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Ja arriba la primavera
WWW.TOTTORRE.COM
Capella 8, local 16. Torredembarra.
Tel. 659784935. info@tottorre.com

Alquiler y venta de viviendas, locales, naves...
Certíficados enérgéticos. Cédulas habitabilidad. Seguros.
Limpiezas. Reformas.

Dr. Movil
Reparacion de moviles
C/ Muralla,3
Torredembarra
Tel. 977641415
dr.movil@yahoo.es
docmovil

C.C

Pintor
Carlos Cabrera

630147116

ccpintor@hotmail.com
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“Podran tallar totes les flors però no podran aturar la primavera”.
(Pablo Neruda)
“La verdor de la primavera ens recorda que la vida és una crida a l’esperança”
Abel Pérez Rojas. Poeta, educador i comunicador mexicà.
“Quan el salze es mor la primavera està a punt d’arribar”
Proverbi xinès
La presentació d’aquest Cel Obert, especial primavera, hem volgut encapçalar-lo
amb les millors frases cèlebres conegudes.
Res com elles, per definir aquesta època de l’any i tenir-les com amulet per als
moments difícils que estem vivint.
Podem ficar el cap, com l’estruç, sota la terra, i tractar d’ignorar el que passa al
nostre voltant, però això no impedirà que passi la primavera.
Aquesta època suposa la tornada a la vida després dels foscos, freds i llargs dies
d’hivern.
La naturalesa desperta i es manifesta també en totes les activitats de l’home.
PRIMAVERA: paraula que fa referència a la vida, a l’inici d’una nova etapa, al
ressorgiment de la bellesa.
Amb l’esperança de veure ressorgir, igual que ressorgeix la primavera, les esperances de tots, us

desitgem una feliç primavera.

Tot Torre
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S e rà u n a d e les t eves millors decisions
Des de tan sols 35€ arribaràs
als onze pobles del Baix Gaià
www.celobert.com.es / info@celobert.com.es

Al-ANOM y ALATEEN
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
espiritualmente alivian los problemas causados por esta conflicitiva
enfermedad
Si este es tu caso, PIDE AYUDA
Roda de Berà: C/Joan Carles I (Antic Ambulatori)
Viernes de 19 a 21.
Tel.608782996. Elisenda: 686355919
elicasalsp@gmail.com
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Una cuca no fa estiu
ni una flor fa
primavera.

El despertar de la Natura
La intensitat de la llum en aquesta època influeix en animals i les plantes, que ajusten el seu cicle vital a les estacions de la Terra.
Les plantes reverdeixen i floreixen. Les aus i altres espècies comencen els seus rituals amorosos, emprenen els seguicis nupcials, preparen els seus nius...

Tampoc l’home es veu lliure d’aquesta influència.
L’arribada de la primavera suposa un augment de les hores
de llum i, per tant, augmenta la secreció d’endorfines, tant
en homes com en dones, que permet alleugerir l’estrès, aixecar l’ànim, estimular la resposta sexual...
L’arribada de la primavera, diuen els experts, estimula la
hipòfisi -la glàndula que controla les hormones sexuals- situada al cervell. En els temps de major lluminositat, aquesta glàndula interna treballa a la seva màxima capacitat. En
conseqüència, allibera una sèrie d’hormones que juguen un
paper clau en el desig sexual i l’enamorament.
Ja Ovidi, poeta romà que va destacar per permetre escriure
sobre el tema de l’amor, en comptes de la guerra, encara
que fos a través de la Alegia eròtica, i mig en broma ens
parla Amors de auvum Erotis, (l’època d’Eros), referint-se
a “La primavera”.

El equinoccio de primavera, comienza este
2016 el 20 de Marzo a las 04:30.
Desde esta fecha el día y la noche tienen
la misma duración.

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

Contacta’ns:

(+34) 977.64.57.06
info@centrescenic.com

www.centrescenic.com

RÀPID
Multiservei

Torredembarra Passeig de la Sort, 17Bis (davant de Correus)
Tel. 877015037 / 697452833

Reparació de calçat *Canvi de cremalleres *Esmolat de ganivets i tisores *Duplicat de claus *Comandaments de pàrquing. Reparem el comandament del seu cotxe. Arranjament de carcasses i electrònic

NOVEDAD:

Duplicado llave con mando bmw.

Cortes de llaves por código
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PRIMAVERA
LA PRIMAVERA, TEMPORADA
D’AL·LÈRGIES

Alegoría de la Primavera
Botticelli:

1477-78. 203 x 314 cm. Temple sobre tabla. Galleria degli Uffizi, Florencia .

ÉPOCA DE EROS
Botticelli es torna popular a la fi del segle XIX, quan triomfa
la sensibilitat eròtica.
L’autor de l’Al·legoria de la Primavera va saber donar a la
seva obra el gust d’una festa en honor a la nova estació,
amb gràcies dansaires, flors per tot arreu i una divinitat que
intenta apartar els núvols hivernals que poguessin fer ombra
a la primavera.
Els especialistes assenyalen la influència en l’obra dels Fastos d’Ovidi on es descriu l’arribada de la Primavera a través
del canvi de la nimfa de la terra, Cloris, en Flora, per obra i
gràcia del vent Zèfir.
Aquest s’enamorà apassionadament de Cloris i la posseeix
violentament; penedit de la seva violència, transformà la
nimfa en Flora.
La lectura que podríem fer de la pintura seria la d’una plasmació del Jardí de l’Amor de Venus.
De l’obra va dir Ernst Gombrich (Historiador d’art) que a la
Primavera es narra com l’amor, en els seus diversos graus,
arriba a enlairar l’home del món terrenal per portar-lo al espiritual.

A part de ser l’estació de l’amor i de la natura, la primavera
està associada amb algun aspecte una mica menys agradable, com és l’augment de les al·lèrgies en la població a causa
del pol·len de plantes i arbres.
El pol·len pot ser transportat a través del vent o d’insectes, i
en el primer cas el que produeix més patologies al·lèrgiques,
com la rinitis i l’asma, que afectar un major nombre de persones.
Els esternuts, la picor nasal i d’ulls, el catarro, la tos, la dificultat per respirar i xiulets al pit, poden agreujar-se en els
dies d’alts recomptes ambientals de pòl·lens.
Per evitar les al·lèrgies durant la primavera evita mantenir

les finestres de casa obertes, ja que la circulació d’aire podria afectar-te. En el seu lloc usa humidificadors i si tens
aire condicionat assegura’t que tingui un filtre anti pol·len,
et serà de gran utilitat.

Tot allò necessari pels seus
animals de companyia

Ocells i Plantes

50%

dto.

en roba de
GOS

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

P R I M AV E R A
EL FLORIR DE LES PLANTES.
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hores i permet que cada cèl·lula de
la planta s’anticipi als cicles de llum
i foscor.
La combinació del rellotge cel·lular i
els fotoreceptors permeten a les plantes detectar amb precisió la longitud
del dia, reconèixer el moment de l’any
en què es troben i decidir el millor moment per florir.

L’escalfament global

Les plantes saben percebre els senyals
que l’ambient li envia i que els indica
que ja és hora de florir. De saber captar aquests missatges depèn el seu èxit
productiu. El mecanisme responsable
que les flors emergeixin a la primavera es coneix com vernalització, i
que es produeixi en el moment exacte és essencial perquè tingui lloc la
pol·linització.

Un treball realitzat a Sevilla assegura
que els vegetals tenen capacitat per
poder discernir i identificar la durada
dels dies i quantitat de llum. Capacitat que supera qualsevol altre animal.
Això és a causa dels disposen de fotoreceptors, (els detectors de llum) que
no posseeixen altres organismes.
A més compten amb un rellotge
cel·lular que marca períodes de 24

L’escalfament global provoca que
la primavera arribi abans i la tardor
s’acabi més tard que fa 50 anys
Des d’un punt de vista biològic, això
vol dir que les fulles de les plantes
brollen abans i cauen més tard. Aquest
canvi biològic afecta al seu torn al
canvi climàtic, mitigant-lo o amplificant, segons l’anàlisi d’aquesta relació
que publiquen investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) en l’últim número de la
revista Science.
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SETMANA SANTA

Camí de la Creu. Altafulla
20
25
26
27

Diumenge de Rams.
Divendres Sant.
Dissabte Sant (Dissabte de Glòria).
Diumenge de Resurrecció.
27 Diumenge:
Canvi a l’horari d’Estiu.
A les 2:00 del matí el rellotge es canviarà
a les 3:00 del matí.

Cada Dimecres Sant, Altafulla recrea, mitjançant una sèrie
d’escenes teatralitzades pels habitants del poble, diversos
episodis dels darrers moments de Jesucrist a la terra. El
Camí de la Creu d’Altafulla és un Via Crucis Vivent amb
narració dramatitzada a partir d’un text dels Evangelis.
La primera edició d’aquesta obra de teatre popular i amateur
es va realitzar l’any 2001.
Des d’aleshores, el Via Crucis Vivent d’Altafulla ha anat incorporant noves escenes, una per any. Des del punt de vista
del guió, de les escenes que conté, el Camí de la Creu és una
narració dramatitzada que comença amb el Mercat de Judea
i acaba amb la Crucifixió de Jesucrist. L’obra l’executen diferents persones i organitzacions d’Altafulla pels carrers del
poble. Els actors i actrius d’aquesta peça de teatre utilitzen
la Sala de Plens de l’Ajuntament per a vestir-se. L’obra no té
diàlegs sinó que és un narrador el que va recitant els diàlegs
que es produeixen entre els actors durant les escenes en base
a un text dels Evangelis. Al final de cada acte, els actors es
queden aturats per uns minuts, en quadre plàstic.
L’obra és seguida per centenars de persones que es situen
pels carrers seguint les evolucions dels actors.
Divendres Sant, a la nit, els carrers d’Altafulla viuen la Processó del Sant Enterrament de Jesucrist, una solemne processó que es complementa amb el Camí de la Creu. Participan els armats, i les imatges del Sant Crist, el Sant Sepulcre
i la Dolorosa.

La Pobla de Montornès (Pasqua)
Trobada de sardanes a l’ermita de la mare de déu.
El Catllar: Els tres Tombs
ALTAFULLA : Dimecres Sant
Camí de la Creu.
Teatre popular pels carrers del poble.

www.faristol.extendnow.com

Faristol

¿Buscas trabajo?

¿Eres una mujer emprendedora?

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

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

Queremos conocerte

email a: info@celobert.com.es
Abstenerse curios@s
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ABRIL
6 D’ABRIL: DIA DE L’EPITAFI
Un epitafi (del llatí epitaphium, compost de
dues veus gregues epi, sobre, i taphos, tomba),
és el text que honora al difunt, la majoria normalment inscrit en una làpida o placa.

Estem Molt Tristos
Per haver-te perdut
Per`també molt contents
d’haver- te conegut

Epitafi en Nínxol del
Cementiri de La Pobla de
Montornès

Cementerí Pobla de Montornés
Acabo de llegir “I en pols et convertiràs” de Nieves Concostrina. Un recull dels millors epitafis del programa de ràdio “No es un dia cualquiera.”
Després de la seva lectura, la curiositat em va fer pensar
en què escrivim la GENT DEL BAIX GAIÀ com a comiat
als nostres difunts, o què volem posar nosaltres en la nostra
tomba abans d’anar-nos d’aquest món perquè ens recordin
i vaig visitar el cementiri de la Pobla de Montornès. Res a
destacar en aquesta visita, només l’epitafi que està al costat.
Podeu ajudar-nos a descobrir el sentit de l’humor que tenim

la Gent del Baix Gaià a l’hora d’acomiadar-nos d’aquesta
terra o com s’acomiaden els que es queden en ella als marxen? Visita al cementiri del teu poble i envia’ns una foto
amb els epitafis que creguis més originals.
I, perquè posem una mica d’humor en un tema tan seriós,
vet aquí uns epitafis que hem trobat (segons Concostrina,
alguns no són certs):
Groucho Marx: “Perdonin que no m’aixequi”.
El Marquès de Sade: “Si no vaig viure més va ser perquè
no em va donar temps”.
Orson Welles: “No és que jo fos superior, és que els altres
eren inferiors”.
Buster Keaton:The End.
Alfred Hitchcock:“Això és el que li passa als nois dolents”.
Enrique Jardiel Poncela: “Si voleu els majors elogis,
moriu-vos”.

Con el descaro del que sólo puede hacer
gala un difunto… al que ya no se le puede
llevar la contraria.

(Nieves Concostrina “Y en polvo te convertirás. Epitafios: Los muertos tienen la última palabra”)

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

www.rioshevia.com
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La Nou de Gaià:
Trobada de Sardanes als jardins del “Cercat”.
Altafulla: Festa de la olla.
La Riera de Gaià:
Sant Jordi. Festa Major d’Ardenya.
El Catllar: ELS “TRES TOMBS”.
Roda de Berà: Trobada de Sardanes.

7 D’ABRIL.

DIA MUNDIAL DE LA SALUT.

El 1948, la Primera Assemblea Mundial de la Salut va proposar que s’establís un “Dia Mundial de la Salut” per commemorar la fundació de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS). Des de 1950, el Dia Mundial de la Salut es celebra
cada 7 d’abril.
Tots els anys es tria per a aquesta jornada un tema de salut
específic per tal de destacar una àrea prioritària d’interès
per a la OMS.
Per a aquest any, l’OMS prestarà particular atenció a la diabetis per motius preocupants:
La diabetis és una epidèmia que està augmentant ràpidament en molts països, i de manera preocupant en els països
d’ingressos baixos i mitjans.
Ens diuen que una gran proporció dels casos de diabetis són
prevenibles. Algunes mesures simples relacionades amb la
forma de vida s’han revelat eficaços per prevenir o retardar l’aparició de la diabetis tipus 2. El manteniment del pes
normal, la realització d’activitat física periòdica i una dieta
sana poden reduir el risc de diabetis.

DE

PRIMAVERA

La diabetis es pot controlar i tractar per prevenir complicacions. El major accés al diagnòstic, l’educació sobre el
control personal de la malaltia i el tractament assequible
són components fonamentals de la resposta.
Els esforços per prevenir i tractar la diabetis seran importants per assolir la fita de l’objectiu de Desenvolupament
Sostenible 3, que consisteix reduir la mortalitat prematura
per malalties no transmissibles en una tercera part per 2030.
Els objectius del Dia Mundial de la Salut per a aquest any
2016 són intensificar la prevenció, millorar l’atenció i reforçar la vigilància.

8-9-10 D’ABRIL
EL PORT TORREDEMBARRA organitza la primera
regata d’altura, “i regata illes columbretes”.

24 D’ ABRIL. El Ball Parlat del Sant
Crist de Salomó es representarà a
Montserrat.
La funció tindrà lloc el dia 24 d’abril a la basílica del
monestir, l’entrada serà gratuïta i es sumarà a les quatre
escenificacions habituals del mes de maig.

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

Peluquería y estética
HOME - DONA

Tel. 977 13 09 74

Av. Pompeu Fabra n.3. Torredembarra

Pere Badia 33. Torredembarra

or
uid
trib cial
s
i
D
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MAIG
Vespella de Gaià. Maig. “Vedellada”
Jornada gastronòmica popular vedella, producció local
“Mas d’en Mestre ”.
Salomó 1- 8 - 25 Maig.
Ball del Sant Crist de TEATRE, DANSA, LLUM...

El Ball del Sant Crist de Salomó ja escalfa els motors d’una
nova temporada. Un any que es presenta, novament, amb
alguns canvis i un atractiu programa d’actes que el complementa. El més destacat i que a dia d’avui ja es treballa
des de diversos sectors de l’entitat és la representació de
l’espectacle a Montserrat.
El Ball del Sant Crist de Salomó és un espectacle teatral
d’arrels medievals declarat Element Festiu Patrimonial
d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya. Pertany
al gènere dels balls parlats. Posa en escena uns fets llegendaris del segle XVI que la tradició popular ha mantingut fins
a dia d’avui. Explica que, davant la fam que patia el poble i
tota la comarca, un mercader salomonenc, Josep Nin, embar-

cà vers Alger a la recerca de blat. Tornà amb l’aliment, però
també amb la imatge d’un Crucifix que, miraculosament,
comprà per trenta monedes i després de força entrebancs.

www.balldelsantcrist.cat

Si vols obtenir informació addicional (Dates precises
de les celebracions, programes de les diferents festes,
festivals,esdeveniments, etc ...) podeu trucar per telèfon
o escriure un correu electrònic als diferents patronats de
turisme o ajuntaments o en facebook a Cel Obert.
Teniu el llistat de municipis i les dades de contacte de cada
un d'ells en pàg. 24-25.
www.facebook.com/
celobertdelbaixgaia
L’Ajuntament d’Altafulla confirma que la Copa
d’Europa de Triatló – Campionat del Mediterrani
es celebrarà el diumenge 17 de juliol al matí.

NOVEDAD:
*Depilación
Láser
de Diodo:

Sin dolor. Sin quemadura. Sin enrojecimiento

*Rejuvecimiento facial.

Y nuestras ofertas:
*Manicura: 12€
*Uñas permanentes: 15€
*Uñas con extensión: 21€
*Masajes y depilación: 20€
*Limpieza facial:15€

Mercat Municipal de Creixell Local 8
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COLORS DE PRIMAVERA
“Los colores de esta temporada nos trasladan a un lugar
más feliz y soleado en el que nos sentimos libres de expresar de una manera más ingeniosa nuestro propio ser” dice
Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color
Institute. El informe, redactado por un grupo de expertos
del color de todo el mundo, es una síntesis del seguimiento
de las tendencias en lo que a colores se refiere que han
identificado a nivel mundial.
La mezcla de colores para la primavera 2016 combina
colores calmados y tranquilos con tonalidades más atrevidas y alegres. “Queríamos captar el sentimiento de lo que
empezamos a ver hace ya un año: esta idea de que la gente
quiere desconectar de toda la información entrante para
parar y relajarse” afirma Laurie Pressman, vicepresidente
del Pantone Color Institute.
Y es que el arrollador dominio de la tecnología en nuestras
vidas “ha creado la necesidad de estos colores más suaves
y reconfortantes que nos dejan una sensación de seguridad”.

“ La Bohème “ Boutique
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COLORS DE PRIMAVERA
La sobrietat de l’hivern deixa pas a
l’alegria i la lluminositat de la primavera.
Els teixits són una bona prova d’això
perquè dominaran els estampats variats, els colors vius i la diversitat de
formes.
Una de les tendències més marcades
d’aquest any serà el arc de sant Martí
en qualsevol peça de roba: samarreta,
faldilla, jaqueta, pantalons...
Peces asimètriques
Adéu a les línies rectes i convencionals; la moda primaveral es confecciona amb noves formes per modelar
el cos. Els vestits o els tops de només
un tirant vénen trepitjant fort aquest
2016. Les asimetries no només es
deixen veure a les parts superiors sinó
també en faldilles amb obertures,
pantalons i shorts.
Camises XL
Aquesta és la típica peça ideal per a
un esdeveniment casual o un compromís més formal, en funció dels complements que l’acompanyen.

Moda i Complements

Trajes de Fiesta para Celebraciones
Ropa de sport
Tallas desde la 38 a la 62

C /Tar r agona nº3-5-7. Tor r edem bar r a

Victor moda és
la teva moda.

Les puntes.
Les puntes pots trobar-les tant en
samarretes o tops com a vestits, endolceixen qualsevol look per aquesta
temporada.
Els volants:
Les peces amb vol, amb moviment
són també una tendència de moda
d’aquesta primavera. Es porten els
volants XL.

MODA I COMPLEMENTS

TORREDEMBARRA
REUS
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Amb l’arribada de la primavera la cuina esclata en
tot el seu esplendor.

Arriba la primavera i amb ella, un gran nombre de noves
fruites i verdures omplen les nostres rebosts.
El pebrot, la xicoira saltejada a la paella, la col llombarda,
els raves, el cirerol o els tomàquets madurs prenguin protagonisme al costat de les diferents classes d'enciam, que
donen vida a unes amanides cada cop més innovadores.
És un bon moment per combinar les carxofes, l'escarola, el
bacallà i el formatge, per menjar unes favetes fresques a la
menta o, sobretot, per experimentar amb els espàrrecs, cada
cop més habituals com a complement d'un segon plat.
Tot, en sintonia amb el clima i amb el territori.
Tant és així que el mar convida a degustar el peix blau. La
tonyina i el salmó frescos o I'anxova, que es poden trobar a
qualsevol restaurante dels nostres pobles, transmeten tot el
seu gust fets, senzillament, a la planxa.
És en aquesta època quan les xatonades (amanida de bacallà
i salsa a base de ametlles) encara s'erigeixen en símbol de
la comunió dels catalans entorn la seva tradició culinària.

PIZZAS
COCINA ITALIANA
HORNO DE LEÑA
MENÚ DEGUSTACIÓN

TEL. 977643337
Port Esportiu
Torredembarra
Abierto todo el año

COCINA APTA PARA CELIACOS

977 646 385
646 307 271

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

VENDINGy Recargas Móvil 24h

CEL

CUINA DE PRIMAVERA
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1. Triturar les maduixes i afegir l’oli d’oliva, el suc de la
taronja i el sucre.
2. En un bol per amanides disposar l’enciam i afegir els
alls tendres ja tallats. Afegir la salsa, els daus de formatge
i salpebrar al gust. Si no disposeu de formatge cremós amb
herbes podeu afegir les que vulgueu com alfàbrega, orenga
o farigola.
Ideal per acompanyar amb peix com aquest caçó en adob.
Si us va agradar aquesta us recomano aquesta amanida grega amb formatge feta, molt mediterrània i plena de sabor.

Què millor que aprofitar-se dels productes de temporada com aquesta amanida amb maduixes i taronja.
Amanida amb altres ingredients farà que els sabors es
potenciïn encara més a l’hora de degustar-la.

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

Per a 2 persones:
-Enciam (radicchio, escarola llisa, arrissada, Loyo)
-6-8 maduixes
-2 alls tendres
-½ taronja espremuda
-Sal en escates
-Pebre negre mòlt
-1 culleradeta de sucre integral
-1 cullerada d’oli d’oliva

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.

Lloguer de bicicletes BTT i urbanes
654 616 943
info@ciclic.cat
www.ciclic.cat

PREUS DE LLOGUER 2016
4 hores
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies

FAT BIKE
15,00€
5 dies
18,00€
6 dies
34,50€
7 dies
48,50€
Dia extra
61,00€
1 mes

72,00€
81,00€
88,50€
9,00€
180,00€

4 hores
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies

BTT ADULT
12,00€
5 dies
15,00€
6 dies
28,50€
7 dies
40,50€
Dia extra
51,00€
1 mes

60,00€
67,50€
73,50€
7,50€
150,00€

4 hores
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies

BICICLETA URBANA
12,00€
5 dies
15,00€
6 dies
28,50€
7 dies
40,50€
Dia extra
51,00€
1 mes

60,00€
67,50€
73,50€
7,50€
150,00€

4 hores
1 dia
2 dies
3 dies
4 dies

BTT JUNIOR
10,00€
5 dies
12,00€
6 dies
22,50€
7 dies
32,50€
Dia extra
41,00€
1 mes

48,00€
54,00€
59,00€
4,50€
120,00€

1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies

BICICLETA INFANTIL
6,00€
6 dies
11,50€
7 dies
16,00€
Dia extra
20,00€
1 mes
24,00€

GPS
Kit de llums
Cadireta bebè
Porta mapes
Porta paquets tija

ACCESSORIS
12,00€/dia
4,00€/dia
4,00€/dia
1,00€/dia
2,00€/dia

27,00€
29,50€
2,00€
60,00€

Horari: 9.00h – 13.00h // 16.00h – 21.00h
21% d'IVA inclòs.
En l'entrega de les bicicletes cal que el client presenti un DNI o
passaport i un dipòsit de 50 euros per bicicleta, en efectiu o amb
targeta de crèdit / dèbit.

www.ciclic.cat

Cíclic – Lloguer de bicicletes BTT i urbanes - 654 616 943 – info@ciclic.cat - www.ciclic.cat - 43761 La Pobla de Montornès (Tarragona)

.

NOVA IMATGE

El Grand Boulevard millora per tu

Vine a la presentació del
“Nou Grand Boulevard”. Dissabte, 19 Març

T’esperen sorpreses: Mickey i DRONES

Cada dissabte matí i tarda activitats dirigides a petits i grans:
*Mercats vintage.*Tallers de natura i artesania
*Classes de Salsa. *Zumba infantil
*i un munt de sorpreses més.
T'ho perdràs???

C/Capella 8. Torredembarra

grandboulevardtorredembarra

Compra, venta y alquiler de viviendas, locales comerciales y fincas.
Si no tenemos lo que necesita, se lo buscamos.
Amplia cartera de clientes.

C/Capella 8, local 16. Tel. 977645832- 659784935

www.tottorre.com

Servei de Psicopedagogia

Psicoteràpia individual i familiar

C/Capella 8. T

Acadèmia d’idiomes. Acadèmia de
taris. Arranjaments de roba. Agènci
mentació Ecològica. Botiga de pati
biliaria. Logopèdia. Psicòloga. Ges
dona. Peixateria. Regals eróticos. S

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

Torredembarra

repàs. Articles de regals i publiciia Organització Eventos. Botiga aliinatge. Detalles. Informàtica. Inmostoria. Comiats. Moda i accessoris
Sala fitness. Viatges.

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

Servicio Innovación y
Asesoramiento

www. siaonline.es
Capella 8, local 18-19. Torredembarra
Regalos originales para cualquier ocasión
Artículos publicitarios. Regalos eróticos.
Reuniones Taper Sex
C/Capella 8. Local 9. Torredembarra
Tel.659784935

www.regalemus.com

Local. 18
Venta, Reparación de Ordenadores Sobremesa , Portatiles,
Drones.
Servicio Técnico Autorizado Venta y Reparación de Moviles
y Tables BQ.
Soporte a Empresas y Particulares presencial y Remoto.
Local 19.
Servicios de Instalación y certificación de redes informáticas.
Cableado Estructurado y Fibra.

C/Capella 8, local 9
Tel. 659784935
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Pizzeria MAMMA ANTONIA

MAMMA ANTONIA
Fuimos a comer al restaurant MAMMA ANTONIA de la
Pobla de Montornès. Queríamos probar sus recomendadas
PIZZAS y no nos han defraudado. Las pizzas la hace Antonia, una sevillana que a los 19 años se marchó a Saronno
( Milán) y a la que le cautivó la comida italiana. Su suegra,
romana, era una experta cocinera en el amplio mundo de
la pasta. Antonia le pone todo el cariño a cuanto hace. Ella
ahora, a sus 73 años, ha puesto su negocio relacionado con
la restauración. Nunca antes tuvo nada que ver con ello.
Venia del mundo de la belleza. Dice que, en la cocina,
también hay belleza, que disfruta poniéndole todo el amor
en lo que hace, y se nota.En su cocina no escatima en lo
mejor. Solo utiliza productos de calidad, y, a ser posible,
productos de proximidad. Su pasta es artesanal, casera,
hecha por ella.
Tiene otro proyecto, el aumentar su cocina con marisco
fresco. Tendrá un acuario con marisco vivo, en especial
Bogavante.A sus 73 años, aún tiene sueños de expansión.
Quien prueba, repite.
-Pizzas y pastas caseras.
-Tortellines de carne o queso y mucho más.
Pizzería Italia de producción propia.
Mamma Antonia, la reina de la cocina italiana.

Tu segunda pizza,
por 5€ menos
presentando este vale

TORREDEMBARRA, GUIA.CITY,
LA NOSTRA SMART CITY
Els “smart city” són tema d'actualitat. L'era digital
ens està canviant tot, fins als nostres pobles i la manera
d'interactuar en ells.
És “smart” (intel·ligent) la ciutat si sap involucrar i obrir
camí als seus ciutadans per millorar la seva vida i economia.
Si abans la plaça major del poble era el lloc on tothom es
reunia per assabentar-se, comentar i participar dels esdeveniments, ara el mateix passa en guia.city. És la versió
digital de la plaça major.
Guia.city és una aplicació pionera que ha estat desenvolupada per emprenedors i tècnics del Baix Gaià i que ha
guanyat el 1er. Premi d’Innovació Social en els Premis Tarragona Smart City
En aquesta “nova plaça major” hi ha lloc per a tots. La societat civil (associacions culturals, esportives, de caràcter
social, associacions de veïns, partits polítics, etc.), entitats
públiques i els sectors privats (professionals, comerços,
empreses, negocis i també particulars). Tothom pot participar amb informació i missatges creant la seva “targeta”
digital.
La seva finalitat és fomentar la vida social, el comerç local
i el turisme.
Guia.city és la primera xarxa civic media, transparent,
neta i amb separació de rols (tots tenim diferents facetes
de la nostra vida que no tenen perquè estar barrejades)
Publicar és senzill perquè existeix una APP (M+) que et
permet publicar en qualsevol lloc i en qualsevol moment;
també pots fer-ho accedint a la web des d’un ordinador.
Fins ara no hi havia cap lloc on trobar tota "la vida" de la
ciutat. Tota la informació i contactes són dispersos entre
diverses xarxes socials, webs i directoris. Guia.city resol
aquesta mancança.
Si ets empresa o negoci: podràs atreure i fidelitzar clients
i informar-los millor fragmentant el contingut per tipus de
servei o producte de manera que el client triï, segueixi i
guardi només el què realment li interessa.
Si ets associació: Cada membre, voluntari o col·laborador
pot fer de "reporter" aportant continguts rellevants de manera ràpida i senzilla. Guanyaràs implicació dels voluntaris,
socis i col·laboradors i guanyaràs relevancia i transparència
de cara als socis, benefactors, espònsors i a la societat en
general,
Com a persona podràs opinar sobre qualsevol tema i expressar idees, suggeriments, inquietuds o deficiències de la
vida social, cultural, esportiva, comercial, d'equipaments,
etc.
Entra a www.guia.city (pots accedir a tota l’informació
sense necessitat de registar-te) i/o baixat la APP “M+”
(Messagenes). Si tens qualsevol dubte o suggerència contacta al email info@guia.city o el mòbil 640644416.
Busquem emprenedors per crear el Guia City d’altres
poblacions.
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TORREDEMBARRA ÉS MÚSICA
Torredembarra organitza per a principi de la tardor vinent,
la segona edició del “Torredembarra és música”. Les inscripcions per als grups que vulguin participar-hi es duran a
terme de l’1 de març al 30 de juny.
Com a requisit indispensable algun dels integrants del grup
haurà d’estar empadronat en alguna de les poblacions del
Baix Gaià. Totes les formacions musicals, ja siguin grups
o solistes, de tots els estils musicals, poden adreçar-se a la
Regidoria d’Educació (c. Alt de Sant Pere, 35) o al registre
d’entrada de l’Ajuntament de Torredembarra (pl. del Castell, 8) de 8.30 h a 14 h, per formalitzar la sol•licitud.

V MARXA CASTELLS DEL BAIX GAIÀ

Èxit rotund en la V Marxa Castells del Baix Gaià on la
representació femenina ascendeix al 60% de la participació. La procedència dels participants també ha superat la
seixantena de poblacions d’arreu de Catalunya i la valoració que en fan és “molt positiva”
La prova ha tornat a unir els castells d’Altafulla, Tamarit,
el Catllar, la Riera i Ferran en un recorregut de 27km. Per
primera vegada, la participació femenina ha superat la
masculina, i s’ha situat en el 60%.

Stock-segundamano
Le compramos lo que no utilice

COMPRA
Y VENTA
*
*
*
*
*
*
*

2ª Mano
Antigüedades
Numismática
Mobiliario
Decoración
Coleccionismo
Oro -Plata

*Hacemos mudanzas

¿Necesita desalojar su casa,trastero,
bar, local...? Nos llevamos todos sus
muebles, electrodomésticos etc...

Vamos a su domicilio y se lo recogemos

incluso gratis

+ de 5000 artículos

Abierto de Lunes a Sábado

Tel.Contacto
Sebas:639468808 sasian21@hotmail.es
Rafa: 695620025 elrefugi2@hotmail.com

Crta- Riera de Gaià, nº 60-70. Poligono Roques planes
43830.Torredembarra
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E S PA I S A L U T

EL DENTISTA NO ES CARO,
EL DESCUIDO, SÍ.
EXCUSAS PARA NO IR AL DENTISTA

MIEDO. DINERO. TIEMPO. VERGUENZA...
Las excusas anteriores son algunas de las que nos
ponemos para no ir al dentista. El temor puede
responder a varias motivaciones: el miedo a que
el tratamiento duela, el pánico a las agujas o el
rechazo a los sonidos y los olores de la clínica
dental, que pueden traer malos recuerdos de la
niñez.
Actualmente la tecnología moderna, un ambiente
acogedor, música funcional, ambientadores y un mayor cuidado psicológico del paciente, hacen que la experiencia del
tratamiento no sea traumática en absoluto.
La boca como todo, si se usa sufre deterioro. Todos son conscientes de que un coche lleva mantenimiento, y que la falta
de ellos trae como consecuencia problemas graves, donde la
reparación será costosa. A nuestra boca le sucede exactamente
lo mismo. Como un coche clásico, cuanto más años, más mantenimiento requiere.
Hay personas que por su trabajo no tienen tiempo, es una realidad que tiene solución. Se debe consultar horarios adecuados a
las necesidades del paciente. Con planificación todo es posible.

RAZONES PARA IR AL DENTISTA

1.SALUD- La salud bucal es fundamental para el buen
funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Infecciones bucales
afectan al corazón, aumentan los azucares en sangre y muchos
más.
2.IMAGEN- Nuestra sonrisa es nuestra carta de presentación. El Poder de la Sonrisa es incalculable. Seducimos con
ella en todo tipo de relación con otras personas.
3.PSICOLOGICAS- Una bonita sonrisa nos aumenta la
autoestima y nos permite una relación social con mayor seguridad. Unos dientes fuertes nos dan seguridad frente a cualquier tipo de alimento que nos presenten.
EL DENTISTA NO ES CARO, EL DESCUIDO SÍ
Busca un dentista de confianza, con una relación calidadprecio razonable.
Marta Castellani

CONCURSO:
Limpieza bucal

GRATIS

¿ Cada cuanto tiempo es necesaria una higiene bucal?
Envia tus respuesta a :

Por gentileza de Dental Clinic CASTELLANI

E S PA I S A L U T
SALUD BUCAL
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Distinta coloración del diente, halitósis (mal aliento), acumulación de alimentos entre los dientes, aumento de sensibilidad dental...Pueden ser síntomas de una caries.
Cuando antes acude a tu dentista.
Especial cuidado tienen que tener niños y jóvenes con
los refrescos carbonatados.
El consumo de refrescos carbonatados, como los de cola
fóricoque contienen dañan el esmalte dental, por lo que
los microorganismos empiezan a tomar lugar en los
diente más vulnerables, empezando el proceso de la caries dental.
Otro ingrediente dañino de estos refrescos es el azúcar.
Este alimenta a los microorganismos que ya había en el
esmalte dental.
Como sabemos que difícilmente los pacientes van a dejar de
consumir estas bebidas por completo, se aconseja que mantengan una buena higiene bucal, que incluya pasta dental
con flúor y que se enjuaguen la boca después de tomar este
tipo de bebidas ácidas y azucaradas.
Es importante visitar al dentista una vez al año, y hacer
igualmente una higiene dental anualmente.

HIGIENE BUCAL
A
ODONTOLOGIA INT E G R A L

C/Tarragona 3-5. 43830 Torredembarra

977644102 - 651764449
maruadell@yahoo.es

PA R L E M R U S
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30€

/ МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

HOTELES Y VUELOS
a un solo click

http://booking.boulevard9.com
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TELÈFONS 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

CREIXELL

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

Experiència i tradició des de 1882

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

www.carnsdolors.com

taller@tallersoto.e.telefonica.net

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

TELÈFONS D’INTERÈS
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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
CAP

...........................977640025
...........................977643809

VESPELLA DE GAIÀ

www.vespella.altanet.org

Ajuntament

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

Limpiezas

La Torre
Cortes urbanos con
estilos.
Degradados, solo o
con lineas.
Cortes clásicos.

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

Tel.

642862065

Abrillantamiento y pulido de suelos

Presupuestos sin compromiso

Contáctenos.
651322431
y en facebook:
Latin Face

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

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

¿QUIERE ALQUILAR SU PISO?
LE OFRECEMOS

Venga a visitarnos.

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 €.
Defensa jurídica y reclamación de contrato de arrendamientos.

Le garantizamos ALQUILER SEGURO.
Alquile con la seguridad de cobrar
sus rentas

6€ hora

LOCAL MULTIUSOS.

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

PISO

500€

Piso en el
centro de Torredembarra.
4º. Con ascensor.
Dispone de 4 habitaciones.
Baño y aseo.
Amueblado.
Aire acondicionado.
Disponibilidad en Abril.
Imprencindible seguro
alquiler.

SE ALQUILA LOCAL

En Galerías Grand Boulevard

200 €

TORREDEMBARRA

CASA EN ALQUILER
TORREDEMBARRA

TORREDEMBARRA

TORREDEMBARRA

ALQUILERES.

Disponemos de inmuebles en la zona del Baix
Gaia
¿Tiene un piso para
alquilar o vender?
¡¡¡Llámenos!!!
Contamos con una amplia cartera de clientes.
¿Busca piso en venta o
alquiler?
Visítenos. Disponemos
de un gran número de
inmueble.
Y, si no tenemos lo que
necesita, se lo buscamos

600€

Zona Sant Jordi
4 habitaciones.
Buhardilla
Dos plantas.

LOCAL EN ALQUILER
Centro Torredembarra. 50 m2. Aseo.
Escaparate a dos calles

390€

info@tottorre.com
Tel. 659784935 / 977645832

ALQUILERES

CEL

TORREDEMBARRA
750€
TORREDEMBARRA
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Alquiler o venta de casa Rústica,
con finca de 2.9 hectáreas en
Torredembarra.
Dispone de pozo, balsa, casa
con cuatro habitaciones, tres
baños, garaje y extras.
Barbaoa. Balsa.

VENTA: 400.000

390€

Precioso piso en el centro de
Torredembarra.
Reformado.
Tres habitaciones.
Exterior.
SIN ASCENSOR

.

CREIXELL

250€

Dos dormitorios (1 doble y 1 individual pequeño), baño completo
con ducha, cocina americana con
barra, Todo reformado, amueblado y con electrodomésticos.
Salón comedor con salida a jardín
privado con mesa de piedra.

ALTAFULLA

400€

Dos dormitorios (1 doble y 1 individual
pequeño), baño completo con ducha,
cocina americana. Todo reformado,
amueblado y con electrodomésticos.
Salón comedor con salida a jardín
privado con mesa de piedra.

TORREDEMBARRA

290€

Loft. Todo en un solo espacio: el salón comedor y
habitación (sofá cama). Baño con ducha, amplio y
moderno donde está la lavadora. Balcón. Exterior
Ascensor. Terraza comunitaria. Edificio rehabilitado,
Tipo rústico con vigas de madera y techos altos.
Cocina americana moderna. Seminuevo. Acogedor.

Núm. 34
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EL CATLLAR

CREIXELL

VENTA
150.000€

Casa en una planta , huerto y una balsa como piscina,
. Cocina de unos 20 m2.,
Tres habitaciones dobles, armario a medida con
puertas correderas,
Garaje independiente
Casita para perro. Descalcificador de agua.
Jardín totalmente embaldosado alrededor de la casa, .
Huerto de unos 200 m2 con árboles frutales

270.000€.

DOS CASAS:
Casa A– 4 habitaciones + cuarto de servicios. Cocina, Salón (40m2) 1 Baño (con ducha y bañera amplia)
Aseo. Dos terrazas. Extras
Casa .B—2 habitaciones dobles.1 cuarto de baño
Piscina de 8x4. Barbacoa y parquing cubierto.

TORREDEMBARRA

135.000€
Piso de dos habitaciones.
En primera linea de playa.
Vistas laterales del mar, desde
amplia terraza.
Amueblado.

VESPELLA

159.000€
Casa de 150 m2.
4 dormitorios
Comedor, cocina.
Amplia terraza. Chimenea
SOLAR 1.900m2

www.tottorre.com

Tel. 659784935 / 977645832

info@tottorre.com

CEL
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ALTAFULLA

150.000€

Altafulla playa. Bajos en venta con jardín
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. Cerca colegio,
estación y bus.

123.000€

ALTAFULLA

Apartamento de dos dormitorios, comedor
con cocina americana, baño completo con
bañera, terraza, solárium con trastero con
posibilidad de habilitarlo como habitación de
invitados, zona comunitaria ajardinada con
piscina comunitaria. Muy luminoso, zona
tranquila con todos los servicios, autobús,
tren, playa a dos minutos en coche.

RIERA DE GAIÀ

525.000€

Masía Alto estanding.375 m2 + 700 m2
Terreno 4.000 m2 con olivos y jardín, piscina,
molino, chimenea, trastero, muy amplia y
tranquila, barbacoa, fuente, jakuzzi , ETC...
ideal para turismo rural, restaurant o vivienda
4 dormit.• comedor 70m• cocina 90m• 2 baños•
terraza•a.a. y calef

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 ofrecemos experiencia y seriedad
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TORREDEMBARRA

VENTA

175.000€

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

160.000€

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€
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165.000€

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.

83.000€
Piso en Carrer Lleida.
Totalmente reformado. Tercero
SIN ascensor. Tres habitaciones. Baño con ducha.
Todo exterior.
Muy soleado.
Amueblado.
Para entrar a vivir.

TORREDEMBARRA

90.000€
Apartamento Avda. SantJordi
70 m2.
2 dormitorios.comedor
cocina,baño.terraza
trastero
piscina
zona comunitaria

www.

.com

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

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

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

w w w. t o t t o rre. c o m
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.Empresas y
particulares.Animadores.Músicos,Magos.. .

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

booking.boulevard9.com

