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Els lectors són els autèntics protagonistes d’aquest número.
Mentre preparàvem aquest especial Hivern hem gaudit llegint els vostres correus i tenint en compte els vostres consells i suggeriments.
Un cop més hem comprès la importància de la comunicació entre
vosaltres i nosaltres.
Aquesta comunicació és la que ens permet descobrir les vostres inquietuds i els vostres interessos i és la que ens ajuda a millorar dia a
dia perquè ens enriqueix veure com apliqueu els nostres suggeriments i
idees i també com utilitzeu els serveis dels nostres anunciants per donar
vida i riquesa al nostre entorn.

Pàg. 12-13
Moda.
Pàg. 14
Regals.

Els vostres suggeriments i idees ens serviran de referent.
Us assegurem que rebre notícies vostres és una de les grans satisfaccions del nostre treball.
Ens encanta compartir amb vosaltres aquest espai i créixer al vostre
costat.
Els nostres millors desitjos per al 2016 i que gaudiu de tots els esdeveniments que es celebren aquests dies al Baix Gaià, que són molts.

Pàg.16-19
Any 2016

Que sigueu molt feliços!

Pàg. 20-25
Gent del B.G.
Pàg. 25-32
Especial Tot Torre.
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A CEL OBERT !!
Serà una de les teves millors decisions
Des de tan sols 35€ arribaràs als onze pobles del Baix Gaià
www.celobert.com.es / info@celobert.com.es
TEl. 977645832-659784935
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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)

www.celobert.com.es
info@celobert.com.es
celobertdelbaixgaia

Arranjament de
carcasses i electrònic

RÀPID
Multiservei

Torredembarra

Boulevard 9.Capella 8, local 9
Torredembarra (T)
A.Dipòsit legal: T-752-08
Publicitat: 659784935
Cel OBERT no es fa responsable
de la publicitat apareguda
en aquesta revista, facilitada
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tot el Baix Gaià i Tamarit.
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LES ESTACIONS
REGALA DANSA, FEM PORTES OBERTES

Per a nens i nenes

de 6 a 11 anys

CLASSES GRATUÏTES
DURANT TOT EL MES DE

C/ Eduard Benot, 11
43830 Torredembarra

DESEMBRE
info@centrescenic.com

977.64.57.06

www.centrescenic.com

"Les estacions varien el seu inici
perquè l’any civil dura 365 o
366 dies mentre l’any astronòmic o tròpic dura
365,2422 dies".

Al llarg de l’any, les temperatures, els vents, les precipitacions i les hores de llum van canviant, encara
que durant aproximadament tres mesos, les condicions climàtiques es mantenen més o menys constants; a aquests períodes els denominem estacions.
Les estacions de l’any es classifiquen a partir de
la posició del planeta en relació amb el Sol. La
primavera i la tardor comencen amb els equinoccis o períodes amb els quals la durada del dia i
de la nit és igual; i l’estiu i l’hivern en els solsticis,
en els quals el dia o la nit són més llargs, respectivament (mètode astronòmic) o tenint en compte
els canvis climàtics : defineix l’estiu com el període
més calorós; l’hivern, el període més fred, i la tardor i la primavera, els períodes de transició entre
un període i un altre (mètode meteorològic). Hi ha
alguns altres mètodes per classificar les estacions
com són el fenològic que té en compte els canvis
produïts en la fauna i flora, o el mètode tradicional
asiàtic / irlandès que es basa en l’observació de
la radiació solar.
Les estacions varien el seu inici perquè l’any civil
dura 365 o 366 dies mentre que l’any astronòmic
o tròpic dura 365,2422 dies.
El començament de l’hivern meteorològic se celebra el 01 de desembre de 2015. Aquesta estació
es caracteritza per dies més curts, nits més llargues i
temperatures més baixes a mesura que ens allunyem
de l’Equador.
Des d’un punt de vista astronòmic, comença amb
el solstici d’hivern el 22 de desembre a les 04:48 a
l’hemisferi nord, i acaba amb l’equinocci de primavera, el 20 de març a les 04:30.

Contacta’ns:

(+34) 977.64.57.06
info@centrescenic.com

Ens trobaràs aquí:
C/ Eduard Benot, 11
43830 Torredembarra

www.centrescenic.com
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ALTAFULLA

DESEMBRE
Dijous 10. 17 h. Centre d’Entitats. La capsa dels
contes: “No ens avorrim, on anem amb els nens”.
Divendres 11. 18 a 21 h. Fira de Nadal. Plaça de
l’Església i Placeta St. Antoni.
Divendres 11. 19 h. Biblioteca d’Altafulla. Presentació del llibre“Avions de paper”, a càrrec de l’autor
Aleix Cort.
Dissabte 12. 11 a 14 i 17 a 21 h. Fira de Nadal.
12-14 h.Tallers de manualitats.Taller de galetes.
17 h. Xocolatada, a càrrec de l’Esplai de Jubilats.
19 h. Actuació de la Coral Nous Rebrots.
Dissabte 12. 13.30 h. Presentació dels equips temporada 2015-2016 del Club Bàsquet Altafulla. Sessió
de Zumba Solidària per La Marató de TV3. Pavelló
Municipal.
Diumenge 13. 11 a 14 h. Fira de Nadal. Plaça de
l’Església i Placeta St.Antoni.
Diumenge 13. 9 h. Sortida de Nadal. Penya Ciclista
d’Altafulla. Davant del Castell.
Diumenge 13. 18.30 h. Festival de Nadal de Gimnàstica rítmica. Alumnes Ampa “La Portalada”. Escola
La Portalada.
Dijous 17. 18 h. Concert de Nadal Solidari amb la
Marató de TV3 de les Agrupacions de l’Escola de
Música. Casal La Violeta.
Dijous 17. 19 h. Club lectura narrativa “Te deix,
amor, la mar com a penyora”, de Carme Riera.
Biblioteca d’Altafulla.
Dijous 17. 20.30 h. Cine-Club Link “Mandarinas
Zaza Urushadze”. Casal La Violeta.
Divendres 18. 17.30 h. “El Nadal a la biblioteca
contacontes, nadales i caga tió”. A càrrec Centre
Obert “Les Bruixes”
Divendres 18. 17.30 h. Concert de Nadal dels més
petits de l’escola de música. Esplai de jubilats.
Dissabte 19. 18 h. Concert Solidari amb La Marató
de TV3, de la Jazz Orquestra de l’Institut d’Altafulla. A
continuació berenar solidari. Institut d’Altafulla
Dissabte 19. 19 h. Homenatge a Meritxell Vall.
Concert de piano i exposició col•lectiva. Pallissa de
l’Era del Senyor.
Dimecres 23. 20.30h. Concert a càrrec del Grup
Badaveus. Cripta de l’Església.
Dijous 3.0,00 h. Ball de Cap d’Any, Anys 80 amb el
Grup Zapping. Casal La Violeta.
GENER
Divendres 1. 13 h. Primer bany de l’any 2016. Pont
de mar.
Dissabte 5. 18 h. Cavalcada de Reis. Carrers de
la Vila.
NOTES INFORMATIVES				
PIJ ALTAFULLA: Atenció i inscripcions: matins de 10
a 13 hores i tardes: dilluns, dimecres i di vendres, de
16 a 19 hores. Més informació al PIJ d’Altafulla:
977 65 24 68, pijaltafulla@gmail.com
BIBLIOTECA: http://bibliotecaltafulla.blogspot.com.

www.faristol.extendnow.com

Faristol

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

Carrer Sant Martí 5
43893 Altafulla (T)
Telf. 977650077
Fax. 977650770
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LA POBLA DE MONTORNÈS
El Pessebre vivent de la Pobla de Montornès
té una història de 40 anys (35 anys sota la
direcció de l’Associació Amics de Montornès, 2
anys de transició organitzats per l’Ajuntament i
els últims 3 tres anys per l’Associació Pessebre
Vivent de la Pobla de Montornès)

DIES I HORARIS:
Desembre 2015
Dies: 20 – 25 – 26 i 27
Horari: 6’15 – 6’55
7’35 i 8’15
Gener 2016
Dies: 3 i 6
Horari: 6’30 – 7’10
7’50 i 8’30
TELS. INFORMACIÓ
PESSEBRE:
680 72 88 99 i 607 25 32 96

El Pessebre Vivent de la Pobla té una estructura clàssica, amb un recorregut guiat per un
vell pastor, que va comentant els quinze quadres que formen aquesta representació. Amb
la presència de diàlegs i ambientació musical,
juntament amb alguns detalls espectaculars,
conformen els components bàsics d’aquest Pessebre Vivent.

Experiència i tradició des de 1882

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

www.carnsdolors.com

La representació la formen un total de 250
persones, entre organitzadors i figurants.
Unes 3.000 persones, repartides entre tots els
dies de representació és el número de visitants
cada any.
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TORREDEMBARRA

DESEMBRE
XII Concurs de Pessebres Anton Morell. Inscripcions
fins al dia 27 de desembre, als telèfons 616 308 865 i
678 553 248 o després de misses a la parròquia de
Sant Pere Apòstol.

ENCÀRRECS DE LOTS
DE NADAL I
CISTELLES

Dissabte 12 de desembre. De 10 a 14 h. Casal Municipal, XII. Trobada d’intercanvi de plaques de cava.
Durant tot el dia, a la pl. Mn. Joaquim Boronat, Fira de
Nadal i tallers infantils. I Granja d’animals i inflable.
A les 18 h, a l’eix comercial, espectacle itinerant de màgia.
Diumenge 13 de desembre. A les 12 h, davant la Torre
de la Vila, inauguració del pessebre, cantada de nadales i taller de pessebres.
Dissabte 19 de desembre. Durant tot el dia, a la pl. Mn.
Joaquim Boronat, Fira de Nadal i tallers infantils. I Granja
d’animals i inflable.
A les 17 h, a la pl. Mn. Joaquim Boronat, minidisco infantil
A les 18 h, a l’eix comercial, espectacle itinerant.
Dimarts, 22 de desembre. A les 18 h, al Casal Municipal, concert de Nadal, a càrrec de les formacions
musicals de l'Escola Municipal de Música.
Dimecres 23 de desembre. A les 18 h, a Cal Maiam,
espectacle interactiu del conte.
Dijous 24 de desembre. A les 12 h, a la pl. Josep Valls
Ibern, espectacle de Nadal Caga Tió. A les 23.30 h a
l’església parroquial de Sant Pere Apòstol, ofici de lectura, i a les 24 h. Missa del Gall.

abcGM S.L.
LOGISTICS & STORAGE SOLUTIONS

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

SU INMOBILIARIA DE CONFIANZA

www.tottor re.com

Divendres 25 de desembre. A les 10 h, Celebració Eucarística de Nadal: a la parròquia de Sant Joan Baptista de Clarà. A les 11h i a les 19 h, a l’església parroquial
de Sant Pere Apòstol. I a les 12.30 h, a l’església de Sant
Joan de Baix a Mar.
Dissabte 26 de desembre. A les 10 h, Bicicletada de
Sant Esteve. Sortida de la plaça Mn. Joaquim Boronat i
arribada a la plaça del Castell.
Diumenge 27 de desembre. A les 20.30 h, a la parròquia de Sant Pere Apòstol, concert de Nadal. Preu 5
€ (gratuït per a menors de 10 anys).
Dilluns 28 de desembre. De 10 a 15 h, al Club Tennis
Torredembarra, Torneig Express de pàdel per a joves
(de 13 a 24 anys). Inscripcions al Punt d’Informació Juvenil del 10 a 18 de desembre de 17 a 20 h.
De 17 a 20 h, a pl. Mn. Joaquim Boronat, espectacle
Musical Nadal Rock, a càrrec de Diverta, i recollida
solidària de roba.
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FESTES D’HIVERN

C/Capella 8. Torredembarra

Sábados de 11 a 13 y de 5 a 8

Mercadillo
Segunda mano. Artesania. Regalos.
Tarot.Talleres...

TORREDEMBARRA
Dimarts 29 de desembre. De 17 a 20 h, a las pl. Mn.
Joaquim Boronat, tallers de Nadal
Dimecres 30 de desembre
A les 17h, a la Biblioplatja, contacontes.
Dijous 31 de desembre. A les 21 h, al Casal Municipal, Sopar i revetlla de Cap d’Any.
GENER
Divendres 1 de gener. A les 11.30, a Baix a Mar,
davant de l’església, primer bany de l’any.
Dissabte 2 de gener. De 11.30 a 13.30, a la pl. Mn.
Joaquim Boronat, concurs de dibuix.
A les 17.30 h, Rua dels Patges Reials, des de la pl.
Mn. Joaquim Boronat fins a l’Ajuntament, on recolliran
les cartes.
A les 17 h, a la pl. Josep Valls Ibern, arribada del
Patge Reial i recollida de cartes.
Dilluns 4 de gener. A les 18 h, a Cal Maiam, espectacle interactiu del conte “Els móns dels tres Reis
d’Orient,” a càrrec de Diverta.

Ven a pasártelo a lo grande
Infórmate: Daniela.
TEL.642742920

grandboulevardtorredembarra

Tenemos un espacio para ti donde
vender tus artículos ¿Te lo vas a perder?
Apúntate. Espacio limitado.

Dijous 7 de gener. 19h. a l'Auca Taverna (plaça
de la Vila Torredembarra) presentació del llibre: "EL
COMÚ CATALÀ"

Limpiezas

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

Dimarts 5 de gener. A les 17.30 h, rebuda de SS. MM.
els Reis d’Orient a l’Ajuntament. Seguidament, la comitiva es dirigirà a Clarà, on arribarà, aproximadament,
a les 19.15 h, i es farà el repartiment dels regals a
la pl. de l’Església. En acabar, la comitiva es dirigirà
a Baix a Mar, on arribarà a les 20 h aproximadament
a Cal Bofill i Cavalcada pel passeig Marítim fins a la
pl. Josep Valls Ibern, on es farà el lliurament de regals.

Divendres 8 de gener. A les 20.30 h. al Pati del Castell, Lliurament de premis del concurs de la Gimcana
d’aparadors.

Recollida de regals:
Tel.

642862065

Abrillantamiento y pulido de suelos

Presupuestos sin compromiso

Per repartir a la Torre a la Regidoria de Cultura el dia
4 de gener de 9 a 14h
Per repartir a Clarà a l’Església el dia 5 de gener de
9 a 14h
Per repartir a Baix a Mar, a la Biblioplatja els dies 2 i
4 de gener de 19 a 20h (1€)
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CREIXELL
DESEMBRE 2015
Dijous 10. EXPOSICIÓ PESSEBRE TRADICIONAL de
Carlos Sentís a la casa de cultura “Cal Cabaler”.
Divendres 11.19 h. Casa de Cultura “Cal Cabaler”,
CONTE DE NADAL per a adults .
Divendres 18. 17,30 h. a la Bibliocreixell. CONTACONES DE NADAL i ACTIVITATS PER A TOTS ELS INFANTS.
Divendres 18. 17 h. Concurs de pessebres i aparadors. Inscripcions i informació a la casa de cultura
fins al 17 de desembre.
Dissabte 19. 17,30h. Carrers del nucliantic i Plaça
del Mirador. Representació “L’Estel de Creixell” i Pessebre Vivent, a càrrec dels nens i nenes del grup de
teatre “La Girola”.
Diumenge 20. 12,30h. Església de Sant Jaume: Recital de Nadales a càrrec del “Coro Rociero Aromas
de Azahar” en finalitzar la Missa.
Dimarts 22. 17h. TIÓ POPULAR per a tots els nens i
nenes a la plaça del Casal Municipal.19 h. Lliurament premis de pessebres i cantada de Nadales a
càrrec de la Coral Sant Jaume i el Coro

Aromas de Azahar de Creixell, al Casal Municipal.
Diumenge 27. De10 a 13 h i de 17 a 20 h. al
Casal Municipal, SPORTS KIDS CREIXELL (jocs per a
tots els nens, entrada lliure ).
Dijous 31. Casal Municipal. Festa de Cap d’any,
sopar i ball amb “Remember Music Show”.
Informació a la casa de cultura “Cal Cabaler”
.
Pots venir a passar una divertida vetllada, alegre
i familiar!
Només cal que portis el teu sopar i els teus amics!
I si vols venir en acabar les campanades també
pots!
GAUDIRÀS D’UN MAGNÍFIC ESPECTACLE!
ENTRADA LLIURE!

GENER 2016
Dissabte 2. 18,30h. Casal Municipal. Recepció del
Patge Reial.
Diumenge 3. De 8h a 15h. Casal Municipal.Tradicional Campionat de Botifarra.
Dimarts 5. A les 18 h. Gran Cavalcada de SS MM
els Reis d’Orient i recepció al Casal Municipal amb
noves carrosses.

BAR MIRADOR
Especialidad en cocina
gallega:
*Pulpo a la Feira.
*Chirlas
*Lacón
*Mejillones al vapor.
*Pimientos del padrón.

Platos combinados.
Tapas.

Calle Major, 18 de Creixell telf. 977802764

Cocina abierta permanentemente.
Terraza sombreada con mirador al mar
con espléndidas vistas.

FESTES D’HIVERN al BAIX GAIÀ

RIERA DE GAIÀ
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DESEMBRE
Divendres 4. 17h. Assamblea Jove: Flashmob per
la Marató TV3 2015. 17,30 a 18,30h. Assaig Flashmob. 18,30 a 20h. El Blog de l'Espai Jove
Dissabte 5. 17h. Assamblea Jove: Participació en
la Marató de TV3. 17:30 a 20h. Posa't en forma.
Divendres 11. 17 a 17,30h. Assamblea Jove: Participació en la Rua de Reis. 17,30 a 18,30h. Assaig
Flashmob. 18,30 a 20h. Organització de la activitat per recaptar fons per la Marató de TV3/Rua
de Reis.
Dissabte 12.17 a 19h. Activitat per la recaptació
de fons per la Marató de TV3 19 a 20h. Flashmob
per la Marató de TV3.
Dissabte13. 18 h. ABA TAANO. Concert benèfic
d’un grup de Gospel Africà (Ugandès ) . Església
Parroquial. PREU ENTRADA: APORTACIÓ VOLUNTÀRIA.
Divendres 18. Tancat si es fa sortida el dia 19 de
desembre
Dissabte 19. Sortida Jungle Park d'Altafulla. Només
si hi ha 20 joves apuntats. Sopar d'inauguració de
l'Espai Jove.
Dissabte 19. 10,30h. Biblioteca municipal Joan
Manresa. Taller infantil de Nadal.

Dissabte 19. 15 h. Excursió per anar a recollir espigol. Organitza Esplai Campiquipugi. Sortida des
de la plaça major.
Dissabte 19. 18 h.
Primer concert/trobada
d'alumnes de l'EMAI en col.laboració amb alumnes
de Tarragona i Perafort. Teatre municipal de la Riera
de Gaià. Entrada gratuïta fins a completar aforament / necessari ticket / recollir a l’ajuntament.
Dimarts 22. 20 h . Olvido Lanza & Alexis Lanza.
(Una de les violinistes més reconegudes i respectades de tot el món, concert al costat del seu germà).
Concert de Nadal. Església Parroquial. Aportació
voluntària. Fins a completar aforament.
Diumenge 27. 18 h. Quina bingo. Casal Rierenc de
la Riera de Gaià, organiza ball de San Miquel i
Diables de la Riera de Gaià.

GENER

Diumenge 3. 19 h. Coral Infantil “Cantarelus” i grup
“Vocal Teen Voices”. CASAL DE LA RIERA . Gratuït fins
a completar aforament
Dimarts 5. 18 h. Ardenya.
Cavalcada de els Reis Mags.
Dimarts 5. 18 h. La Riera
Cavalcada de els Reis Mags.

977 649 068

Fondo, 1 La Riera de Gaià

taller@tallersoto.e.telefonica.net
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LA NOU DE GAIÀ
18 de desembre. Taller de Nadal i contes de Nadal
i entrega de premi del concurs de postals de Nadal
a la Biblioteca PuntTic.
25 de desembre. 12 h. Caga Tió al casal municipal.
26 de desembre. 12 h. Entrega cartes Patge Reial al
casal municipal.
27 de desembre. 12 h. Partit de Futbol al camp de
futbol de la Nou de Gaià.
28-29-30 de desembre. 16:30 h / 19 h – Parc de
Nadal al casal municipal.

nova

2 GENER. 19 h. Concert Nadalenc a càrrec de la
coral de
La Nou “Cantatrius”.

PERRUQUERIA
HOME i DONA

3 GENER. 11 h. Masterclass de Zumba al casal municipal.
4 GENER. 19 h. Cinema familar al casal municipal.
5 GENER. 19 h. Cavalcada Reis Mags.

C/ Nou 18
43763 La Nou de Gaià - TGN

RAQUEL

Tel. 615 101 046

TODO al 40%
Productos de escaparate por cambio de local
(nos trasladamos al local 9 de las mismas galerias)
C/Capella 8, local 16.Torredembarra
info@regalemus.com.es
TEl .977645832

www.regalemus.com

ESPAI SALUT

CEL

CUIDAR LOS DIENTES
DE LECHE
Comienza un nuevo año y por ello hemos creído
oportuno recordar que el cuidado de nuestros
dientes comienza ya desde el principio, desde los
“Dientes de leche”.

En Salud Dental podemos ayudarte.

COLOREA
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ODONTOLOGIA INTEGRAL

C/Tarragona 3-5. 43830 Torredembarra

maruadell@yahoo.es

HIGIENE
BUCAL A

30€

PA R L E M R U S
МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Pregúntanos por las
promociones para esta Navidad.

Y también
tiket regalo
Servei de Psicopedagogia

Bones Festes

SE DEBEN:
1. Lavar los dientes tres veces al día, una vez después de cada comida.
2. Dejar que el niño vaya participando de la higiene bucal según su edad. Como mínimo, por la
noche debe haber control por parte de los padres
y repaso con el cepillo.
3. Es aconsejable utilizar el hilo dental por las noches. Por supuesto, con ayuda de los padres.
4. Después de lavarse los dientes, solo se puede beber agua. El niño no debe irse a la cama con zumos,
leche, etc.
5. No abusar de “chuches” o alimentos azucarados y
pegajosos, ni de bebidas azucaradas.
6. Mantener una dieta sana con abundantes lácteos, frutas, verduras...
7. Si se realizan deportes de contacto o de riesgo, deberían utilizar un protector bucal para evitar
fracturas o lesiones.
8. Se debe acudir a revisiones periódicas con su
odontopediatra.
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MODA
Pàg. 10

El diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua
defineix la MODA com:
Ús, manera o costum que està en voga durant algun
temps, o en determinat país, especialment als vestits
teles i adorns, i als acabats introduïts”.
“Del francès mode, i aquest del llatí modus, “manera”
o “mesura”.

“ La Bohème “ Boutique

El filòsof i sociòleg alemany Georg Simmel (Berlín, 1
de març de 1858 - Estrasburg, 28 de setembre de
1918) definia la moda com una forma de relació
social que permet als subjectes integrar-se dins
d’un grup amb més facilitat, ja que l’aparença es
modela amb més facilitat que el comportament.
Aquestes mateixes característiques que faciliten la integració, també faciliten la diferenciació.

Tendència:

S’utilitza com a sinònim de moda, en el sentit de tractar-se d’una espècie de mecanisme social que regula
les seleccions de les persones. Una tendència és un
estil o un costum que deixa una empremta en un
període temporal o en un lloc.
I, vulguem o no, tots estem immersos a les modes, a les
tendències de moda. Elles ens marquen el color, els
gustos...
En aquest especial Cel Obert, de festes i celebracions, us presentem les tendències de moda, no només
en la roba; també en el cabell, al maquillatge i, fins i
tot, en el menjar. Esperem que en aquests dies festius
et sentis radiant. Estima’t i cuida’t. Tu, home o dona,
jove o gran, ets ÚNIC @. Si et sents bé, per dins i per
fora, et pujarà l’autoestima.

Vestir:

Les tendències masculines d’aquest hivern deixen molt
clar que els barrets i altres complements del cap són
obligatoris. Són un element no sempre fàcil de portar
i que no tots s’atreveixen, però sens dubte afegeixen
un toc especial als nostres vestits.

Una de les tendències de moda femenina per a aquest
hivern és la moda retro, la de vestir-nos a partir de
vestits de jaqueta i pantalons (amb cert aire masculí).

Ungles:

La manicura nude, molt refinada, serà una gran tendència aquesta temporada, entre els must have de
bellesa més chic. Els tons rosa pols, sorra i ivori, complementats amb matisos més càlids que arriben al caputxí.

w ww.calif orn ian closet .com
Facebook: Californiacloset4u
Noelia: 722397755

MODA
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Cabell:

Els homes cada vegada presten més atenció al seu
aspecte físic. El cabell és un dels elements que més
marquen la seva personalitat i la seva imatge (Vàlid
també per al cas de les dones). Amb un bon tall i uns
bons consells dels professionals d’aquesta pàgina, la
teva imatge i tu, podreu millorar.

Tendències de cabell

Metxes balayage: Aconsegueixen donar un aspecte
lluminós, com besat pel sol. Mena d’escombrat de color
que il·lumina la nostra cabellera.
Tendència Contouring: No només s’aplica al cabell
(metxes lleugerament més clares en els contorns de la
cara i un subtil efecte lluminós en les puntes o bé tons
més foscos en les arrels) també al maquillatge. És la
tendència de maquillatge de les celebrities.
És una tècnica elaborada que combina tons foscos i
clars per estilitzar les nostres faccions.
Gràcies al “Contouring” busquem quines zones ressaltar i quines dissimular per afinar el nostre rostre.

GEMOTERÀPIA

Una de les medicines alternatives que s’ha posat de
moda en els últims anys és la gemoteràpia.
No obstant això, no és una cosa nova. Ja en la cultura fenícia i la celta es tenia la convicció de que als
vidres hi ha continguda una energia molt preuada, i
per aquest motiu aquests cristalls poden contribuir al
benestar de les persones.
Per a què serveix la gemoteràpia?
Les propietats de la gemoteràpia dependran de
cada vidre, ja que cada un d’ells posseeix un benefici diferent:
*L’ametista és una pedra per afavorir la meditació.
*La turmalina negra és una pedra per augmentar
l’energia i les defenses.
*L’ònix negre és la gemma adequada per superar la
dimensió espiritual.
*El jade verd és una gemma relacionada amb la salut
emocional.
*L’àgata roja es relaciona amb l’increment de la vitalitat tant física com emocional.
*El quars et brinda força i energia.
L’important és trobar el vidre just per a tu; després de
tot, ets un ésser integral compost per diferents dimensions, les quals s’han de mantenir en equilibri per no
perdre la salut i tenir una millor qualitat de vida.
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Tel. 977 13 09
Av. Pompeu Fabra n.3. Torredembarra

AMADEU VILA
Perruqueria
Homes
Passeig de la Sort,42
Tel.606139745

Masaje facial
energético
y rejuvenecedor con
cristales de
cuarzo

(Lifting natural y
fitnes facial)
Josep Batlle (horas concertadas)
cuarzo15@gmail.com / Móvil 645973543

C / C a p e l l a 8 , To r r e d e m b a r r a ( T )

Academia de idioma - Academias de repaso
- Artículos de regalo y publicitarios - Arreglos de
ropa - Organización Celebraciones -- Inmobiliaria Logopedia -Tienda ecológica.Psicóloga - Moda
y locales libres para poder poner su negocio
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REGALS
Pàg. 14

Regalemus et proposa una idea original per als teus regals
amb tres artistes de tres disciplines diferents a la teva disposició: tu ens expliques la teva història i nosaltres l'adaptem per a
tu, perquè facis el regal més tendre o divertit o commovedor...
però, sobretot, el més personal de la teva vida. Els teus amics es
casen? La vostra àvia compleix 90 anys? Voleu fer-li un detall
divertit a un company que es jubila? Teniu un comiat de solter
i voleu que el vostre amic mai oblidi el detall que li fareu? Li
vols dir a aquesta persona especial com l’estimes? Vols que la
invitació al teu enllaç sigui original? Les opcions són infinites!
Explica'ns: nosaltres ho fem per a tu: còmics, retrat i dibuix
lliure acompanyats de vinyetes, poesia, una dedicatòria, un
conte i amb la millor de les presentacions: tot artesanal i amb
molta cura (format DINA4 i en fulls de pergamí encunyades).
Preu a partir de 30 euros (segons il•lustracions).

REGALA :

Regala Diburrelats Personalitzats
¿QUIERES QUE TU EMPRESA DÉ LA
MEJOR DE LAS IMÁGENES?
¿Que tus carteles publicitarios, tu página web, tu blog, tus menús, tus trípticos… no contengan faltas de ortografía ni de estilo?

¡Yo te ayudo!
¿Necesitas enviar una carta importante y te sientes insegur@?

¡Yo te ayudo a redactarla!
¿Quieres entregar un proyecto a
una empresa
o un trabajo en la universidad, sin errores?

¡Yo te los corrijo!
¿Quieres aprender a redactar con gracia?

¡Yo te enseño!
Tanto en castellano como en catalán, te ayudaré a mejorar tus
escritos a muy buen precio
.

Llama al 673 700 277

Regalos originales para cualquier ocasión

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

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

Nuestros mejores deseos para estas fiestas

FELIZ 2016

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

C/Capella 8, local 9.Torredembarra(T)
Tel 977645832-659784935
Alquiler y venta de viviendas, locales.Seguros.
Cédulas.Certificados Energéticos.

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

www.celobert.com.es
Regalos originales para cualquier ocasión.
Regalos eróticos. Detalles. Regalos publicitarios.

www.regalemus.com
Organización integral de eventos.
Animadores.Músicos,Magos...

www.boulevard9.com
Hoteles, vuelos, esquí...

booking.boulevard9.com
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E l Po r t a l i n m o b i l i a r i o d e l B a i x G a i à
Su agente inmobiliario de confianza

Tenemos todo cuanto nec
braciones sean un éxito. (
Animadores, magos, payaso
locales para sus eve

Capella 8, local 9. Torrede

www.renau.altanet.org
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www.salomo.altanet.org www.torredembarra.cat
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Tlf. 977629030

SETEMBRE

à

Roda de Barà

à La Pobla de
Montornès

DL DM DX DJ DV
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

DS
3
10
17
24

DG
4
11
18
25

OCTUBRE

DL DM DX DJ DV DS
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

Creixell

www.vespella.altanet.org
Tlf.977655288

C/Capella8, local 9

MARIT

R ARG
N ILAGA
A

A
ELLA DE G

R

Altafulla

SP

FE

V

E

Torredembarra

IÀ

T

A

DG
2
9
16
23

celobert.com.es
Tlf.977645832

NOVEMBRE DESEMBRE

DL DM DX DJ DV
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30

DS
5
12
19
26

D
6
13
20
27

DL DM DX DJ DV
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

DS
3
10
17
24
31

DG
4
11
18
25

.com

e proximidad,ocio y cultura

cesita para que sus cele(Empresas y particulares):
os, músicos, globos, regalos,
entos, y un largo etc.

embarra (T) Tel. 659784935

www.

.com

Regalos originales para cualquier ocasión.
Empresas y particulares
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ANY 2016
Pàg. 18
Las legumbres son una fuente esencial de proteínas
y aminoácidos de origen vegetal para la población
de todo el mundo, y se deben consumir como parte
de
dieta saludable para combatir la obesidad
y prevenir y ayudar a controlar enfermedades como
la diabetes, las afecciones coronarias y el cáncer;
también son una importante fuente de proteína de
origen vegetal para los animales.

El Año Internacional de las Legumbres 2016 se
propone sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de las legumbres
como parte de una producción de alimentos
sostenible encaminada a lograr la seguridad
alimentaria y la nutrición. El Año brindará una
oportunidad única de fomentar conexiones a
lo largo de toda la cadena alimentaria para
aprovechar mejor las proteínas derivadas de las
legumbres, incrementar la producción mundial
de legumbres, utilizar de manera más apropiada
la rotación de cultivos y hacer frente a los retos
que existen en el comercio de legumbres.
Las legumbres son cultivos leguminosos anuales
que producen entre uno y doce granos o semillas de tamaño, forma y color variables dentro de una vaina, que se utilizan para alimento
y forraje. El término “legumbres” se limita a los
cultivos cosechados de manera exclusiva para
grano seco, por lo que quedan excluidos los
cultivos cosechados verdes para alimento, que
se clasifican como hortalizas, así como los cultivos utilizados principalmente para la extracción
de aceite y los cultivos leguminosos, que se utilizan exclusivamente para fines de siembra (basado en la definición de “legumbres y productos
derivados” de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Los cultivos leguminosos como las lentejas, los
frijoles, los guisantes y los garbanzos son un elemento fundamental de la canasta de alimentos.

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

Además, las legumbres son plantas leguminosas que
tienen la propiedad de fijar el nitrógeno, lo que
puede contribuir a aumentar la fertilidad del suelo
y que tienen efectos positivos en el medio ambiente.

2016. Año bisiesto
El año 2016 (MMXVI) es año bisiesto y comienza
en viernes en el calendario gregoriano.
Será también el número 2016 del anno Dómini,
era común o la designación de era cristiana,
además del decimosexto del tercer milenio y el
séptimo de la década de los 2010

FASES DE LA LUNA
Fase

mes

día

h min

Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena
Cuarto menguante
Luna nueva
Cuarto creciente
Luna llena

Ene
Ene
Ene
Ene
Feb
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Mar

2
10
16
24
1
8
15
22
1
9
15
23

05 30
01 31
23 26
01 46
03 28
14 39
07 46
18 20
23 11
01 55
17 03
12 01

e-mail: afys@afys.es

Signo
Libra
Capri...
Aries
Leo
Escorpio
Acuario
Tauro
Virgo
Sagitario
Piscis
Géminis
Libra

Tel. 977 64 17 34
Fax 977 64 59 15

FELIÇ 2016!
Matalàs

Matalàs

Molles ensacades + Viscoelàstica

Viscoelàstica

MConcept 417
468 €

257€

VISCO AKUA
715 €

*90x190cm

Tots els coixins

2x1

285€
*135x190cm

Regal base TAPI
comprant un matalàs
de Visco o de Molles

*Excepte els d’Aloe Vera

*Matalassos MConcept i Top Care

* Ofertes no acumulables
* Promoció vàlida del 06 de desembre fins el 31 de març

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

Un gran descans a preus petits
www.gigantedelcolchon.com

GENT DEL BAIX
GAIÀ
CLUB EXCURSIONISTA TORREDEMBARRA

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

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

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

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

El Club Excursionista Torredembarra va ser fundat l’any 2013, per un grup d’amants de la muntanya, com a una entitat per tal de promoure les
activitats lúdiques amb la natura, tot vetllant per
l’entorn natural en el qual es troba i incentivant a
la població de la mateixa Torredembarra i rodalies a promoure l’esport i el lleure a la muntanya.
El Club Excursionista té com a finalitat bàsica el
foment, desenvolupament i la pràctica continuada de l'excursionisme sense finalitat de lucre, en
els seus diversos aspectes esportius i culturals.
Any rere any, es van organitzant sortides de diferents dificultats, des de les fàcils pels voltants de
Torredembarra fins a les difícils d’alta muntanya,
entre d’altres.
En l’actualitat, el Centre Excursionista compta
amb més de 100 socis, fet que comporta que
sigui una de les entitats amb més pes social dins
de la població. Actua amb el suport d’entitats
com és la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya.
Alhora de potenciar les activitats trimestrals, el
Centre Excursionista planteja les seves activitats
tot continuant aquelles que ja fa durant anys
que es celebren, com ara la Caminada Nocturna Tarragona - Torredembarra, Caminada Popular del Pont del diable, o caps de setmana
d’alta muntanya a Andorra o a la Vall de Núria.
El projecte inicial, recolzat en els successius anys,
és el poder donar l’oportunitat de participar i
gaudir del gran ventall de possibilitats que ens
dóna l’entorn natural, la muntanya, i gaudir del
medi ambient tot respectant-lo i convivint-hi.
Salut i cames.
C/ Garrofers, 8, ens poden trobar al local tots els
divendres de 18 a 20h.
El e-mail: excursionista@outlook.com
Blog: excursionismetorredembarra.com
També estem al facebook

GENT DEL BAIX GAIÀ
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Un regalo muy común en esta fechas para los
niños es un cachorro, un perrito o un gatito que
pensamos nos hará muy felices. Sin lugar a dudas
que es muy importante poner una mascota en la
vida de nuestros pequeños, pero es mucho más
importante recordar que NO SON UN JUGUETE.
Tras la emoción del primer momento de euforia,
vienen los inconvenientes que no hemos calculado: que el cachorro crece, que debemos sacarlo
muy a menudo y no tenemos tiempo, que si no nos
gustan sus pelos... Tendremos cientos de disculpas
para arrepentirnos de nuestra decisión.
Por ello, antes de tomar la iniciativa de regalar
una mascota, pensémoslo bien, y, si ya estamos decididos a asumir esa responsabilidad ¿por qué no
visitar un protectora y adoptar allí el animal que
deseamos?

A Càritas, creiem que hem d’anar més enllà de les
necessitats bàsiques i potenciar la formació i inserció laboral per aconseguir el màxim desenvolupament personal, ja què una bona formació pot
ajudar a la reinserció.
Per aquest motiu organitzem varis cursos de formació.

Informa't dels cursos de formació que oferim

ASSOCIACIÓ EL NOU
MÓN DEL GAT.
Clará (Torredembarra)
977273677 / 640519439
facebook: El nou Mon de Gat.com
Associació en defensa dels drets dels gats del carrer
Entre les nostres activitats, está la creació d’un refugi per a les colònies de gats, i l’atenció veterinaria,
millorant les condicions higièniques de l’entorn i ajudant a aquests a sobreviure.

PONT A LA VIDA

Protectora d’animals. Centro de recuperació animal
NIF: G-43 962 182 / Torredembarra
protectoratorre@hotmail.com
www.pont-a-la-vida.com

Ja pots venir a fer la pre-inscripció al cursos gratuïts de:
- Cambrer
- Català (a càrrec del Consorci per a la Normalització Lingüística)
- Cuina per evitar el malbaratament alimentari
La novetat d'aquest any és el taller de cuina, on
s'explica com podem evitar llençar menjar a les
escombraries. Primer es recrea la compra i es donen pautes per fer-la amb criteris més sostenibles.
Després, s'ofereixen consells de com conservar els
aliments que hem comprat.
Per últim, es mostren receptes que permeten
l'aprofitament de parts d'aliments que habitualment van a parar a les escombraries. Aquest taller,
té l'objectiu d'informar als consumidors de la problemàtica ambiental derivada de la gran quantitat d'aliments que es llencen i donar a conèixer
bones pràctiques ambientals i les alternatives que
existeixen per evitar el malbaratament alimentari
des què es planifica la compra fins que es cuinen
els aliments.
Els curs de cambrer i el taller de cuina, estan organitzats per Càritas Torredembarra i el curs de
Català està organitzat pel Consorci per a la Normalització Lingüística).
Tots els cursos que es duran a terme a Torredembarra.
Per més informació per fer la pre-inscripció podeu
contactar amb nosaltres:
Telèfon: 977 643 590
Adreça: C/ Camp Vell, 14 - Torredembarra

Buscamos

COMERCIAL
Whatsapp: 659784935

PA H B A I X G A I À
e.mail: pahbaixgaia@gmail.com
Blog: http://pahbaixgaia.wordpress.com/
@pahbaixgaia
http://pahbaixgaia.wordpress.com/

GENT DEL BAIX
GAIÀ
Lo que podria ser un motivo triste: el desalojo de
una persona de su casa, acabó con un final feliz y
se convirtió en una fiesta.
Los miembros de la PAH (Plataforma de Afectados
por la Hipoteca) del Baix Gaià paralizaron el segundo intento de desahucio a un vecino de Torredembarra.
No estaban solos, tenian el apoyo de otras PAH del
Baix Penedès, El Vendrell, Reus, Valls o El Garraf, y
vecinos de la zona.
Los miembros de la PAH con pancartas que reclamaban la dación en pago o alquileres sociales,
corearon diferentes consignas que animaban con
bocinas e incluso disfraces.
Pudimos comprobar que esta vez, esa unión consiguió su propósito, y al menos por el momento, Carlos
continuará en su casa ¡Sí se puede!

RICARD DE ARÓSTEGUI
BARDAGÍ
Barceloní, establert a Torredembarra des de fa
5 anys, és un amant de la fotografia.
No hi ha esdeveniment que passi, on ell no hi
sigui amb la seva càmera (sempre que es compleixin les condicions per a què sigui possible).
Si voleu veure més fotos, visiteu-lo a:
https://www.facebook.com/100x100bardagi
http://elsullsduntorrenc.blogspot.com.es
www.flickr.com/photos/elobjetivodericard/albums

Alfa y la Omega,
principio y fin
el primero
y el último.
APOCALIPSIS 1: 8

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

www.rioshevia.com

GENT DEL BAIX
GAIÀ
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TORREDEMBARRA ÉS MÚSICA
“Torredembarra és música”,
és un festival de música en
viu al carrer que va aplegar una vintena de grups
torrencs de diferents estils
(folk, corals, rock, flamenc,
etc.) i que van actuar en
quatre escenaris (plaça de
Mn. Joaquim Boronat, pl. de
la Font, pl. de la Vila i aparcament de Mañé i Flaquer).
Tot i que al matí el temps no va acompanyar per
la pluja, les actuacions de la tarda i de la nit van
comptar amb nombrosos assistents. “Torredembarra
és música” es programa per primera vegada amb
vocació de continuïtat i d’obrir-se en el futur al
Baix Gaià.

EL MUSEU ETNOGRÀFIC D’ALTAFULLA,

La Pallissa de l’Era del Senyor, es podrà visitar tots
els caps de setmana, a mode de prova, durant
els mesos de novembre i desembre. La intenció de
l’Ajuntament d’Altafulla és poder mantenir la iniciativa de cara al 2016. Serà una xarxa de persones
voluntàries qui es farà càrrec de la seva gestió.
L’horari d’obertura els dissabtes de 17 a 19h de la
tarda; i els diumenges, d’11 del matí a les 13:30h
del migdia.
EL MUSEU ETNOGRÀFIC D’ALTAFULLA compta
amb diferents elements d’identitat pròpia de la
vida rural i l’economia del municipi, recuperats i
restaurats pel veí d’Altafulla i artesà, Salvador Gatell, l’any 2008. S’hi poden trobar unes 1.000 peces dels dos darrers segles, amb un ampli ventall
d’objectes i elements, des dels més curiosos fins als
més quotidians, del món de la pagesia. Des d’una
sínia de sang a la tradicional aixada, són algunes
de les joies que s’hi apleguen.

PIZZAS
COCINA ITALIANA
HORNO DE LEÑA
MENÚ DEGUSTACIÓN

TEL. 977643337
Port Esportiu
Torredembarra
Abierto todo el año

COCINA APTA PARA CELIACOS
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EL GAIÀ ARRIBA AL MAR DESPRÉS
DE 40 ANYS
L’alliberament d’aigua del pantà del Gaià, (El Catllar) ha provocat que s’incrementi, de manera controlada, el cabal
del riu.
Els veïns miraven l’arribada de l’aigua, endinsant-se
en la mar, obrint-se camí enmig de l’aigua salada,
tornant a casa, i aleshores l’han vista: una anguila

TORRE DÖNER KEBAT
En el número anterior adelantábamos que añadía
máquinas expendedoras de sus productos para que
pudiéramos disfrutarlos a cualquier hora del día.
Y, siempre sorprendiéndonos, ahora ha puesto mesas
en la zona de entrada donde podrán degustarse sin
pasar frío. Enhorabuena por esta nueva iniciativa, y
SUERTE, que seguro que la tendrán, por tratarse de
personas emprendedoras.

977 646 385
646 307 271

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

VENDING
y Recargas Móvil 24h
SERVICIO

Pere Badia 33. Torredembarra

GENT
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V i c t o r i a Fe r n a n d e z

S a m o d a e va

Victoria es una enamorada
de la música clásica. Rusa-cubana, nacida en Volgogrado,
Rusia

En Creixell y desde hace dos años,
ha lanzado un proyecto dirigido a
todos los jóvenes músicos, con talento, que deseen mostrar su trabajo, su
arte, su dedicación, de manera no
académica.
Les ofrece un espacio donde puedan simplemente ser ellos mismos a
través de su talento.
Para llegar a ellos, Victoria escucha
conciertos ofrecidos en otras salas,
en los conservatorios, viaja mucho y
conoce a excelentes maestros que
le presentan y recomiendan a estas
jóvenes promesas y ella les da el empujón a la fama. Es un trabajo conjunto: al crecer la confianza en uno
mismo, crecen las metas, y así, como
un círculo virtuoso, va encaminando
la carrera de un músico. Hasta el momento lleva más de 30 conciertos.
Victoria combina estos ciclos de
música en Creixell con su actividad
profesional: tocar el piano. Comenzó
a tocar a los 3 años, pero a estudiar
de verdad a los 5. No ha dejado
la música en ningún momento desde
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aquellos días.
Tiene dos principales referentes: Denis Matzuev, pianista ruso
famoso y promotor cultural y la
segunda persona es la señora
Paloma O’Shea, ¿Qué tienen estas dos celebridades en común?
Ofrecen al público en general
conciertos de muy alta calidad
a precios asequibles. La música
clásica por definición ha transcendido las modas de todos los
tiempos. Cada época añade su
contribución al tesoro cultural
que es. Está aquí, acompañada
de sus anécdotas, sus tragedias,
a nuestro alcance. El sentir, disfrutar, ser culto, saber escuchar, son
cualidades que nunca pasan de
moda.

Pianostudio Victoria
nandez Samodaeva

Fer-

facebook.com/pianostudioout
Tel. 647795987

www.tottorre.com
Servicios inmobiliarios integrales

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

ALQUILERES

6€ hora

150 €
a
300€

2542

2542
2542

LOCALES y PARCELAS. TORREDEMBARRA

LOCAL MULTIUSOS

LOCALES en las
Galerias Grand
Boulevard y en C/
Indians.
Comunidad incluida.
Desde

10830

Preparado para
Clases particulares,
reuniones, talleres,
etc.
Dispone de: Ordenador, impresora y
wifi.
Bonos descuento.

SE ALQUILA DESPACHO

Por las tardes. Para profesional
abogado en local compartido
con economista.
Estupendo ambiente de trabajo
y posibilidad de colaboración.
Unos 15 metros cuadrados.
Luz, teléfono, internet, limpieza,
agua y comunidad incluidos en
el precio.

PARCELA EN BRISAS DE MAR

700 metros aprox. Agua, luz, casa de madera
de 20 m2, con sofa, etc y barraca de obra
(trastero) Baño fuera y fregadero.
(también en venta o alquiler opción compra) Huerto, tierra fértil. Vallada.

250 €

Tel. 659784935 / 977645832

CEL

ALQUILERES
Piso de 2 dormitorios, cocina
independiente.
Baño. Terraza,
Pequeño patio
Semiamueblo.
Ascensor

380€
ALQUILERES
Piso en el centro
Obra Nueva. 1er
Piso con ascensor.
2 habitaciones.
1 baño, comedor con cocina
americana, todo
eléctrico, terraza
de 25 m2, armarios revestidosr

350€
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TORREDEMBARRA
Piso de 2 dormitorios, cocina
americana.Baño.
AmpliaTerraza.
Zona comunitaria
con piscina.
Zona Els Munts.
Amueblado

390€
RODA DE BARÀ
(Francas)
3 habitaciones,
salón cocina
americana. 1
baño. Amueblado. Butano.
Radiadores
eléctricos.Amplio
Jardín comunitario y parquing.

390€

¿QUIERE ALQUILAR SU PISO?

Venga a visitarnos.
Le garantizamos ALQUILER SEGURO.
Alquile con la seguridad de cobrar sus rentas
Desde sólo 100 euros al año.
Estudio de viabilidad del inquilino, (Auténtico filtro a la morosidad).
Desahucio y reclamación de rentas.
Cobro de rentas (6,9 ó 12 meses).
Actos vandálicos al continente, hasta 3.000 €.

Tel. 659784935/977645832. C/Capella 8. Local 9
Torredembarra. E.mail: info@tottorre.com

VENTA

TARRAGONA

35.000€

Piso en venta en Tarragona. 64 m2. 1º SIN
ASCENSOR. 62 útiles + 2 de terraza cubierta,
salón-comedor, cocina, baño, puerta blindada y parking de superficie acceso privado. A
REFORMAR.
Precio a negociar

TORREDEMBARRA

Local

18.000€

comercial en las Galerías Grand Boulevard. 25 m2 aproximadamente.
Exterior. Altillo

TORREDEMBARRA

9.000€

Local comercial en
Galerias.
15 m2

TORREDEMBARRA

28000€

Local comercial en venta en
C/ Indians. Exterior.
25 m2 aproximadamente.
También en alquiler por 250 €

www.tottorre.com

Tel. 659784935 / 977645832

VENTA
CREIXELL
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Ocasión

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

TORREDEMBARRA

TORREDEMBARRA

98.000€

Apartamento con terraza y
jardín privado totalmente reformado con acabados de primera calidad. Estado impecable para entrar a vivir. Consta
de dos habitaciones dobles,
cocina office, baño y amplio
salón. Zona ajardinada con
piscina comunitaria.

75.000€

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

www.tottorre.com
V I S I TA S C O N C E R TA D A S

. TEl 977645832-659784935

info@tottorre.com

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

aicat 2542

Buscamos por usted.¿Qué necesita?.

Si vende, llámenos. Si compra, VISÍTENOS.
Le ofredemos experiencia y seriedad

VENTA

175.000€

TORREDEMBARRA

Casa a cuatro vientos, en una sola planta, de 3 dormitorios (2 dobles), salón comedor con
chimenea, cocina independiente con acceso a un cuarto de juegos de unos 12 metros y a
un trastero donde está la lavadora. El jardín alrededor de la casa. Con barbacoa.

TORREDEMBARRA

169.000€

Casa. 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 su estado impecable. Mejor que nueva.

TORREDEMBARRA
Casa individual. Les Anfores.
3 dormitorios (2 dobles), salón comedor con chimenea, calefacción de propano, 1 baño completo con
ducha, cocina independiente reformada, suelo gres y
parquet. Recibidor grande acristalado.
Jardín alrededor de la casa con barbacoa. Garaje
independiente.

180.000€

VENTA
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165.000€

TORREDEMBARRA

Casa impecable. con vistas
espectaculares. Comedor con
parquet y chimenea redonda.
Dispone de 3 habitaciones (una
en planta baja) Cocina reformada, con salida a terraza donde
está la barbacoa. Calefacción
de gas natural. Carpintería de
roble
Porche con toldo, ventanas de
aluminio mallorquinas regulables
con cristal climalit.
Escalera de caracol tipo ibicenco. Recibidor hall con salida a
terraza y escaleras para acceder al solarium con preciosas
vistas.
Garaje independiente sin puerta.
Trastero, barbacoa.

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.

TORREDEMBARRA

87.500 €
Apartamento en el centro de Torredembarra.
Dos dormitorios (1 doble), baño completo con
bañera, cocina.Salón comedor con balconcitomirador. Cerramiento de aluminio en el balcón
para ampliar el comedor. Zona comunitaria con
piscina. Posibilidad de parquing.

Buscamos

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

www.tottorre.com

VENTA

TORREDEMBARRA. OCASIÓN
CASA ADOSADA
320m.
7 habitaciones
COMEDOR
COCINA amplia
2 BAÑOS
2 ASEOS
A.A. y CALEF.
SALA ESTUDIO
GARAJE de 90m2
JACUZZI
TERRAZA 25m2
HIDROMASAGE
SUÍTE con VESTIDOR,

248.000€
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REGALS QUE ES MENGEN
Us convidem a descobrir la nostra excepcional selecció de pernil ibèric, xarcuteria
selecta, formatges, olis, vins i delicatessen de tots tipus provinents de tota la geografia
espanyola. Les nostres especialitats són un excel·lent protagonista per totes les taules
i els nostres lots, un magnífic regal per nadal o per qualsevol ocasió.

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

GOURMET PREMIUM

