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I al mes de Desembre:
ESPECIAL
LA RIERA DE GAIÀ
Necessitem la teva ajuda per
conèixer l’ encant del teu poble.
Envia fotos, articles o el que
trobis d’interès.Volem veure
amb els teus ulls el millor
del teu poble,
i a més, volem trobar gent
especial :Per la seva trajectòria professional o laboral.

www.celobert.com.es
Novembre: Plena tardor
Temps de transició entre l’estiu i l’hivern. Temps caracteritzat pel canvi en
els hàbits i els ritmes de la vida quotidiana.
Comença el cicle anual de la foscor i el fred; les nits seran més llargues i els
dies més curts; la climatologia farà més dura la vida.
La tardor segueix mantenint aquest caire de canvi i d’inici d’un nou cicle:
recomencen les activitats culturals i socials, canvia la programació dels
mitjans de comunicació...
Molta gent retorna, en definitiva, als seus hàbits quotidians després del
període “excepcional” de l’estiu.
A Novembre la festa de Tots Sants determina l’inicií del cicle de la terra:
després de l’abundor i les collites de l’estiu, ve el repòs, la mort aparent de
la natura.
Però també és el moment de la sembra, promesa del ressorgiment de la vida
amb el retorn del bon temps.
A Cel Obert farem una petita introducció de la festa de tots els sants:
costums i festes de la nostra cultura tradicional. Parlarem de la festa de la
castanyada i de Halloween
A més, serà l’especial de La Pobla de Montornès, que ens guiará per les seves arrels. Ens aproparem a la seva gent, la seva història i al seu patrimoni...
I molts espais més que esperem siguin del vostre interes.
Edita: Boulevard 9
C/Capella 8, local 9.Torredembarra (T)
Redacció:
Teresa Minguijòn,Albert Bonet, Xabier Ibern, Salvador Vallès, Leo Moreno,Isabel
Acosta i E. Ahumada
Fotografia:Patronats, Ajuntaments,
Natalia Melnikova,Luz i Boulevard9
Agraïments a : Patronats de Turisme,Ajuntaments,Consell
Comarcal i a totes les persones que a títol individual ens han ofert la seva
col•laboració.
Imprimeix: Indugraf Offset S. A.
Dipòsit legal:T-752-08
Cel OBERT no es fa responsable de la publicitat apareguda en aquesta revista,
facilitada per empreses o particulars, així com, tampoc, d’errors tipogràfics
involuntaris.
Distribució: tot el Baix Gaià i Tamarit.
Exemplar gratuït
Es pot escriure en qualsevol llengua.
Els articles de Cel Obert es publicaran
en la mateixa llengua en que arriben a la nostra redacció.

www.celobert.com.es
e-mail: info@celobert.com.es
C/Capella 8, local 9.
Torredembarra (T)
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Cel Obert : Una manera diferent de conèixer els pobles del nostre voltant.
Passejar pels seus carrers, descobrir-ne la seva història i la dels seus personatges, les llegendes, el patrimoni...
En aquest Cel Obert número 5 de Novembre, ens
dedicarem a passejar i gaudir de la Pobla. Agraïm la
col•laboració de l’Ajuntament, entitats i molt especialment a Jaume Aloma, Begoña i Miriam que des
d’un principi han tingut per nosaltres una exquisida

Perquè era novembre.
Perquè era novembre.
Un dia de gràcia.
Vingueres a aprendre i al final vas ensenyar-me,
Prim com un fil cosires l’Atlàntic amb el meu Mar
petit,
Perquè era novembre...
Aquella nit tu eres el gran sacerdot
fent i desfent paraules amb els teus acords
tu eres llum, eres por, eres pau i foscor
ara dolç o amargant, ara fràgil diamant.
Després vaig venir vora teu,
vàrem percebre en un moment
que compartíem un tresor.
És tan senzill ajuntar les veus
quan un mateix batec commou
ritmes i fibres de cançons...

PRESENTACIÒ

PRESENTACIÒ

atenció, facilitant-nos tota aquella ajuda i informació
que li hem sol.licitat, per això, gràcies per estar al
nostre costat des del començament, dedicant-nos el
vostre temps.

Perquè era novembre....
Perquè la guitarra...
Perquè cal entendre quan s’està enmig d’un miracle
Perquè el temps no ha allunyat les nostres veus
podem cantar junts
Perquè era novembre...
només els ulls et brillen més que les dents
i cantes molt endins perquè així voles més lluny
tens el foc, dius el vers, ets un tendre pervers
vent i pluja, amargant, pell ardent de l’amant,
jo et deixaré, faig un camí,
però em fa feliç veure’t aquí...
omplint l’espai amb les cançons...
Giraré el cap quan sigui lluny
pregant als déus que cap escull
deturi el rumb que du el teu cor...
perquè era novembre!

Lluis Llach

SERRALLERIA JCM, C.B.
Construcción.
Fontanería y agua caliente sanitaria.
Energía Solar Térmica.
Calefacción.
Aire Acondicionado.
Gas.

Tel.696 008 684

Trabajos de Cerrajería y
Construcciones Metálicas
Ballestas - Rejas - Barandas - Puertas correderas
Puertas basculantes (Parquing)
Escaleras metálicas - Premarcos
Trabajos de oxicorte y plasma
C/Closa Nova, 38
43761 La Pobla de Montornès
(Tarragona) orist70@hotmail.com

Jordi 665 525 989
Carlos 620 440 944
Mariano 615 070 871
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LA POBLA DE
MONTORNÈS
http://www.lapoblademontornes.cat/

LA POBLA DE
MONTORNÈS

AJUNTAMENT
C/ Sant Antoni, 5
43761 La Pobla de Montornès
Tarragona
Telèfon.................... 977 64 80 12

Situació i presentació:
La Pobla de Montorneés es un municipi de 12,29
Km2, del Tarragonès situat en una depressió que es
forma entre les muntanyes i turons premediterranis,
entre ells el de Montornès.
El poble es troba situat a 4 Km. de la costa i el terreny
és irregular, amb petits turons que separen les planúries i les petites valls.
A peu del sistema muntanyós del terme es troba l’antic
caseriu de Rubials.
Hi ha també dues urbanitzacions residencials, una al
nord, la més extensa i l’altre al sud, situades ambdues a
un quilòmetre del poble.

Telèfons d’interes:

Entitat de població:

Consultori Mèdic
............977 648 531
Mèdic urgèncias Torredembarra 977 643 801
Parròquia
............977 648 203
CEIP Els Ametllers ..............977648259
Llar d’Infants Sol Solet ...........977648700
Ludoteca
............977 648 012

La Pobla de Montornès. Urbanització el Castell de
Montornès, Urbanització Flor d’Ametller i Urbanització Poblamar.

Recanvis, cotxes, circuits,
preparacions, assessorament
clubs , muntatge de pistes.
Disposem de pistes de
velocitat permanent de 6
carrils.
Lloguer per hores.
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tienda@warm-lap.com

Av.Catalunya,49
43830 Torredembarra
Tel. 977 64 53 03 www.warm-lap.com
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LA POBLA DE MONTORNPÈS. UNA MICA MÉS D’HISTORIA
L’origen del poble data del temps de la Reconquesta,
en motiu de la construcció del castell, bastit segons
sembla damunt d’una edificació àrab.
L’any 1066, els Comtes de Barcelona, Ramon Berenguer I i la seva muller donen el terme i la senyoria de
Puigperdiguers (Montornès) a Ramon de Transunyer,
el qual vengué les seves propietats a Ramon de Rajadell. El castell s’acabà l’any 1099. Alguns historiadors creuen que fou la família Transunyer qui aixecà
la fortalesa i segons d’altres fou obra de Berenguer
de Rajadell, germà de Ramon. S’establiren al castell dues castlanies, que passaren a ser propietat del
Monestir de Santes Creus, l’any 1173, quan aquest
comprà el castell i en anys successius tot el terme de
Montornès.
L’any 1259, els habitants del lloc obtingueren, del
Monestir, la Carta de Població.
Durant segles, la senyoria de Montornès, estigué en
possessió de l’Abadia cistercenca. Es creu que fou a
partir del primer terç del s. XVIII, quan poc a poc
foren cedides o venudes peces de terra. Part de les
finques foren donades a la família Rovira, importants
terratinents pagesos del poble.
Els estralls de la guerra napoleònica i després les lleis
anticlericals del govern Mendizàbal, l’any 1835, capgiraren la vida del poble i de la seva gent. El Monestir
perdé tota la seva influència com a resultat dels esdeveniments polítics d’aquests anys, les seves propietats
foren venudes, moltes d’elles en pública subhasta.
Pel que fa al castell, se sap que després d’anys
d’abandó, quedà reduït al no res durant les guerres
carlines, quan els habitants del poble es replegaren
dins els murs de la fortalesa.
Durant la Guerra Civil de 1936-39, es cremà l’església
i l’Ermita de Montornès, encara que es va poder salvar la imatge de la Mare de Déu.

MATALASSERIES
Av. Catalunya, 18
Tel./Fax 977 644 635
43830 TORREDEMBARRA (TGN)
Av. Baix Penedès, 61
Tel./Fax 977 154 533
43700 EL VENDRELL (TGN)
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LA POBLA DE MONTORNÈS: LLOCS D’INTERÈS
Es poden veure encara les restes del famós castell de Montornès situades
a l’entorn de l’Ermita de Mare de Deu de Montornès.
L’església parroquial de Sta. Maria, construïda l’any 1575, sense estil
definit, encara que les voltes recorden el gòtic decadent. La part més
artística és el campanar.
Dins del nucli urbà es conserven alguns edificis notables del s. XVIII.
L’Ermita de la Mare de Déu de Montornès, reconstruïda durant el s.
XVIII, damunt d’un antic santuari del s. XIII. És interessant la imatge
policromada de la Mare de Déu de Montornès datada els segles XVIXVII.

Ermita de la Mare de Déu

PASSEJADES:
Des de el municipi surten nombrosos corriols i
camins per poder recorre’ls amb BTT o a peu. Molts
d’ells ens condueixen a Masos que durant el segle
passat portaven el pes de l’economia del poble.
Durant les nostres excursions també podem gaudir
visitant les nombroses Barraques de Pedra Seca que
www.armariosamedidatorredembarra.com
Tel. 977 641 261
C.Garrofers Local 2
43830 Torredembarra
(Tarragona)

Muebles - Parquet
Puertas - Mudancas
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Le hacemos un 10% de descuento en
sus compras al presentar esta revista

Cas antic

L’església parroquial de Sta. Maria

anys enrere eren utilitzades pels pagesos per aixopluc i resguard mentre feien les feines del camp.
La pujada al Pic de la Mola és una excursió recomanada ja que aquest amb una alçada de 317m és el
més alt de Tarragonès i disposa d’unes panoràmiques
esplèndides dels pobles veïns.

MECÀNICA - ELECTRICITAT - PLANXA - PINTURA

c/. de la llum, 2
43883 RODA DE BARÀ (Tarragona)
POLÍGON INDUSTRIAL L’AVENAR

Tel. 977 80 99 99
Fax 977 80 98 01
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BON PROFIT

BON PROFIT
Hem creido oportú, aprofitar novembre ,per
a posar a l’abast de tots la recepta de Panelles
(facilitada pel restaurente de la pobla) Segur que
desfrutareis d’ella tant com ho hem fet nosaltres
menjant en els restaurantes del Baix Gaià. Que
aprofiti.!

PANELLETS
(8 a 10 persones)

1 hora i 15 minuts

Ingredients:

Per a la massa:
* 500 g. d’ametlles mòltes
* 500 g. de sucre
* 150 g. de patates cuites
* raspadures de llimona

Guarnicions:

* 100 g. de pinyons
* 100 g. d’ametlles crues picades
* 100 g. de coco ratllat
* 25 g de cacau en pols
* 2 ous
* fècula

RESTAURANT GRILL

Plats típics - Calçotades - Carn a la Brasa
Plaça de la Bassa,1 Tel 977 64 84 24
43761 LA POBLA DE MONTORNÉS

Faristol
www.faristol.extendnow.com

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

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

1. Bulliu les patates amb la pela, xafeu-les amb una
forquilla i deixeu-les refredar.
2. Mescleu-les amb les ametlles mòltes, afegiu-hi el
sucre en petites quantitats i treballeu-ho amb l’espàtula
de fusta, raspeu la pela de la llimona i afegiu-la-hi; treballeu la massa lleugerament amb les mans.
3. Dividiu la massa en parts, segons les classes de
panellets que vulgueu fer Pinyons.
4.Formeu boletes, passeu-les per la fècula, la clara
d’ou batuda i pels pinyons, pinteu la superfície amb
rovell d’ou, amb un pinzell. Ametlla:
5. Formeu tires i després mitges llunes, passeu-les
per la fècula í per la clara d’ou, cobriu-les amb les
ametlles picades i pinteu-les amb ou. Coco:
6. Mescleu la massa amb la meitat del coco, formeu
piràmides, paseu-les pel coco ratllat i pinteu només la
punta amb l’ou. Xocolata:
7. Mescleu la pasta amb 25 grams de cacau en pols,
formeu boletes i passeu-les per la clàra i pel sucre.
8. Unteu les plaques del forn amb margarina i poseuhi els panellets.
9. Prèviament, escalfeu el forn a 220 C; introduïu-hi
les safates i deixeu-ho coure de 10 a 12 minuts. Serviulos amb safata amb blonda, una vegada siguin freds.

Especialitat en
Calçotades
RESERVA TAULES
Menú diari
amb l’autèntica cuina
casolana i a la brasa: 9 €
c/Prat de la Riba, 9 43885 SALOMÓ (Tarragona)
Tel. i Fax: 977 629 093

La PistA

BAR - RESTAURANT

- Menú diari
- Paelles per encarrec
- Torrades
- Calçotades
- Carta

C/ Nou, 12 - 43885 Salomó - Tel. 977 629 050
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LA POBLA DE MONTORNÈS

ENTITATS, FESTES I ACTIVITATS POPULARS
DE LA POBLA DE MONTORNÈS
*ACEM - ASSOCIACIÓ CULTURAL ESPORTIVA CASTELL DE MONTORNÈS
*ASS. DE PARES I ALUMNES DEL CEIP ELS AMETLLERS
*CEIP “ELS AMETLLERS”
*C.F. POBLA DE MONTORNÈS
*CLUB CICLISTA
*CLUB CICLISTA - SECCIÓ DE BÀSQUET
*SOCIETAT DE CAÇADORS AMICS DE MONTORNÈS
*ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS URB. CASTELL DE MONTORNÈS
*CONSELL PARROQUIAL
*CF POBLA MONTORNÈS Secció Patinatge
*CLUB CICLISTA
*CLUB DE BÀSQUET
*COOPERATIVA AGRÍCOLA SANTISIDRE
*ASS. DE VEÏNS URB. POBLAMAR
*ASS. DE PROPIETARIS URB. CASTELL DE MONTORNÈS
*AGRUPACIÓ DE BALLS I TRADICIONS CATALANES LA POBLA.

Un nom que associem a
La Pobla de Montornès,
una diada festiva i de
record, La Pigota. Una
festa tradicional a la qual
cal donar-li la importàn-

8

cia que es mereix el poble.
Retrocedint en la història ens traslladem a l’any
1871.
La Pobla de Montornès va patir una terrible malaltia,

l’epidèmia de Verola, i popularment es va conèixer
amb el nom de “Pigota”. Aquesta va afectar a un gran
nombre de veïns del municipi.
Els poblencs, espantats de tant terrible epidèmia, es
van encomanar a la Mare de Deu de Montornès.
Es va fer una processó fi ns a l’ermita i la malaltia va
remetre. Des d’aleshores, cada any el 14 d’octubre,
celebrem La Pigota, que els nostres avantpassats van
superar, com ara afrontem l’esdevenidor.

PESEBRE

Les representacions del Pessebre Vivent de La Pobla de Montornès es van
iniciar l'any 1976, sota l'organització de
l'entitat cultural Amics de Montornès i
amb la participació desinteressada de
moltes persones del poble. Aquesta
participació es concreta en diferents
àmbits: des de la construcció i manteniment de les instal.lacions, passant
per l'organització prèvia de la distribució de vestits i persones als diferents
quadres escènics, fins a la pròpia representació de les escenes i atenció al
públic. Sense la col.laboració altruista
de totes aquestes persones, no hauria
estat possible arribar a aquesta (33)
trenta tres edició del nostre Pessebre
Vivent.

						
MUY CERCA DE DONDE VIVES, EXISTE UN LUGAR DONDE PODER PASAR JUNTO CON TODA TU FAMILIA ESOS MOMENTOS DE OCIO QUE A VECES TANTO CUESTA CONSEGUIR, EN UN AMBIENTE DISTENDIDO, AGRADABLE Y SOBRE
TODO FAMILIAR. YA PUEDES DISFRUTAR DE TUS MEJORES MOMENTOS PRACTICANDO LA ACTIVIDAD O DEPORTE
QUE MAS TE GUSTE, SOLO TENDRAS QUE PONER LAS GANAS EL RESTO TE LO FACILITAREMOS.POR MUY POCO, TU
Y TODA TU FAMILIA PODEIS DISFRUTAR DE TODAS NUESTRAS INTALACIONES COMPLETAMENTE GRATIS.ATENCION ESPECIAL A JUBILADOS Y PENSIONISTAS
NO DUDES EN VISITARNOS Y COMPROBARAS CUANTO TE DECIMOS.SI PREGUNTAS POR EL RESPONSABLE Y LE HACES ENTREGA DE ESTE IMPRESO, TE LO CAMBIARA POR UNA INVITACION DE LA INSTALACION QUE MAS TE GUSTE
A LA VEZ QUE PODRA INFORMARTE DE TODO CUANTO DESEES.
MAS INFORMACION EN NUESTRA WEB (associacioacem.org.) O DIRIGIENDO ESCRITO A (acem.1986@hotmail.com)
Y GUSTOSAMENTE TE LA REMITIREMOS.
TE ESPERAMOS, SERAS BIEN RECIBIDO
URBANIZACION “ CASTELL DE MONTORNES “					
ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE LA POBLA DE MONTORNES 					
AV. DEL ESTADIO S/N LA POBLA DE MONTORNES.
TELF. 977648437 TARRAGONA

BAILES DE SALON-BOWLING-JUEGOS DE SALON-DARDOS-TEATRO-TV - SATELITE-BAR - GRILL-BILLAR
FUTBOLSALA / 7-MINI-GOLF-CICLISMO RURAL-BASKET-TENIS-SEVILLANAS-TENIS-PARQUE INFANTIL

FESTES

del Baix Gaià

FESTES NOVEMBRE

LA CASTANYADA
És una festa popular de Catalunya que se celebra el
dia de Tots Sants, tot i que darrerament se n’ha desplaçat la celebració a la vigília d’aquesta diada, o a
altres dies propers. Com el halloween dels països anglosaxons, prové d’una antiga festa ritual funerària.
Consisteix en un àpat en què es mengen castanyes,
panellets, moniatos i fruita confitada. La beguda típica de la ‘castanyada’ és el moscatell.
Pels volts d’aquesta celebració, les castanyeres venen
al carrer castanyes torrades i calentes, i generalment
envoltes en paper de diari.
Sembla que el costum d’ingerir aquestes menges -altament energètiques- prové del fet que durant la nit
de Tots Sants, vigília del dia dels morts, es tocava a
morts sempre seguit fins a la matinada; amics i parents
ajudaven els campaners a fer aquesta dura tasca, i tots
plegats consumien aquests aliments per no defallir.
Se sol representar amb la figura d’una castanyera: una
dona vella, vestida amb roba pobra d’abric i amb mocador al cap, davant d’un torrador de castanyes per a
la venda al carrer.

Hom recorda que anys enrere en alguns pobles de Catalunya s’acostumaven a buidar carabasses o pebrots
i se’ls guarnia amb una espelma encesa en el seu interior. Es col•locaven a llocs no gaire il•luminats on
se sabia que hi passava gent la nit de Tots Sants, per
indicar el cami.

HALLOWEEN
Halloween es una fiesta proveniente de la cultura céltica que se celebra principalmente en Estados Unidos
en la noche del día 31 de octubre. Los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo
dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la
puerta los niños pronuncian la frase "Truco o trato"
o "Dulce o truco" (proveniente de la expresión inglesa "trick or treat"). Si los adultos les dan caramelos,
dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se
niegan, los chicos les gastarán una pequeña broma,
siendo la más común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta.
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1846. La fuerza expansiva de la cultura de EE.UU. ha
hecho que Halloween se haya popularizado también
en otros países. El día de Halloween, en tiempos modernos se considera una fiesta estadounidense.

La palabra Halloween es una derivación de la expresión inglesa All Hallow's Eve (Víspera del Día de
los Santos). Se celebraba en los países anglosajones,
principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y
el Reino Unido. Pero actualmente se celebra en casi
todos los países occidentales con mayor o menor presencia.

La historia del Halloween se remonta a hace más de
2.500 años, cuando el año celta terminaba al final del
verano, precisamente el día 31 de octubre de nuestro
calendario. El ganado era llevado de los prados a los
establos para el invierno. Ese último día, se suponía
que los espíritus podían salir de los cementerios y
apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar.
Para evitarlo, los poblados celtas ensuciaban las casas y las “decoraban” con huesos, calaveras y demás
cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. De ahí viene la tradición de
decorar con motivos siniestros las casas en la actual
víspera de todos los santos y también los disfraces.

Sus orígenes se remontan a los celtas, y la fiesta fue
exportada a los Estados Unidos por emigrantes sobre
todo irlandeses en el siglo XIX,más o menos hacia

El recorrido infantil en busca de golosinas probablemente enlace con la tradición neerlandesa de la Fiesta
de San Martín.

La teva agència de festes temàtiques.

Hinchables

Festes?
Celebracions?

Regalos
personalizados

Ens ocupem de tot:
Payasos

Pintura
y grafica

*Decoració.
*Invitacions.
*Contractacions.
*Animació.

I posada en marxa de qualsevol
festa o celebració

Fiestas

Magos

(Particulars o empreses)

I, l’amfitrió A GAUDIR.

Camisetas
personalizadas

Aniversaris, banquets,
visites a hospitals,
inauguracions, comiats...

Pintacaras

Tot de forma original
i tematitzat!!
Musica

Decoracion con
globos

Las cenas
romanticas

Visitas magicos

Dóna’m l’excusa per la teva festa!!
Ho que vulguis
www.boulevard9.com
info@boulevard9.com
TEL 977645832
C/Capella8, local9
Torredembarra (T)
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RECORDS
És aquest número cinc hem incorporat l’espai per
al record. Anirem inserint les històries i fotos que
ens aneu enviant. És un plaer veure com dia a dia
la col•laboració en Cel Obert va creixent.
El Bar Pijuan, també conegut com Cal Seguidill i com
El Cafè, ha estat el primer bar privat d’Altafulla.
El meu avi, Josep Pijuan Salvat, després de fer espardenyes a mà durant un bon grapat d’anys, va obrir-lo,
molt abans de la guerra civil. I al bar hi havia també
l’estanc, tot i que llavors l’estanc eren simplement quatre cartrons de tabac.
Al darrere hi havia una sala on es van conèixer, o van
ballar, molts matrimonis de tota la comarca, i de la mateixa Tarragona, que després es va convertir en un espai
on es feia teatre i finalment en un local on es passaven
diapositives.
Durant tota un època, El Cafè va formar part de la rutina
del poble.
Cap al anys seixanta, tothom havia d’anar els diumenges al matí a missa. I després de missa, es baixava a fer
el vermut. Es feia el vermut casolà –el que aleshores
anomenaven, i potser encara es manté el nom, “bicicleta”–. La meva mare, la Maria del Cafè, feia els millors
calamars a la romana que s’han fet mai; i això hi ha
moltíssima gent que podria confirmar-ho. A més, feia
també dues classes de sípia que van arribar a ser molt
populars: la vermella –amb tomàquet– i la blanca –amb
maionesa–.
Aquells matins de diumenge, a l’hora del vermut, eren
els únics moments en què hi havia abundància de dones en un cafè. Després, tothom se n’anava cap a casa
a dinar, i acabat els homes tornaven, a fer el cigaló –el
carajillo–, perquè ràpidament havien de marxar cap al
futbol, tant si l’Altafulla jugava a casa com si ho feia a

1970.El “Dos Caballs” de Josep Pijuan
i tote la familia amb una amiga

1960. Familia Pijuan Bargallo
fora, i després del partit un altre cop es reunien allí per
fer la partida mentre comentaven el que havia passat al
camp.
Quaranta anys enrera –teniu en compte que llavors encara no hi havia discoteques i els bingos no existien–, la
gent anava al cine, i a les dotze, quan acabava l’última
de les dues pel•lícules que hi feien, els homes tornaven
al cafè i jugaven al dòmino, o a la manilla, o a la botifarra –fumant, naturalment– i feien petar la xerrada. Però
resulta que hi havia uns horaris oficials, imposats per
l’Ajuntament i, sobretot, per la Guardia Civil.
I els dissabtes, aquests horaris poques vegades es respectaven, perquè repeteixo que no hi havia cap lloc més
on anar; i naturalment, amb tot el bar ple de gent jugant
i parlant anaven passant les hores sense que gairebé te
n’adonessis.
Però, malgrat el xivarri, de tant en tant se sentia que algú
picava a la porta quan la meva mare o el meu pare ja
havien tancat, i s’hi feia un silenci sepulcral. “Maria,
obre, si us plau!”, demanaven des de fora, i aleshores
tothom, ja tranquil, seguia xerrant i jugant..., encara que
no sempre era així, perquè alguna vegada, després dels
cops a la porta i de la pregunta de la Maria, sempre en
castellà: “¿Quién es...?”, la resposta era: “¡La Guardia
Civil!”. I llavors el terratrèmol resultava espectacular.
Trenta o quaranta persones pujant a corre-cuita cap a
dalt, als lavabos de dones, als lavabos d’homes, a la sala
i fins i tot a la teulada. Mentrestant, ma mare, parsimoniosament, anava a obrir la porta –les grans portes de
fusta que hi havia, de gairebé deu metres d’alçada– i la
Guardia Civil li preguntava: “¿Cómo es que aún tiene
abierto?”. La meva mare, amb el seu fantàstic castellà,
responia, “És que estamos serrando todavía. Estamos
quitando la mesas y serrando”. “Así, ¿podemos pasar
un momento, a tomar un café?”. “Sí, sí claro...”. I era per
veure-ho, allò!. Mon pare i ma mare una mica tremolosos –perquè estem parlant de la Guardia Civil de quaranta anys enrera–; els guardies partint-se de riure per
dins, perquè estaven segurs que allà hi havia molta gent,
per la sorollada que hi havien sentit abans; i les trenta o
quaranta persones a dalt, atapeïdes de qualsevol manera
–algunes, de tant en tant, com ja he dit, a la teulada, amb
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Aquesta que he explicat és una de les moltes vivències
tan nostres, tan entranyables, que guarda la memòria
del Bar Seguidill, el Cafè, o com vulgueu dir-li. Perquè
a mi el que més orgullós em fa sentir d’aquell local és
que, amb el iaio Siguidill, el Josep Maria i la Maria, ja

forma part de la història, sobretot de la història domèstica, planera, de la història amb minúscules –és a dir,
de la més important– d’Altafulla. I n’acabaré aquesta
breu remembrança amb una altra de les anècdotes que
més recordo. És de l’any 69. Llavors només hi havia
televisió pública al Cafè i al Casal La Violeta. Aquell
dia el bar era tan ple que jo, que llavors tenia deu anyets, només veia caps, un munt de caps, tots de cara a la
televisió, mirant com els americans arribaven a la lluna.
Tots ben atents, embadalits. Tots, menys un. Hi havia un
home girat d’esquena, llegint el diari: el iaio Socarrats. I
no parava de dir: “Us ho faran creure tot, alonsos!... Tot,
us ho faran creure, alonsos!”. I, ves per on, em sembla
que el temps li està donant la raó..

ESPAI PER AL RECOD

un fred que de vegades feia...!– esperant que la Guardia
Civil s’acabés de prendre el cafè i marxés. Bé, dic cafè,
però de vegades, a més, es preníem dues copes, encara
que allò, naturalment, era per mirar de fer-se passar el
fred –tot i que algun cop se les prenien també al juliol
o l’agost– perquè ells, com es ben sabut, mai no bevien
“cuando estaban de servicio”. Quan, per fi, s’havien pres
el seu cafetò, sol o acompanyat, marxaven, i al cap de
cinc minuts el meu pare o la meva mare obrien les portes de dalt i baixava tota la riuada de gent. Havia passat
l’ensurt. I fins una altra!...

Pere Pijuan.” L’estanquer”

ENCARA NO ETS SOCI
DE LA UCEP?
NO HO DUBTIS MES!
I UNEIX-TE!!!!LA UNIÓ
FA LA FORÇA!!!!!!
COMPTEN AMB UN
GRAN VENTALL
D’AVANTATGES PER
ALS NOSTRES
ASSOCIATS
Per a mes informació
posa’t en contacte amb
nosaltres al
C/ Lleida, 19 o al
telèfon 977645330
o be 660076704
FES-TE’N SOCI!!!!Fent
comerç, fas la torre!!!
13

del Baix Gaià

D’INTERÈS

CASPOSA PERO FAMOSA
COMPANYIA LUCKY LUKE

Carla es una niña bien que lo tiene todo en la vida.
Sólo le falta una cosa: Inteligencia.
Tras sufrir la experiencia de su primera menstruación,
algo cambia en su interior y decide lo que quiere ser
de mayor: “estar”… con “e”. Un formato especial
de artista que sólo existe en España. Con ayuda de
su Aya, se lanzará a la aventura en la capital, donde
vivirá mil aventuras antes de lograr sus objetivos.
Un texto hilarante nos llevará de la mano para conocer los entresijos del mundo del artista. Donde se
nos hará valorar qué están haciendo de este país los
diversos programas de televisión que nos hacen creer

que tres meses de
clases ya sirven para
ser cantante.
Nos hablará de lo
fácil que es llegar
arriba cuando las
compañías son las
adecuadas y de lo fácil que es caer cuando esas compañías desaparecen.
“Casposa, pero famosa”, se ríe de Operación
Triunfo y todos sus programas derivados, de los programas del corazón, de cómo un público puede valorar el mismo producto de maneras muy distintas
dependiendo de cómo se le trate en televisión.
“Casposa, pero famosa”, es, en definitiva, el musical
que todo el mundo está esperando, pero que nadie se
ha atrevido a hacer.

El CEVOL
Torredembarra se situa al podi de Primera Catalana al
costat del Barça
El Club Esportiu Voleibol Torredembarra ha tornat a
guanyar posicions a Primera Catalana aquest cap de
setmana.
L’equip Sènior Masculí va tornar a sumar una nova
victòria al camp del Voleibol Sant Just amb un contundent 0 a 3 (17-25 / 22-25 / 20-25), resultat que l’ha
situat al podi de la classificació, al costat del Barça.
Tot i enfrontar-se a un dels equips amb què ja es va
trobar durant la fase d’ascens, el conjunt torrenc va
demostrar en tot moment una gran superioritat.
Setmana de l’Energia(ICAEN) de la Generalitat de Catalunya .
L’activitat que s’ha programat a Torredembarra, en
col•laboració amb Ecologistes en acció, és la realització
d’uns tallers sobre canvi climàtic en el marc de l’exposició
“La força del vent. 25 anys de l’energia eòlica a Catalunya”, dirigits als alumnes de cinquè i de sisè de primària
dels centres educatius del municipi. Cal recordar que
l’exposició sobre energia eòlica l’organitza EolicCat i
l’ICAEN. Conté un breu repàs sobre aspectes bàsics de
l’energia eòlica i explica els seus primers anys a Catalunya des del punt de vista històric i tecnològic i també la
situació actual, així com la implantació futura d’aquesta
energia.
(Alumnes del CEIP Molí de Vent que van participar en
els tallers sobre el canvi climàtic)
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TELEFONS D’INTERÈS:
GENERALS
Emergències.
..........................................112
Emergències mèdiques ..........................................061
Bombers.
.........................................085
ALTAFULLA
www.altafulla.cat
Ajuntament
...........................977.650.008
Consultori Mèdic
............................977.656.007
Policia local
...........................609.329.651
CREIXELL
www.creixell.cat
Ajuntament
..........................977. 800.202
Consultori Mèdic
...........................977. 800.336
Policia local
..........................977. 802.010
EL CATLLAR
www.elcatllar.org
Ajuntament
............................977.653.101
Consultori Mèdic
............................977.653.675
LA NOU DE GAIÀ
www.noudegaia.altanet.org
Ajuntament ................................... 977.655.257
Consultori Mèdic ...........................977.655.710
LA RIERA DE GAIÀ
www.rieradegaia.altanet.org
Ajuntament
...........................977.655.000
RENAU
www.renau.altanet.org
Ajuntament.
..........................977 .620.532
RODA DE BARÀ
www.rodadebara.cat
Ajuntament
............................977.657.009
Consultori Mèdic
............................977.657.514
Policia local.
............................977.657.700
SALOMÒ
www.salomo.altanet.org
Ajuntament.
............................977.629.030
Consultori Mèdic
............................977.629.011
TORREDEMBARRA
www.torredembarra.cat
Ajuntament
...........................977.640.025
CAP
...........................977.643.809
VESPELLA DE GAIÀ
www.vespella.altanet.org
Ajuntament
...........................977.649.069

977 64 11 47

A.E.M. DESATASCOS
SERVICIO LAS 24 HORAS

*DESATASCOS PRIVADOS Y
COMUNITARIOS
*ESCURAXEMENEIES

TLF. 676856957

Administración de Fincas
Seguros en General
Alquileres - Tramitaciones
Cédulas de Habitabilidad
c/Capella, 8 - 10
Grand Boulevard local 24/25
43830 TORREDEMBARRA

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

C/Capella 8, local 12
Grand Boulevard.
Torredembarra (T)
Telf 646633518 - 606913066

·Recogida a domicilio
·Servicios concertados 24h
·Servicios largo recorrido
·Vehículos climatizados alta gama
·5 vehículos interconectados vía radio
·Servicios de mensajería
·Recogidas puertos y aeropuertos
·Cordialidad y buen servicio a su disposición

Parada principal Estación Renfe,
Torredembarra
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www.celobert.com.es e-mail: info@

QUAN ARRIBA

La tardor cargols,
bolets, castanyes,
pomes i
magranes ens fan
pensar en el temps
de tardor;
els boscos canvien de color,
les fulles cauen,
també la pluja ens
fa sentir una altra olor.

Salomó

I poc a poc veiem
com s’enfosqueix el dia,
com, lentament,
se’n va la claror.
Però al mateix temps
cantem amb joia i alegria,
cantem tots junts ara que som a
la tardor.
Fragment de la cançó:
“Cantem a la tardor” de Glòria
Casals

Renau

Vespella de G

La Nou d
El Catllar

La Riera del Gaià

Altafulla

Indispensable
reservar

Agro hotel restaurante.
Ambiente Familiar.
Comida casera.
Plgno, 9 Prcla, 37
En plena naturaleza. Ardenya, 43762
La Riera del Gaià
Piscina.
Telf. 619447167
Caballos.

Hacemos RETRATOS
de tus fotos preferidas

del Baix Gaià

@celobert.com.es C/Capella8, local 9

La tardor de Giuseppe Arcimboldo

A LA TARDOR...

Gaià

Cumpleaños
Carnaval
Halloween
ETC.

Roda de Barà

de Gaià

La Pobla de Montornès

Y también
talleres:

Creixell

Aprende a pintar

A
NI

AR

M

DI AUR
E
D
M
A
ST

CO

A lapiz, acuarela o aerógrafo
También
murales en tus paredes

C/Capella 8, local9 .Torredembarra(T)

Telf 977645832 info@boulevard9.com

PINTACARAS
C/Capella 8, local 9
.Torredembarra(T)
Telf.977645832
info@boulevard9.com.

À
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Torredembarra

AGENDA

del Baix Gaià

AGENDA NOVEMBRE 2008

Festes de Tardor
La tardor és l’estació més freda i seca de l’any, l’època en què el Sol és minvant. Es caracteritza per ser
l’època de l’any en què cauen les fulles seques dels arbres i l’època en què es recullen dos dels productes del
bosc: les castanyes i els bolets. Aquesta estació també concentra l’època en què tradicionalment es mata el
porc i es va de cacera, amb dues activitats destinades a tenir un bon rebost de carn per passar el fred hivern.
Els productes gastronòmics de la temporada són els bolets, les castanyes i les carbasses, els calamars, les
magranes, els productes de la verema i l’aviram, l’oli, l’all, les patates, el formatge i els llegums.
Quan arriba la tardor, disminueix també el nombre de festes al nostre entorn, per això, aquet mes la nostre
agenda es una mica més petita.
Posarem totes les celebracions per pobles i no per dies com fins ara ho havíem posat.
Esperem que sigui del vostre agrado.

Altafulla.
*Festa Major d’hivern:Festa de Sant Martí .(Del 7 de al 15 de novembre)
La setmana del dia 11 de novembre, amb la tradicional exhibició castellera a la Plaça del Pou, la baixada de
'trastes', l'exhibició dels Diables i el correfoc i un final de festa amb el Castell de Focs. Des de 1975 es fa
l'Esmorzar de l'Arengada. També es fa una processó amb la imatge del sant pels carrers de la vila. S'havia
destacat pel Ball de Sant Martí, un ball parlat que es va representar per darrera vegada l'any 1939. Telèfon:
977.65.00.08
*Restaurante FARISTOL. Divendres nit. Musica en VIU.
* Centre Ludic “Les Briuxes”Dissabte 15. Festa de S Martí. Animació (Festa familiar)

El Catllar:
Informació Ajuntament:

977.653.101

La Nou de Gaià:
VI Cicle de Conferències de la Tardor.
- dia 7:” ELS BOMBARDEIXOS A TARRAGONA DURANT LA GERRA CIVIL( 1937-1939) “A Càrrec de
Jordi Piquè.
-dia14:”OLIS DE MERCAT, DESCRIPCIÒ I DEGUSTACIÒ”a càrrec d’Agusti Romero Aroca.
-dia 28:” L’EDUCACIÒ A CATALUNYA AL SEGLE XXI: REPTES I OPORTUNITATS” a càrrec de Vicent
Villena Serrano.
* una conferencia a la llar de jubilats sobre “ la Nova Llei de Dependencia”a càrrec de Carma FortAquesta
l’organitza el Consell Comarcal
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Torredembarra:
* VII Jornades Gastronòmiques de Tardor. Fins el 30 de Novembre:
*Activitats als Muntanyans de Torredembarra
Aquestes activitats són gratuïtes i no cal inscriure’s..Cal portar gorra, sabatilles esportives i protecció solar

Visites guiades gratuïtes.Diumenge, 2 de novembre:*Fotografia de natura.9 matí Cal Bofill, Centre
d’Activitats Mediambientals (entre el barri de Baix a Mar i el Club Marítim de Torredembarra, a l’extrem
nord-est del passeig marítim) Per més informació sobre les activitats a Torredembarra:
Tels 977 331 142 litoral@gepec.org o www.gepec.org/muntanyans.

Si desitja fer constar algun acte o esdeveniment de caràcter públic en l'agenda CEL OBERT, enviïn la
informació sobre el mateix, amb suficient antelació a:
info@celobert.com.es Capella 8,local 9.Torredembarra. Telf 977645832
Cel OBERT no es fa responsable de la agenda apareguda en aquesta revista

Queremos estar a su lado para hacerle la vida más fácil.
¿Que necesita?

Multiservicios Boulevard9
www.boulevard9.com
Telf. 977645832.

Servicios de proximidad (Todo lo que necesite en su hogar)

Si desitja fer constar algun acte o esdeveniment de caràcter públic en l'agenda CEL OBERT, enviïn la
Servicios de Ocio
(Todo
para
sus celebraciones
y tiempo
libre)
informació
sobre
el mateix,
amb suficient antelació
a:
info@celobert.com.es
Capella 8,local
9.Torredembarra. Telf 977645832
Servicios
Cultura (Cursos
formativos,talleres,etc...)
Cel OBERT no es fa responsable de la agenda(C/Capella
apareguda
en aquesta
revista .Tarragona)
8, local
9.Torredembarra
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Os desitja

Plaça
Martí Royo,

Plaza
Martí Royo

N 340

A LTA FU LLA

Bar La Plaça

AGENDA

Bones Festes St. Martí!

IRIBAR
TAPATAPA
Tapas-Bocadillos-Platos
combinados
Placa Martí Royo, local 3
Tel 977651434
43893 Altafulla

Pl. MARTI ROYO 1
43893 ALTAFULLA
(TARRAGONA)

TEL. 977 651 921
iribar@tinet.org

centrelavinya@yu.com
-depilació cera freda i calenta
-tractaments facials i corporals
-xocolateràpia
-masatges anti-estrés
-refléxologia podal
-manicures i pedicures
-tot tipus de maquillatges
-servei de depilació per làser
(cal demanar cita prèvia)
Plaza Martí Royo N3 local2 Altafulla 43893
Tlfn. 638 53 41 09
Hores convingudes (dilluns obert)

Plaza Martí Royo, 7
43893 ALTAFULLA
Tel./Fax: 977 65 17 10
Mòbil 649 89 64 17

Galeria d’Art- Antiguitats Segle XX
Plaça Martí Royo,7-43893 ALTAFULLA
Tel.977652440-977655354
Art Contemporani- Modernisme- Art Deco
Bauhaus- Pintura- Escultura- Obra Gràfica
www.intangiblesbooks.com

ESPAI GRAN - ESPAI PETIT

del Baix Gaià

La caminata, a simple vista un acto tan sencillo que
suele desdeñarse como actividad física, es un excelente ejercicio para practicar en cualquier momento
del día y en cualquier etapa de la vida. Si de beneficios se trata, basta con enumerar, a modo de ejemplo, que la caminata practicada en forma regular
y a ritmo sostenido (es decir, sin forzar la marcha
pero sin detenerse) tonifica los músculos, aumenta la
oxigenación de los tejidos, mejora el ritmo cardíaco,
favorece el descenso del colesterol y afecta favorablemente a los factores de riesgo cardiovascular y
las complicaciones de la diabetes relacionadas con
la circulación. Si bien cada quien tiene su propio ritmo, resulta aconsejable que la caminata se extienda
al menos durante 15 minutos.
Quien inicia la jornada con una caminata suele sentirse pleno de energía al llegar a destino.
Naturalmente, no se trata de proponerse metas tan
alejadas de la rutina habitual que terminen dejándose de lado al segundo intento, generando frustración
y ningún beneficio para el organismo. Si el desplazamiento hasta el destino (por ejemplo, el lugar de
trabajo) es demasiado largo, puede bajarse unas paradas antes. Otra alternativa es caminar al final de la
jornada: después del estrés de todo un día de trabajo,
la caminata de regreso a su casa, puede transformarse en una experiencia agradable y relajante.

ARAMO

PODOLOGÍA MÉDICA Y ORTOPEDIA

Dr. Joan Moya Bel
- Malalties dels peus )callositats, ungla encarnada,etc.)
- Estudi biomecànic de la marxa
- Suports plantars (plantilles personalitzades)
- Podologia pediàtrica (revisions i controls)
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Plaça Boters, 3 - Tel. 977 652 420
ALTAFULLA (Barri Maritim)

Els Peus:
La importància
d'uns peus sans
Ningú no pot negar
la importància de
les funcions que
compleixen els peus
al nostre cos. Tanmateix, només ens n'enrecordem quan
estan malalts i no ens permeten desenvolupar les nostres
activitats diàries amb normalitat. Atendre'ls degudament
és prioritari, és per això que la seva cura s'ha de convertir
en un costum.
Sostenen el pes del cos i ens porten d'un lloc a l'altre, però
viuen la major part de l'any embotits en sabates i sabatilles,
i, moltes vegades, no tenen les atencions que es mereixen.
Cuidar els peus és una prioritat que s'ha de convertir en un
hàbit si volem prevenir l'aparició de dureses, galindons i
altres trastorns comuns que, encara que no siguin greus,
són terriblement dolorosos.
Cures bàsiques
Les cures generals dels peus, existeixi o no algun tipus de
malaltia, passen per rentar-los sovint, no a la dutxa, sinó
fent un rentat específic; tallar-se les ungles habitualment,
mai de forma arrodonida, sinó recta; hidratar-los convenientment i sobretot usar sabates de bona qualitat, flexibles i sense un taló excessivament alt.
És millor emprar teixits naturals per als mitjons i, de tant
en tant, observar el seu aspecte detingudament per detectar qualsevol tipus de lesió i poder atallar-la aviat. Quan
apareix el dolor, el tractament sempre és més difícil i lent.
dir que no necessitin un manteniment mínim i constant.
El podòleg és la persona indicada per alleugerir les dureses i les durícies i és millor comptar amb el seu assessorament abans de fer qualsevol tipus de tractament per compte propi. No s’ha d’oblidar que el qualificatiu tot terreny
defineix els peus a la perfecció, però això no vol.

Neus Moya Arasa
CENTRE PODOLÒGIC

Podòloga Col. 1284
Infermera Col. 5320

bMalalties dels peus (callositats, ungles encarnades,
fongs, berrugues...)
bEstudi biomecànic de la marxa
bSuports plantars (plantilles personalitzades)
bPodologia pediàtrica (revisions i controls)
bRevisió de peus diabètics
bControls de tensió arterial, pes, consell dietètics...
bRexlexoterapia podal
bMassatges relaxants de peus

C/Pere Badia,5. 1er 2a - Torredembarra
Tel. 977 130 435
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Los juegos representan una intima e importante
convivencia, durante la cual abrimos los unos a
los otros nuestras emociones, expresiones de alegría y enfado, y muchas facetas más de nuestro
carácter.
El jugar en familia provocará que nos conozcamos mejor y en consecuencia, una mejor y más
real convivencia. Además, mediante los juegos
enseñamos a nuestros hijos cantidad de cosas
provechosas que ayudarán a que desarrollen su
ingenio, su memoria, su habilidad manual, etc.
Por ello, desde Cel Obert ponemos nuestros gratito de arena para que juguemos juntos padres e
hijos porque entendemos que está es una forma
muy provechosa de emplear el tiempo.
Este mes una trabalenguas y una adivinanza

Eric Virgili Chica
Moltes felicitats
en el teu
primer aniversari
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PER COLOREAR

ESPAI GRAN - ESPAI PETIT

JUGAR

Traballengues
L'estiba que estova l'Esteve, ni és tova ni és
teva, ni estava estibada a l'estiba

ADIVINANZA
Nicanor tenía un barco
y con él surcaba el río;
¿era este un barco pequeño
o este era un gran navío?
Lee despacio. Encarnación,
y hallarás la solución.

(Solución página 30)

REGALOS
PERSONALIZADOS
www.regalemus.com

*Despedidas*Bodas
*Cumpleaños*Reyes
*Regalos empresas
ETC
C/Capella 8 local 15
Telf 977645832
info@regalemus.com

No te aburras en casa

En la Torre hay un local donde podrás
venir con tus amigos a jugar o realizar
manualidades.
¿Te apuntas?
Sábados por las mañanas, al acabar las
clases, vacaciones de navidad,etc.
¿Te apuntas? Díselo a tus amigos
Plazas limitadas.
www.accesorio16.cat
Telf. 977645832
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ESPAI D’INTERÈS

del Baix Gaià

ART : ASSOCIACIO RESTAURADOR TORREDEMBARRA
La creació d’una nova associació sempre és una
gran notícia, i molt més si ella pretén portar a
terme grans projectes.
ART neix amb la il•lusió d’aglutinar tota l’oferta
en restauració de la Torre (fins el moment hi ha
24 restaurants inscrits en ella, però esperen poder arribar a ser tots)
La seva major prioritat és dinamitzar el sector
gastronòmic de la zona, unificant cultura i gastronomia. A més, sabedores que han d’adaptar
el producte al temps, creuen oportú conciliar el
bon menjar|dinar amb un bon preu. La gent, entén, ha de sortir a gaudir de lso restaurants de la
Torre, sense que això faci ressentir-se les seves
butxaques.
He idees no els falten: Pensen portar endavant,
(Sempre amb les ajuda el patronat corresponent)
a més de les mostres gastronòmiques de tardor i
primavera, el projecte: Ranxets *(Cada mes, dels

www.regalemus.com

12 de l’any, tots els restaurants d’ ART serviran
el mateix menú, tret del llibre, i a un preu molt
competitiu.
Volen crear Marca Torrededembarra Ranxets, i
segur que ho aconsegueixen.
A més, realitzar esdeveniments de promoció del
sector al poble i, el projecte mes ambiciós, buscar
formules de poder arribar a l’exterior, perquè un
major nombre de gent d’altres països i regions,
puguin gaudir de la cuina de la Torre.
Des de Cel Obert els donem l’enhorabona per
aquest, sens dubte, ampli projecte i els animem a
continuar generant idees que ajudin a dinamitzar
el comerç de proximitat, alhora que ens podem a
la seva disposició per divulgar-ho.
*Ranxets, la cuina a Torredembarra
Centre D’estudis Sinibald de Mas
Secció d’Etnologia i Folklore

C/Capella 8, local15 Torredembarra(T)

Telf 977645832

Bolígrafos, agendas, encendedores,detalles, abanicos,
llaveros,carteras,caramelos,globos,hogar,reloges,electrónic
a,maletas,belleza…

Regalos que hablarán muy bién de usted
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ESPAI VERT

CONSELLS DE JARDINERIA PER A LA TARDOR
La tardor és una de les èpoques de l'any en què el
jardiner té més feina. Es tracta d'una estació de trànsit
entre la calor i sequedat de l'estiu i el fred i la humitat
característics de l'hivern.
Entre les principals operacions per tal de preparar les
plantes destaquen la poda, la sembra i la propagació.

Poda d'arbres i arbustos acabats
de florir

Els arbres i arbustos que han acabat la seva floració
passat l'estiu com la lagerstroemia, els hibiscus o les
lantanes s'han de podar durant aquesta època, però no
gaire intensament, ja que el tall estimula l'aparició de
noves gemmes i brots que sovint no resisteixen les
gelades. Caldrà fer la poda de formació d'aquestes espècies passat l'hivern. Cal fer ara també el retall de les
plantes vivaces i les aromàtiques per afavorir un bon
creixement i desenvolupament de les plantes quan
tornin a brotar.

Plantar bulbs i rizomes

Podem plantar tulipes, jacints, narcisos, anèmones,
ranuncles, allium, cales i d'altres bulbàcies que co-

Plantar arbres i arbustos

És un bon moment per a plantar arbres com roures, alzines, ametllers o presseguers. Quant a les arbustives,
podem plantar varietats perennifòlies i espècies per a
tanca com el llorer.

Garden Center

Garden Center

Ctra. Nacional, 340 km.
1173
Tel. 977 65 25 47
43893 ALTAFULLA

Ctra. d’ellaç a l’autopista, s/n
Ap. Correus 97
Tel. 977 64 14 76
43830 TORREDEMBARRA

Gaià

Horticultura

Tapioles

Carretera T-203
km. 0’725
Tel. 646 075 040
43764 EL CATLLAR
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Allium
mençaran a créixer durant l'hivern i floriran a la primavera.

La Rasa

C/Antoni Roig Nº 71
TORREDEMBARRA
Tel. 977 64 33 13
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DIA MUNDIAL DE LA DIABETES

¿Qué Es La Diabetes?
Diabetes Mellitus es un síndrome caracterizado por
el metabolismo desordenado y el azúcar de sangre
inadecuado alto (hiperglicemia) que resultan de los
niveles bajos de la insulina de la hormona o de resistencia anormal a los efectos de la insulina juntados
con los niveles inadecuados de secreción de la insulina para compensar. Los síntomas característicos son
producción excesiva de la orina (polyuria), sed excesiva y producto flúido creciente (polidipsia), y visión
borrosa. Estos síntomas son probables ser ausentes si
el azúcar de sangre es solamente suavemente elevada.
Corre riesgo de tener diabetes?
¿Tiene sobrepeso?
¿Hace poco o nada de ejercicio?
¿Tiene la presión sanguínea alta (130/ 80 o más)?
¿Tiene un hermano o hermana con diabetes?
¿Tiene diabetes su madre o padre?
¿Tuvo diabetes cuando estaba embarazada? ¿O tuvo
un bebé que pesó más de 4 Kg al nacer?
Si contestó que sí a cualquiera de las preguntas anteriores, consulte a un médico, farmacéutico o enfermera para saber si debe hacerse una prueba para detectar
la diabetes.
Señales de alerta
Va mucho al baño
Tiene hambre o sed todo el tiempo
Ve borroso
Pierde peso sin que esté tratando de bajar de peso
Tiene cortes o moretones que tardan en curarse
Siente cansancio todo el tiempo
Siente un hormigueo o adormecimiento en las manos o los pies
La mayoría de las personas con diabetes no notan ninguna señal.

Mercè Gonzalo Méndez
Mercè Gonzalo Méndez

Nutrició esportiva, obesitat, oncologia, diabetis,
Nutrició esportiva, obesitat, oncologia, diabetis,
trastorns alimentaris, ets...
trastorns alimentaris, ets...

Diplomadaen nutrició humana, dietètica
Diplomadaen
humana,
dietètica
Licenciada
en ciència nutrició
i tecnologia
dels aliments
Licenciada en ciència i tecnologia dels aliments

ESPAI DE SALUD

14 NOVEMBRE:

mòbil: 679203367
tel./fax: 932113689
mgm.nutricio@gmail.com
http://mgm-nutricio.blogspot.com
C/Onze de Setembre,1 43830 Torredembarra
Tel/Fax 977 641 490 centrenidra@hotmail.com

CENTRE

DE SALUT INTEGRAL
Ioga
Dansa Oriental
Meditació
Dietètica i Nutrició

Fisioteràpia
Quiromassatge
Reflexologia
ETC

NIDRA
Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics
Cosmètica
Llibres

C/Lleida 10-C Tel. 977 644 974 43830 Torredembarra

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

Mn. Miquel Amorós,12
Tel. 977651433
Altafulla (Tarragona)
977652028
www.castellaniclinic.com
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del Baix Gaià

Camí de l’Era, 37-Torredembarra-Telf. 977.643244

VENDA AL MAJOR I DETALL

c/.Envelat,20 baixos-Tel.977 646 045
43830 TORREDEMBARRA(Tarragona)
e-mail:higiensectorre@terra.es

GRIFERIAS
ELECTRODOMESTICS
GROHE
BALAY-BOSCH-SIEMENS
MOBLES DE BANY
CABINES DE DUTXA
MAMPARES
BANYERES HIDROMASATGE
ACCESORIS DE BANY
SANITARIS

ALQUILER DE EMBARCACIONES - CHARTER DE PESCA

MATERIAL NÁUTICO - MANTENIMIENTO
LOCATION BATEAUX

• ALQUILER DE
EMBARCACIONES SIN PATRÓN
• CHARTER DE PESCA Y/O
PASEO CON PATRÓN
• PRÁCTICAS
PERSONALIZADAS
• MATERIAL NÁUTICO Y
DE SEGURIDAD
• ARTÍCULOS Y
ACCESORIOS DE PESCA
• MANTENIMIENTO
• LIMPIEZAS
• VARADA

BOOTVERMIETUNG

• TRASLADOS DE
EMBARCACIONES POR
TIERRA Y/O MAR
• CONFECCIÓN DE
AMARRES A MEDIDA
• COMPRA/VENTA DE
EMBARCACIONES
• VHF - SONDA - GPS - ETC
• SEGUROS NÁUTICOS
• INSPECCIONES ITB
• REVISIONES BALSAS Y
RADIO-BALIZAS
• REMOLQUES

w w w. b a r a b o a t s . c o m

BARA BOATS SL

Local C 10 Puerto Deportivo, 43830 TORREDEMBARRA

Tel. +34 977 64 65 03

Mov. +34 656 236 581

Pinta tus sueños
A partir de tus gustos y
sugerencias, desarrollamos
un proyecto aerográfico
que refleje tu personalidad.
Telf 977645832 info@boulevard9.com
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AEROGRAFÍA EN TU COCHE, MOTO, CASCO, CHALECOS...

CIENCIES PER
A TOTHOM
Novembre es un mes molt especial per la ciència: un motiu de
diversos esdeveniments que s’organitzen en el transcurs de la
Setmana de la Ciència, durant uns dies escoles, instituts i centres
d’investigació, universitats e institucions dels diferents àmbits de
la ciència obren les portes de bat a bat, les portes de les seves
investigacions i descobriments per compartir amb la societat.
Una ocasió perfecta per convocar a les noves generacions de
genis, fomentant en ells el hàbit de fer preguntes i buscar las respostes en las diverses matèries del coneixement i apropant-los a
la física, la química o la tecnologia desa la curiositat i l’ interès.

UNA SETMANA
A TOTA CIENCIA !

CIENCIA
DIVERTIDA

Les activitats educatives de Ciència Divertida complementen el pla formatiu oficial en les matèries de ciències, i son un sòlid vehicle per enriquir
els estímuls que reben els nens durant esdeveniments temàtics com la
Setmana de la Ciència.
A través de la experimentació i la diversió, Ciència Divertida desperta la
curiositat dels mes petits per les ciències, ajudant a comprendre-les millor
i fomentant al seu interès per disciplines com:
Física,
Electricitat
contacte
Química,
Astronomia
Noves Tecnologies
Coneixement del Medi
telèfon
Ciència Divertida realitza tallers en aula,
espectacles formatius, circuits científics
i gymkhanas científiques adaptades als
diferents escenaris del centre escolar:
aules, salo d’actes i recintes
d’ exposició escolar.
UNA SETMANA
A TOTA CIENCIA
UNA SETMANA
A TOTA CIENCIA !

977645832
persona de contacte

Esperanza

e-mail
info@boulevar9.com
www.boulevard9.com

TAULERS D’ANUNCIS

del Baix Gaià

Per insertar anuncis per
paraules
dirigiu-se a :
Comercial:
info@celobert.com.es
Telf 977645832
Se ofrece sra. Responsable, y
con mucha experiencia
(puericultura) para cuidado de
niños. También recogemos y
llevamos a nuestra casa.
Ana 675154111.
...................................................
Se vende tienda de campaña
(dos habitaciones y comedor).
Precio a convenir.
Regalo lona. Isabel: 977642556
....................................................
Se alquila habitación con derecho a cocina. Chica. Necesario
referencias. Isabel: 977642556
.....................................................
Sra. responsable, se ofrece
para limpieza de oficinas o
casas.
Gerdi:659784935
.
..............................................
Si estàs sol no dubtis en trucarnos, tel. 977 649 236
Amb nosaltres ningú se sent
sol .Som gent maca com tu.
...............................................
S´ofereix oficial de
1ªELECTRICISTAamb amplia experencia en instalacions electrique
s,publiques,edificacions,telecos i
tefonia CONEIXAMENTSanb instalacio de aire acondicionats sr.andres
646421554

...............................................
Se hacen cocinas a medida
o cualquier otra repación en
carpintería.
Damián. 977645832

ANUNCIOS GRATIS

(ParticularesBusqueda trabajo)
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(Solución página 30
Norte,sur,este,oeste)

No ensucies tu pueblo poniendo publicidad en farolas,
paredes…
En Cel Obert te damos la posibilidad de insertar tu publicidad
GRATIS.
....................................................
Sra. Responsable. Se ofrece para
cuidado niños, llevar cole, recoger, llevar actividades (coche).
FEDE 629975634
....................................................
Se ofrece señora (Española), para
el cuidado de niños y
mayores.
TEL 698166916
...................................................
Sra. Catalana, busca treball .
Experiència dependenta
botiga.
Maite 659784935
................................................
Buscamos sras. como tu, para
un trabajo con interesantes
ingresos.
Te informamos sin compromiso.

Fina: 659307060
...............................................
Vuelve LA COSTURERA.
Si necesitas coses
botones,cremalleras, etc.
Llamame.
Marisa: 669512098

VENTAS
Vendo máquina registradora.
Solo estrenada
Leo 669512098
.....................................
Regalo fax al comprar
impresora y fotocopiadora.
Precio casi REGALADO.
Angels: 659784935
...........................................
Casa en Selva Del Camp.
Centro del pueblo.
Casa rehabilitada de cuatro plantas. Totalmente equipada.
Superficie total 80 m2
(en 4 plantas)
Dos dormitorios
SOLO 150602 €
(25 millones Pts)
LEO

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

Se vende trastero. Precio a
convenir. 15m2 aprox. (Motos,
bicis, etc) FEDE 629975634
..........................................
Vendo máquina de palomitas.
NUEVA
Precio muy interesante
FEDE 629975634

A partir del segundo sábado de noviembre
(y después cada sábado) en las galerías comerciales
Grand Boulevard de Torredembarra,
retomamos el

MERCADILLO

Ven a comprar tus regalos a precios increíbles, y, además, si lo deseas, puedes poner tu también una paradita
y vender tus obras (sin coste alguno)
Y, muy pronto: RECICLA. Una vez al mes ven a vender
o a ceder aquellos objetos que no necesitas
Recuerda: SABADO-MERCADILLO.
C/ Capella 8. Torredembarra (Tarragona)

Te informamos en cualquier tienda de las mismas galerías.
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www.tottorre.com
OCASIÓN:

Els PINS

IMMOBLES GAIÀ

El camino mas corto para llegar a su hogar.

de Torredembarra
Piso de 3 habitaciones.Vista
a piscinas.
Plaza de parquing y trastero.
SOLO

294.500,00€
Cooperamos con las mejores agencias para que su vivienda o deseo llegue a más gente

Telf. 977645832
Precioso piso
en Torredembarra
Cerca de la Playa.
Tres habitaciones.
Parquing y zonas comunitarias con piscina.

PVP. 240.000,00€

C/Capella 8, local 9.Torredembarra(T) info@tottorre.com
OCASIÓN
En Torredembarra
(Centro )
Piso, de 70 m2 aprox.
Dos habitaciones
Seminuevo.
Opcion Parquing

PVP.168283,39 €

Si vende !LLÁMENOS¡ Si compra!VISÍTENOS¡ Somos su asesor inmobiliario.
PISO CON ENCANTO
En Ardenya (La Riera )
Piso, de 88 m2.Terraza y
porche.
Tres habitaciones,baño y
aseo.Seminuevo.

PVP.192.323,00 €
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Regala Felicidad

*Regalos promocionales y empresa
*Regalos originales
*Celebraciones
*También regalos eróticos

www.regalemus.com

C/Capella 8, local15 Torredembarra(T)

Telf 977645832

