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www.celobert.com.es
Arriba desembre i, amb ell, el màgic Nadal i tot allò que aquestes festes
comportem: regals, menjars, emocions… i superficialitat.
Ja fa setmanes que la televisió ens bombardeja amb anuncis de
joguines,torrons i cava... senyal inequívoc que arriba Nadal .
Aquestes dates han passat a ser un homenatge a un consum que ja no satisfà ningú més que als centres comercials
Hi ha dues coses que solen sortir molt perjudicades en aquests dies tan
assenyalats: la nostra butxaca i el medi ambient. El primer perquè cadascú
de nosaltres tindrà uns pagaments extres com a conseqüència del consumisme desenfrenat d'aquestes dates: regals, menjars, viatges... i el medi
ambient,que es veu molt afectat en Nadal perquè el consum elèctric es
dispara (il•luminació excessiva, calefacció) i els escombraires es multipliquen (embalatges de joguines, restes dels menjars i de les festes).
Per això, és prioritari deixar de comprar automàticament i compulsivament
i començar a fer-ho amb sentit crític i reflexionant abans de comprar.
Abans de comprar alguna cosa, en primer lloc ens hem de plantejar si realment ho necessitem. En segon lloc, també és important intentar fixar-se
com han estat fabricats: si en el procés de producció s'ha perjudicat l'entorn
o algun ésser humà ,és millor descartar-ho. No té sentit contribuir amb
les nostres decisions al fet que empreses que no respecten l'entorn o
els éssers humans segueixen tenint beneficis econòmics. Un altre detall
a tindre en compte és que sempre serà més sostenible comprar allò que
ha estat produït localment: s'estalvia més energia en el transport i s'eviten
emissions de diòxid de carboni
Per tot això, des de Cel Obert hem considerat perfecte aquet mes per fer
una edició especial NADAL i també per dir:

Bon Nadal i FELIÇ ANY A TOTS I A TOTES
i fins aviat.
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Molt a prop de la fi del riu Gaià
n’hi ha un poble tranquil ,petit i encissador,
es l’anomenat La Riera de Gaià.
Té indústria,horta,camps i bona gent,i un paisatje enriquidor.
La gent pregunta ben bé on está;
no patiu viatgers,ben fàcil es d’arribar,
tant per ‘autopista com per la “nacional”
t’hi deixarán ben bé al portal.
Per diferents llocs el poble n’es format,la
Riera propiament dita,
Ardenya, una comunitat bella i petita,
el lloc de Virgili anomenat
i al voltant del castell templer,el Castellot;
tot aixó ben ajuntat i agermanat en un mateix lot.
La església de Santa Margarida;
el plataner centenari al bell mig de la plaça,s’ho mira.
La casa Borràs allà mateix al costat de la casa de la Vila,
just a l’entrada del poble,
denotant l’origen vell i noble.
Si veniu fareu una excursió reeixida,
i com pel poble mirant t’embadaliràs,
de cert que per fer un mos al Casal acabares.
No oblideu tampoc per fer un bon esmorzar i un bon cafè anar a
C’al Parxé.
Per tastar i gaudir un bon pernil i un bon apat aneu a c’an Ginés.
Si voleu gaudir de bona carn de be i de cabrit aneu a c’al Pastó,
per els voltants no hi a producte millor.
Per a coques ,pastissos i caramels ,feu capa a C’al Marcel
els seus productes vos acostaran una mica més al cel.
que dir de les coques de recapta de la fleca de c’a la Felisa,
que en venen a buscar fins i tot gent de Pisa.
Per els bons embotits que vos faran les celebracions més suculentes,
i acabareu de ben segur tirant cohets,amb cava i traques
passeu sens falta sempre per c’al Pistraques.
Veniu a comprobar-ho en tot temps i si pot ser aviat,
no vos enpenedireu,no feu cas de la crisi,
ja sabem que sempre repetireu i vindreu fins i tot en bici.
Vos ho diu un matrimoni del poble ja veritablement enamorat,
ah,i aquest any i el que ve de tot cor vos ho diem i no ho oblideu,
veniu a celebrar el Bicentenari de la Santa Creu.¡¡¡¡¡

MONTSE I XABIER

PRESENTACIÓ

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...

PRESENTACIÓ

VIURE I GAUDIR AL BAIX GAIÀ

En aquest Cel Obert número 6 de Desembre, ens dedicarem a passejar i gaudir de
la Riera de Gaià.
Agraïm la col•laboració de l’Ajuntament,
entitats i molt especialment a Xabier Ibern,
nostre col•laborador en Cel Obert,Quim
Grillo, per las seves fotos, a Rosa Mº (Ass.
Bicentenari Santa Creu. ) i a tots els comerciants de la Riera, per que ens han facilitats que aquets Cel Obert sigueu ampli
d’informació i de ofertes comercials.

X.Ibern G.F C’an Marti - La Riera de Gaià.
Paper,bolígraf i llapis 2008

Comienza la temporada de Calçots.
Venga a disfrutarlos en una paisaje
con encanto

Plgno, 9 Prcla, 37
Ardenya, 43762
La Riera del Gaià

Telf. 619447167

Indispensable reservar

Agro hotel restaurante.
Ambiente Familiar.
Comida casera.
En plena naturaleza.
Caballos.
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La Riera de Gaià

LA RIERA DE GAIÀ
www.rieradegaia.altanet.org

Ajuntament
Plaça Major, 1
CP: 43762
Telèfon: 977 65 50 00

Telèfons d’interes:

LA RIERA DE GAIÀ

Distribució de la població :
La Riera de Gaià consta de les següents unitats de població
diferents del casc urbà :
Ardenya, Virgili i el Castellot .

Elements característics del relleu:
La Riera de Gaià és un municipi situat a la part baixa de
la vall del riu Gaià. Limita amb els termes de Tarragona a
mitjorn, El Catllar a ponent, Vespella de Gaià a tramuntana, la Nou de Gaià al nord-est i Altafulla a llevant.
A la Riera de Gaià hi passa el riu Gaià, que entra a la
comarca del Baix Gaià per l’extrem nord del terme de
Salomó. En els primers quilòmetres del seu recorregut fa
de límit comarcal fins a la presa del Catllar i va contornejant el massís de Bonastre. A partir d’aquest punt, s’obre
pas transversalment a la línia de muntanyes fins arribar a la
Riera, on comença el tram final.

Col•legi Montoliu
Parròquia S Margarida
Consultori Mèdic
Farmàcia

el temps de lleure o la treballen alguns jubilats. Podem trobar
avellaners, garrofers i oliveres. També es manté una mica la
vinya i les hortalisses. Als anys seixanta, aproximadament, les
mongetes i els fesols de La Riera eren coneguts pel seu bon
gust .
A La Riera s’hi va conrear cànem i en tenim notícies des del
segle XVIII. El cànem dominava quasi tot el regadiu rierenc
i l’important és que es manufacturava dins del mateix poble.
Van existir teixidors autonòms fins al primer quart del s. XIX,
quan el Sr. Sedó aplegà quasi tots els teixidors locals en una
mateixa empresa, que encara avui existeix,evidentment, amb
la introducció de noves tecnologies.

Desde 1889

Economia:

Els sectors més importants són el comerç, la indústria, el
turisme i en retrocés l’agricultura i la ramaderia, tot i que és
destacable l’avicultura.
La Riera es caracteritzava per ser un poble pròpiament de
pagesos, però amb el temps i les circumstàncies de la vida
han anat en detriment d’aquest sector. Però si passegeu pel
poble podreu veure que està envoltat d’horta, perquè la gent
la segueix treballant, com a recurs secundari, i s’hi dedica en

Industrial SEDÓ S.L
Technical Textiles/Tejidos Técnicos

Camí Mas Llagostera, s/n. Polígon Industrial
43762 LA RIERA DE GAIÀ (Tarragona) Spain
Tel + 34 977 65 50 07
Fax +34 977 65 50 08

www.industrialsedo.com e-mail:info@industrialsedo.com

Quim Grillo
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977 65 55 39
977 65 50 76
977 65 55 55
977 65 51 55
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LA RIERA DE GAIÀ. UNA MICA MÉS D’HISTÒRIA
El terme de La Riera de Gaià aplegava, en un principi, les següents quadres : Montoliu, La Riera, Virgili
i Ardenya. Durant els segles XIV I XV hi va haver
moltes pèrdues demogràfiques a la quadra de Montoliu.
Al segle XVIII Ardenya i Virgili perderen habitants en
favor dels de La Riera. Al 1769 La Riera i Virgili es
fonien formant l’actual Riera de Gaià. Com a fet curiós,
quan creixia el Gaià, la gent no podia assistir a la missa
de Tamarit i el cardenal Cervantes de Gaeta va decidir
atorgar-los, l’any 1573, un vicari amb residència a La
Riera i els autoritzà a construir el cementiri i a tenir font
baptismal.
Durant la Guerra del Francès, pel que fa al sometent,
estigué integrada dins de la unitat administrativa
d’Altafulla. En la primera guerra carlina, La Riera de
Gaià es caracteritzà pel seu carlisme i va ser el poble
més destacat de tota la contrada del Baix Gaià.
Durant la meitat del segle XIX, la població del municipi es mantingué superior al miler d’habitants. La Riera
de Gaià entra al segle XX amb uns 1163 habitants i, a
partir dels anys setanta, va començar a minvar.
Un fet històric que encara avui en dia es venera és la
festivitat de Santa Creu el 14 de setembre. L’any 1809
el poble va patir una epidèmia i les morts i l’extensió
de la malaltia va fer que les autoritats d’aquell temps
acordessin invocar l’ajut d’algun sant.
Fent, doncs, tres votacions, va sortir Santa Creu en les
tres . Així que van determinar invocar el sant perquè
els ajudés a sortir de l’epidèmia i els curés. Segons la
tradició oral, des d’aquell moment ja ningú més no es
va posar malalt. En agraïment, cada 14 de setembre
els rierencs surten a la processó en record d’aquell
esdeveniment.
També s’ha sentit a parlar en aquest poble de les famoses gaianades, que eren provocades per les pluges de
finals d’estiu i tardor .

Al llarg del segle XIX hi va haver tres gaianades :
* Sant Bartomeu, el 24 d’agost de 1842
*Sant Mateu, el 21 de setembre de 1850
* Santa Tecla el 23 de setembre de 1874 .
Però la més forta va ser la gaianada de 1921, concretament el 17 d’agost. La pressió del riu va trencar el pont
del Gaià i va ser trobat un mes més tard a la platja de
l’Arrabassada de Tarragona. Evidentment es recorda
perquè les conseqüències van ser devastadores pel que
fa a infraestructures com ara el pont i als conreus.

Construcciones Metálicas en hierro y acero
inoxidable .Cerrajería

TALLER MECÀNIC GAIÀ, S.L
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Móvil 620672277
Tel.-Fax 977655699

43762 La Riera de Gaià
Tarragona

Tel. 977 65 56 36
Fax 977 65 57 30
Mòbil 658961756
Camí Llagostera Mas , nau 1
43762 LA RIERA DE GAIÀ

LLOCS D’INTERÈS

del Baix Gaià

LA RIERA DE GAIÀ. LLOCS D’INTERÈS

Els 'Deu Ponts'
Viaducte de la línia fèrrea de Sant Vicenç de Calders
a Reus que actualment es troba fora de servei. A
mitjans de juliol de 1884 va passar-hi el primer tren
de viatgers.
Si passegeu pel terme de La Riera, sobretot a les zones de conreu de secà
. (garrofers, oliveres i vinya) podreu trobar cisternes, barraques i murs de
pedra, anomenats marges, que són mostres de l’arquitectura dels nostres
camps de cultiu. Al terme s’han comptabilitzat unes 30 barraques de pedra
seca.
Un altre dels aspectes remarcables en aquesta arquitectura diferent són les
sínies, que servien per treure aigua amb l’ajut de la tracció animal. N’hi ha
als terrenys que voregen el riu Gaià. Cal destacar-ne una que es troba situada a Ardenya anomenada “la sínia boja” (aproximadament de l’any 1000 ) i
també una altra a l’alçada dels deu ponts que està a prop del torrent

ELS ALTARS

Els onze altars foren reconstruïts
de la Guerra Civil, durant la qual
havien estat cremats.

Església de Santa Margarida
D’estil neoclàssic, fou construïda entre 1788 i 1792. És una església de planta
de creu llatina, i segueix el model proposat des del Concili de Trento (1573).
La nau central és dividida en tres trams separats per pilastres i coberta amb
volta de canó.Té dues naus laterals cobertes amb volta d’aresta..
La decoració de la façana es distribueix entre la portada, on hi ha un timpà
partit amb elements vegetals entrellaçant el nom de ‘Iesus Christus’, la rossassa on es combinen palmetes amb margarides de pedra i la cornisa superior
curvilínea, amb un ull de bou i amb una creu al cim. El campanar està fer de
carreus de pedra tallada i és l’element més singular i treballat de l’edifici.

Torre de l'abella o Torre
de Vetlla
Està situada entre La Riera i El Catllar, a mà
dreta, immediatament damunt de la carretera, poc abans d'arribar a Ardenya.
Els historiadors ens diuen que aquesta torre
devia tenir una funció més de control i de
domini senyorial sobre el poblat d'Ardenya i
la plana del conreu, que no pas defensiva..

Castell de Montoliu (o Santa
Margarida)
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Conegut amb el nom d' "El Castellot", està situat al bell
mig del sector oriental de la plana de Tarragona, a prop
de la desembocadura del Gaià. Va ser malmès durant la
Guerra del Francès.
L'element més antic del castell de Montoliu és segurament la malmesa torre de planta circular que hi ha al mig
del recinte
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Molí de la Torre

Situat a l’entrada del poble. Una de les hipòtesis és que
s’anomena així perquè està situat a l’antic camí de Torredembarra, avui en dia C/Pau Casals.

Molí d’en Fortuny

Situat al marge esquerre del riu, després d’Ardenya, venint
de la Riera.

El Molinet

Molí fariner que més tard va moldre pedra blanca. Està situat
abans d’arribar a Ardenya.

Molí del Mig

Actualment és de l’Ajuntament. Està situat a la plaça major.

Nucli urbà

Molí del Mig

El fet que la població creixés durant el segle XVIII,
fa que al mig del poble trobem bastants cases
d’aquest segle.

Cal Borràs

C/Major.Representa l’edifici més notable del nucli
urbà de la Riera. Amb escut nobiliari i finestres artístiques a la façana.

Vall del riu Gaià

El Gaià després de travessar el terme del Catllar,
entra al terme de la Riera de Gaià sense cabal. La
vall destaca per la fertilitat de les seves terres i la
seva morfologia ampla i planera que ha possibilitat
l’establiment de l’agricultura

Arbres Singulars

Ermita al nucli

El Plataner de la Plaça.
Al centre de la Plaça
Major

d’Ardenya adossada a
una casa i molt aprop
de l’Església Parroquial d’Ardenya. d’estil
romànic

El Pujol Rodó

És un dels punts més
elevats del terme de La
Riera

Virgili

Virgili va ser independent de La Riera fins al segle
XIX. Es troba situat dalt d’un turó a llevant de la Riera.

Ardenya

Església Parroquial
d’Ardenya , està dedicada a Sant Jordi, diada
en la qual se celebra la
Festa Major

Església Parroquial d’Ardenya

El camino mas corto para llegar a su hogar.

Cooperamos con las mejores agencias para que su vivienda o deseo llegue a más gente

www.tottorre.com
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LA RIERA DE GAIÀ

BON PROFIT: GASTRONOMIA A LA RIERA

www.restaurantmulsum.com
tel.977655576
c.Sant Joan, 15
43762 La Riera de Gaià
Tarragona
info@restaurantmulsum.com
Alex i Silvia

El Restaurant Mulsum és un petit establiment en el qual
el servei i la qualitat són el principal objectiu dels seus
propietaris. Alex davant dels fogons i Silvia donant la cara
ofereixen a tot el públic un aire molt personal i totalment
desafiant a la corrent gastronòmica d'avui, donen una
cuina de producte de temporada tan clàssica com de vanguardia i sempre respectant el gust del producte, que això
si sempre intenten tenir-lo de primera ma i qualitat. Aqui
presentem una recepta d'avui amb productes de sempre i
convinant la pasió del cuiner els mar i montanya.

Recepta de cuina
per Àlex Segú
Aprofitant que la temporada de bolets és prou
bona, farem una recepta fàcil però que pot vestir
la taula més selecta.
Posseu l’oli en un olla, quan sigui calent hi afegiu les gambes les doreu, i les reserveu, en aquest
Per a 4 persones
mateix oli i afegiu l’all picadet i sense que es cremi
8 gambes de Tarragona
hi afegiu la ceba picada, sofregiu la ceba i després el
12 cloïses
tomàquet doneu uns tombs. Afegiu els fredolics els
300 g de fredolics
passeu una mica i tireu el pa ratllat i aigua necesaria
1 dent d’all
per a 4 persones i segons com volgueu la consis1 ceba mitjana
tència de la sopa, més clara o més espesa. Deixeu
2 cullerades de salsa de tomàquet
bullir 5 minuts i un avanç de parar el foc i tireu les
1 cullerada de pa ratllat
gambes i les cloïsses. Saleu i ja es pot menjar ven
Aigua
calenta és un bon remei per al fred.
1 mica d’oli

Llaminadures, snacks, articles de
5 refrescs i més.
festa, joguines,

88

c/Sant Pau, 26.
La Riera de Gaià
tlf:654911137

Productes Avicoles
Granja Gaià, S.A.
Camí Mas Llagostera, s/n.
Polígon Industrial
43762 LA RIERA DE GAIÀ
www.granjagaia.com
email: gaia@granjagaia.com
Telèfon 977655133

BON PROFIT:
GASTRONOMIA A LA RIERA

Forn de Pa - Coques amb recapte

Gastronomia
El que cal tastar a la Riera són els productes
del porc que es poden trobar a Can Pistraques
, la botifarra de”mandongo”(feta de fetge, sang
de corder i pebre ) els aus de Granja Gaià ,
la coca en ceba característica de La Riera que
també podeu trobar als diferents forns (Ca la
Felisa, C’al Marcel ).
El que també podreu trobar són diferents
menjars de pagès : escudella barrejada, arròs
amb bacallà, samfaina amb conill, escarola amb
romesco acompanyat d’una bona arengada o
llangonissa, escalivada...
Cuina casolans en els restaurants de la Riera de
Gaià. Un plaer per els sentits.
I, també, les típiques calçotades. Tot ell, amb un
servei de màxima qualitat.

C/ Sant Antoni,17
Tel. 977 65 50 75
43762 La Riera de Gaià
Plaça de la Vila, 2
Tel. 977 64 38 19
43830 TORREDEMBARRA

LA RIERA DE GAIÀ
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Ileca
Artesana
Pa s t i s se r i a

MARCEL
C/. Alzinar, 5
Tel. 977 65 51 27
43762 LA RIVERA DE GAIÀ (Tarragona )

Fonda Riera : C/Sant Antoni
Els personatges que han passat per la fonda
han estat variats i normalment relacionats amb
el món de l’espectacle i la cultura perquè són
gent que han actuat en diferents actes de la
Festa Major o en d’altres , com ara Bigas Luna
Mari Sampere, La Trinca , La Meravella, Pau
Riba, Bartolozzi, Pere Tàpies, Montse Carulla,
Paco Morán ...

Menjars Casolans

F O N D A
RESTAURANT

RIERA

C a r r e r S a n A n t o n i , 11
Te l è f o n 9 7 7 6 5 5 0 5 7
Mòbil 677 709 618
43762 La Riera de Gaià (T)

www.canpistraques .com

CAN
Basant-nos en els mètodes d’elaboració heretats
generació rere generació,la finalitat sempre a estat
conservar el sabor d’abans
c/Nou 12
Telf 977655102
en tots els nostres embotits
La Riera de Gaià
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ENTITATS DE LA RIERA
Grup de Joves de la Riera , que inclou :
*Grallers de La Riera de Gaià
*Ball de nanos de La Riera de Gaià
*Els baladres de La Riera de Gaià

Grup de tambors de La Riera
Club de Futbol de la Riera
Cooperativa agrícola
Comunitat de regants
Societat de caçadors
Unió de Pagesos
Associació de Pares de La Riera
Associació de Pares de l’Escola Montoliu
Llar d’avis de La Riera de Gaià
Joventut marxosa de La Riera
Associació de veïns de l’Eixample

Ball de Pastorets
Ball representat pels bastoners de la Riera de Gaià. El Ball
de pastorets sembla que es presentaria a escena com una variant del Ball de Bastons, afirmació basada en el fet clar i
evident de que l’acció i desenvolupament del ball es basa en
picar els diferents pals que duen els balladors. Pel que fa al
seu orígens, diferents folkloristes han anat donant-ne la seva
versió i la seva visió particular., reconeixent-li des d’un sentit
religiós relacionat amb representacions nadalenques (Aureli
Capmany), o restes d’antigues danses rituals pastorívoles de
l’època precedent a l’agricultura (Violant i Simorra) o de religions desaparegudes i ignorades i en tot cas d’origen remot
(Joan Amades).
Ball de Nans de la Riera de Gaià
Després de dissoldre’s el grup de joves l’any 2003 els capgrossos passaren a formar part de l’Agrupació de Balls Populars de la Riera de Gaià.

Associació Gegantera els Manotes
Element del patrimoni folklòric i festiu de la Riera de Gaià
que participa activament ens els seguicis populars de la
vila.

Agrupació de Balls Populars

neix el 1997 fruit de l’interès d’un grup de gent de a Riera
de Gaià per poder treballar sobre el folklore local, essent el
primer projecte, el de recuperació del Ball de Santa Margarida que ha estat el treball insígnia de l’Agrupació. El Ball
de Santa Margarida, ball parlat hagiogràfic, fou recuperat
el mateix 1997 quan feu la seva presentació dins el context
de la Festa Major. Del ball se’n tenen notícies des del segle
XIX i també fou representat diverses vegades en el passat
segle XX. En el moment de la seva recuperació a finals de la
dècada dels noranta, fou considerat per molts estudiosos de
la cultura popular com un gran pas per afavorir la recuperació d’antigues representacions en el seu format original
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http://locarranquer.blogspot.com/2008/07

Bastoners de la Riera de Gaià
El dia de Santa Margarida (20 de juliol), es va estrenar el
nou grup de bastoners i bastoneres de la Riera. Es van posar
de Llarg els més petits que ja havien fet els seus primers
cops a Ardenya i Cambrils i s’estrenaven les més grans.

Ball de Sant Miquel i Diables
És a la Festa Major de Santa Margarida de l’any 1987 on
es presenta oficialment el Ball de Diables de la Riera, sota
l’apadrinament dels Diables de Vilabella. El Ball de Diables
de la Riera es presenta amb els personatges de Llucifer i la
Diablessa i els seus borrons, acompanyats dels diables timbalers. No realitza parlaments. El seu vestuari consisteix en
una casaca amb caputxa pintada amb colors vermells i verds.

Ball de Santa Creu
El Ball de Santa Creu és un ball parlat que es representa només una vegada cada cinc anys. El ball escenifica, la vigília
del 14 de setembre, el vot de poble que féu la Riera de Gaià
a Santa Creu l’any 1809 amb motiu d’una epidèmia.

Ball de Santa Margarida
A començaments de l’any 1996, un grup de joves de la Riera de Gaià (el Tarragonès), vinculats ja al món de la cultura
popular. El grup decidí recuperar el Ball de Santa Margarida, un ball parlat hagiogràfic que no es representava a la
Riera des de l’any 1955. Gràcies als textos recuperats es va
recollir prou informació per poder reconstruir les representacions vuitcentistes del ball parlat

Villa Dolça
Nova botiga de chuches.

Llaminadures,snacks i regals
C/ Fabrica nº4-6
Torredembarra

La teva agència de festes temàtiques.

Hinchables

Festes?
Celebracions?

Regalos
personalizados

Ens ocupem de tot:
Payasos

Pintura
y grafica
gráfica

*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
Música

Decoración con
Decoracion
globos

Las
Cenas
cenas
romanticas
románticas

Visitas magicos
mágicas

Dóna’m l’excusa per la teva festa!!
El que vulguis
www.boulevard9.com
info@boulevard9.com
TEL 977645832
C/Capella8, local9
Torredembarra (T)

FESTES

del Baix Gaià

FESTES I ESDEVENIMENTS
A LA RIERA

Festes Majors:
Santa Margarida,
Festa Major el 20 de Juliol
La Festa Major de la Riera de Gaià té lloc el dia de
Santa Margarida, patrona de la vila
La llegenda diu que va ser trobada una imatge de la
santa a la muntanya del Castellot. Diu que un pastor
de la Riera i un altre d'Altafulla trobaren la imatge
mentre pasturaven els ramats. Tot i que tots dos volien
quedar-se la imatge, el pastor rierenc va defensar la
troballa al•legant que es trobava al terme de la Riera.
Aquest pastor va posar-la al seu sarró i, d'amagat, el
pastor d'Altafulla va traslladar-la al seu. La imatge,
miraculosament, retornà al sarró del pastor rierenc
com a mostra de voluntat de quedar-se a la Riera.
La festa es celebra com a mínim des del segle XII i
compta amb la presència destacada dels actes d'arrel
més tradicional, com el ball de diables, amb els seus
famosos versos satírics i els gegants manotes. Els actes més destacats de la Festa major de la Riera de Gaià
són el correfoc del divendres per part del Ball de Diables de la Riera, la Diada Gegantera del dissabte, amb
el protagonisme dels gegants els Manotes i el gegant
el Bertran i el seguici del diumenge anterior a Santa
Margarida, amb diables, gegants, el Ball de Bastons
i els grallers. Una vegada ha acabat el seguici, dos
balls de diables, el Ball de Sant Miquel i Diables de
la Riera i una colla convidada, representen els seus
parlaments. Cada colla escenifica a la plaça Major la
lluita entre àngels i diables, entre el bé i el mal, amb
versos satírics inclosos.

Sant Jordi , 23 d'abril,
Festa Major a Ardenya
Festa de Santa Creu ,
14 de setembre

Altres festivitats:
A la Riera de Gaià és tradicional també que durant la
nit de Reis es cremi de falles d'espigol pels carrers i
places de la vila perquè així el poble faci molta olor i
pugui atraure els Reis cap al poble. L'olor que desprèn
l'espígol i el resplendor i calor del foc faran que els
Reis no passin de llarg i que deixin els regals a les
cases.
Per això, uns dies abans, el Grup de Joves, d'un temps
cap aquí, se'n va d'excursió amb la mainada per collir
espígol i després fa les falles per guardar-les fins a
la nit de reis. Al mateix temps, es buscarà el tió per
portar-lo en un lloc, donar-li de menjar i fer-lo cagar
el dia de Sant Esteve a la tarda.
La festa dels Reis a la Riera de Gaià s'emmarca per
una banda dins el conjunt de celebracions amb foc
que tenen lloc entre Nadal i Reis, i per l'altra dins el
conjunt de pràctiques festives amb què la canalla espera l'arribada dels Tres Reis d'Orient.
En l'actualitat la festa està estructurada en dues fases:
comença el cap de setmana abans de Nadal quan es va
a cercar l'espígol al bosc i acaba amb la crema de les
"falles", la nit de Reis, el 5 de gener.
Per Sant Esteve se celebra la missa al Castellot davant
de la font de Santa Margarida.
Després se celebra altres festes com a tot arreu, com
ara el carnestoltes, l'11 de setembre, Sant Jordi, la festa de l'arbre...

Telf 659784935
www.tottorre.com

En Ardenya (La Riera )
Piso, de 88 m2.Terraza y porche.Tres
habitaciones,baño y aseo.Seminuevo.
ECONÓMICO
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LA FESTA GRAN DE LA RIERA
El passat 14 de setembre es donava el tren de sortida a l'any del
Bicentenari de la festa de la Santa Creu que es celebra com a
vot de poble. El 1809, en plena Guerra del Francès té lloc la primera de les tres epidèmies de còlera que ha patit la població.
Es sorteja tres vegades entre les diverses advocacions proposades i en totes tres surt la Santa Creu com a advocada per pregar
davant la greu malaltia. que remet després d'aquella primera
processó que, avui, després de 200 anys, continua essent l'acte
central de la festivitat..
Durant aquest any s'aniran succeint un seguit d'actes coordinats per l'Associació creada per a aquesta gran efemèride i
presidida pel rector Mossèn Enric Casellas. La festa s'ha vingut celebrant amb especial rellevància cada 25 anys ..Entre
aquests actes cal destacar l'inici d'una ambiciós projecte de
restauració de façana i campanar de l'església parroquial,
la publicació de dos llibres commemoratius, un de memorial
històric i un altre destinat als infants, l'estrena d'una sardana, la
reproducció en plata i or de la nostra imatge i de la façana de
l'església, un complet audiovisual que recollirà tot el material
gràfic i sonor relatiu a la festa, la nova edició dels Goigs escrits
l'any del 150è aniversari pel poeta tarragoní Joan Antonio i
Guàrdias, fill de mare rierenca, i musicats per mossèn Tàpies,
conferències. exposicions i un seguit de propostes que el teixit
associatiu que La Riera té en l'actualitat està projectant.
Durant tot aquest any lluu a la façana de l'església una pancarta
amb il•luminació nocturna i les banderoles que anuncien el Bicentenari pengen dels nostres balcons. Es tornarà a representar
l'any vinent el Ball de Santa Creu per sisena vegada des que el

1909 el rierenc Salvador Solé va escriure aquesta peça teatralitzada en vers que reprodueix els fets del 1809.
Aquest any tan intens finalitzarà amb la inauguració d'un
monòlit commemoratiu obra de l'artista local Marcel Socias
que s'ubicarà en uns jardins de la població que portaran el nom
de Jardins de la Santa Creu.
Enmig d'uns carrers novament engalanats pels veïns i amb la
participació dels grups de folklore tradicional, el 14 de setembre , La Riera , com cada any, i més que mai, rebrà els seus
fills, nadius i de cor, que viuen fora del poble per unir-se als
vilatans en aquesta nostra festa gran que es nodreix d'una una
fidelitat feta de Fe, tradició i identitat rierenca, tres braços indestriables en el cor de La Riera que clourà aquesta celebració
viscuda amb la màxima il•lusió amb una actuació emblemàtica
pel nostre país.
l'Escolania de Montserrat es traslladarà al nostre poble el
25 de setembre..Tot això haurà estat possible gràcies a la
col•laboració i l'esforç de tothom, Ajuntament, Associació del
Bicentenari, importants ajudes de Diputació, Generalitat,
Caixa de Tarragona, entitats i particulars.
La Riera, en fi, "de tu Creu enamorada", com diuen els nostres
Goigs, una creu que, ho haureu vist al passar per la carretera,
fin i tot va ser triada com a logotip pels indicadors d'entrada a
la població.
L'agenda del Cel Obert us mantindrà informats de les dates
dels diversos actes juntament amb la web del Bicentenari de
Santa Creu i de l'Ajuntament. Hi sereu ben rebuts.

FESTES

FESTA DE SANTA CREU, 14 DE SETEMBRE - BICENTENARI

Associació del Bicentenari de Santa Creu

13

del Baix Gaià

*Servicios de Proximidad:
Manitas,limpieza,pintura,
reparaciones...

¿Que necesita?

www.boulevard9.com Tel 977645832

BonesFestes
Festes
Bones
Pintura
Jardineria
Manteniment i neteja de comunitats
de veins
Altafulla - Tarragona
Serveis en general
Demaneu pressupost
sense compromís

677 559 553

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

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

TELEFONS D’INTERÈS:
GENERALS
Emergències
..........................................112
Emergències mèdiques ..........................................061
Bombers
.........................................085
Renfe
.............................902240202
Dona ..........................................................................016
Ayuda al menor (Gratuit) ............................900202010
ALTAFULLA
www.altafulla.cat
Ajuntament
.............................977650008
Consultori Mèdic
..............................977656007
Policia local
.............................609329651
Taxi Pizza. .....................................................977651833
Dentista Castellani
..............................977651433
Restaurante Faristol ....................................977650077
Repàs La Vinya .......................................... 977651710
Altafulla Ràdio ..............................................107,4 FM
Canudes-Mantenimet....................................677559553
Podòleg ARAMO...........................................977652420
CREIXELL
www.creixell.cat
Ajuntament
.............................977800202
Consultori Mèdic
..............................977800336
Policia local
.............................977802010
EL CATLLAR
www.elcatllar.org
Ajuntament
..............................977653101
Consultori Mèdic
..............................977653675
LA NOU DE GAIÀ
www.noudegaia.altanet.org
Ajuntament
..............................................977655257
Consultori Mèdic ..........................................977655710
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c/.Envelat,20 baixos-Tel.977 646 045
43830 TORREDEMBARRA(Tarragona)
e-mail:higiensectorre@terra.es

Repàs

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

centrelavinya@ya.com
centrelavinya@ya.com

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

LA POBLA DE MONTORNÈS
http://www.lapoblademontornes.cat
Ajuntament ..............................................977648012
Restaurant el Rafal.......................................977648424
Santi Perello (manteniment)........................696008684
Serralleria JCM .............................................620440944
Centre Estetica Conxita Jansà ...................654751703
LA RIERA DE GAIÀ
http://www.rieradegaia.altanet.org
Restaurant La Xaconera.............................619447167
Restaurant Mulsum.....................................977655576
Granja GAIÀ..................................................977655133
CAN PISTRAQUES........................................977655102
Pastisseria MARCEL.....................................977655127
FornCA LA FELISA........................................977655075
Llaminadures LA LLUNA DE CARAMEL.... 654911137
Industrial SEDO............................................977655007
Ebenisteria ARGILAGUET............................977655636
Taller Mecànic GAIÀ ....................................977655699
RENAU
www.renau.altanet.org
Ajuntament.
............................977620532

TELEFONS D’INTERÈS:

RODA DE BARÀ
www.rodadebara.cat
Administración de Fincas
Ajuntament
..............................977657009
Seguros en General
Consultori Mèdic
..............................977657514
Alquileres - Tramitaciones
Policia local.
..............................977657700
Cédulas de Habitabilidad
Masajista LUNA.............................................676825509
c/Capella, 8 - 10
Tel. 977 64 17 34
Taller Mecànic 2G..........................................977809999
Grand Boulevard local 24/25
Fax 977 64 59 15
Terapias alternativas SERENDIPITY ...........977657328
43830 TORREDEMBARRA
e-mail: afys@afys.es
Roda de Barà Radio ......................................107.7FM
SALOMÒ
www.salomo.altanet.org
Ajuntament.
..............................977629030
Consultori Mèdic
..............................977629011
Construcción.
Restaurant LA PISTA.....................................977629050
Fontanería y agua caliente sanitaria.
Restaurant EL JARDI....................................977629093
Energía Solar Térmica.
TORREDEMBARRA
Calefacción.
www.torredembarra.cat
Aire Acondicionado.
Ajuntament
.............................977640025
CAP
.............................977643809
Gas.
Tel.696 008 684
Policia local
..............................977646005
Taxis...............................................................977641147
Taxi Pizza.......................................................977643682
Celebraciones...............................................977645832
SERRALLERIA JCM, C.B.
Reparaciones................................................977645832
El RACO DE LA SALUT................................977644974
Trabajos de Cerrajería y
Electrodomestics Gilsa ...............................977643244
Construcciones
Metálicas
Tintoreria ......................................................977646045
Desatascos A.E.M .24h.................................676856957
Ballestas - Rejas - Barandas - Puertas correderas
Administrador AFYS ....................................977641734
Puertas basculantes (Parquing)
Energia Solar .CLIMA SOLAR .....................660921053
Escaleras metálicas - Premarcos
Tintoreria HIGIENENSEC .............................977646045
Trabajos de oxicorte y plasma
Podòleg LO PEU...........................................977130435
C/
Sant
Antoini,
14
Jordi 665 525 989
Centre Salut NIDRA......................................977641490
43761 La Pobla de Montornès
Carlos 620 440 944
Inmobiliaria AKTION.....................................977641499
(Tarragona) orist70@hotmail.com
Mariano 615 070 871
NATUR HOUSE..............................................977642469
www.boulevard9.com
info@boulevard9
SPA .Salud y belleza ATLANTIS .................628828346
UCEP..............................................................977645330
Logopèdia,reforç escolar.............................646633518
FOTOVOLTAICA · AGUA SANITARIA ·
Inglès i repàs YES ........................................635198364
AEROGENERADORES
Armarios a Medida........................................977641261
!ATENCIÓN! NEGOCIO RENTABLE Y SEGURO
Matalasseries BON SON...............................977644635
WARM-LAP(Recanvis, pistes...)...................977645303
VENTA DE ELECTRICIDAD A RED
Garden Center La Rasa ...............................977643313
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO
Alquiler embarcaciones Bara Boats............977646503
Ona La Torre..................................................107.0FM
VESPELLA DE GAIÀ
INSTALADOR AUTORIZADO
www.vespella.altanet.org
Telf. 660 92 10 53 - www.climasolar.es
Ajuntament
.............................977649069

ENERGIA SOLAR
CLIMA - SOLAR

977 64 11 47

·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@

G E N E R

Hacemos realidad tus sueños.
El tiempo es oro, no lo pierdas en
búsquedas innecesarias, nosotros buscamos para ti.
Regala felicidad.
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Agencia Multiserv

Hacemos realidad

Hogar y empresa: Reparaciones,limp
Celebraciones: Animadores,magos,
regalos publicitarios,personalizados,eró

Te

del Baix Gaià

@celobert.com.es C/Capella8, local 9
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Regalos que hablarán muy bien
de ti a quien los reciba.
Todo cuanto puedas imaginar, te
lo hacemos realidad.
Nos ocupamos de todo para que
no tengas que molestarte.
Y tú, a disfrutar.
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vicios Integrales
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todos tus sueños:

pieza,mantenimiento,vivienda...
,música,decoración,regalos originales,
óticos...
C/Capella 8 Local 9.Torredembarra
elf 977645832 info@boulevard9.com
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del Baix Gaià

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

VENDA AL MAJOR I DETALL

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

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)
www.armariosamedidatorredembarra.com
Tel. 977 641 261
C.Garrofers Local 2
43830 Torredembarra
(Tarragona)

Muebles - Parquet
Puertas - Mudancas

Le hacemos un 10% de descuento
en sus compras al presentar esta
revista

OUTLET

Primeras marcas:

C/ Capella, 8- 10 loc. 20-21Diesel
Adolfo Domínguez
GRAND BOULEVARD
Bultaco
43830 Torredembarra
Calvin Klein
Tarragona
ETC.

tel. 977 130 823
C/ Capella, 8- 10 loc. 20-21
chechi_bcn_20@hotmail.com

GRAND BOULEVARD
43830 Torredembarra
Tarragona

Estanc Pijuan
(Altafulla)
Bones Festes¡¡

tel. 977 130 823
chechi_bcn_20@hotmail.com

Manté viu el teu poble

Comprar i gaudeix dels serveis que t’ofereix
el Baix Gaià.

Els comerços de proximitat t’ofereixin molt més. Comprant en el Baix Gaià, fas poble, fas
ciutat, fas país.

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

10%de descompte en presentar aquesta revista

Av.Catalunya,49
43830 Torredembarra
Tel. 977 64 53 03 www.warm-lap.com
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CUINA

CUINA PER NADAL

“La recepta que vos present és d’una de les postres més típiques italianes, malgrat no sigui realment
un plat dolç típic de les dades nadalenques estic ben segur que satisfarà als paladars més exigents i
us farà gaudir d’una explosió de sensacions.
Bones festes , bon Nadal i venturós Any nou .Eliseo. Ristorante Il Capriccio.(Torredembarra)

TIRAMISÚ

(per a +/- 6 persones)
INGREDIENTS:

250 grams de formatge Mascarpone
3 vermells d’ou
50 grams de sucre
Amaretto
1 planxa de bescuit
Per l’almívar: 1 cafè ben carregat
2 cullerades soperes de sucre
Aigua

ELABORACIÓ:
*Preparar un almívar amb les dues cullerades de
sucre i una mica d’aigua. Afegir-hi el cafè i un poc
d’Amaretto.
*Tallar el bescuit de manera que quedi com a base
del motlle que es vulgui utilitzar i empapar-ho bé
amb aquest almívar.
*Batre els vermells d’ou amb el sucre al bany Maria fins que tripliqui el seu volum inicial, afegir-hi
el formatge, mesclar-ho suaument fins que quedi
homogeni i, per acabar, posar-hi Amaretto a gust.
*Posar la mescla dins del motlle i deixar-ho dins la
gelera durant 1 dia perquè quedi amb una consistència pareguda a una mousse.
*Servir espolvorejat amb cacau amarg.

www.faristol.extendnow.com

Especialitat en
Calçotades

Faristol

RESERVA TAULES

RESTAURANT
HABITACIONS
BAR MUSICAL

Menú diari
amb l’autèntica cuina
casolana i a la brasa: 9 €

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

c/Prat de la Riba, 9 43885 SALOMÓ (Tarragona)
Tel. i Fax: 977 629 093

La PistA

BAR - RESTAURANT
- Menú diari:8,30€
(Dissabtes i festius:15€)
- Calçotades:30€

- Esmorzar(Braça)

Sopars d’empresa
C/ Nou, 12 - 43885 Salomó - Tel. 977 629 050
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FESTES NADALENQUES
llaminadures, torrons, begudes dolces... que després, durant els
dies de Nadal s’anirien consumint. La festa del “Caga tió”
també se la troba a diferents llocs del món amb altres noms,
a Euskadi és l’Olentzero-emborra, a l’Aragó rep el nom de
Troncada, Toza o Tizón de Navidad, a la Provença li diuen
Lou Cacho-fio o Cachofio, a la Bretanya és el Kef Nedelek, a
la Normandia el Chouque, a Bessin el Trefoué, a Wstfàlia és el
Christbrand, a la Vall d’Aran el Nadau Tidún... . El Tió, Tronca, o Soca de Nadal ja es triava el dia de Santa Llúcia, i durant
aquests dies se l’abrigava, se li donava de menjar i de vegades
se l’adornava, se’l disfressava i pintava.

25 de desembre, Diada de Nadal:
Entorn el solstici d’hivern 21 de desembre es concentra un bon
nombre de celebracions.
Per la Purísima comencen les fires de pessebres i elements nadalencs, que han de servir per guarnir les cases fins a la Candela. La vigília de Nadal, els creients assisteixen a la Missa del
Gall. Els dinars de Nadal i Sant Esteve són motiu d’aplegar les
famílies: «Per Nadal, cada ovella al seu corral» .

6 de desembre, Sant Nicolau:

Aquest Sant és molt venerat als països de centre Europa, els
emigrants d’aquestes contrades que van anar als Estats Units
van portar aquesta tradició a nord-amèrica, allà amb la influència anglesa es va adaptar la festa però se li va canviar el nom
pel de Santa Claus o el Papa Noël i es va transformar en la
festa del consumisme per excel.lència, sent aquest personatge
l’encarregat de portar tots els regals la nit del 24 de desembre; abans però, tothom ha d’haver fet la carta amb totes les
comandes.

13 de desembre, Santa Llúcia:
Era considerada la patrona de les modistes, i protectora de la
vista.
En aquest dia començava la Fira de Santa Llúcia, considerada
com el preludi de les festes del Nadal, és per això que es posen
a la venda els primers avets i arbres de Nadal, les figueres del
Pessebre, i tota l’ornamentació de les festes nadalenques.

21 de desembre, solstici d’hivern
En aquesta jornada i degut a la situació del sol respecte a la
terra, es produeix el dia més curt de l’any i la nit més llarg;
comença l’estació de l’hivern.

24 de desembre, Caga tió:

20

Aquesta és una de les nits màgiques de l’any. Especialment
per a la mainada. Per entendre aquesta feta cal considerar que
antigament l’arbre era la font i matèria primera per tota mena
d’eines (mànecs de destrals, de pales, de martells, bigues per
a les cases, pals de paller, bastons per ajudar a caminar, troncs
per fer foc i donar escalfor, taules, cadires, armaris, llits, portes, escales....), per tot això calia fer una festa on l’arbre fos el
protagonista, una mena
18 de festa de l’arbre, a determinats llocs
del món s’engalanaven els avets i d’altres mentre se’l cremava
se’l presentava alhora com a font de joia i alegria, d’on sortien

Aquesta festa té el seu origen en les festes paganes dedicades
al solstici d’hivern, el cristianisme va transformar totes les festes de l’any i les hi va donar un caire religiós, així va quedar la
festa del solstici d’estiu com la Festa de Sant Joan, el Carnestoltes com un període compensat amb la Quaresma, etc.
Dins del calendari Cristià, la festa de Nadal es considera com
la més important de l’any. En aquest dia naixia Jesús fill de
Josep i Maria.
És típic fer un gran dinar familiar, amb una “Escudella i Carn
d’olla”, “Pollastre farcit”, no falta el cava, els fruits secs i els
torrons,

26 de desembre, Sant Esteve:
És una festivitat considerada una mica com la continuació de
la Festa de Nadal.
“Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa seva”
El dia està centrat bàsicament entorn del dinar; es comença
una mica més tard del compte i s’aprofiten les restes del dinar
d’ahir, com el rostit, i es solen fer canelons, els convidats ja no
són només els familiars sinó que també vénen amics, amigues,
companys, companyes... com més gent millor.
28 de desembre, Els Sants Innocents
Aquesta festa, segons diuen alguns experts, és d’origen pagà;
sembla que ser que avui començava unes festes que duraven
molts dies i acabaven amb el Carnestoltes.
“ Aquestes festes eren conegudes com la Festa dels Bojos, i
es celebrava a per tot Europa. Cal tenir en compte que durant

El Papa Noel, o un paje de los
Reyes magos pueden llevarte a casa
los regalos en esta NAVIDAD
Llama ya y reserva hora.

Telf
659784935

Aquet Nadal,
els regals a casa.
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l’hivern la terra era com adormida, la gent es passava moltes
hores tancada a casa i havien de fer alguna cosa per entretenirse, passar una bona estona, fer passar el fred, relacionar-se amb
tothom... tot això explicaria el perquè d’unes festes d’aquestes
característiques.
Actualment s’ha perdut aquest caire tant disbauxat i la festa
s’ha centrat en la mainada i les diferents entremaliadures que
es fan en aquesta data. Són bromes innocents i divertides, es
plantes llufes o ninots de diaris retallats i la premsa aprofita per
donar algunes notícies falses i disbauxades que posen a prova
l’enginy i la imaginació.

31 de desembre, l’home dels nassos:
Podria ser una altra resta de la Festa dels Bojos. Es sol explicar a la mainada que en aquest dia surt l’Home dels Nassos,
una persona que té tants nassos com dies queden per acabar
l’any. Els nens i nenes, que de vegades els costa entendre el
joc de paraules i la situació d’espai – temps, fa que imaginin
un personatge estrafolari, potser curiós i un xic terrorífic que
només poden veure a primera hora del matí i en aquest únic
dia de l’any.
Avui es fan els preparatius per rebre l’any nou. Es solen preparar sopars molt sofisticats i elaborats, s’organitzen balls de festa, es prepara el raïm i es posen els rellotges a l’hora en punt...
Quan toquen les dotze campanades, per cada cop de campanada es menja un gra de raïm

molt llocs els nens i nenes porten un fanalets que illuminen tot
el recorregut i es sol cantar la cançó dels Tres Reis, que a cada
lloc es fa amb diferents variants.
la quitxalla aprofita per a donar la carta als Reis o als Patges
Reials, la carta és plena d’illusions, amb llistes de joguines i
regals per a tota la família, amb petites confessions de dolenteries i malifetes, així com declaracions de bones intencions.
Per tal d’indicar on han de collocar els regals i joguines, es
sol posar un plat per cada un de la família, també es posen
les sabates ben enllustrades, i sovint una mica de menjar tant
pels Reis i tot el seu seguici com també per el bestiar (camells,
cavalls, elefants... )

FESTES

FESTES NADALENQUES

6 de gener, Diada de Reis:
És el dia de la mainada per excel•lència, que des de primera
hora del matí ja són llevats i desperten a tothom pels nervis i la
il•lusió de descobrir que és el que els han deixat. A la majoria
de les cases tot són rialles, somriures i visques.
El dinar ja és l’últim d’aquestes diades, i es nota en tothom
un cert embafament i amb ganes de tornar a la normalitat. És
típic el tortell de Reis, dintre del qual hi ha una fava amagada
i al mig del tortell es troba una corona ben retallada i daurada.
Aquell qui troba la fava és anomenat el “Rei o Reina de la
fava” en representació dels Reis d’Orient i és qui portarà la
corona i presidirà la festa.

1 de gener, diada de Cap d’Any
(Ninou) :
Bons proposits.
Ninou vol dir el primer dia de l’any i és una deformació del
llatí “Annum Novum”
Any Nou, vida nova
En aquesta diada es sol fer revisió de com ha anat tot l’any i es
fan els plans, intencions i programes de les coses que es volen
fer en aquest any que comença avui.
5 de gener, cavalcada de Reis:
En aquest vespre arriba la Cavalcada dels Reis de l’Orient, la
mainada s’aplega pels carrers on ha de passar la comitiva; a

En el centre d’estètica Conxita trobaras qualitat

Esperar els reis (Riera de Gaià)Cremar falles d’espigol.

conxita jansà

Av. Catalunya,
La Pobla
de Montornès

ESTETICA I QUIROMASSATGE

Pack 1- Neteja de cutis+peeling
corporal+manicura+pedicura: 52€
Pack 2- Depilació completa+peeling
corporal+manicura+pedicura:55€
I molt més pack adaptat al teu gust.
Tot els meus tractaments els realitzo amb productes de gamma alta Mary Cohr. Son naturals al 100% sense components químics i lliures de parabens.

Tel. 654 751 703

*Depilació amb cera tèbia
*Reflexologia podal.
*Manicura i pedicura.
*Drenatge limfàtic manual.
*Reiki.
Depilació laser.
Massatges
Tractaments facials.
Tractaments per al dolor
Tractaments corporals

Tel. 654 751 703
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ESPAI GRAN - ESPAI PETIT

del Baix Gaià

Espai Gran

SERENDIPITY-REI.SHI

On est mare? Per que no tornes?
S’ha extingit la llum clara
del teu mirar
i la veu,i no sentim el teu pas
menut, infatigable.
Que buida ha quedat la casa¡
Quina fredor de glaç¡
I quin dolor¡
Tu que cremaves d’amor
Estimada mare,
I eres el refugi del nostres mals.
Partires un matí,
Ben d’hora.
Tu eres així.
Et portaven ,eras morta.
L’anima et va fugir
Sense passar la porta.
Per que no tornes, mare
Si el teu cor està en mi
I jo segueixo aquí
On res em reconforta.
Joan de la Riera (inspirada en la Pastoral de Tor)

Joaquín Guillén .Prof nº 664/04
Shiatsu
Reiki
Terapias alternativas

serendipity_reishi@msn.com
Ntra Sra. Monserrat 2,2º-4ª
43883 Roda de Barà (T)
Tel. 977657328-617096750

Maestra de Reiki
Terapias naturales
Masaje terapéutico
Masaje Ayurvédico
Masaje Relajante
Colegiado 2568

Tel. 676 82 55 09

QUÉ ES REIKI
Reiki es una técnica de sanación natural por imposi-

El Reiki s’establi a finals del sigle passat i es podem trobar

ción de manos sobre una persona. Al poner las manos
sobre una persona la energía vital universal fluye, liberando la energía bloqueada que impide que nuestras
vidas fluyan con armonía y amor.

els seus orígens budistes que daten del sigle V a de C .Es un

Con Reiki se produce un estado de profunda relajación,
de calma mental y serenidad de espíritu.
Purifica, desbloquea, transmuta emociones, traumas y
ansiedad.

REI: indica el costat universal i unitari de l’energia.
KI: expressa la seva manifestació, més especifica en tot
esser viu..Direm que el Reiki estableix la harmonia entre la
energia personal i la universal.
Conxita Jansà

(Luna)

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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terme japonès de dues síl•labes: REI – KI.

Plaça Boters, 3 - Tel. 977 652 420
ALTAFULLA (Barri Maritim)

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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SANT NICOLAU
Segons diu una llegenda, en temps de Sant
Nicolau hi havia un pare molt pobre que
per poder subsistir es va veure obligat a
posar en venda a les seves filles; en saberho el Sant, va anar a la nit davant de la
finestra d'aquella casa, i va posar una bosseta d'or a les sabates de cada nena, això
va permetre de poder tirar endavant aquell
pare i les seves filles i així va començar
la tradició de posar per Nadal les sabates
o els mitjons a la finestra i trobar regals i
sorpreses l'endemà.

Ayuda a Papa Noel a salir del laberinto

A Torredembarra, 15.000 habitants = 15.000 €.
Per tan sol un 1€ teu.
Salvem la vida a la Nicole!
La Nicole és una nena de 3 anys de Torredmbarra
que pateix una greu malaltia i necessita urgentment
un tractament privat que té un cost molt elevat: 15.000 €.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Torredembarra
ha decidit donar suport a la família i fa una crida a la
ciutadania, empreses i entitats del municipi perquè
col·laborin a través del següent número de compte
corrent de la Caixa: 2100 0172 19 0200433026

Aquet Nadal cap nen sense joguina.
Jugar és una necessitat per créixer, però no
tothom te la sort de tindre una joguina.

Porta una joguina a
Caritas
(C/ Reus de
Torredembarra)
i la farán arribar a
aquells
que més ho necessitem.
			

Qualitat al millor preu
Roba infantil (0 a 16 anys)
Roba interior per a tota la família

Torredembarra
C/Capella 9.

Tel 977643166

Reus

Avinguda La Salle, 11,Baixos.
Telf 977302617
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ESPAI DE SALUT

del Baix Gaià

ESPAI DE SALUT
Els additius alimentaris són substacies que s’utilitzen per
proveir als aliments de propietats que per sí sols no tenen.
Dit així potser sembla quelcom màgic, però no ho és. Els
additius fa segles que s’utilitzen, amb funcions com la de
conservar els aliments d’una collita fins a la de l’any vinent, millorar el sabor o l’aspecte dels plats, etc.
Els egipcis ja els utilitzaven de forma freqüent!!!
Avui en dia, amés, cada vegada es tendeix més al cosum
de productes elaborats, que per la seva conservació, preparació i característiques finals, requereixen l’ús d’aquests
additius.
Un additiu no és més que una substància que s’addiciona
voluntàriament a un aliment o preparació culinària, amb
una finalitat tecnològica o organolèptica, es a dir, per millorar el sabor, color, textura, conservació, etc.
Els additius es classifiquen segons la seva finalitat en:
-Colorants
-Conservants
-Antioxidants
-Edulcorants
-Emulgents, estabilitzants, espessants i gelificants
-Altres: Acidulants, correctors de l’acidesa, antiaglomerants, antiespumants, potenciadors del sabor, gasifcants...

Regulació dels additius alimentaris:

Els additius alimentaris, es controlen i revisen prèviament
a la seva aprovació, aquesta revisió es basa en exhaustives
proves de toxicitat de diferent tipus de les quals se’n obtenen dos paràmetres:
NOAEL: Quantitat d’additiu alimentari que no ha provocat cap efecte advers en els animals d’experimentació.
IDA o DDA: Ingesta diària admissible. És la quantitat
màxima d’additiu que es pot consumir diàriament durant
tota la vida sense que aquest tingui un efecte negatiu sobre
la salut de la persona.
La IDA es calcula dividint el NOAEL per un factor de

Reeducación
alimentaria

Más de 1500 centros
Visitas Gratuitas

NATUR HOUSE
Passeig de la Sort, 40
43830 Torredembara (T)
Telf. 977642469
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Solicite día y hora para su
vista en:
C/ Pere Martel, 36
43005 Tarragona.
Tel. 977110611

seguretat, per disminuir la quantitat d’additiu i així assegurar que el valor admès no perjudicarà la salut. Les empreses alimentàries han de garantir que els seus productes
no superin un determinat percentatge de la IDA, perquè
al final del dia ningú en consumeixi més de la dosi diària
admissible.
Amés, la legislació europea exigeix que es realitzin estudis periòdics per avaluar la ingesta de la població, de
manera que es calcula la quantitat d’additiu que se sol
consumir diàriament. Això es fa perquè les modes canvien, surten al mercat productes nous, i els canvis en els
hàbits de consum poden afectar en el total d’additiu que
es consumeix. Aquestes revisions periòdiques permeten
modificar les permissions per cada additiu en cas que això
fos necessari, tot i que sempre s’estableixen valors amb
un ampli marge de seguretat.
Com sempre, si voleu opinar, necessiteu més informació,
teniu dubtes o suggeriments, ho podeu consultar a la web:
http://mgm-nutricio.blogspot.com o si voleu votar el tema
del següent article, ho podeu fer a la web http://mgm-nutricio-celobert.blogspot.com/.
O també per mail: mgm.nutricio@gmail.com.
Cordialment,
Mercè Gonzalo Méndez.
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

mòbil: 679203367
tel./fax: 932113689
mgm.nutricio@gmail.com
http://mgm-nutricio.blogspot.com

C/Onze de Setembre,1 43830 Torredembarra

CENTRE DE SALUT INTEGRAL

NIDRA

Ioga
Dansa Oriental
Meditació
Dietètica i Nutrició

Fisioteràpia
Quiromassatge
Reflexologia
ETC

En aquestes festes et volem oferir una manera original
de sorprendre als teus, regale's-hi un xec regal.A part
d'un regal original, estaras regalant salut.Truca'ns i

www.regalemus.com

C/Capella 8, local15 Torredembarra(T)

Telf 977645832

Para los que la frase: “vamos a la cama” es algo más que los
famosos anuncios de la tele.
Para los que ya no siendo tan niños, quieren seguir sonriendo.
Para aquellos que desean regalar algo original y divertido.
Hemos creado: regalemus.com picante.
En Regalemus.com encontrarás

los juguetes y lenceria eróticos más originales.
Porque queremos que los adultos del Baix Gaià
luzcan sonrisas picaras y divertidas,

hemos recopilado para ti los regalos picantes
másoriginales y a precio muy asequible.
Y también cestas eróticas
(Aceites, juguetes, lencería…)

*Regalos promocionales
*Regalos originales
*Regalos celebraciones
*También reuniones tapersex

ESPAI VERT

LA FLOR DE NADAL
Ponsetia, Euphorbia pulcherrima
és la planta nadalenca per excel•lència. Decora les llars europees i americanes amb un protagonisme superior al d’altres espècies
menys conegudes que també posseeixen la combinació cromàtica de vermells i verds, necessària per a atreure la bona sort sobre totes les cases
adornades amb aquestes plantes
El clàssic avet és ja un símbol nadalenc difícilment substituïble per una altra
espècie vegetal. En contra del que molta gent pensa, l’adquisició d’un arbre natural és una decisió més encertada des del punt de vista ecològic que la compra
d’un arbre artificial, el reciclatge del qual és bastant més costós i complicat.

COLORS DE NADAL:

Brillantor, símbol de prosperitat

Vermells i verds, la bona fortuna
El ventall d’espècies apropiades per a les dates
nadalenques es manté pràcticament intacte des de fa
dècades. És difícil ampliar la llista de propostes que
l’home ha adaptat a les seves tradicions de manera
espontània, segons una simbologia acceptada per gran
part de les societats existents, que atorga a les plantes
amb tonalitats vermelles i verdes l’“habilitat”
d’atreure la bona sort per a l’any nou.

Els elements daurats i platejats representen el benestar
material, l’entrada de béns i guanys i la prosperitat
econòmica. Són dos colors molt utilitzats també en la
decoració nadalenca, que es poden adaptar amb èxit a
l’univers vegetal. Per a això, és imprescindible trobar
la planta adequada i triar l’adorn apropiat de la gamma
cromàtica esmentada. Una tendència de bon gust és la
que opta per distintes varietats de cactus i crasses, embolicades amb filferros daurats amb boletes vermelles o
amb fils brillants. Igualment, es pot adornar el

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
26

La Rasa

C/Antoni Roig Nº 71
TORREDEMBARRA
Tel. 977 64 33 13
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REGALS NADAL

Llibres:

El laberint de la felicitat

Publicat per Ara Llibres (català )
i Aguilar (castellà)

Conte iniciàtic que narra la història d’Ariadna ,que provenint del fracàs
a la vida, un matí es desperta dins dels murs d’un laberint del qual només podrà
sortir si respon les preguntes clàssiques que determinen
l’existència humana: “Qui ets? D’on véns? On vas?”.
Aquesta és la història d'algú que ho havia perdut tot, i es va trobar a si mateix el
seu tresor més preuat en el centre del laberint. Aquest llibre té dues ales, com la
Papallona de la Llum, i no s'ha posat a les teves mans per casualitat. Depèn de tu
que segueixi volant per mostrar a qui ho necessiti el camí cap al centre del laberint.
El laberint de la felicitat té una sola sortida: nosaltres mateixos. Som nosaltres qui tenim el mapa que ens indiqui el camí de la felicitat. Som nosaltres també qui tenim la clau que ens obri les portes, i les finestres, mostra'ns
la felicitat. La felicitat per a nosaltres mateixos. La nostra felicitat pròpia. Ara que... si un està bé amb un mateix
ho estarà amb els demes.

REGALOS
ORIGINALES
www.boulevard9.com

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics
Cosmètica
Llibres

Hacemos preciosos
retratos de tus fotos preferidas.
Al oleo,lapiz,aerógrafo, etc. 977645832

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

Regalo de Navidad

Atlantis

¿Un problema?

!Increíble¡ Infórmate como...

Regala belleza y bienestar

!GRATUITO!
Programa promocional: ANTICRISIS

Solo para 30 personas.

!!date prisa¡¡

Además, bonos programa bienestar de
30%,40% y 70% de descuento.

SPA Centre Salut i Belleza
C/Pescador,8-10 (Baix Mar)
43830 Torredembarra(TGN)
Mòbil: 628828346-627793031
www.saludibellezaatlantis.net
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27

AGENDA

del Baix Gaià

AGENDA DESEMBRE 2008
2 dimarts

Torredembarra 18,00h.parc Cal Llovet. Bus de les professions

3 dimecres

Torredembarra 18,00h.parc Cal Llovet. Bus de les professions

6 dissabte

Torredembarra 10,00h 15 h. Plaça Mn. J.Boronat. I Trobada de Cultura Urbana.
10,00h Sala Gran del Casal. V Trobada d’intercanvi de plaques de cava.
19,00 h BALL DE TARDASala Gran del Casal Municipal

7 diumenge

Torredembarra 09,00h Cal Bofill. Baix a mar, la cultura de la mar Centre d’Activitats
Mediambientals (GEPEC)

9

dimarts

17,00h- Curs de cuina nadalenca. Biblioplaja

10 dimecres

Torredembarra Biblioteca Mestra Maria Antònia TALLER LITERARI.Prosa i poesia

11 dijous

Torredembarra 18:00h AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN.
Sala de Plens de l’Ajuntament www.sinibald.cat

12 divendres

17,00 h.I FIRA EL NADAL I LA MEDITERRÀNIA 2008 des de la pl.
Joaquim Boronat fins la pl. del Castell
18,00 h. Biblioteca M.Mª Antonia.(Rates de Biblioteca)
20.00 h. Sala de Plens PRESENTACIÓ LLIBRE :Nova edició Ranxets.
La cuina a Torredembarra, a càrrec de Jaume Fàbrega www.sinibald.cat
Altafulla
17,00 h. X FIRA DE NADAL 18,30 h Xocolatada per a tothom
19,00 h. Encesa d’espelmes per a la Pau i recollida de joguines.
20,00 h. Antoni Subirana canta la poesia del Nadal. Sala de Plens.
La Nou de Gaià 19.30 h. Al Castell a les l’ultima conferencia del VI Cicle de Conferencies de
Tardor a càrrec de la Família Muntaner-Virgili.

13 dissabte

Torredembarra 10,00 h. II FIRA EL NADAL I LA MEDITERRÀNIA 2008
22,00 h. BALL DE NIT(Preu: 2 €)Sala Gran del Casal Municipal
Altafulla
17,00 h. X FIRA DE NADAL

14 diumenge

16 dimarts

18 dijous

19 divendres

28

Torredembarra

20 dissabte

Torredembarra

Torredembarra Natura per a tothom GEPEC Visita guiada gratuïta a la desembocadura del riu
Gaià (Tamarit-Tarragona) oberta a tothom 977 331 142 secretaria@gepec.org
10,00 h.II FIRA EL NADAL I LA MEDITERRÀNIA 2008
12,00 h. BALLADA DE SARDANESPlaça Mossèn Joaquim Boronat
Renau
13,00 h. Festa Major d’hivern Santa Missa a l’església de Renau
13.30 h. Actuació de la Coral Espinavessa de Valls.
14,00 h. Dinar de Festa Major, al Casal.
17,00h. Actuació de mag MC FÈLIX
Altafulla
X FIRA DE NADAL El pessebre fet per Marta Balaña
11,00 h. Obertura de les parades
12,00 h. Taller de titelles pel grup Tio Sapo
Torredembarra 17,00 h. CURS DE CUINA NADALENCA 2 Biblioplatja
19,00 h.Sala Gran del Casal Municipal. Concert de Nadal Sala Gran del Casal
Torredembarra
La Riera
Creixell

18,00 h. AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN
11,00 h.Espectacle de titelles a la sala del casal municipal
22,00 h al Casal Municipal FESTA GENERACIÓ 1990 .

La Riera

20,00 h .Actuació del Cor de Sant Esteve a l’església parroquial de Santa
Margarida de la Riera de Gaià

La Riera.

Sortida a buscar el tió por la muntanya prop a la Riera
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17,00 h.

La Riera
La Nou

17,00 h. CAGA TIO en el casal municipal.
12,30 h. al Castell de la Nou.’obrirà la 1ª Mostra de Pessebres.La Mostra restarà
oberta els dies :25,26,27,28,29 i 30 de desembre de 2008 i el 3,4 i 6 de gener.

Creixell

19,00 h. al Casal Municipal EXPOSICIÓ DE PESSEBRES

23 dimarts

La Riera
Creixell

23, 24, 29, 30 i 31 Casal de Nadal.
18,00 h. a la Plaça Major FAREM CAGAR EL TIO

24 dimecres

La Riera
12,00 h. de la nit ,missa del gall en la església de Santa Margarita
Torredembarra12,00 h. de la nit. MISSA DEL GALL Església de Sant Pere Apòstol

20 dissabte
21 diumenge

22 dilluns

25 dijous

CONCURS DE PESSEBRES, APARADORS I EXTERIORS DE VIVENDES

AGENDA

AGENDA DESEMBRE 2008
Creixell

La Riera
13,00 h. MISA DE NADAL A LAS
Torredembarra11,30 h. MISSA DE NADAL Església de Sant Pere Apòstol
La Nou
12,30 h. al casal Municipal: Caga Tió per els mes menuts.

27 dissabte

Renau
17,00 h. Festa Major d’hivern. Arribada d’un patge real enviat pels reis d’Orient .
Torredembarra12,00 h. a 19,00 h. FESTA DE L’ASTRONOMIA
La Nou
18,00 h.Casal Municipal:actuaciò infantil a càrrec del grup Xerima

28 diumenge

Creixell

17,00 h a 20,00 h. al Casal Municipal PARC NADALENC INFANTIL

29 dilluns

Creixell
La Nou

17,00 h a 20,00 hal Casal Municipal PARC NADALENC INFANTIL
Casal Municipal:Parc de Nadal amb diversos tallers ,

30 dimarts

La Nou

Casal Municipal: sessió de contacontes a càrrec de “ Dinsdungat”

31 dimecres

Creixell
La Riera

21,30 h. al Casal Municipal SOPAR DE CAP D’ANY
Sopar de cap d’any i ball amb el grup Fores Band

1 dijous

Torredembarra 13,00 h.Primer Bany de l’Any 2009” a Baix a Mar .

29 dilluns

Telèfon per a més detalls:
Ajuntaments: Pags 14 - 15

*sinibald@tinet.org.

627 452 726.

*www.gepec.org/muntanyans 977 331 142.

Si desitja fer constar algun acte o esdeveniment de caràcter públic en l'agenda
CEL OBERT,
enviïn-ne la informació , amb suficient
antelació a:
info@celobert.com.es
C/ Capella 8 ,local 9.Torredembarra.
Telf 977645832
Cel OBERT no es fa responsable de la agenda apareguda en aquesta revista.
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TAULERS
TAULERSD’ANuCIS
D’ANCIS

del Baix Gaià

VENTAS
Vendo máquina registradora.
Solo estrenada
Leo 669512098
............................

Se vende tienda de campaña
(dos habitaciones y comedor).
Precio a convenir.
Regalos lona.
Isabel:
977642556
...................................................

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

....................................................
Se vende trastero. Precio a convenir. 15m2 aprox. (Motos, bicis, etc)
FEDE 629975634
..........................................
Vendo máquina
. de palomitas.
NUEVA
...............................................
Precio muy interesante
FEDE 629975634
Se alquila habitación con derecho a cocina. Chica. Necesario
referencias. Isabel: 977642556
.....................................................
Alquiler de pisos para todo
el año.
Telf 977645832
.................................

Es lloga garatge tancat .
Preu 100€ Centri i ampli.
Isabel. 977642556

ANUNCIOS GRATIS
(Particulares Busqueda
trabajo)

50 i a mi què¡¡(1958-2008).
Festa celebració dels 50 anys.

Felicitats a la junta de la Quinta del 58 per fer una festa
molt be organitzada i amena.

TRABAJO

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
...................................................
AUTONOMO.
En Boulevard9 te ayudamos a
tener mas clientes .
Pregúntanos como 977645832

Con este número seis Cel Obert cambia de periocidad
en su publicación imprensa.
La famosa crisis también ha llamado a nuestra puerta
(sin haber sido invitada) y contra nuestra voluntad la
hemos dejado pasar.
Durante el 2009, Cel Obert llegará de nuevo a sus
hogares, cada trimestre.(Y algún especial)
Nuestra próxima cita, en Marzo:ESPECIAL RENAU
Sin embargo, la Web de Cel Obert será en breve más
dinámica , práctica y GRATIS para nuestros clientes.
A ella dedicaremos mayor esfuerzo y atención, porque,
además de tener la ventaja de que su mantenimiento
tiene un coste mínimo consideramos que cada vez hay
mayor número de usuarios que utilizan Internet .
30

URGENTE
Desde Caritas, y ante
la inmininte llegada del
invierno, se ruega donen:
Mantas,estufas, ropa de abrigo, etc.
C/ REUS de Torredembarra

Per insertar anuncis

per paraules
dirigiu-se a :
Comercial:
info@celobert.com.es
Telf 977645832

Seguiremos en www.celobet.com.es en la línea de
nuestra revista, ampliaremos los servicios, (mayor número de proveedores) y mayor promoción de nuestros
colaboradores.
Mantendremos la agenda mensual (facilitándola por
e-mail a quien la solicite) y promocionando los pueblos y cultura popular del Baix Gaià.
GRACIAS a las personas que nos han enviado sus
cartas, felicitándonos por la publicación, a los que
nos han enviado artículos, a los que nos han animado
a continuar, a nuestros colaboradores y amigos. Cel
Obert nos ha ayudado a conocer y disfrutar un poco
más del Baix Gaià.

Bon Nadal!
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Bon nadal i feliç any nou!
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
Bon Nadal e Ano Novo
Feliz ñavida y provechosu añu nuevu
Zorionak eta Urte Berri On
Froehliche Weihnachten und ein
gluckliches Neues Jahr
Shuvo Baro Din
Vasel Koleda; Tchesti nova godina
I'D Mubarak ous Sana Saida (Arabe)
Gajan Kristnaskon
Joyeux Noël et Bonne Année
Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar
Merry Christmas & Happy New Year
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Natale hilare et Annum Nuovo!
Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is
Novim Godom
Boas Festas e um feliz Ano Novo
С РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ!

El Festival de
l'Any Nou xinès

és una de les festes més significatives per al poble
xinès en tot el món, indistintament de l'origen dels
seus avantpassats. També és conegut com el Festival
de l'Any Nou lunar degut al fet que està basat en el
calendari lunar, en comptes del calendari gregorià.
Encara que les celebracions de l’Any Nou xinès
generalment duren solsament diversos dies, a partir
de la Vespra de l’Any Nou, el festival en si dura en
realitat unes tres setmanes. S’inicia en el dia vint-iquatre del dotzè mes lunar.
Es pengen "cobles de primavera" al voltant de la
casa. Les cobles de primavera són rotllos i quadres
de paper escrits amb benediccions i paraules de bon
auguri, tals com "bona sort", "riquesa", "longevitat" i
"temps de primavera.
En la Vespra de l'Any Nou, els membres de la família que ja no viuen en la casa fan un esforç especial
per a retornar a la llar per a una reunió i compartir un
gran menjar. En aquest moment, els membres de la
família lliuren "diners de bona sort" en sobres vermells als ancians i nens, i es queden desperts durant
tota la nit per a donar-li la benvinguda a l'Any Nou.
http://www.amicsdexina.cat

CAP D'ANY - 31 de desembre

L'ÚLTIMA NIT DE L'ANY ...
LA NIT MÉS MÀGICA

FESTES

Cel Obert
es desitja Bon Nadal

Comença l’any amb bona sort!

Si ja has provat amb la roba de color vermell, les
espelmes de colors i altres rituals per començar l’any
amb bon peu, a continuació te propulsen altres enviats
per e-mail a Cel Obert per compartir amb vosaltres

Per què mengem raïm amb
les campanades?

La tradició diu que, coincidint amb cada una de les
campanades, hem de menjar un gram de raïm. És important no descomptar-se i que no ens en sobri ni falti
cap gra de raïm quan hagi sonat la última campanada.
D’aquesta manera tindrem sort durant tot el nou l’any
que tot just acaba de començar.
Diuen que menjar raïm aquesta nit és sinònim
d’obtenir riquesa i diners durant l’any que comença.
Però sembla que l’origen real d’aquesta tradició no
està tan relacionat amb la sort: un any en el qual hi va
haver un accedent molt important en la collita de raïm
i per no haver-lo de tirar, les autoritats van decidir
regalar-lo a la població amb l’argument que si tothom
menjava raïm la nit de cap d’any tindrien bonaventura
i sort durant l’any següent.
Hi ha altres tradicions lligades a la nit de cap d’any:
A Itàlia, per tenir sort, després de la última campanada
es mengen un plat de llenties.
Es veu que l’origen de la tradició és el mateix que el
del raïm a casa nostra: un accedent en la collita.

RITUAL DE AÑO NUEVO (PARA LA SUERTE)
Se necesitan doce espigas y siete monedas doradas.
En un florero se pone sal gorda y se van echando
las monedas una a una, y en cada moneda se va pidiendo un deseo.
Las monedas tienen que quedar enterradas en la sal y
cuando está casi lleno el florero de sal, se termina de
llenar con romero y se pone de adorno. Cuando pase
un año se tira la sal, se queman las espigas y el romero
y las monedasse tienen que regalar.
Y se vuelve a hacer de nuevo.
LUNA

Les alacitas: Es tracta d’una festivitat andina
que se celebra al gener, en honor al déu precolombí
Ekhekho
( dios de la fortuna, la alegría y el amor, que
simboliza la fecundidad, la abundancia y la
prosperidad)
http://papabeto.blogspot.com
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Regala Felicidad
*Regalos originales que hablarán
muy bién de ti a quién los reciba
*Talones regalo.

*Regalos con amor.
*Desayunos a
domicilio.

*Regalos diferentes.

Hacemos realidad todos tus sueños
y el precio lo pones tú.

*Piñatas,globos,
disfraces,chuches..

*Cestas originales:
*Kits personalizados
**Copas grabadas

*Deportes de aventura

*Cenas románticas

www.regalemus.com

*Regalos originales:
-Viaje en globo,velero o cuanto
se te ocurra

C/Capella 8, local15 Torredembarra(T)

Telf 977645832

