, LLÁMENOS.
V I S I TA S C O N C E R TA D A S

. TEl 977645832-659784935

info@tottorre.com

