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“La tardor
és una
segona primavera on
cada full és
una flor “.
Albert Camus

Alquiler y venta de viviendas, locales, naves...
Certíficados energéticos. Cédulas habitabilidad.
Seguros. Limpiezas. Reformas.
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Si busquem la definició de la tardor en qualsevol diccionari ens diu que és
“L’Estació de l’any compresa entre l’estiu i l’hivern”. Però també podem trobar
com tardor, “el Període en la vida d’una persona proper a la vellesa”.
És aquesta última definició la que utilitzarem en aquest Cel Obert especial tardor. El període de la vida, proper a la vellesa (l’hivern) i aquest pròxim a una
nova vida, (la primavera).
Per això, tots els nostres temes aniran en aquesta direcció, en com afrontar
aquesta tardor, a nivell de cos i ànima. Pautes, per afrontar aquesta etapa,
ens esperen. I també, com no podia faltar, parlarem de les nostres persones
properes. Gent senzilla, com tu, que fa grans coses.

T’animes a seguir-nos?

Ja tenim els nostres guanyadors del

CONCURS
de neteja bucal i blanquejador, patrocinat per
Clínica Dental Castellani.
Els premis són per a

1r premi: Neteja Bucal, per a Daniela Daconita (Torredembarra)
2n premi: Neteja Bucal per Victor de Diego.(La Pobla )
3r premi: Blanquejador bucal per a Pilar Castro (Torredembarra)
La nostra enhorabona i moltíssimes gràcies a tots els que heu participat.

Aquest mes tindrem un nou concurs.
El premi serà una cistella amb productes ecològics.
Per gentilesa d’
La botiga de productes ecològics de Torredembarra
Bases del concurs pàgina 14.

“Que la teva medicina sigui el teu aliment, i l’aliment la
teva medicina.” Hipócrates

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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LA TARDOR,
L’ESTACIÓ DE L’ÀNIMA
La tardor ja és aquí, a la volta de la cantonada.
La naturalesa es prepara per canviar de vestit sense presses
Aquets Cel Obert tindrà unes gotes de ZEN, per alimentar
l’ànima.
Sentim que a la tardor es viu tot cap a dins.
És malenconia i reflexió, temps de silenci, estació recatada, austera.
Hem d’aprendre a ser tardor. Després serem primavera.
I així com la naturalesa canvia els seus colors i els arbres
perden les seves fulles, també nosaltres hem de pensar
quines coses de la nostra vida volem conservar i què hem
de deixar “caure”. Deixar “anar”.
Hem d’aprendre a deixar anar allò que ens sobra, per obrirnos a la novetat, per preparar el camí.
La tardor és un caminat melancòlic i graciós que prepara admirablement el solemne adagi de l’hivern.
“George Sand escriptora francesa (1804-1876)
I afegim uns Haiku, una de les més importants formes
poètiques de la poesia japonesa del mestre zen, espanyol,
Dokusho Villalba (dokushovillalba.blogspot.com.es)
Felicitat zen per donar-li la benvinguda a la tardor
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Impressionat pel bosc
groc ha arribat
la tardor.
..................................
Pluja de tardor.
Sota les mantes,
cossos calents.
Haiku: Tradicionalment està
format per tres versos de cinc,
set, i cinc síl·labes respectivament. I una altra de les seves
característiques essencials és
que sol haver-hi en el poema
una referència explícita a les
estacions de l’any. L’haiku
tracta de descriure de forma breu i senzilla una escena
vista o imaginada. Segons Basho, que va ser considerat
el pare del gènere, “un haiku és simplement el que està
succeint en aquest lloc en aquest moment”

El que la joventut va trobar fora, a la tardor de la vida, tant l’home com la dona ho trobaran dins.

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. Polígono Roques planes
43830.Torredembarra
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TARDOR 2016
La tardor de 2016 començarà el 22 de setembre a les 16h
21m hora oficial peninsular, (Equinocci de tardor) segons
càlculs de l'Observatori Astronòmic Nacional (Institut Geogràfic Nacional - Ministeri de Foment). Aquesta
estació durarà 89 dies i 20 hores, i acabarà el 21 de desembre amb el començament de l'hivern. En els equinoccis
el Sol surt exactament per l'est i es posa exactament per
l'oest, sent la durada del dia igual a la durada de la nit.
Quant als planetes, el cel matutí estarà dominat per Júpiter, mentre que Urà serà visible tota la nit al principi de
l'estació, passant a mitjans de la tardor a ser visible únicament en el cel vespertí juntament amb Venus, Mart i Saturn. No es produirà cap eclipsi durant la tardor de 2016.
El diumenge dia 30 d'octubre
tindrà lloc el
, recuperant l'horari d'Hivern .
La matinada de dissabte a diumenge 30 octubre es s'endarrereix 1 h. A les 3:00 a.m. ser-

canvi d'hora

Plans per a la tardor al
Baix Gaià.
S’ha acabat l’estiu, però comença la tardor i amb ell un
àmpli ventall de possibilitats per reprendre tots aquells
projectes oblidats.
En aquest Cel Obert especial tardor els nostres anunciants
t’ofereixen una infinitat de plans.
Segur que trobaràs aquells que siguin més del teu gust.
Plans per posar-te en forma, plans gastronòmics, pla a
l’aire lliure, plans musicals, plans de llengües, d’activitats
d’oci, de ...
Com veus, opcions i plans no et faltaran per passar-t’ho
molt bé a la tardor al Baix Gaià.
Només has de triar el teu i gaudir.

Cuidem de la teva imatge
Creem somriures que sedueixen
1ª visita i pressupost gratuït
Finançament 12 meses sense interessos

www.castellaniclinic.es
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Una inversió en coneixement
rendeix el millor interès:
Benjamin Frankin
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En Setrad, Nathalie:
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Aprendre francès és molt fàcil! Prova-ho amb les nostres classes particulars, divertides i assequibles!

Apunta't a un nou curs!!!
En aquesta tardor que comença, fes plans. Pots apuntar-te
a algun curs, ja sigui d'idiomes o del que més t’agradi. Fes
tallers de rebosteria o cuina, aprèn a ballar, fes ioga o fins
i tot aprèn a muntar a cavall. Renova les teves il·lusions i
amplia els teus límits, segur que descobreixes habilitats
que no sabies ni que eren teves.
En aquest Cel Obert trobaràs els millors professionals que
segur podran satisfer qualsevol de les teves necessitats.

Logopèdia Torredembarra.

A
podràs posar-te al dia en els teus estudis. Compten amb
experimentats mestres, psicòlegs i logopedes què resoldran tots els teus dubtes.

Aquest Tardor, ja no tens excuses per no aprendre a ballar.

Creu, de Centresce-

nic, t’ho posa fàcil. Per a nens i grans,

una gran varietat d’activitats
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Plans d’ oci.
Aquesta tardor, gaudeix dels esdeveniments què ens
regalen els pobles del Baix Gaià: festes populars,
fires gastronòmiques, activitats culturals, esdeveniments esportius.
Aquí et posem només una mostra.
Segueix-nos al facebook.
Allà actualitzem els esdeveniments dia a dia

SETEMBRE
CREIXELL:
Tercer diumenge. Festa Major Gran, en honor al
Santíssim Sagrament.
També es coneix a aquesta festa per la Minerva, nom
que ve de la Confraria homònima.

ccpintor@hotmail.com

VESPELLA
30. Festa major de Sant Miquel
És la principal festa de Vespella en honor a Sant
Miquel.

OCTUBRE
RODA DE BERÀ

El segon diumenge d’octubre es celebra la Festa
Petita, en honor de Sant Bartomeu, també amb la realització de diferents actes, semblants als de la Festa
Major.

LA POBLA DE MONTORNÈS
14. Festa de la Pigota
Des de la Pobla es vol impulsar aquesta festa votiva.
I fer, a part de la ja tradicional missa a l’Ermita, una
sèrie d’actes en aquest entorn a vegades oblidat.
Un acte original és la cursa de rucs, que aplega una
gentada al passeig de l’estació i on tothom pot gaudir
dels equilibris dels participants per aguantar-se damunt dels rucs.

celobertdelbaixgaia

www.facebook.com/Zbitt-Torredembarra
www.zbitt.com/Comercios/Zbitt-Torredembarra
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Plans gastronòmics

La tardor en el teu paladar
Què tal aprofitar la tardor, quan els nostres pobles ja són nostres (lliures dels visitants d’estiu) i fer una ruta pels bars més
emblemàtics? Et fem un llista.

ALTAFULLA

El FARISTOL està en una casa d’indians del segle
XVIII. Disposa d’un bonic jardí amb racons amb encant i
música en directe.
ADREÇA: Carrer Sant Marti, 5, 43893 Altafulla
CONTACTAR:Telèfon: 977650077
WEB: http://www.faristol.es
REGENTA: Agustí

LA RIERA DE GAIÀ
ESTRELLA DEL JAMÓN o Can Ginès . Barbarbacoa,’,
ADREÇA: Carrer Fondo 1. La Riera de Gaià.
CONTACTAR:Telèfon: 977649068
WEB: www.facebook.com/pages/Can-GinésLa-Estrelladel-JamónLa-Riera
EL REGENTEN: Ginés y,Fina
EL CASAL Carns a la brasa. Cuina casolana
ADREÇA: Sant Pau 12. La Riera de Gaià.
CONTACTAR:Telèfon: 977649071
WEB: www.facebook.com/elcasaldelarieradegaia
REGENTA: José

POBLA DE MONTORNÈS
Pizzeria MAMMA ANTONIA , autèntica pizza
italiana i menjar per emportar
Disposa d’una zona infantil per als nens.
ADREÇA: Av. de Catalunya 2,La Pobla de Montornès
CONTACTAR:Telèfon: 977648431
WEB:facebook.com/Pizzeria-Mamma-Antonia
REGENTEN: Antonia e Irene

lO RAFAL DE LA CASSOLETA
D’ARRÒS:, especialitat EN CUINA DEL DELTA DE

L’EBRE
ADREÇA: C/de la Bassa 1,La Pobla de Montornès
CONTACTAR:Telèfon: 977648352/687842545
WEB:www.facebook.com/La-Cassoleta-Darros
REGENTA: Maria José

LA TASCA: BAR DE TAPAS
ADREÇA: Passeig de l’estacio, 27 local 3,La Pobla deMontornès
WEB:www.facebook.com/latasca.pobla
REGENTA: Diego

TARDOR

AL BAIX GAIÀ
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BRASERIA PACO, Cuina casolana i braseria.

Menús diaris
ADREÇA: Av. Mas Solé 8,El Castell.La Pobla de Montornès
CONTACTAR:Telèfon: 977 648 703
WEB:facebook.com/BRASERIA PACO
REGENTA: Francisco

TORREDEMBARRA
RESTAURANTE
ALCAPONE DA FRANCO
En el Port de Torredembarra

ADREÇA: Port EsportiuTorredembarra
CONTACTAR: Telèfon: 977643337
WEB: www.facebook.com/Restaurante-Alcapone-daFranco
REGENTEN: Franco i Teresa

TORRE DÖNER KEBAB.
ADREÇA: Pere Badia, 33.
CONTACTAR: Telèfon:646307271
WEB: www.torredembarraonline.com/torre-döner-kebab
FACEBOOK: Torre-Doner-Kebab-Torredembarra
REGENTA::Zaroob

PIZZAS
COCINA ITALIANA
Abierto todo el año
HORNO DE LEÑA
MENÚ DEGUSTACIÓN

COCINA APTA PARA CELIACOS
TEL. 977643337
Port Esportiu Torredembarra

www.faristol.extendnow.com

Faristol

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

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

977 646 385
646 307 271

SERVICIO VENDING
Recargas
Móvil
Pere Badia, 33. Torredembarra.Tel. 646307271

Pere Badia 33. Torredembarra

24h
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Plans Canvi d’armari

TARDOR

AL BAIX GAIÀ
Els colors de moda per a la tardor
hivern 2016-17 i com combinar-los

Arriba la tardor, i amb ella ens arriben també les ganes d’un canvi de look i d’armari.
Per això, hem buscat informació del que es porta
aquesta tardor perquè tinguem una idea dels colors
i modes d’aquesta temporada, però això sí, sabem
i tu també saps, que l’autèntica moda és la que és
capaç de crear un mateix amb la seva imaginació i
creativitat.

Mirant-te al mirall i agradant-te.

Des Cel Obert sempre aconsellem que les compres les
realitzem en els nostres pobles, perquè així, donem
vida als nostres comerços.
Al Baix Gaià tenim grans professionals en bellesa i
moda.
Llavors per què anar més lluny?.
Dóna vida al Baix Gaià.
Consumeix productes de proximitat.

Moda i Complements
Trajes de Fiesta para
Celebraciones
Ropa de sport

Ta l l a s d e s d e l a 3 8 a l a 6 2

per trasllat
y
dto.

50% 60%

C/ Tar r ago n a n º 3 - 5 - 7
Tor r ede m b a r r a
La botiga de Sol i Lluna es trasllada, al
gener, a un nou local (C / Lleida cantonada C / Mercat) Per això fa grans descomptes en roba (no de nova temporada)
de fins a un 50 i 60%.
Aprofita està gran oportunitat i avança
les teves compres i roba de festa!!!

“ La Bohème “ Boutique

TARDOR

AL BAIX GAIÀ
Plans Casa a la tardor
Poc a poc ens acomiadem de la calor per donar pas
als mesos de tardor.
Arriba el moment de fer un canvi, i no només al nostre armari, també a la nostra llar!
Us propusem algunes de les rutines que hem de fer
per tenir la nostra casa preparada per rebre la tardor:

• Fes una neteja més de casa teva
• Dóna-li una capa de pintura
• Reorganitza el racó de treball
• Renova la roba de llit i altres objectes.
• Recicla, recicla i recicla!
• Crea un racó de lectura
• No renunciïs a les plantes.
• Retalla arbres i arbustos
• Fes que un professional ajusti la
caldera.
• Revisa o envia revisar, els detectors
de fum i monòxid de carboni.
• Fes revisar la teva xemeneia
Us animem a que consulteu a un
professional quan ho considereu
apropiat.
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Limpiezas

La Torre

*Comunidades.
*Particulares.
*Oficinas.
Tel. 642862065
*Parquing. etc...
Novedad: Abrillantamiento y pulido de suelos

Presupuestos sin compromiso

¡¡¡Aproveche nuestras
GRANDES OPORTUNIDADES!!!

TRANSPORTE
GRATUITO
(recorrido máximo 10 km)

C/ La Fábrica2-6
TORREDEMBARRA

Tels. 631 652 964
631 981 168

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

Núm. 36
Tardor 2016

CEL

BERT
del Baix Gaià

Pàg. 12

TARDOR

AL BAIX GAIÀ

Cuidem-nos
TRUCS I CONSELLS PER
GAUDIR DE LA TARDOR

* Lleva’t 5 minuts abans de l’hora a la qual estàs acostumat i dedica’ls a preparar-te un deliciós i nutritiu esmorzar.
* Cada matí, abans d’esmorzar, pren-te un got d’aigua
tèbia amb el suc de mitja llimona o amb mitja cullerada de
vinagre de poma. Activa el sistema immune i alcalinitza
el teu cos!
* Dedica 30 minuts al dia a practicar algun esport o surt a
caminar quan encara sigui de dia.
* Intenta anar a dormir una mica més d’hora. Ara el dia té
menys hores de llum. La naturalesa és sàvia… Toca anar
a descansar abans perquè el nostre organisme tingui temps
de reposar.
* Pren una infusió relaxant abans d’anar a dormir. Si tens
dificultats per agafar son, col·locat tumbat al llit amb els
peus aixecats a la paret i respira profundament. Ja veuràs
com t’aniràs relaxant a poc a poc…
* Els dies que estiguis molt cansat o estressat fes un bany
amb sals naturals i llum tènue. Et permetrà desconnectar la
ment i preparar el cos per anar a dormir.
* Per guarir-te del fred, utilitza fibres naturals. No hi ha res
millor per a la nostra pell i per mantenir la calor del cos.
www.facebook.com/Més-que-lletuga
C/Capella 8. Local 22
Grand Boulevard.Torredembarra.
Tel. 642 74 29 20
@tiendaecomagic

Aquesta tardor, incorpora aliments de temporada a la teva
dieta per gaudir d'una millor salut bucodental

Salut Dental

Des del
(Clínica dentista de
Torredembarra), recollim alguns aliments de tardor que
contribueixen a una millor salut de les nostres dents,
genives, etc. Ja sigui tardor, estiu, primavera o hivern, és
important evitar els aliments amb excés de sucres i a la
tardor tenim alternatives molt saludables.
Els nostres dentistes recomanen:
FRUITS SECS. GRANADA. CODONYAT. POMA.
MONIATO. CARBASSA. BRÒQUIL. BOLETS. INFUSIONS DE TE VERD...

"Millora els teus hàbits i recupera
la teva energia"

SALUD DENTAL
ODONTOLOGIA INT E G R A L

¡NOVEDAD!
REPARACIÓN DE SU PRÓTESIS
DENTAL EN MENOS DE 24 HORAS
C/Tarragona 3-5. 43830 Torredembarra

977644102 - 651764449
maruadell@yahoo.es
PARLEM RUS / МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

TE REGALA una cesta de productos ecológicos. Concursa y gana. Pag. 14

HIGIENE
BUCAL A

30€

Cumplim 25 anys
i volem celebrar-ho
amb tu!

* En productes seleccionats. Concultar condicions

REGAL

25

-25%

aniversari

de descompte!

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

Un gran descans a preus petits
www.gigantedelcolchon.com
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EL RACÓ DE PENSAR

Som el que fem. Som el que pensem

CONCURS
És notícia constant l'assetjament escolar, les morts sexistes,
els focs intencionats...
Alguna cosa falla en la nostra societat.
Tot el que passa al nostre voltant ha de servir-nos com a
símptoma d'alarma.
Seria interessant que tots i totes reprenguem el que ja des de
petits, des del parvulari ens van ensenyar.
Reprendre el tornar al racó de pensar o la cadira de pensar,la
cadira del 'no puc', el time out (temps fora).
Aquest any més de 26.000 ha de bosc han estat incendiades
i gairebé tots aquests focs han estat intencionats (Més de
400 a la Pobla de Montornès, a la zona més bonica de la
muntanya: La punta de la Mola)
El bullying o assetjament escolar asseguren que és sofert
per un de cada deu alumnes.
En aquest 2016 i fins al moment són 32 les dones mortes
a mans de les seves parelles o exparelles. A Espanya hi ha
gairebé 52.000 víctimes de violència de gènere en risc.

Què estem fent malament?
Associació d’ATURATS del BAIX GAIÀ

“Busquen Feina”

Si estáis parados y sois del Baix Gaià, mandarnos vuestro teléfono para formar grupo
de wassap, o solicitar invitación al 662088119
(Montse) o por facebook o email:

assoc.aturatstdb@gmail.com

Zona cremada a la Pobla de Montornès

Amb la intenció de crear un debat enriquidor i
aconseguir que els nostres lectors tinguin un espai
d'opinió, hem creat el RACÓ DE PENSAR.
Anirem exposant preocupacions i motivacions que
ens suggeriu. Aquesta participació, que esperem
sigui molta, tindrà un premi cada vegada.
En aquesta ocasió, i com a forma "sana de començar"
una cistella de productes ecològics de "Ecomagic"
Ens interessa la teva opinió i motivació.
Proposa temes i guanya.
Comencem per la proposta de Daniela de la botiga
Ecomagic:
Proposa la repoblació, amb plantes autòctones, i mitjançant el mecenatge i voluntariat
de la zona cremada de la Pobla de Montornès.
Gràcies per endavant per la teva col•laboració.
Enviar les vostres propostes a:

info@celobert.com.es

EL RACÓ DE PENSAR
Gratitud com a
mètode de Salut
La nostra vida és el nostre pensament.
Quan un home canvia els seus pensaments
cap a les coses i les persones, les persones
i les coses canvien.
Hipòcrates
El llibre “La psicologia de la Gratitud” dels autors
Emmons i Michael E. McCullough, investigadors sobre
la manera en com la gratitud afecta les nostres vides, ens
ensenya com el ser agraïts ens afecta positivament tant a
nivell psicològic com fisiològic.
Per avaluar els nivells de gratitud de les persones, van
crear un qüestionari que els va permetre comparar a la
"gent agraïda" amb aquells que ho són menys.
I van arribar a la conclusió que ser agraït, és bo per a
nosaltres.

“Les coses bones que tens, impulsen la teva
salut”.
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La investigació de Emmons i McCullough va demostrar que
la gent agraïda patia menys depressió i estrès, tenien millor
salut i eren més optimistes.
Van descobrir que agrair diàriament fins i tot desaccelera alguns efectes de la degeneració neuronal, que passa a mesura
que envellim.
Tenir gratitud, afirmen, frena l'estrès.
Les emocions positives com l'agraïment, disminueixen significativament els nivells de cortisol.
A més, segons l'estudi que Emmons cita en el seu llibre Gratitude Works !, les persones amb pressió arterial alta que expressen gratitud de manera activa "poden reduir fins a un 10%
la pressió arterial sistòlica i disminuir l'absorció de greixos en
fins a un 20%."
Per què no intentar-ho? La gratitud té la peculiaritat que
funciona en dues direccions, per al qual la dóna i per al qual
la rep, i serveix com un mecanisme d'integració social, creant
llaços afectius que són fonamentals en el nostre dia a dia,
Ser agraït ajuda a crear vincles. L'explicació pot ser degut a
un augment en la producció de l'oxitocina, de vegades coneguda com "l'hormona de l'amor" perquè fomenta la calma i la
seguretat en les relacions.

Les nostres novetats per
aquesta temporada
Amb la tardor, Ares Pastisseria us presentarà els seus nous
productes en dolç i salat.
Coques de bolets , o de codony , pastissos o semi-freds amb
fruits de temporada.
Pastís especial per a persones amb intoleràncies

(sota comanda)

Carrer Ample, 2. Torredembarra / Telèfon: 977 64 49 95

Liquidación to
hasta el

50%

Del 15 de septiembre y h

Web: www.r
Correo: info@
Tfno: 977645
C/Capella 8, local

otal por reformas

%

hasta agotar existencias

egalemus.com
@regalemus.com
5832 / 659784935
l 16. Torredembarra.
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10 RECOMENDACIONES PARA CUANDO
HAY UNA PÉRDIDA IMPORTANTE EN SU
VIDA
Saber que probablemente está en estado de shock y que
todo es muy emocional en estos momentos.
No tomar decisiones importantes en el primer año (salvo
las absolutamente imprescindibles).
Aunque sea algo anunciado (una enfermedad) la muerte
siempre nos sorprende.
La mente necesita ir adecuándose poco a poco a la nueva
situación.No es lo mismo una pérdida anunciada (enfermedad, vejez) que una pérdidatraumática, la reacción de los
que nos quedamos es diferente.
Estar atentos a discusiones y conflictos no resueltos, en
estos momentos se agudizan.
A parte de los actos que necesita cada persona según su
religión o creencias, es bueno procurar que las despedidas
últimas se vivan con PAZ Y AMOR.

Carmen Torrella

:
Terapeuta y coach dedicada al acompañamiento
emocional en procesos de cambio.
Utiliza poderosas herramientas como el tapping y
la terapia vibracional

Que haya pasado mucho tiempo de la pérdida de una
persona querida no quiere decir que el dolor esté curado,
las emociones son ATEMPORALES, hay que procesar ese
dolor y atravesarlo.
HABLE, HABLE, HABLE de cómo se siente, antes la
gente llevaba luto, y eso daba permiso a las personas para
preguntar y a la persona doliente para explicar su dolor, a
medida que se va hablando y llorando el dolor va disminuyendo.
Y por último, necesitamos tiempo para volvernos a encontrar bien sin esa persona, y el tiempo no es de todos igual,
cada persona lo vive en función de sus circunstancias.
Recuerda, pase lo que pase no estás solo/a.

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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LIQUIDACIÓ PER
JUBILACIÓ
D'aquí a uns mesos la Pili ÉS JUBILA
A més, tots els seus productes estaran d'oferta.
Ella estarà molt feliç a casa, ho sabem!!. Té moltes
coses al tinter per fer. Aquells somnis que va deixar
aparcats per quan "tingués temps" l'esperen.
El temps que ens dedicava, serà ja només per a ella.
Com veïna i clienta, he de donar-li les gràcies.
Ha estat estupenda. Sempre amb un somriure, sempre
amb una resposta als meus molts dubtes.
Gràcies Pili. Els nostres millors desitjos.
Encara tindrem temps de rebre els seus consells i
somriures. Li queda per treballar tota la tardor!!!.
Així que aprofita per comprar les plantes d’aquesta
temporada, o el que necessiteu.

Què plantar a la tardor
Tots els bulbs de primavera funcionen millor si passen
un temps de latència en fred. Per aquest motiu conreae
els bulbs de primavera a la tardor serà una bona mesura.
És una bona època per plantar pensaments, la terra encara té una temperatura bastant càlida i agafen de seguida.
Quant a l’hort tenim un munt d’hortalisses i verdures
que prosperen molt millor amb el clima fresc de la
tardor. Les cols en totes les seves varietats, les pastanagues, els espinacs, les bledes i els enciams són alguns
dels cultius que funcionaran molt bé en aquesta estació.

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

NOVEDAD:

Yesoterapia
(BRUNOVASSARI)

Yesoterapia remodelante y reductora. Tratamiento profesional
a base de yeso que nos permite
obtener resultados rápidos y sorprendentes. Pierda hasta 2 cm

por sesión.

Oferta del mes: Limpieza facial con terapia
de rejuvenecimiento. Método Derma whand por tan
sólo 45 euros

Y más ofertas en
Manicura, Uñas permanentes.
Uñas con extensión. Masajes y depilación.Limpieza
facial...

Mercat Municipal de Creixell. Local 8
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L'associació cultural Recreativa (ACR) - Comissió de
festes de la Pobla de Montornès es va crear a primers
d'aquest any 2016.
Aquest any ha estat l'encarregada d'organitzar, al costat de
l’ajuntament, la festa major.
Una de les activitats d'aquesta festa ha estat la creació d'un
curtmetratge, en el qual s'han invertit més de tres mesos de
rodatge, amb una durada de 45 minuts i en què han participat uns 200 veïns.
Porta per títol "La Pobla de la Bèstia".
El director i creador del curt ha estat Jordi Pardo Bosch,
actor.(l'any passat va crear un altre curt amb gran èxit "Les
Garrofes").
ACR també s'ha encarregat de restaurar la Bèstia de Foc

www.facebook.com/La-Cassoleta-Darros

(cedida des de Tarragona), treball que han portat a terme
una dotzena de joves des de l'associació. Un d'ells és el coprotagonista, Albert Rubio. El protagonista, Damià Bas, és
regidor de festes de la Pobla.

Sinopsi:
El professor J. Mundana Pons, "paranormal investigator",
ha estat contractat perquè descobreixi quines són les causes per les quals la bèstia fa perdre el cap als habitants del
poble.
Mentre va tractant de resoldre la feina que li han encomanat, visita les botigues i serveis del poble i coneixent a la
seva gent.
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Exposición:
Nuestra amiga Gerdi presentó el 3 de septiembre su
proyecto de trabajo en la Pobla de Montornes.
Tendrá una espacio de exposición donde dará a conocer
sus trabajos, tanto aerógrafos como de otras disciplinas.
Gerdi en una persona polifacética. Amenizó la velada tocando al piano preciosas piezas. Muchos amigos estaban
allí para demostrarle su amistad y acompañarla en este
momento tan importante para ella
Enhorabuena, Gerdi, por este emprendimiento y te deseamos toda la suerte del mundo.
¡Te lo mereces!
Su sala está en Plaça de l’Esglèsia 4, en la Pobla de Montornès.
www.facebook.com/gerdi.kranendonk

Els recomanem veure-ho.
No només es passaran una estona divertida sinó que a més
coneixeran una mica millor aquest bonic poble.
Enhorabona a Jordi per la idea.
És, sens dubte, una bonica i interessant forma de donar a
conèixer la Pobla i el seu patrimoni.
www.facebook.com/La-Pobla-De-La-Bèstia
https://www.facebook.com/jordi.pardobosch

Mickey
y Minnie
en tus fiestas
Alquila el disfraz al
Tel. 659784935
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ALTAFULLA

La 19a Fira d’Artesans d’Altafulla
Ha superat amb escreix les
seves expectatives. Un any
més, l’entorn de les Eres ha
quedat petit amb la visita
de més de 25.000 persones,
segons dades de la Policia
Local.
Una xifra que torna a demostrar la consolidació d’una
mostra marcada en vermell cada estiu a l’agenda de vilatans, turistes, i veïns de la contrada.

LA NOU DE GAIA

nova

PERRUQUERIA
HOME i DONA

C/ Nou 18
43763 La Nou de Gaià - TGN

Pastisseria

RAQUEL

Tel. 615 101 046

Carbonell

A la Nou de Gaià es va inaugurar la

nova escola

Les Codinetes. L'escola és d'una sola línea amb
una ràtio baixa, però això li atorga una major proximitat
entre professor i alumne.
www.facebook.com/Ajuntament-La-Nou-de-Gaià

TORREDEMBARRA
Segona edició del llibre

“El Culte a Santa Rosalia
a Torredembarra, del segle XVII al XXI”, escrit per Jordi

Elaboració de pastisseria selecta, bolleria,
pastes salades, pizzes, coques de recapte,
canapès...
I per tots Sants, panellets!

Guasch. Explica la tradició que la
santa de Palerm va salvar de pesta
la vila a mitjans del segle XVII

Es fan pastissos per a qualsevol tipus
d’esdeveniment: comunions. Noces. Batejos,
Comiats de solters, Jubilacions.

CREIXELL

Demani pressupost sense compromís

Obert tot l'any. No tanquem al migdia

Horari: des de les 06 hores fins al

C/ de la Sort, 2. Torredembarra.
Tel 977 640 451

Creixell engalana els carrers del nucli antic amb
DE CATIFES ORNAMENTALS realitzades
pels veïns

diacreixellaldia
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RIERA DE GAIÀ

I concurs de Teatre Amateur "La Riera
de Gaià"
Més informació a: Ajuntament de La Riera de Gaià
Plaça Major 1
Tel. 977655000 / registre@rieradegaia.cat

taller@tallersoto.e.telefonica.net

VESPELLA

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

Tel. 977 64 17 34 Fax 977 64 59 15

e-mail: afys@afys.es

HISTÒRIA DE LA CURSA DE MUNTANYA
DE VESPELLA DE GAIÀ

La I Cursa de Muntanya, es va celebrar el dia 6 d’agost de
2009, coincidint amb la festivitat de Sant Salvador, patró
de les Festes d’Estiu de Vespella de Gaià.
El seu primer any de vida, va tenir un recorregut d’uns 6
km que discorrien pels tres nuclis del municipi, Masos,
Sant Miquel i Vespella, i amb participació d’un total de 52
inscrits.
Cinc anys després, el 2 d’agost del 2013, juntament amb
la cursa, es va incorporar la modalitat de marxa, i es va celebrar la V Cursa i I Marxa de Muntanya, amb un total de
241 participants. Aquest any, el recorregut es va ampliar,
passant dels 6km inicials, als 13,2 km actuals, al voltant de
tot el terme municipal.
Enguany, la VIII Cursa i IV Marxa de Muntanya, s’ha
celebrat el 20 d’agost ja que s’ha considerat celebrar-la
més entrat l’agost, ha sigut la vegada que més s’ha fet
esperar de tota la història i l’edició més participativa, amb
302 participants.
Un esdeveniment d’aquest tipus, no seria possible sense
la col•laboració de tots el voluntaris i voluntàries, empreses i establiments patrocinadors, que donen suport a
l’Ajuntament de Vespella de Gaià, per fer-ho possible. I
com no, sense la participació dels corredors/marxadors,
que any rere any, tenen a Vespella de Gaià, una de les dates
claus del seu calendari esportiu.
www.vespella.altanet.org

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

Mv: 686 220 466
C/Capella 8, local 24
43830- Torredembarra
VISITAS CONCERTADAS
e-mail: ets.villan@telefonica.net
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La revista comercial, oci i cultura del Baix Gaià

Aquí la teva publicitat des de tan sols 35

€

I en el número 37 de CEL OBERT especial d’hivern
Número especial amb idees de regal, per a Tots:

nens / nenes / homes / dones / avis / àvies / gossos...

Regals materials i intangibles, regals de bellesa, d’oci ...
Perque volem posar-t’ho fàcil.
I, AIXÒ si: regals comprats a casa nostre
Regals Km0. REGALS SOSTENIBLES
i també de la indústria del Baix Gaià, de l’oci i moltes coses més

T’apuntes?

Posa la teva publicitat trucant al 659784935 o envia correu a info@celobert.com.

Web: www.regalemus.com
Correo: info@regalemus.com
Tfno: 977645832 / 659784935
C/Capella 8, local 16. Torredembarra.
Nos adaptamos a su horario.

C.C

Pintor
Carlos Cabrera

630147116 ccpintor@hotmail.com

REGALOS PUBLICITARIOS

Mario
Reparaciones y reformas

684253419

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

C/Capella 8, local 16.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

Ser vicios inmobiliarios inte grales

www.tottorre.com

Le ofrecemos:
*Alquiler y venta de viviendas.
*Cédulas de habitabilidad desde 90€
*Certificados energéticos desde 90€
*Financiaciónes.
*Seguros
*Reformas
info@tottor re.com
C/ Capella 8, local 16.

tel.659784935
Torredembarra

TOT TORRE: SU AGENTE INMOBILIARIO DE CONFIANZA

¿VENDE?

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

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

Alquiler de despacho
sala de reuniones
Capacidad 8 personas

25m2 aproximadamente.
En venta o alquiler

Alquiler: 290€
Venta: 29000

6€/h.

Ofici virtual con
domicna
iliación fiscal

Piso en alquiler en Carrer Rodes de unos
15 años de antigüedad.Dispone de tres habitaciones. Una en suite. Dos baños, uno con ducha.
Prácticamente amueblado. Primero. Con ascensor.

Piso en alquiler en Joan Guell. Dispone de
tres habitaciones. Una interior. Baños. Amueblado. Primero. SIN ascensor.

350€

450€
O

D
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R
E

S
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Piso en alquiler en C/Frances Macia.
Disponible en Diciembre.Dos habitaciones.
con armario empotrado. Amplio salón.Terraza.
Primero. SIN ascensor.

370€

RODA de BERÀ
Piso en alquiler. Disponibilidad inmediata. Cerca le la playa. 3 habitaciones. Amplio
salón.Terraza.Primero. SIN ascensor.Amueblado
Zona comunitaria de aparcamiento.

380€

¿Busca piso en alquiler?
Visítenos.

Disponemos de un gran número de inmueble. Y,
si no tenemos lo que necesita, se lo buscamos.

VENTA
ALTAFULLA

300.000€

Adosada
Esquinera.
5 habitaciones.
2 Baños. 2 terrazas.Buhardilla. 2 entradas. Cocina con armarios hechos a medida. Amplio jardín.

Consultar
Ático-apartamento orientado sur-este. 35 m
útiles más terraza de 10 m.
Se compone de 1 comedor, 1 habitación doble,
un baño. Cocina y terraza orientado a sur.
Playa unos 50 m. 3ª planta. Terraza. Calefacción

299.000€

Más de 200
m de vivienda.
Tres habitaciones
dobles. 2 baños completos. Muy cuidada. Con
increíbles vistas. Gran salón con salida a amplia
terraza. Amplia cocina con zona de comedor.

123.500€

Apartamento
de dos dormitorios, comedor con
cocina americana, baño completo con bañera,
terraza, solárium con trastero
Zona comunitaria ajardinada con piscina comunitaria.

VENTA
CREIXELL

125.000€

Casa
adosada.120m 2
aproximadamente.
Comedor con chimenea, gran cocina y despensa
aparte. Amplia salón. Dos baños. Patio con ducha
y barbacoa. Dos porches

120.000€

Ático.85 m2. Tres
habitaciones y dos
baños completos.
Comedor. Recibidor y amplia cocina. Puerta de
seguridad. Aire acondicionado. Gas ciudad y radiadores. Amueblado. Piscina comunitaria. Parquing.
Solarium de 79m2

190.000€

CASA APAREADA
CON HABITACION EN PLANTA
El jardín con suelo
de baldosas tiene forma de U rodeando la casa
con árboles frutales. Calefacción de gas natural,
aire acondicionado, garaje para dos coches, son 4
habitaciones dobles (una en la planta baja)
completo y aseo. Amplia cocina. Aire acondicionado y bomba de calor. Amueblada.

270.000€

Dos casas por
el precio de
una
Casa A– 4 habitaciones, mas cuarto de servicios.
Cocina, Salón (40m2) 1 Baño (con ducha y amplia
bañera) Aseo. Dos terrazas. Calefacción de gas
central. Osmotic y descalcificador. Aire acondicionado.
Casa .B—2 habitaciones dobles.1 cuarto de baño
completo, cocina americana y cuarto de servicios.
Piscina de 8x4. Barbacoa y parquing cubierto.
Centro del pueblo y a 1500m de la playa

VENTA

LA POBLA DE MONTORNÈS

Consultar

Casa en el Castell.
Dos viviendas independientes.
En planta baja, un gran baño, cocina de 40 m. 1 habitación, amplio
salón y trastero.
En planta primera (con entrada a ella mediante un cuidado porche)
amplio salón. Cocina. Tres habitaciones y dos baños. Solarium con
vistas al mar. Jardín de 1200m2. Garaje interior y otro exterior. Barbacoa, terraza.Piscina.
Calefacción central

VESPELLA

60.000€

Casa en
venta en Els
Masos de
Vespella
Para una reforma total.Cerca del ayuntamiento.
Unos 150 m2. Precio negociable

SALOMÒ
Se vende finca rustica en Salomó. 13500 metros.
Con pozo. Árboles frutales. Caseta.

Precio Negociable

VENTA

TORREDEMBARRA

160.000€

Casa Adosada
en Babilonia.
Dispone de 4
habitaciones. Una en planta baja. Tres dobles. Dos
baños. Amplias terrazas con salida desde las habitaciones. Jardín alrededor de unos 300 m. Zona
de lavadero en el patio. Dispone de calefacción de
gasoil de 1000 litros. Aire acondicionado

VESPELLA

33.000€

Terreno urbanizado.
1000 m2
Urbanización Sant Miguel. Al lado de la parada
de autobús y parque infantil

89.000€

Apartamento
de 2 dormitorios,
en perfecto estado
de mantenimiento,
tiene .A/a, con piscina y garaje. En els Munts
.

LA POBLA
Casa unifamiliar, a cuatro vientos. En El Castell de
Montornés.
Unos 100 m2. Dispone de 6 habitaciones (tres en
planta bajar) Tres baños. Chimenea y barbacoa.
Piscina. Bomba de calor

Todo exterior. Necesita reforma

105.000€
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TARDOR

AL BAIX GAIÀ

BERT
del Baix Gaià

Pàg. 4

www.tottorre.com

VENTA

Ocasión

TORREDEMBARRA

Gran casa adosada en muy buen estado. Bien
situada en Torredembarra! 7 habitaciones, actualmente destinadas como 3 dormitorios, un vestidor,
un despacho, una habitación de invitados y una
sala de estar. Gran comedor, cocina muy grande y
amplia, Garaje para dos coches, trastero, 3 baños
y un aseo, uno de ellos con jakuzi y otro con ducha
hidromasaje.
Planta superior con parquet.
Calefacción Gas natural, aire acondicionado, Balcón, Terraza 30m2,
IDEAL PARA GRANDES FAMILIAS!.
Playa a 1,5 kilometros.
CE: G

229.000€

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

Venta:
aicat 2542

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)

